
k e r n
b o e k

onder redactie van

prof. dr. C.D.A. Stehouwer

prof. dr. R.P. Koopmans

prof. dr. J. van der Meer

Interne  
geneeskunde

veertiende, herziene druk

•
 m

ee
r 

dan 1000 artikelen uit N
TvG

 •
 vo

lledige tekst • alle afbeeld
in

ge
n

extras.bsl.nl



Interne geneeskunde



Interne geneeskunde

Onder redactie van

prof. dr. C.D.A. Stehouwer 

prof. dr. R-P. Koopmans 

prof. dr. J. van der Meer

Redactie radiologische afbeeldingen: dr. M. Maas

Houten 2010



© 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of 
opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet jo het Besluit van 20 juni 1974, 
Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 
(een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot 
de uitgever te wenden.

Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een betrouwbare uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten en andere onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.

ISBN 978 90 313 7360 4
NUR 878

Veertiende, geheel herziene druk 2010

Ontwerp omslag: Bottenheft, Marijenkampen
Detail van ‘Grote visite’, schilderij in olieverf van H. Bayens, 1995, 150 × 200 cm, 
geschilderd in opdracht van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
© Hans Bayens, Grote visite (detail), c/o Pictoright Amsterdam 2010
Foto: Studio Krimp
Ontwerp binnenwerk: TEFF (www.teff.nl)
Opmaak: Pre Press Media Groep, Zeist
Tekeningen: Hans Brik, Callantsoog
 3D-Elements, Nieuwkoop
 Crest Premedia Solutions Ltd., Pune, India
 Figuur 18.12a en 18.16: Maartje Kunen, ’s-Hertogenbosch

Bohn Stafleu van Loghum
Het Spoor 2
Postbus 246
3990 GA Houten

www.bsl.nl



4 Klinische genetica 75
  Inleiding 75
4.1  Chromosomen en genen 75
4.2  Autosomaal dominant erfelijke ziekten 81
4.3  Autosomaal recessief erfelijke ziekten 82
4.4  Geslachtsgebonden erfelijke ziekten 83
4.5  Multifactorieel overervende ziekten 84
4.6  Oncogenetica 87
4.7  Genetische diagnostiek en 

erfelijkheidsadvisering 92
  Literatuur 96

5 Klinische immunologie 99
  Inleiding 99
5.1  Het aangeboren immuunsysteem 100
5.2  Het verworven immuunsysteem 105
5.3  Afweer tegen infecties 111
5.4  Immuundeficiënties 112
5.5  Overgevoeligheidsreacties 118
5.6  Allergie en overgevoeligheid voor 

geneesmiddelen 121
5.7  Auto-immuniteit 123
5.8  Orgaantransplantatie 126
5.9  Immuunmodulerende therapie 128
5.10  Immunologische diagnostiek 130
  Literatuur 135

6 Infectieziekten 137
  Inleiding 137
6.1  De principes van antimicrobiële therapie 138
6.2  Koorts bij infectieziekten, febris e.c.i.en auto-

inflammatoire syndromen 145
6.3  Sepsis 148
6.4   Influenza, SARS en Q-koorts 153
6.5  Infectieziekten met afwijkingen van het 

centrale zenuwstelsel 155
6.6  Infectieziekten met diarree 165
6.7  Infectieziekten met exanthemen 175
6.8  Infectieziekten met lymfeklierzwel lingen en/

of afwijkingen in de mond-keelholte, inclusief 
hiv, gonorroe en syfilis 187

6.9  Infectieziekten met geelzucht 199

Redactie en auteurs 9

Woord vooraf 13

1 Klinische epidemiologie 15
  Inleiding 15
1.1  Kans 15
1.2  Vormen van klinisch-epidemiologisch 

onderzoek 16
1.3  Precisie en validiteit 19
1.4  Risico 21
1.5  Diagnose 25
1.6  Prognose 27
1.7  Interventie 28
  Literatuur 33

2 Beeldvormende diagnostiek 35
  Inleiding 35
2.1  Conventionele radiologie 35
2.2  Computertomografie (CT-scan) 43
2.3  Echografie en dopplerechografie (echo) 47
2.4  Magnetic resonance imaging (MRI-scan) 50
2.5  Interventieradiologie 52
2.6  Risico’s van beeldvormend onderzoek en 

voorzorgen 55
  Literatuur 56

3 Klinische farmacologie 57
  Inleiding 57
3.1  Farmacokinetiek 57
3.2  Farmacodynamiek 60
3.3  Interindividuele variabiliteit 62
3.4  Farmacogenetica 64
3.5  Bloedspiegelbepalingen 66
3.6  Geneesmiddeleninteracties 66
3.7  Bijwerkingen en de risk-benefitverhouding 68
3.8  Geneesmiddelen en zwangerschap 70
3.9  Farmacotherapie 71
3.10  Omgaan met informatiebronnen 71
  Literatuur 73

Inhoud



 

6 Interne geneeskunde

10.6  Maligne tumoren in het hoofd-
halsgebied 324

10.7  Ovariumcarcinoom (epitheliaal 
adenocarcinoom) 324

10.8  Mammacarcinoom 325
10.9  Endometriumcarcinoom 328
10.10  Testiscarcinoom 328
10.11  Prostaatcarcinoom 330
10.12  Blaascarcinoom (overgangscel-

carcinoom) 331
10.13  Niercelcarcinoom 332
10.14  Colorectale carcinomen 332
10.15  Sarcomen 334
10.16  Maligniteiten bij immunosuppressie en 

aids 335
10.17  Neuro-endocriene tumoren 335
10.18  Hersentumoren 336
  Literatuur 336

11 Verstoring van circulatie en 
osmoregulatie 337

  Inleiding 337
11.1  Pathofysiologie 337
11.2  Onderzoeksmethoden 340
11.3  Syncope 342
11.4  Stoornissen in de osmoregulatie 344
  Literatuur 347

12 Zuur-basenevenwicht en 
kaliumhuishouding 349

  Inleiding 349
12.1  Zuur-basenevenwicht 349
12.2  Kaliumhuishouding 362
  Literatuur 366

13  Hypertensie 367
  Inleiding 367
13.1  Meting van de arteriële bloeddruk 367
13.2  Variabiliteit van de bloeddruk 370
13.3  Regulatie van de bloeddruk 371
13.4  Pathofysiologische gevolgen van 

hypertensie 372
13.5  Klinische vormen van hypertensie 373
13.6  Onderzoek 378
13.7  Behandeling 380
  Literatuur 384

14 Nierziekten 385
  Inleiding 385
14.1  Structuur en functie 385
14.2  Onderzoeksmethoden 396
14.3  Stoornissen in de water-, natrium- en 

kaliumhuishouding 403
14.4  Acute en chronische nierinsufficiëntie 403
14.5  Nefrogene hypertensie 415
14.6  Glomerulaire aandoeningen 417

6.10  Opportunistische infecties 200
6.11  Ziekenhuisinfecties 202
6.12  Bioterrorisme 203
6.13  Ziekten door protozoën 204
6.14  Ziekten door wormen 209
6.15  Importziekten 216
  Literatuur 217

7 Stollingsstoornissen, trombose, 
atherosclerose en vaatziekten 219

  Inleiding 219
7.1  Werking van de bloedstolling 219
7.2  Stollingsstoornissen 224
7.3  Diagnostiek van stollingsstoornissen 227
7.4  Antistollingsmedicamenten 229
7.5  Veneuze trombose en longembolie 232
7.6  Risicofactoren voor een veneuze trombo-

embolie 235
7.7  Arteriële vaataandoeningen 236
7.8  Risicofactoren voor atherosclerose 238
7.9  Klinische manifestaties van arteriële 

vaataandoeningen 240
7.10  Management van arteriële 

vaataandoeningen 243
  Literatuur 243

8 Hematologie 245
  Inleiding 245
8.1  Hematopoëse 245
8.2  Erytrocyten 247
8.3  Leukocyten 269
8.4  Trombocyten 274
8.5  Bloedtransfusies: indicaties en risico’s 276
  Literatuur 281

9 Hemato-oncologie 283
  Inleiding 283
9.1  Myelodysplasie 285
9.2  Acute leukemieën 286
9.3  Chronische myeloïde leukemie (CML) 290
9.4  Chronische myeloproliferatieve ziekten 292
9.5  Multipel myeloom en verwante ziekten 294
9.6  Maligne lymfomen en chronische lymfatische 

leukemieën 299
9.7  Transplantatie van hematopoëtische 

stamcellen 308
9.8  Ondersteunende zorg 310
  Literatuur 310

10 Oncologie 311
  Inleiding 311
10.1  Epidemiologie en etiologie 311
10.2  Structuur en biologisch gedrag 313
10.3  Screening 313
10.4  Diagnostiek en stagering 314
10.5  Therapie 316



Inhoud 7 

14.7  Tubulo-interstitiële nefritis en 
urineweginfecties 431

14.8  Nierstenen 436
14.9  Tubulusaandoeningen 438
14.10  Misvormingen en tumoren 440
14.11  Vervanging van de nierfunctie 442
14.12  Geneesmiddelen en de nier 448
  Literatuur 451

15 Hartziekten 453
  Inleiding 453
15.1  Anamnese 453
15.2  Lichamelijk onderzoek 458
15.3  Specieel cardiologisch onderzoek 465
15.4  Hartfalen 475
15.5  Hartritme- en geleidingsstoornissen 487
15.6  Coronairlijden 493
15.7  Klepafwijkingen 507
15.8  Ziekten van het endocard 517
15.9  Ziekten van het myocard 520
15.10  Ziekten van het pericard 522
15.11  Aangeboren hartafwijkingen 524
15.12  Het hart en algemene chirurgische 

ingrepen 526
15.13  Het hart en zwangerschap 526
  Literatuur 527

16 Longziekten 529
  Inleiding 529
16.1  Structuur en functie 529
16.2  Onderzoek 533
16.3  Astma en COPD 547
16.4  Longtumoren 571
16.5  Diffuse interstitiële longafwijkingen (ILD of 

interstitial lung disease) 579
16.6  Sarcoïdose 584
16.7  Eosinofiele longziekten 587
16.8  Zeldzame longparenchymafwijkingen 587
16.9  Alveolaire aandoeningen 588
16.10  Longembolie 588
16.11  Infecties van de luchtwegen en 

tuberculose 593
16.12  Cystische fibrose 613
16.13  Hypo- en hyperventilatie 616
16.14  Aandoeningen van de pleura 618
16.15  Longtransplantatie 621
  Literatuur 621

17 Ziekten van maag, darm en pancreas 623
  Inleiding 623
17.1  Structuur en functie 623
17.2  Onderzoek 630
17.3  Aandoeningen van mondholte en farynx 636
17.4  Aandoeningen van de slokdarm 638
17.5  Aandoeningen van maag en duodenum 650
17.6  Aandoeningen van de dunne darm 658

17.7  Aandoeningen van de dikke darm 666
17.8  Chronische darmontstekingen 679
17.9  Diarree 686
17.10  Aandoeningen van anus en rectum 690
17.11  Bloedingen in het maag-darmkanaal 693
17.12  Ischemie van de darm 695
17.13  Aandoeningen van het pancreas 698
17.14  Hormoonproducerende tumoren 704
17.15  Aandoeningen van peritoneum en 

mesenterium 705
17.16  Enterale en parenterale voeding 707
  Literatuur 715

18 Ziekten van lever en galwegen 717
  Inleiding 717
18.1  Anatomie en fysiologie 717
18.2  Onderzoek 721
18.3  Pathofysiologische syndromen 727
18.4  Algemene therapeutische aspecten 731
18.5  Portale hypertensie 733
18.6  Virale hepatitis 739
18.7  Bacteriële en andere infecties van de 

lever 747
18.8  Alcoholische leverziekte 748
18.9  Niet-alcoholische steatohepatitis 750
18.10  Toxische hepatitis 752
18.11  Auto-immune leverziekten 753
18.12  Galstenen en cholangitis 756
18.13  Ziekten van de bloedvaten 758
18.14  Stofwisselingsziekten 760
18.15  Benigne tumoren 762
18.16  Maligne tumoren 765
18.17  Trauma 766
18.18  Levertransplantatie 767
  Literatuur 768

19 Endocrinologie 769
  Inleiding 769
19.1  Algemene begrippen 769
19.2  Aandoeningen van de hypofyse 773
19.3  Aandoeningen van de schildklier 781
19.4  Aandoeningen van de bijnierschors 798
19.5  Aandoeningen van het bijniermerg 809
19.6  Lengtegroei en puberteit 810
19.7  Aandoeningen van de gonaden 813
19.8  Aandoeningen van calcium- en 

botstofwisseling 818
19.9  Polyglandulaire endocriene syndromen 830
19.10  Darmhormonen 832
19.11  Ectopische hormoonproductie 832
  Literatuur 833

20 Diabetes mellitus 835
  Inleiding 835
20.1  Pathofysiologie 836
20.2  Classificatie en diagnostiek 839



 

8 Interne geneeskunde

20.3  Pathogenese 841
20.4  Klinische verschijnselen 844
20.5  Behandeling van type 1-diabetes mellitus 845
20.6  Behandeling van type 2-diabetes mellitus 853
20.7  Acute ontregelingen 857
20.8  Late complicaties 860
20.9  Zwangerschap en diabetes mellitus 864
20.10  Intercurrente ziekten 864
20.11  Slotopmerkingen 865
  Literatuur 865

21 Stofwisselingsstoornissen 867
  Inleiding 867
21.1  Vetstofwisselingsstoornissen 867
21.2  Zeldzame koolhydraatstofwisselings-

stoornissen 880
21.3  Stoornissen in de aminozuurstofwisseling 881
21.4  Lysosomale ziekten 882
21.5  Porfyrie 883
21.6  Anorexia nervosa en boulimia 885
21.7  Vetzucht 885
  Literatuur 888

22 Reumatische ziekten 889
  Inleiding 889
22.1  Structuur en functie van het houdings- en 

bewegingsapparaat 889
22.2  Het immuunsysteem en ontsteking 893
22.3  De klinische benadering in de 

reumatologie 894
22.4  Behandeling van reumatische 

aandoeningen 903
22.5  Systemische auto-immuun-

aandoeningen 907
22.6  Spondylartritis 923
22.7  Gewrichtsziekten en -infecties 927
22.8  Artrose 930
22.9  Metabole gewrichtsaandoeningen 931
22.10  Botaandoeningen 936
22.11  Wekedelenreuma 938
  Literatuur 939

23 Geriatrie 941
  Inleiding 941
23.1  Kenmerken van de geriatrische patiënt 945
23.2  Onderzoek en diagnostiek 950
23.3  Behandeling van de geriatrische patiënt 953
23.4  Conclusies 957
  Literatuur 958

24 Intensivecaregeneeskunde 959
  Inleiding 959
24.1  Respiratie 960
24.2  Circulatie 963
24.3  Centraal zenuwstelsel 967
24.4  Toxicologie 970
24.5  Ethiek 972
  Literatuur 974

25 Differentiële diagnostiek in de interne 
geneeskunde 975

  Inleiding 975
25.1  Bewustzijnsstoornissen 976
25.2  Aanvalsgewijze klachten 977
25.3  Gewichtsverlies 977
25.4  Gewichtstoename 978
25.5  Vermoeidheid 979
25.6  Koorts en hyperthermie 980
25.7  Hypothermie 982
25.8  Dorst en polyurie 983
25.9  Lymfomen 985
25.10  Dyspnoe 986
25.11  Cyanose 989
25.12  Pijn op de borst 989
25.13  Hartkloppingen 991
25.14  Hoesten en hemoptoë 991
25.15  Slikstoornissen/dysfagie en 

voedselpassagestoornissen 992
25.16  Misselijkheid en braken 993
25.17  Buikpijn 994
25.18  Diarree 995
25.19  Geelzucht 996
25.20  Pijn in de benen 998
25.21  Dikke voeten en onderbenen 998
  Literatuur 999

Lijst van afkortingen 1001

Register 1009



Dr. O.M. van Delden

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Radiologie, 

Amsterdam

Dr. J.A. Gevers Leuven

Arts, Voorschoten

Prof. dr. J.A. Gietema

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Medische Oncologie, Groningen

Prof. dr. H.J.M. Groen

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Longziekten en Tuberculose, Groningen

Prof. dr. C.E. Hack

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Divisie Interne 

Geneeskunde en Dermatologie, Utrecht

Prof. dr. A. Hagenbeek

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Hematologie, 

Amsterdam

Dr. D. Hamann

Sanquin Diagnostiek, Afdeling Auto-immuunziekten 

Diagnostiek, Amsterdam 

Dr. F.J. Hes

Leids Universitair Medisch Centrum, Centrum voor 

Humane en Klinische Genetica, Afdeling Klinische 

Genetica, Leiden

Prof. dr. J.G. van der Hoeven

Universitair Medisch Centrum St Radboud, 

Afdeling Intensieve Zorg, Nijmegen

Prof. dr. A. Hofman

Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Epidemiologie en 

Biostatistiek, Rotterdam

Prof. dr. P.C. Huijgens

VU medisch centrum, Afdeling Hematologie, Amsterdam

Redactie en auteurs

Redactie

Prof. dr. C.D.A. Stehouwer

Maastricht Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Interne Geneeskunde, Maastricht

Prof. dr. R-P. Koopmans

Maastricht Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Interne Geneeskunde, Maastricht

Prof. dr. J. van der Meer

Emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, 

Nes a/d Amstel

Auteurs

Prof. dr. R.J.M. ten Berge

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Inwendige 

Geneeskunde, Amsterdam

Dr. R.A. de Boer

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Cardiologie, Groningen

Prof. dr. M.H. Breuning

Leids Universitair Medisch Centrum, Centrum voor 

Humane en Klinische Genetica, Afdeling Klinische 

Genetica, Leiden

Dr. H. Burger

Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling 

Epidemiologie en Afdeling Psychiatrie, Groningen

Dr. H.R. van Buuren

Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Maag-, Darm- en 

Leverziekten, Rotterdam

Prof. dr. R.A. Coutinho

RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven, 

en Academisch Medisch Centrum, Afdeling Inwendige 

Geneeskunde, Amsterdam



 

10 Interne geneeskunde

Prof. dr. H.L.A. Janssen

Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Maag-, Darm- en 

Leverziekten, Rotterdam

Dr. M.C.H. Janssen

Universitair Medisch Centrum St Radboud, 

Afdeling Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen

Prof. dr. H.A.M. Kerstjens

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Longziekten en Tuberculose, Groningen

Dr. M. Keuter

Universitair Medisch Centrum St Radboud, 

Afdeling Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen

Prof. dr. G.H. Koëter

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Longziekten en Tuberculose, Groningen

Prof. dr. R-P. Koopmans

Maastricht Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Inwendige Geneeskunde, Maastricht

Prof. dr. M.A.F.J. van de Laar

Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente, 

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, 

Enschede

Prof. dr. J.S. Laméris

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Radiologie, 

Amsterdam

Prof. dr. P.W. de Leeuw

Maastricht Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Interne Geneeskunde, Maastricht

Prof. dr. M. Levi

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Inwendige 

Geneeskunde, Amsterdam

Prof. dr. G.J. Ligthart

Ligthart Praktijk Seniorengeneeskunde, Leiden

Dr. M. Maas

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Radiologie, 

Amsterdam

Prof. dr. J.W.M. van der Meer

Universitair Medisch Centrum St Radboud, 

Afdeling Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen

G.D. Nossent

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Longziekten en Tuberculose, Groningen

Prof. dr. M.H.J. van Oers

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Klinische 

Hematologie, Amsterdam

Prof. dr. S.E. Papapoulos

Leids Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Endocrinologie, Leiden

Prof. dr. D.S. Postma

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Longziekten en Tuberculose, Groningen

Prof. dr. T.J. Rabelink

Leids Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Nierziekten, Leiden

Dr. A.K.L. Reyners

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Medische Oncologie, Groningen

Prof. dr. J.A. Romijn

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Inwendige 

Geneeskunde, Amsterdam

Dr. C.P. Schröder

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Medische Oncologie, Groningen

Prof. dr. P.D. Siersema

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afdeling Maag-, 

Darm- en Leverziekten, Utrecht

Dr. J.W.A. Smit

Leids Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Endocrinologie, Leiden

Prof. dr. A.J.P.M. Smout

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Maag-, Darm- en 

Leverziekten, Amsterdam

Prof. dr. A.F.H. Stalenhoef

Universitair Medisch Centrum St Radboud, 

Afdeling Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen

Prof. dr. C.D.A. Stehouwer

Maastricht Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Interne Geneeskunde, Maastricht

Prof. dr. C.J.J. Tack

Universitair Medisch Centrum St Radboud, 

Afdeling Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen

Prof. dr. P.P. Tak

Academisch Medisch Centrum, Afdeling Klinische 

immunologie & Reumatologie, Amsterdam



Redactie en auteurs 11 

Dr. A. Thijs

VU medisch centrum, Afdeling Interne Geneeskunde, 

Amsterdam

Prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls

VU medisch centrum, Afdeling Medische Microbiologie 

en Infectiepreventie, Amsterdam

Dr. H.E. Vonkeman

Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente, 

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, 

Enschede

Prof. dr. A.A. Voors

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Cardiologie, Groningen

A.P.J. de Vries

Leids Universitair Medisch Centrum, 

Afdeling Nierziekten, Leiden

Prof. dr. E.G.E. de Vries

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Medische Oncologie, Groningen

Dr. A.M. Walenkamp

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Medische Oncologie, Groningen

Prof. dr. T.S. van der Werf

Universitair Medisch Centrum Groningen, 

Afdeling Longziekten en Tuberculose en Afdeling Interne 

Geneeskunde, Groningen

Prof. dr. J.F.M. Wetzels

Universitair Medisch Centrum St Radboud, 

Afdeling Nierziekten, Nijmegen

Dr. S. Zweegman

VU medisch centrum, Afdeling Hematologie, Amsterdam



Woord vooraf

hebben deze kennis zoveel mogelijk in hun bijdragen 

verwerkt. Het is evenwel ondenkbaar dat elke klinische 

vraag volgens de strakke richtlijnen van EBM kan worden 

beantwoord. Voor deelname aan een clinical trial gelden 

vaak inclusiecriteria ten aanzien van leeftijd, geslacht en 

comorbiditeit, waaraan de patiënt in de spreekkamer niet 

voldoet. Tijdens de duur van een trial waarvoor veel pa-

tiënten langdurig moeten worden gevolgd, komen nogal 

eens belangrijke nieuwe therapeutische en diagnostische 

mogelijkheden beschikbaar, waardoor de conclusies van 

het onderzoek minder waarde hebben voor de praktijk. 

Daarom zullen de resultaten van clinical trials moeten 

worden beoordeeld en aangevuld met kennis van de pa-

thobiologie, gezond verstand en klinische ervaring. De 

paragrafen over pathofysiologie en de deskundigheid van 

de auteurs vormen dan ook nog steeds een belangrijk deel 

van het fundament voor dit boek. 

In het geneeskundecurriculum wordt de laatste decen-

nia veel aandacht gegeven aan probleemgeoriënteerd 

onderwijs. Onderwijskundigen waren van mening dat de 

vaardigheid om problemen op te lossen belangrijker is 

dan brede ziektekundige kennis. Verschillende leerboeken 

gaan dan ook uit van klachten in plaats van ziekten. De 

laatste tijd blijkt evenwel dat probleemoplossend vermo-

gen niet zonder meer generaliseerbaar is en kennis van 

ziekten onontbeerlijk. Wij hebben in dit boek dan ook de 

traditionele opzet van de vorige drukken gehandhaafd. 

Niettemin is het in de vorige druk toegevoegde hoofdstuk 

over differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde 

nog belangrijk uitgebreid, al wordt dit cruciale onderwerp 

zeker niet diepgaand behandeld: hoofdstuk 25 is vooral 

bedoeld om de lezer die meer wil weten over een klinisch 

probleem naar de desbetreffende passages in de andere 

hoofdstukken te verwijzen.

Op deze plaats willen we nog eens benadrukken dat dit 

boek vooral gemiddelden beschrijft: gemiddelde ziektebeel-

den en gemiddelde pathofysiologie. De werkelijkheid is 

oneindig gevarieerder. Dat is overigens geen nieuw in-

zicht, getuige het volgende citaat: 

Dit boek verscheen voor de eerste keer in 1969 onder re-

dactie van dr. G.J.H. den Ottolander, die ook de volgende 

negen drukken verzorgde. Al die jaren is de naam Den 

Ottolander de aanduiding geweest van een boek dat zijn 

bruikbaarheid in het Nederlandse taalgebied heeft bewe-

zen. In 1969 eindigde hij zijn Woord Vooraf als volgt: ‘Het 

streven van de schrijvers is om door regelmatige revisie te 

komen tot frequente, bijgewerkte herdrukken, waardoor 

op verantwoorde wijze een modern Nederlands leerboek 

van de interne geneeskunde verkrijgbaar zal zijn.’ Waar-

om wij de fakkel van Den Ottolander hebben overgeno-

men, lichten we graag toe. 

Vroeger waren ‘Cecil’ en ‘Harrison’ de naslagwerken 

voor student en (aanstaande) internist. De laatste tijd is 

nog een aantal uitstekende Engelstalige handboeken 

verschenen. Door hun omvang en diepgang zijn deze 

zwaargewichten niet geschikt als leerboek voor de stu-

dent. Ook zijn er inmiddels verschillende Angelsaksische 

middenklassers op de markt, die vanwege een gunstige 

prijs-kwaliteitsverhouding ook in Nederland veel aftrek 

hebben gevonden. 

Desondanks is al die jaren de behoefte aan een Neder-

lands leerboek gebleven, waarbij niet alleen de taal een rol 

lijkt te spelen. De geneeskunde is in toenemende mate een 

internationale discipline, waarbij het Engels de onbetwiste 

voertaal is. Toch bestaat er geen wereldgeneeskunde, zelfs 

geen Europese. Er zijn grote regionale en landelijke ver-

schillen, niet alleen in het geneeskundig handelen, maar 

ook in de beleving van ziekte. Een Duitser projecteert nog-

al wat onvrede op zijn hart, een rol die in Frankrijk door 

de lever wordt vervuld. Voor Nederlanders zijn de darmen 

vaak een bron van ellende. Een Europese geneeskunde zal 

langer op zich laten wachten dan de euro heeft gedaan. 

Een moderne ontwikkeling binnen de geneeskunde is 

de toepassing van de evidence-based medicine (EBM). 

Voor de aanhangers van EBM zijn de uitkomsten van 

randomised controlled trials de betrouwbaarste basis 

voor het klinisch handelen. De auteurs van deze druk 
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Een boek over de Inwendige Geneeskunde heeft niet 

de bedoeling en is niet in staat de klinische lessen te 

vervangen...

Van de honderd zieken, die aan eenzelfde ziekte lijden, zijn 

er geen twee, die volmaakt op elkander gelijken. Somtijds 

zijn de verschillen klein, nauwelijks van beteekenis, 

andere malen aanzienlijk. Het leerboek der Inwendige 

Geneeskunde kan zich slechts bezig houden met de 

beschrijving van een gemiddelde.

A.A. Hijmans van den Bergh,

Leerboek der Inwendige Geneeskunde, 1940

In de huidige druk hebben wij deze variatie op twee 

manieren zichtbaar willen maken: door klinische inter-

mezzi en vooral door verwijzingen naar beschrijvingen 

in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dat immers 

een schatkamer is van fraai beschreven en geïllustreerde 

casuïstiek. Opgemerkt moet worden dat de selectie van 

deze casuïstiek de verantwoordelijkheid is geweest van 

de hoofdredactie. Om de actualiteit van aanvullende 

diagnostiek en therapie zoveel mogelijk te waarborgen, 

hebben wij ons daarbij beperkt tot de periode 1998-2008. 

Niettemin moet rekening worden gehouden met het feit 

dat aanvullende diagnostiek en behandeling zoals be-

schreven, gedateerd kunnen zijn.

Voorts is er wederom op toegezien dat de ziektebeelden 

die in het Raamplan 2001 Artsopleiding onder inwendige 

geneeskunde worden genoemd, aan de orde komen. Daar-

naast worden ook internistische klachten en afwijkingen 

die in het Raamplan Artsopleiding 2009 worden genoemd, in 

deze nieuwe druk besproken.

Het hoofdstuk over beeldvormende diagnostiek is ingrij-

pend herzien en ook de radiologische afbeeldingen in de 

andere hoofdstukken zijn nog eens onder de loep genomen. 

Uiteraard zijn alle hoofdstukken, waar nodig, herzien en 

aangepast. Opnieuw is aandacht besteed aan de illustraties, 

die, waar relevant, in kleur zijn afgebeeld. Het didactisch 

hulpmiddel van de ‘kernpunten’, kernachtige samenvattin-

gen van klinisch belangrijke kennis, is verder uitgebreid. 

Net als vroeger is Interne geneeskunde allereerst bedoeld 

voor medisch studenten. Daarnaast zullen huisartsen en 

niet-interne specialisten het boek kunnen gebruiken om 

zicht te houden op het brede gebied van de interne ge-

neeskunde. 

De auteurs, student geneeskunde Bart Spaetgens (die de 

selectie van de verwijzingen naar het NTvG heeft gemaakt) 

en onze uitgever (met name mevr. F. Dunning en de heer 

I.G. van Manen) danken wij voor hun medewerking aan 

deze nieuwe druk. Uw op- en aanmerkingen stellen we 

zeer op prijs.

April 2010

C.D.A. Stehouwer

R-P. Koopmans

J. van der Meer

Gebruikershandleiding bij boek en website

Met behulp van de activeringscode vooraan in dit boek 

wordt toegang verkregen tot de website extras.bsl.

nl/internegeneeskunde. Op deze website vindt u de 

integrale inhoud van het boek en de geselecteerde 

casuïstische beschrijvingen uit de database van het 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de tekst van 

dit boek staan verwijzingen naar de meest relevante 

casuïstiek, te herkennen aan het NTvG-logo. Op de 

website kunt u vanuit de hoofdstukken direct doorklik-

ken naar alle geselecteerde casuïstiek bij het betref-

fende onderwerp. 

In de tekst van dit boek zijn daarnaast bij wijze 

van  illustratie en als toevoeging aan de hoofdtekst 

 verschillende soorten intermezzi toegevoegd. 
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Klinische epidemiologie
H. Burger en A. Hofman

Inleiding

Aan de opbouw van medische kennis hebben zowel cul-

turele, politieke, economische, religieuze, filosofische als 

wetenschappelijke elementen bijgedragen. Vooral in de 

westerse wereld wordt de arts tegenwoordig meer en meer 

geacht wetenschappelijk te handelen; dat wil zeggen dat 

zijn handelingen gebaseerd zijn op wetenschappelijke 

kennis. Traditioneel komt een groot deel van deze ken-

nis uit de medisch-biologische deelwetenschappen zoals 

anatomie, celbiologie, genetica, fysiologie en biochemie. 

Dit heeft ertoe geleid dat artsen hoofdzakelijk handelen 

op basis van deterministisch, causaal, pathofysiologisch 

redeneren, uiteraard in combinatie met eigen ervaringen 

en die van de opleider.

In de loop der tijd, maar vooral gedurende de afgelopen 

decennia, is in wisselende mate het besef gegroeid dat 

deze sterk theoretische basis ontoereikend is. Onder an-

dere door de complexiteit van ziekte, de relatief geringe 

nauwkeurigheid van veel klinische waarnemingen en de 

beperkte waarde van individuele ervaringen wordt de 

medicus practicus geconfronteerd met een grote mate van 

onvoorspelbaarheid van vrijwel alle facetten van ziekte. 

De epidemiologie, en vooral de klinische epidemiologie, 

stelt zich ten doel door formele en systematische kwanti-

ficatie die kennis te leveren die de hieruit voortvloeiende 

onzekerheid moet verkleinen.

Het medisch-praktisch belang van empirische en statisti-

sche kennis in plaats van theoretische en deterministische 

kennis wordt zeer sterk benadrukt door een stroming die 

in 1992 ontstond uit de klinische epidemiologie. Volgens de 

aanhangers van deze stroming, de evidence-based medicine, be-

hoort eigenlijk elke medische handeling gebaseerd te zijn op 

evidence uit klinisch-epidemiologisch onderzoek. Hoewel 

de resultaten van klinisch-epidemiologisch onderzoek in 

toenemende mate het patiëntenbeleid beïnvloeden, menen 

veel artsen dat de beide vormen van kennis elkaar aanvullen 

en daarom beide essentieel zijn voor de medische praktijk.

Terwijl de algemene epidemiologie de frequentie van 

optreden van ziekte en haar determinanten bestudeert, 

richt de klinische epidemiologie zich op de vragen in de 

klinische praktijk. Deze vragen betreffen risico, diagnose, 

prognose en interventie. Voordat deze vragen apart wor-

den besproken, volgen eerst drie algemene paragrafen 

over het begrip kans in de geneeskunde, de verschillende 

vormen van klinisch-epidemiologisch onderzoek en de 

betekenis van precisie en validiteit.

Kernpunt

 • Evidence-based medicine is het zorgvuldig, expliciet 

en oordeelkundig gebruik van het huidige beste 

bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor 

individuele patiënten. De praktijk van evidence-

based medicine vereist de integratie van individuele 

klinische expertise met het beste externe bewijs-

materiaal dat vanuit klinisch-epidemiologisch 

onderzoek beschikbaar is.

1.1  Kans

Zoals gezegd is veel handelen in de geneeskunde han-

delen in onzekerheid. Zelfs als een arts bij een bepaalde 

patiënt precies volgens de meest recente wetenschap han-

delt, blijft onzekerheid bestaan over diagnose, risico of 

prognose van ziekte en het succes van een eventuele be-

handeling. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk met zeker-

heid te voorspellen of een patiënt met hoge bloeddruk in 

de loop van de tijd een hersenbloeding zal krijgen. Evenzo 

is het bij het diagnosticeren vrijwel altijd onmogelijk bij 

bepaalde symptomen en laboratoriumuitslagen – bij-

voorbeeld maagklachten, bloedarmoede en een afwijking 

op de maagfoto – absoluut zeker te zijn over de aan- of 

afwezigheid van ziekte, in dit geval bijvoorbeeld maagcar-

cinoom. Deze onzekerheid of onvoorspelbaarheid betreft 

zeker ook het beloop van ziekte, bijvoorbeeld de ontwik-

keling van spraakstoornissen na de diagnose multiple 

sclerose. Ten slotte is er altijd onzekerheid over de mate 

waarin het beloop van ziekte ten gunste kan worden ge-

wijzigd, over de effectiviteit van een bepaalde interventie, 

bij aids bijvoorbeeld door antiretrovirale therapie.

De onzekerheid of een bepaalde gebeurtenis zal optreden, 

kan worden uitgedrukt als een kans op die gebeurtenis, een 

waarschijnlijkheid. Kennis van de grootte van kansen op 

medische uitkomsten en hoe deze afhangen van bepaalde 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_1, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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op het zorgvuldig observeren, registreren en kwanti-

tatief analyseren van gegevens van alle patiënten die 

werden opgenomen in het Hôpital de la Charité in 

Parijs. Zo bestudeerde hij de effectiviteit van aderlaten 

bij patiënten met pneumonie op een manier die wij nu 

klinisch-epidemiologisch zouden noemen. Hij kwam 

tot de conclusie dat aderlaten de duur van pneumo-

nie verkort als de patiënten vroeg in het ziektebeloop 

worden behandeld, maar dat deze interventie op korte 

termijn een toename van de mortaliteit teweeg kan 

brengen. Een ‘moderne’ heranalyse van de oorspron-

kelijke gegevens laat deze conclusie ongewijzigd.

Ook Ignaz Philippe Semmelweis (1818-1865) is een 

van de ‘founding fathers’ van de klinische epidemiologie. 

Hij liet zien dat de incidentie van kraamvrouwenkoorts 

– een vorm van sepsis – in het universitaire ziekenhuis 

waar hij werkte, veel groter was dan in de naburige niet-

universitaire vroedvrouwenkliniek. Uiteindelijk wist hij 

dit verschil toe te schrijven aan de gebrekkige hygiëne 

rond obducties die alleen in het universitaire ziekenhuis 

werden uitgevoerd. Na invoering van maatregelen die 

tegenwoordig vanzelfsprekend zijn – zoals na een obduc-

tie handen wassen en instrumenten steriliseren – daalde 

de frequentie van kraamvrouwenkoorts drastisch, tot 

beneden het niveau van de vroedvrouwenkliniek.

Andere personen die meer recent hebben bijgedra-

gen aan de ontwikkeling van de klinische epidemiolo-

gie zijn Alvan R. Feinstein (1925-2001), onder andere 

bekend door zijn werk op het gebied van de klinime-

trie, en Sir Austin Bradford Hill (1897-1991), die veel 

betekend heeft voor de clinical trial.

1.2  Vormen van klinisch-epidemiologisch 
onderzoek

Enkele vormen van klinisch-epidemiologisch onderzoek 

zijn vermeld in tabel 1.1. De onderzoeksvormen die in de 

klinische epidemiologie worden gebruikt, kunnen wor-

den ingedeeld op basis van vier dichotomieën: voorspel-

lend versus causaal, experimenteel versus observationeel, 

longitudinaal versus transversaal, en cohort- versus 

patiënt-controleonderzoek.

Kernpunten

 • Onderzoeksvormen die in de klinische epidemiolo-

gie worden gebruikt, kunnen ingedeeld worden op 

basis van vier dichotomieën: voorspellend versus 

causaal, experimenteel versus observationeel, 

longitudinaal versus transversaal, en cohort- versus 

patiënt-controleonderzoek.

 • De onderzoeksvorm heeft belangrijke consequen-

ties voor de uitvoering van het onderzoek en voor 

de interpretatie van de resultaten.

determinanten is essentieel bij de beantwoording van 

vragen die in de klinische praktijk naar voren komen. Het 

kwantificeren van de kans op het ontstaan van ziekte (het 

risico), de kans op aanwezigheid van een bepaalde ziekte 

(de diagnose), de kans op een bepaald beloop van ziekte (de 

prognose) en de kans op een bepaald therapeutisch effect is 

de belangrijkste opdracht van de klinische epidemiologie.

Kernpunten

 • Vrijwel al het medisch handelen is handelen in 

onzekerheid.

 • Onzekerheid kan worden uitgedrukt als een kans.

 • Het kwantificeren van kansen op ziekte(gevolgen) 

is de belangrijkste opdracht van de klinische epide-

miologie.

  Intermezzo 1.1 

Verre voorvaderen van de klinische 

epidemiologie

Aangenomen wordt dat de term ‘klinische epidemio-

logie’ voor het eerst werd gebruikt in 1938 door de 

internist John Paul (1893-1971), overigens voor het 

type activiteit dat we nu zouden omschrijven als so-

ciale geneeskunde. Toch is klinisch-epidemiologisch 

onderzoek al veel ouder. Een van de eerste klinisch 

epidemiologen was waarschijnlijk James Lind (1716-

1794). Hij was scheepsarts en werd op lange reizen 

regelmatig geconfronteerd met zeelieden die aan 

scheurbuik leden. Op 20 mei 1747 vormde hij een 

groep van twaalf, zoveel mogelijk gelijke patiënten 

met scheurbuik en verdeelde die in zes groepen van 

twee. Elke groep kreeg verplicht, zo nodig met geweld, 

een andere dagelijkse aanvulling op het zeemansdieet 

toegediend: cider, elixer ‘vitriol’, azijn, zeewater, twee 

sinaasappels en een citroen, of enkele muskaatnoten. 

Het bleek dat de patiënten die de citrusvruchten kre-

gen, al na zes dagen zodanig waren opgeknapt dat zij 

fit genoeg werden bevonden om het werk te hervat-

ten! De overige zeelieden verbleven nog in een nage-

noeg zelfde slechte toestand als voor dit experiment 

avant la lettre. De conclusie van Lind was dan ook dat 

het eten van citrusvruchten scheurbuik geneest. Het 

duurde nog tot 1932 voordat vitamine C als het werk-

zame bestanddeel werd aangetoond.

Een andere grondlegger van de klinische epidemio-

logie was de Franse arts Pierre Charles Alexandre Louis 

(1787-1872). Hij was teleurgesteld over de beperkingen 

van de geneeskunde en besloot op 32-jarige leeftijd te 

stoppen met praktisch werk en zich geheel te wijden 

aan onderzoek. In die tijd waren diagnose en therapie 

vooral gebaseerd op theorie, ervaring en intuïtie van 

prominente artsen en niet op evidence. Dit stoorde 

Pierre Louis en hij ontwikkelde een systeem dat hij 

aanduidde als la méthode numérique en dat neerkwam 
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voorspellend als causaal zijn. Het onderscheid tussen 

voorspellend en causaal heeft overigens grote consequen-

ties voor alle fasen van onderzoek: onderzoeksontwerp, 

gegevensanalyse en rapportage.

Het tweede fundamentele onderscheid is experimen-

teel versus observationeel onderzoek. Bij experimenteel 

onderzoek bepaalt de onderzoeker, meestal at random 

(door het lot bepaald) welke patiënt aan de te onderzoe-

ken factor wordt blootgesteld en wie niet. Deze vorm 

van onderzoek vindt zijn belangrijkste toepassing in het 

onderzoek van de effectiviteit van interventies, de clinical 

trial. Bij observationeel onderzoek heeft de onderzoeker 

geen invloed op de blootstelling. Het grote nadeel van 

observationeel ten opzichte van experimenteel onderzoek 

is dat causaliteit van een bepaald verband moeilijker aan-

nemelijk kan worden gemaakt. Hierop komen we bij het 

begrip confounding nog terug. Voor de rapportage van 

observationeel onderzoek is de STrengthening the Reporting 

of OBservational studies in Epidemiology (STROBE) statement 

(www.strobe-statement.org) opgesteld. Hierin worden 

veel aanbevelingen gedaan voor niet alleen de rapportage, 

maar ook de data-analyse van observationeel onderzoek.

Een derde onderscheid betreft longitudinaal versus 

transversaal onderzoek. Bij transversaal onderzoek, ook 

wel aangeduid als cross-sectioneel onderzoek of dwars-

doorsnedeonderzoek, worden determinant en uitkomst 

op hetzelfde moment vastgesteld, bij longitudinaal 

onderzoek wordt de determinant voorafgaand aan de 

uitkomst gemeten. Al het experimentele onderzoek is 

natuurlijk longitudinaal. Observationeel onderzoek kan 

zowel longitudinaal als transversaal zijn. Veel diagnos-

tisch onderzoek is transversaal omdat de vraagstelling 

geen tijdsverloop kent: wat is de kans op de aanwezigheid 

van een bepaalde ziekte nu, gegeven de kenmerken van de 

patiënt en de uitslagen van diagnostische tests op dit mo-

ment? Eén van de problemen van transversaal onderzoek 

is uiteraard dat er geen tijdsrelatie tussen determinant 

en uitkomst kan worden vastgesteld. De meeste andere 

dan diagnostische vragen in de klinische epidemiologie 

zijn inherent longitudinaal en de beantwoording met een 

transversaal onderzoek kan daarom problematisch zijn.

Een vraag betreffende risico is bijvoorbeeld of een lage 

botdichtheid bij vrouwen rond de menopauze leidt tot 

wervelinzakkingen op hogere leeftijd. Stel dat in een 

transversaal onderzoek bij 80-jarigen de vrouwen met 

wervelinzakkingen een lagere botdichtheid hebben 

dan de vrouwen zonder deze afwijkingen. In dat geval 

is het niet zonder meer duidelijk of de lage botdicht-

heid een gevolg is van de wervelinzakkingen of juist 

een oorzaak. Wervelinzakkingen zouden immers kun-

nen leiden tot een verminderde mobiliteit, die op haar 

beurt weer kan leiden tot een lagere botdichtheid. Een 

dergelijke vraag kan daarom beter met een longitudi-

naal onderzoek worden beantwoord.

De eerste dichotomie betreft het doel van het onderzoek: 

voorspellen of verklaren. Voorspellend onderzoek moet 

het mogelijk maken een gefundeerde inschatting te ma-

ken van de kans op aanwezigheid van ziekte (diagnose) of 

de kans op een bepaald beloop van ziekte (prognose), een 

kernactiviteit van elke arts. Deze schattingen worden ge-

maakt op basis van demografische kenmerken, zoals leef-

tijd en geslacht, gegevens uit de anamnese, bevindingen 

bij lichamelijk onderzoek en uitslagen van diagnostische 

tests zoals bloedbepalingen en beeldvormende technie-

ken. Het is daarbij niet relevant of een bepaald kenmerk 

causaal met de ziekte of prognose verband houdt of niet. 

Zo wordt de diagnose angina pectoris gesteld op basis van 

haar risicofactoren, zoals roken en diabetes, maar ook op 

basis van haar gevolgen, zoals ischemische pijn en ecg-

afwijkingen. Bij osteoporose kan de kans op een heupfrac-

tuur (prognose) onder andere worden geschat aan de hand 

van wervelinzakkingen. Deze afwijkingen worden niet 

gezien als oorzaak van de heupfractuur, maar weerspiege-

len de slechte toestand van het botweefsel en zijn daarmee 

slechts indicators van de kans op fracturen.

Aan onderzoek dat de evidence moet leveren voor 

het louter schatten van kansen, zoals in bovenstaande 

voorbeelden, worden heel andere eisen gesteld dan aan 

onderzoek waarin men probeert een oorzakelijk verband 

aannemelijk te maken. Het belangrijkste verschil is dat 

bij voorspellend onderzoek confounding (vertekening) 

niet aan de orde is. Dit in tegenstelling tot causaal onder-

zoek, waarin het probleem van confounding juist centraal 

staat. Men wil dan immers zo zeker mogelijk weten dat 

een associatie tussen blootstelling en uitkomst niet door 

een derde externe factor kan worden verklaard (zie ook 

paragraaf 1.3.2). Al het diagnostische onderzoek is voor-

spellend van aard; prognostisch onderzoek kan zowel 

Tabel 1.1 Voorbeelden van vormen van klinisch-
epidemiologisch onderzoek.

onderzoeksvorm vraagstelling voorbeeld

voorspellend obser-
vationeel transversaal 
cohortonderzoek

diagnose de waarde van het inspan-
nings-ecg voor de diagnose 
coronaire hartziekte

causaal observationeel 
longitudinaal cohort-
onderzoek

risico effect van regelmatige 
lichaamsbeweging op het 
risico van een heupfractuur

voorspellend observa-
tioneel longitudinaal 
cohortonderzoek

prognose kans op een myocardinfarct 
als functie van de dikte van 
de wand van de halsslagader, 
klassieke risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten, en 
leeftijd en geslacht

causaal observationeel 
longitudinaal patiënt-
controleonderzoek

risico relatief risico op de ziekte 
van Alzheimer door NSAID-
gebruik

causaal experimenteel 
longitudinaal cohort-
onderzoek (clinical 
trial)

interventie-
effectiviteit

radioactief jodium bij hyper-
thyreoïdie
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voor de analyse in plaats van de gegevens van verschillen-

de individuen; vandaar de naam meta-analyse. Het doel 

van dit onderzoek is een preciezere schatting te krijgen 

van een bepaald effect, meestal het effect van een genees-

middel. Het kan worden beschouwd als een formele en 

kwantitatieve samenvatting van de resultaten van het tot 

dan toe beschikbare onderzoek. Meta-analyse wordt na-

der besproken bij interventie (paragraaf 1.7.3).

Kernpunt

 • De meta-analyse neemt een aparte plaats in bij de 

verschillende onderzoeksvormen. Dit type onder-

zoek wordt gebruikt om de gegevens uit meerdere 

onderzoeken kwantitatief samen te vatten.

   Intermezzo 1.2 

Observationeel of gerandomiseerd 

experimenteel onderzoek naar 

behandelings effecten?

Voor het aantonen van een bepaald behandelingsef-

fect wordt het gerandomiseerde experiment in het al-

gemeen als meest valide onderzoeksopzet beschouwd. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat randomisatie 

ervoor zorgt dat de toewijzing van een bepaalde be-

handeling niet afhangt van de prognose; dat wil zeg-

gen dat confounding by indication wordt voorkomen. 

Helaas kleeft er een aantal belangrijke bezwaren aan 

deze onderzoeksopzet, in het bijzonder de veelal hoge 

Het vierde onderscheid is cohortonderzoek versus 

patiënt-controleonderzoek en betreft de wijze waarop de 

onderzoekspopulatie wordt samengesteld.

Bij cohortonderzoek wordt een groep personen on-

derzocht die een bepaald gemeenschappelijk kenmerk 

hebben, bijvoorbeeld een geboortejaar, woonplaats, een 

bepaalde diagnose. Bij longitudinaal cohortonderzoek 

wordt een populatie met en zonder de te onderzoeken 

blootstelling gevolgd in de tijd, waarna de frequentie 

van ziekte of complicatie tussen beide groepen wordt 

vergeleken. Het longitudinale cohortonderzoek biedt 

vele voordelen. De belangrijkste zijn dat de blootstelling 

met het doel van het onderzoek voor ogen gemeten kan 

worden, dat weinig of geen twijfel bestaat over de tijdsre-

latie (blootstelling → ziekte), dat naast het relatieve ook 

het absolute risico van ziekte kan worden gemeten en dat 

relatief gemakkelijk verschillende uitkomsten bestudeerd 

kunnen worden.

Bij patiënt-controleonderzoek wordt een serie patiën-

ten met een bepaalde aandoening verzameld en bij hen 

wordt de frequentie van blootstelling bepaald. Tevens 

wordt uit de al of niet denkbeeldige populatie waaruit de 

patiënten afkomstig zijn een steekproef met ‘controles’ 

genomen om de blootstellingsfrequentie in de zoge-

noemde bronpopulatie te schatten. De selectie van con-

troles is vaak aanleiding voor discussie. In het algemeen is 

er geen probleem wanneer de controles zodanig worden 

gekozen dat zij, als zij de ziekte hadden gekregen, ook als 

patiënten in het onderzoek zouden zijn opgenomen. Een 

groot voordeel van het patiënt-controleonderzoek is dat 

verschillende determinanten van zeldzame ziekten met 

relatief geringe inspanning onderzocht kunnen worden.

De patiëntencasus of -serie kan worden opgevat als pa-

tiënt-controleonderzoek waarbij de controles feitelijk niet 

worden onderzocht, maar in gedachten wel de referentie 

vormen bij de gevolgtrekkingen. Bij dit onderzoek heeft 

de arts een aantal patiënten met een bepaalde aandoening 

opgemerkt en in kaart gebracht. Vervolgens wordt geke-

ken of er een gemeenschappelijk kenmerk is dat men niet 

verwacht bij personen zonder de aandoening, bijvoor-

beeld het gebruik van een bepaald geneesmiddel. In som-

mige gevallen kan een dergelijke bevinding de aanleiding 

zijn voor nader onderzoek.

Een mooi voorbeeld stamt uit 1961, toen de diagnose 

longembolie werd gesteld bij een jonge vrouw. Deze 

aandoening is zo zeldzaam op jonge leeftijd dat het 

gebruik van een oraal anticonceptivum als mogelijke 

oorzaak werd geopperd. Later werd deze associatie in 

grootschalig onderzoek bevestigd.

Ten slotte moet de meta-analyse worden genoemd als 

bijzondere vorm van onderzoek. Bijzonder omdat de re-

sultaten van verschillende onderzoeken de basis vormen 

Kernpunten

 • Bij voorspellend onderzoek speelt confounding 

(vertekening door een derde factor die samenhangt 

met determinant en uitkomst) geen rol; dit in 

tegenstelling tot bij causaal onderzoek.

 • Bij experimenteel onderzoek bepaalt de onderzoe-

ker welke patiënt aan de te onderzoeken factor 

wordt blootgesteld en wie niet; bij observationeel 

onderzoek heeft de onderzoeker geen invloed op de 

blootstelling.

 • In dwarsdoorsnedeonderzoek worden determinant 

en uitkomst op hetzelfde moment vastgesteld, 

bij longitudinaal onderzoek wordt de determinant 

voorafgaand aan de uitkomst gemeten.

 • Bij cohortonderzoek wordt de totale groep van 

personen met een bepaald gemeenschappelijk 

kenmerk onderzocht. Bij het patiënt-controleon-

derzoek wordt de frequentie van blootstelling aan 

een bepaalde determinant gemeten bij patiënten 

met een bepaalde aandoening en bij een steekproef 

van personen zonder die aandoening.
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1.3  Precisie en validiteit

De mate waarin een onderzoek bijdraagt aan de weten-

schap hangt in sterke mate af van zijn precisie en validiteit.

1.3.1   Precisie

De precisie of nauwkeurigheid van een onderzoek kan 

geïnterpreteerd worden als de mate waarin het onderzoek 

bij denkbeeldige herhalingen hetzelfde resultaat laat 

zien. De precisie zegt dus niets over de juistheid van de 

resultaten, alleen iets over de reproduceerbaarheid. Ze 

neemt toe met de grootte van de onderzoekspopulatie en 

neemt af met de grootte van meetfouten. Op basis van de 

grootte van de onderzoekspopulatie en een schatting van 

de meetfout uit het onderzoek kan daarom een uitspraak 

over de precisie worden gedaan, bij voorkeur in de vorm 

van een 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit interval geeft 

aan dat in 95 van de 100 denkbeeldige herhalingen van 

het onderzoek het gevonden 95%-betrouwbaarheidsin-

terval het werkelijke effect zou bevatten. In plaats van 

een betrouwbaarheidsinterval wordt de precisie van een 

onderzoek ook vaak uitgedrukt in de p-waarde. De p-

waarde geeft aan hoe vaak bij een denkbeeldige herhaling 

van het onderzoek een waarde voor de effectmaat wordt 

gevonden die minstens zo groot is als die in het huidige 

onderzoek, gegeven dat er in werkelijkheid geen effect is, 

dat wil zeggen dat de nulhypothese van geen effect juist 

is. De p-waarde is moeilijk te interpreteren omdat deze 

vooral afhangt van de grootte van het gevonden effect. 

Bij het betrouwbaarheidsinterval daarentegen krijgen we 

direct een indruk van de toevalsvariatie in de grootte van 

het effect, een maat voor de precisie in de meting van een 

effect. Daarom wordt in de epidemiologie de voorkeur 

gegeven aan een betrouwbaarheidsinterval in plaats van 

aan een p-waarde.

De vraag blijft hoe we deze maten van precisie betrek-

ken bij de conclusie uit een onderzoek, de statistische 

inferentie. Hierin bestaan twee scholen. In de traditionele 

school wordt de nulhypothese verworpen of aanvaard. 

Volgens conventie wordt bij een p-waarde kleiner dan 0,05 

(de alfa) de nulhypothese ten gunste van de alternatieve 

hypothese van wel een effect verworpen. Stel dat in een 

onderzoek het relatieve risico op retinopathie bij patiën-

ten met diabetes, vergeleken met personen zonder dia-

betes, 2,3 bedraagt met een p-waarde van 0,04, dan wordt 

de nulhypothese van geen effect verworpen en wordt 

geconcludeerd dat er een statistisch significant verband 

is tussen diabetes en retinopathie. Bij een p-waarde groter 

dan of gelijk aan 0,05 wordt geconcludeerd dat dit ver-

band niet kon worden aangetoond. Ook op basis van een 

betrouwbaarheidsinterval kan men een dergelijke ja-nee-

uitspraak doen. Als de nulwaarde – bij een relatief risico is 

dit 1 – zich buiten het 95%-betrouwbaarheidsinterval be-

vindt, betekent dit dat er een significant verband is bij een 

alfa van 0,05. In genoemd voorbeeld zou dan het 95%-be-

kosten en de vaak selecte onderzoeksgroep. Bovendien 

kan randomisatie ethisch bezwaarlijk zijn als al voor-

afgaand aan het onderzoek de indruk bestaat dat een 

van de te onderzoeken behandelingen superieur is.

Het is daarom niet verwonderlijk dat telkens weer 

de vraag rijst of effecten van interventies niet ook met 

een observationele opzet bestudeerd kunnen worden. 

Bij deze opzet zijn de genoemde bezwaren van het 

gerandomiseerde onderzoek minder uitgesproken 

of zelfs afwezig. De vraag is dan of de validiteit niet 

in gevaar komt. Recent is deze discussie weer op 

gang gekomen naar aanleiding van de bevinding dat 

observationeel onderzoek duidelijk maakt dat post-

menopauzale hormoontoediening de kans op een 

myocardinfarct verkleint, terwijl uit gerandomiseerd 

onderzoek blijkt dat deze interventie de kans op een 

myocardinfarct juist iets groter maakt. Ook het gun-

stige effect van antioxidanten op het ontstaan van 

hart- en vaatziekten en kanker, zoals aangetoond in 

observationeel onderzoek, kon niet worden bevestigd 

in gerandomiseerd onderzoek.

Toch zijn er ook voorbeelden waarbij observationeel 

en gerandomiseerd onderzoek exact dezelfde evidence 

laten zien, zoals voor de effectiviteit van vaccinatie 

tegen actieve tuberculose. Het hangt van de aard van 

het onderzoek af of observationeel onderzoek een 

even valide resultaat kan geven als gerandomiseerd 

onderzoek. Als er geen duidelijke relatie bestaat tus-

sen de indicatie of contra-indicatie voor een bepaalde 

interventie en de uitkomstvariabele, kan observatio-

neel onderzoek heel valide zijn. Bijvoorbeeld: in het 

onderzoek naar de effecten van postmenopauzale 

hormoontoediening was er geen discrepantie tussen 

het observationele en het gerandomiseerde onderzoek 

ten aanzien van de uitkomsten veneuze trombose 

en borstkanker; dit in tegenstelling tot de uitkomst 

myocardinfarct. De artsen waren waarschijnlijk terug-

houdend met hormonen als zij een verhoogd risico 

op een myocardinfarct vermoedden, maar konden 

door de onvoorspelbaarheid van veneuze trombose en 

borstkanker geen rekening houden met het risico op 

deze aandoeningen. Confounding by contra-indication 

kon zo geen rol spelen bij deze twee uitkomsten (Van-

denbroucke, 2004). Overigens is deze verklaring recent 

verworpen (Vandenbroucke, 2009). In de gerandomi-

seerde trials bleken de hormonen in de eerste jaren 

een verhoging van het risico op myocardinfarct teweeg 

te brengen, wat gevolgd werd door een daling. In het 

observationele onderzoek werden gebruikers vergele-

ken met niet-gebruikers van hormonen ten tijde van 

inclusie in het onderzoek. De gebruikers waren al jaren 

blootgesteld en hadden de periode van verhoogd risico 

al achter de rug. Zo ontstond een verschil in effectivi-

teit van postmenopauzale hormoonsuppletie tussen 

gerandomiseerd onderzoek en observationeel onder-

zoek dat niets te maken had met de onderzoeksopzet 

maar volledig verklaard kon worden door de duur van 

blootstelling.
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van toepassing zijn op personen met duidelijk andere 

karakteristieken dan de personen die tot de onderzoeks-

populatie behoorden. Stel bijvoorbeeld dat de effectiviteit 

van een nieuw antibioticum voor de behandeling van 

pneumonie werd vastgesteld bij mannen, dan is het zeer 

aannemelijk dat dit middel ook effectief is bij vrouwen. 

Als het onderzoek echter de diagnostische waarde van 

het inspanningselektrocardiogram voor coronairsclerose 

zou betreffen, is de generaliseerbaarheid van mannen 

naar vrouwen minder vanzelfsprekend gezien het grote 

geslachtsverschil in ernst en voorkomen van hart- en 

vaatziekten. Generaliseerbaarheid kan overigens niet 

gegarandeerd worden door representatieve steekproeven; 

ze berust in wezen op een subjectief oordeel waarbij ook 

informatie uit ander(soortig) onderzoek moet worden 

betrokken.

De interne validiteit is de mate waarin – afgezien van 

toevalsfouten – het gevonden effect gelijk is aan het wer-

kelijke effect bij personen met overeenkomstige kenmer-

ken als die van de onderzoekspopulatie. Vertekening, ook 

wel aangeduid als bias, is datgene wat de interne validiteit 

aantast. Er wordt in het algemeen onderscheid gemaakt 

tussen drie soorten bias: selectiebias, informatiebias en 

confounding bias.

Selectiebias treedt op als de inclusie van personen met 

de te bestuderen uitkomst niet onafhankelijk gebeurt van 

de determinant, of andersom. Als in een onderzoek naar 

de diagnostische waarde van ST-depressie op het ecg voor 

de diagnose coronairsclerose patiënten op een hartafde-

ling worden onderzocht, zal er vertekening van het resul-

taat optreden als deze patiënten juist omwille van deze 

ecg-afwijking op de hartafdeling liggen.

Informatiebias is het gevolg van onvergelijkbare waar-

neming van de determinant of de uitkomst tussen de te 

vergelijken groepen. Stel dat in een clinical trial de nieuw-

ste ACE-remmer wordt onderzocht op effectiviteit bij de 

behandeling van hypertensie. Als degene die de bloed-

druk meet, op de hoogte is van het feit dat een deelnemer 

het nieuwe middel krijgt of een placebo, is het niet onaan-

nemelijk dat bij de deelnemers aan de ACE-remmergroep 

de bloeddrukmeter systematisch anders wordt afgelezen 

dan bij personen uit de placebogroep. Informatiebias 

wordt onder andere tegengegaan door blindering van de 

onderzoeker en de onderzochte personen voor de aard van 

de determinant; in een trial: de aard van de interventie.

Een derde vorm van bias betreft confounding, letterlijk 

‘verwarring’. Er is sprake van confounding als een derde 

factor die samenhangt met de onderzochte determinant, 

los van het te onderzoeken causale pad, de uitkomst be-

invloedt. In dat geval zijn de te contrasteren groepen niet 

meer vergelijkbaar wat betreft de kans op de uitkomst. 

Indien men bijvoorbeeld onderzoek heeft gedaan naar het 

serumcholesterol als risicofactor voor een tweede myo-

cardinfarct, kan bij analyse blijken dat de groep personen 

met een hoog cholesterolgehalte veel meer rokers bevat 

dan de referentiegroep met een normaal tot laag choles-

trouwbaarheidsinterval 1,4-5,2 kunnen zijn. Omgekeerd 

zou de conclusie bij een betrouwbaarheidsinterval 0,9-5,7 

zijn: geen statistisch significant verband aangetoond. Het 

is belangrijk te benadrukken dat een dergelijke conclu-

sie geen recht doet aan de informatieve waarde van het 

betrouwbaarheidsinterval, vooral bij een niet-significant 

resultaat. Als bijvoorbeeld een relatief risico van 1,1 met 

een klein 95%-betrouwbaarheidsinterval (0,9-1,3) wordt 

gevonden, is direct zichtbaar dat waarden boven de 1,3 en 

onder de 0,9 niet erg plausibel zijn en ook dat het effect 

niet erg groot is. Een p-waarde, in dit geval bijvoorbeeld 

0,2, is veel minder informatief en leidt er waarschijnlijk 

slechts toe dat de nulhypothese niet wordt verworpen. 

Omgekeerd betekent een relatief risico van bijvoorbeeld 

9,0 met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 1,6 tot 50 

dat de effectschatting weliswaar niet erg precies is, maar 

wel groot en daardoor (wellicht) relevant. Ook hier is een 

p-waarde (‘p < 0,05’) veel minder informatief.

Bij de meer recent ontwikkelde statistische inferentie 

volgens Bayes wordt de nulhypothese niet verworpen of 

aanvaard. In plaats daarvan wordt de statistische informa-

tie uit het onderzoek gebruikt om de geloofwaardigheid 

van een hypothese zoals die vóór het onderzoek bestond, 

de a-priori-geloofwaardigheid, te veranderen in een ach-

teraf (a-posteriori-)geloofwaardigheid. Informeel speelt 

dit proces zich veelvuldig af bij de meningsvorming in de 

geneeskunde, en ook daarbuiten. Stel dat een arts ervan 

overtuigd is dat antibiotica bij de behandeling van een 

maagzweer niet effectief zijn, dan zal door één onderzoek 

dat met statistische significantie de effectiviteit van deze 

behandeling wel aantoont, die overtuiging niet of nauwe-

lijks worden bijgesteld. Als deze arts echter de week erop 

kennis neemt van nog een onderzoek waarin weer een 

significant effect van antibiotica bij maagzweren wordt 

aangetoond, zal hij meer geneigd zijn zijn mening te her-

zien. De voortdurende verandering van het geloof in een 

bepaalde hypothese op basis van steeds nieuwe gegevens 

is de essentie van de Bayesiaanse inferentie. Voor een na-

dere beschouwing verwijzen wij naar Hofman et al. (1996).

Kernpunt

 • Precisie is de mate waarin het onderzoek bij denk-

beeldige herhalingen hetzelfde resultaat heeft, en 

wordt uitgedrukt met een p-waarde of, beter, een 

betrouwbaarheidsinterval.

1.3.2   Validiteit

Bij de beoordeling van de validiteit van een onderzoek 

wordt onderscheid gemaakt tussen de interne en externe 

validiteit.

De externe validiteit, beter aangeduid als de generali-

seerbaarheid, is de mate waarin de onderzoeksresultaten 
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voorbeeld een onderzoek zeer precies is maar niet intern 

valide, heeft het geen enkele waarde voor de wetenschap. 

Omgekeerd kan een zeer valide maar niet zo precies on-

derzoek wel degelijk van waarde zijn, bijvoorbeeld door 

zijn bijdrage aan een meta-analyse (zie paragraaf 1.7.3). De 

generaliseerbaarheid komt pas aan de orde wanneer het 

onderzoek intern valide en voldoende precies is.

Kernpunten

 • Er is een hiërarchie in criteria voor de waardering 

van onderzoek: interne validiteit, precisie en ten 

slotte generaliseerbaarheid.

 • Het verdient aanbeveling om bij de beoordeling van 

een wetenschappelijk onderzoek deze drie criteria 

op een systematische manier langs te lopen.

1.4  Risico

Het begrip risico wordt in deze paragraaf in engere zin 

gebruikt, namelijk als de kans op het ontstaan van ziekte. 

In het klinisch-epidemiologisch jargon wordt risico ook 

vaak gebruikt als synoniem van kans, zoals het risico van 

een bepaalde complicatie of andere uitkomst bij prog-

nostisch of interventieonderzoek. Dit betekent dat de 

techniek van het meten van risico zoals hieronder wordt 

uiteengezet ook van toepassing is bij onderzoek van prog-

nose en interventie.

Zoals gezegd is het risico van ziekte op te vatten als de 

kans of de waarschijnlijkheid dat ziekte optreedt. Om 

de kans op ziekte vast te stellen, moet men de frequentie 

van het optreden van ziekte kennen. Voor onderzoek van 

risico en prognose is daarbij de frequentie van nieuwe zie-

ken (incidentie) en niet zozeer van reeds bestaande zieken 

(prevalentie) van belang. Uit de incidentie kan namelijk de 

kans op ziekte en daarmee het risico van ziekte worden 

vastgesteld. Het risico van ziekte kan op twee manieren 

worden gemeten: direct uit de cumulatieve incidentie, al of 

niet met gebruikmaking van de levenstafel, en indirect uit 

het incidentiecijfer.

1.4.1   Meten van risico

De belangrijkste frequentiemaat voor ziekte in de kli-

nische epidemiologie is de cumulatieve incidentie. Onder 

cumulatieve incidentie wordt verstaan het aantal nieuwe 

zieken in een bepaalde tijdsperiode, gedeeld door het 

totale aantal mensen dat ziektevrij (en daarmee at risk) 

was aan het begin van de tijdsperiode. Schematisch kan de 

cumulatieve incidentie (CI) in de periode t
0
 tot t

1
 als volgt 

worden weergegeven:

CI = 
nieuwe patiënten in periode t

1
 – t

0
 

aantal mensen zonder ziekte bij t
0

terolgehalte. Omdat de twee groepen louter op grond van 

de proportie rokers prognostisch onvergelijkbaar zijn, 

kan een verschil in prognose niet meer uitsluitend aan 

het verschil in cholesterolgehalte worden toegeschreven. 

Men spreekt van confounding door roken, dat wil zeggen: 

roken (de confounder) belemmert een valide vergelijking 

van de twee groepen.

Terwijl de mogelijkheid van selectiebias en informa-

tiebias moet worden voorkomen in de onderzoeksopzet, 

zijn er bij confounding bias meer opties. Confounding 

kan allereerst worden voorkomen door het onderzoek 

te beperken tot één categorie van de confounder, dat wil 

zeggen restrictie, bijvoorbeeld door alleen 50- tot 60-jari-

gen in het onderzoek op te nemen, of alleen niet-rokers. 

Verder kan bij follow-uponderzoek confounding worden 

voorkomen door de onderzoekspopulatie zo te selecte-

ren dat de confounder gelijkelijk wordt verdeeld over 

de blootgestelde en de referentiegroep. Dit proces wordt 

matching genoemd. Verder kan als onderdeel van de data-

analyse door statistische aanpassing gecorrigeerd worden 

voor een of meer confounders. Deze methoden vereisen 

alle dat bekend is wat de mogelijke confounders zijn en 

dat ze goed gemeten kunnen worden. Dit voorbehoud 

geldt niet als men randomiseert, dat wil zeggen dat men 

het lot laat bepalen wie de behandeling krijgt en wie niet. 

Op deze manier worden ‘automatisch’ alle factoren die de 

uitkomst kunnen beïnvloeden in gelijke mate verdeeld 

over de te contrasteren groepen.

Zoals gezegd is confounding alleen aan de orde als men 

geïnteresseerd is in de causale relatie tussen één bepaalde 

factor en de uitkomst zoals in etiologisch onderzoek, dus 

onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan of beloop 

van ziekten. Bij voorspellend onderzoek ligt dit anders; er 

is louter interesse in de mate waarin variabelen bijdragen 

aan een juiste schatting van de uitkomst. Zo is men bij 

diagnose alleen geïnteresseerd in hoeverre bepaalde tests 

gezamenlijk onderscheid maken tussen ziek en niet ziek, 

en niet hoe één bepaalde testuitslag oorzakelijk gerela-

teerd is aan de aanwezigheid van ziekte.

Kernpunten

 • Interne validiteit is de mate waarin de onderzoeks-

resultaten met de, onwaarneembare, werkelijkheid 

overeenstemmen. Ze wordt bedreigd door selectie-

bias, informatiebias en confounding bias.

 • Externe validiteit of liever generaliseerbaarheid is 

de mate waarin onderzoeksresultaten van toepas-

sing zijn op personen die wezenlijk anders zijn dan 

die in de onderzoekspopulatie.

Ten slotte willen wij erop wijzen dat er bij de beoordeling 

van de waarde van onderzoek een duidelijke hiërarchie 

van criteria is: de interne validiteit staat voorop, dan volgt 

precisie en ten slotte generaliseerbaarheid. Wanneer bij-
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risico onderscheiden: het absolute risico en het relatieve 

risico.

Het absolute risico is gelijk aan de kans op ziekte, compli-

catie van ziekte of overlijden. Een absoluut risico moet 

altijd voor een tijdsperiode worden gegeven. Dat kan een 

concreet omschreven periode zijn, zoals het tienjaarsrisico 

op een hartinfarct bij een 40-jarige man, maar ook een ab-

stracte tijdsperiode, zoals het life-time risico op leukemie, 

waarmee wordt bedoeld de kans dat iemand in zijn leven 

leukemie krijgt. Over lange periodes wordt de cumulatieve 

incidentie en daarmee het risico van sterfte 1. Absolute 

risico’s komen in de geneeskunde in vele gedaanten voor 

(tabel 1.3). De vijf- of tienjaarsoverleving is een cumulatieve 

incidentie. Onder letaliteit of case fatality wordt meestal ver-

staan het risico van overlijden bij patiënten die lijden aan 

een bepaalde ziekte; het is dan een cumulatieve incidentie 

van sterfte. Het begrip attack rate wordt veel gebruikt voor 

infectieziekten en is een cumulatieve incidentie over een 

korte periode. In de medische praktijk wil men het absolu-

te risico zo specifiek mogelijk weten. Zo hebben we weinig 

aan het kennen van de kans op een hartinfarct van een Ne-

derlander. Men wil die kans weten voor mannen en vrou-

wen, voor verschillende leeftijden, voor mensen met of 

zonder hypertensie, met of zonder een positieve familiea-

namnese voor een hartinfarct, dus het risico gespecificeerd 

volgens de determinanten van ziekte. Deze determinanten 

worden vaak risico-indicators genoemd omdat het risico 

De cumulatieve incidentie is een proportie of fractie (bij-

voorbeeld een percentage). Het is een kans die het risico 

van ziekte direct aangeeft en die kan variëren van 0 tot 1.

Hoewel in de geneeskunde bij voorkeur wordt gewerkt 

met de cumulatieve incidentie omdat het risico van ziekte 

of complicatie het patiëntbeleid bepaalt, moet soms 

noodgedwongen gebruik worden gemaakt van een andere 

maat: het incidentiecijfer (IC). Ook hierbij gaat het om het 

aantal nieuwe patiënten, maar nu gedeeld door het aantal 

persoonsjaren van follow-up:

IC = 
nieuwe patiënten 

aantal persoonsjaren van follow-up

Onder persoonsjaren wordt verstaan het product van het 

aantal mensen en de periode dat deze mensen worden 

geobserveerd. Als honderd mensen gedurende tien jaar 

worden geobserveerd, levert dit duizend persoonsjaren 

op. Het incidentiecijfer kan variëren van 0 tot +oneindig. 

Het incidentiecijfer van enkele belangrijke ziekten in 

Nederland wordt gegeven in tabel 1.2.

Het incidentiecijfer is een veel gecompliceerdere fre-

quentiemaat dan de cumulatieve incidentie. Het kan niet 

eenvoudig worden geïnterpreteerd en het is vooral geen 

proportie of percentage en geeft dus niet direct een kans 

of risico aan. Het is echter mogelijk het incidentiecijfer om 

te rekenen in een cumulatieve incidentie. Bij een redelijk 

laag incidentiecijfer en een korte follow-up geldt als vuist-

regel het volgende verband: CIΔt = IC × Δt. Zo is de vijfjaars 

cumulatieve incidentie van dementie voor een 70-jarige 

Nederlandse man af te leiden uit het incidentiecijfer voor 

de leeftijdsgroep 70 tot 74 jaar (1,98/1000 manjaren). Dit 

geeft een schatting van het risico om binnen vijf jaar de-

ment te worden van CI
5
 = 0,00198 × 5 = 1%. Een uitvoerige-

re bespreking met meer algemene formules voor de be-

rekening van het risico uit het incidentiecijfer kan elders 

worden gevonden (Vandenbroucke en Hofman, 1997).

Kernpunten

 • Een risico is een kans op een – meestal ongewenste – 

gebeurtenis binnen een bepaalde periode.

 • Voor onderzoek van risico en prognose is de frequen-

tie van nieuwe zieken (incidentie) en niet zozeer van 

reeds bestaande zieken (prevalentie) van belang.

 • Er worden twee soorten incidentie onderscheiden: 

de cumulatieve incidentie en het incidentiecijfer. 

In de klinische epidemiologie is de cumulatieve 

incidentie het meest relevant omdat het direct het 

risico weergeeft.

1.4.2   Vormen van risico

Tot nu toe is het meten van het risico van een individu om 

ziekte te krijgen besproken. Men kan twee vormen van 

Tabel 1.2 Incidentiecijfer (per 1000 persoons-
jaren) van enkele ziekten op basis van 
Nederlandse zorgregistraties naar 
geslacht.

mannen vrouwen

acuut hartinfarct 2,3 1,3

beroerte 2,1 2,3

longkanker 0,85 0,28

borstkanker – 1,3

prostaatkanker 0,85 –

aids 0,01 0,002

influenza 20,4 20,1

diabetes 3,5 3,8

heupartrose 0,9 1,6

heupfractuur 0,5 1,5

depressie 5,4 10,0

dementie 0,8 1,4

astma 6,2 6,0

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volks-
gezondheid. Bilthoven: RIVM; www.nationaalkompas.nl, versie 2.7, 
19 mei 2004.
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een laag absoluut risico, en dus vaak van weinig betekenis.

Het risicoverschil is een maat die het verschil tussen twee 

absolute risico’s aangeeft. Als R
1
 het risico in de indexgroep 

en R
0
 het risico in de referentiegroep is, dan geldt RV = R

1
 – 

R
0
. Deze maat kan worden gebruikt om na te gaan hoeveel 

het absolute risico van een patiënt hoger is dan dat van een 

referentiepatiënt. De reciproke van het risicoverschil, dat 

wil zeggen 1/RV, kan worden gebruikt om het aantal perso-

nen te berekenen dat moet worden behandeld om één event 

(complicatie, dood) te voorkomen (het number needed to treat 

of NNT).

Een voorbeeld is ontleend aan een trial bij patiënten 

met milde hypertensie die werd uitgevoerd door de En-

gelse Medical Research Council. In deze MRC-trial wer-

den matig hypertensieve patiënten behandeld met een 

antihypertensivum (bètablokker of diureticum) of place-

bo. Bij de vergelijking van de effectiviteit van het antihy-

pertensivum met de placebo bleek dat in de medicatie-

groep (de indexgroep) de tienjaars cumulatieve inciden-

tie van het cerebrovasculaire accident 1,4% was (R1 = 

0,014), tegen 2,6% (R0 = 0,026) in de placebogroep. Het 

risicoverschil bedroeg dus 1,2%. Dat betekent dat men 

gedurende tien jaar 1/0,012 = 83 patiënten met een 

matig hoge bloeddruk moet behandelen om één CVA te 

voorkomen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat men 333 

patiënten met milde hypertensie tien jaar moest behan-

delen om één myocardinfarct te voorkomen.

Tot nu toe hebben we de relatie tussen één determinant 

en de kans op ziekte besproken. Voor de klinische praktijk 

is het van veel grotere waarde de gezamenlijke invloed 

van meerdere determinanten op het absolute risico van 

een uitkomst te kennen. Er is daarbij geen causale vraag 

en voorspellend onderzoek is aangewezen. De gezamen-

lijke invloed van determinanten kan kwantitatief worden 

beschreven met een risicofunctie. De risicofunctie is in feite 

van ziekte varieert met categorieën van de determinanten. 

Wanneer de risico-indicator een causale relatie heeft met 

de ziekte, wordt gesproken over een risicofactor. Zo zijn 

leeftijd en geslacht risico-indicators voor een hartinfarct, 

terwijl bloeddruk en serumlipiden risicofactoren zijn; 

leeftijd is een risico-indicator voor longkanker en rookge-

woonten een risicofactor. (Sommige auteurs gebruiken de 

term risicofactor echter zonder causale implicatie.)

Kernpunten

 • Het absolute risico is gelijk aan de kans op ziekte, 

complicatie van ziekte of overlijden in een bepaalde 

periode.

 • Een van de bekendste verschijningsvormen van het 

absolute risico in de klinische epidemiologie is de 

vijf- of tienjaarsoverleving.

Er zijn twee relatieve maten van risico: het risicoverschil (RV) 

en de risicoratio, vrijwel altijd aangeduid als relatief risico 

(RR).

Het relatieve risico geeft het aantal keren dat het abso-

lute risico hoger is in één categorie van de determinant (de 

indexgroep) tegenover een andere categorie (de referentie-

groep). Zo is het relatieve risico op longkanker bij roken 

ongeveer 10. Dat betekent dat het absolute risico van long-

kanker onder rokers (R
1
) tien keer zo hoog is als onder niet-

rokers (R
0
). Het relatieve risico kan worden berekend door 

de absolute risico’s van indexgroep (R
1
) en referentiegroep 

(R
0
) op elkaar te delen: RR = R

1
/R

0
. Uit patiënt-controleon-

derzoek kan men meestal geen absolute risico’s berekenen, 

maar wel de verhouding van de blootstellingsfrequenties 

bij patiënten en controles. Deze verhouding wordt de odds-

ratio (OR) genoemd en geldt als benadering van het rela-

tieve risico. Overigens moet de betekenis van het RR altijd 

worden beoordeeld in combinatie met het absolute risico. 

Een hoog RR bij een zeer laag absoluut risico is nog steeds 

Tabel 1.3 Enkele voorbeelden van absoluut risico bij verschillende vraagstellingen.

vraagstelling voorbeeld technische term risico

risico kans op myocardinfarct binnen tien jaar bij 40-jarige man 10-jaars cumulatieve incidentie (CI) 2%

kans op myocardinfarct binnen tien jaar bij 60-jarige man 10-jaars-CI 10%

kans op opname wegens dementie binnen vijf jaar voor 70-jarige man 5-jaars-CI 1%

kans op longkanker voor 75e jaar, Nederlandse man 75-jaars-CI 3%

kans op longkanker voor 75e jaar, Nederlandse vrouw 75-jaars-CI 0,5%

life-time risico van leukemie CI over gehele leven 0,6%

prognose kans op overlijden binnen een jaar na myocardinfarct letaliteit, case fatality, 1-jaars-CI 6%

kans op in leven zijn vijf jaar na diagnose ovariumkanker 5-jaarsoverleving, 5-jaars-CI 40%

interventie kans op in leven zijn vijf jaar na coronaire bypasschirurgie 5-jaarsoverleving, 5-jaars-CI 90%
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het juiste medisch handelen leiden. Daarvoor is em-

pirische onderbouwing door systematisch, degelijk en 

veelal praktijkgericht onderzoek nodig.

De Nederlandse definitie van evidence-based me-

dicine luidt: ‘Het gewetensvol, expliciet en oordeel-

kundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal 

om beslissingen te nemen voor individuele patiënten.’ 

In de praktijk betekent dit de integratie van klinische 

ervaring, pathofysiologisch redeneren en de beste 

evidence uit systematisch onderzoek. De evidence-

based-medicine-beweging stelt daarbij dat de voor-

keuren, wensen en verwachtingen van de patiënt een 

grote rol moeten spelen. De beweging heeft een grote 

vlucht genomen en men kan zeggen dat het bedrijven 

van evidence-based medicine tot norm verheven is. Er 

is een uitstekende Nederlandse inleiding in evidence-

based medicine beschikbaar, waarin behalve een 

degelijke behandeling van de principes ook veel prakti-

sche informatie is te vinden (Offringa et al., 2008).

Behalve lof heeft de evidence-based-medicine-

doctrine sinds haar oprichting ook een aantal bezwaren 

en kritieken opgeroepen. Veel daarvan blijken op een 

foutief begrip van het concept te berusten. Zo wordt 

bijvoorbeeld beweerd dat de evidence-based-medi-

cine-beweging aanzet tot ‘kookboekgeneeskunde’ en 

geen rekening houdt met de wensen van de individuele 

patiënt. Deze kritiek is ongegrond omdat evidence-

based medicine alleen betekent dat er gebruik moet 

worden gemaakt van het beste bewijsmateriaal, niet 

dat elke patiënt identiek zou moeten worden behan-

deld. Andere problemen die genoemd worden, zijn niet 

uniek voor evidence-based medicine, maar gelden voor 

alle manieren van geneeskundig handelen. Er wordt 

bijvoorbeeld gesteld dat er moeilijkheden ontstaan bij 

het toepassen van de gevonden evidence op een indi-

viduele patiënt omdat die altijd min of meer verschilt 

van de onderzochte populaties. Dit is een probleem 

van generalisatie en heeft niets met evidence-based 

werken op zichzelf te maken. Ook pathofysiologische 

theorieën en klinische ervaring zullen nooit perfect van 

toepassing zijn op één bepaalde patiënt.

Door de nadruk op het belang van evidence-

based werken in de huidige medische opleiding ligt 

het voor de hand dat deze vorm van geneeskunde 

steeds vanzelfsprekender zal zijn. Het bedrijven van 

evidence-based medicine vraagt echter wel een aantal 

vaardigheden van de arts die in de opleiding nog maar 

weinig aandacht krijgen. Het gaat dan vooral om het 

methodologisch beoordelen en samenvatten van on-

derzoek. Gelukkig is dit werk voor veelvoorkomende 

problemen vaak al gedaan en zijn de resultaten gepu-

bliceerd in systematische reviews. Een organisatie die 

zich daarop speciaal heeft toegelegd, is de Cochrane 

Collaboration. Dit internationale samenwerkings-

verband stelt zich ten doel te helpen bij het nemen 

van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen 

over interventies in de gezondheidszorg. De Cochrane 

Database of Systematic Reviews (onderdeel van de 

een verzameling van zogenoemde gewichten die aange-

ven hoeveel de afzonderlijke determinanten bijdragen 

aan het absolute risico en hoe deze gecombineerd moeten 

worden. De gewichten worden doorgaans afgeleid van de 

coëfficiënten uit een regressiemodel. Vaak heeft de risico-

functie de vorm van een scoresysteem dat bij een indivi-

duele patiënt wordt toegepast door voor de aanwezigheid 

van elke determinant een aantal punten (het gewicht) toe 

te kennen en deze op te tellen. Het totale aantal punten 

kan dan worden vertaald in een absoluut risico.

Een goed voorbeeld is een groot Nederlands follow-

uponderzoek waarin een risicofunctie voor de tien-

jaarsmortaliteit werd afgeleid (Hoes et al., 1993). 

Hiermee kan de clinicus aan de hand van een aantal 

risico-indicators en risicofactoren op eenvoudige 

wijze berekenen wat het risico voor een patiënt is om 

binnen tien jaar te overlijden. Voor bijvoorbeeld een 

60-jarige man met een lengte van 1,74 meter, een 

gewicht van 87 kilo, een systolische bloeddruk van 

165 mmHg waarvoor hij behandeld wordt, een hartfre-

quentie van 85 slagen/min, en een cholesterolgehalte 

van 6,3 mmol/l, die 30 sigaretten per dag rookt en 

geen diabetes of hartinfarct heeft gehad, is dit risico 

volgens deze functie gelijk aan 35%.

Kernpunten

 • Er zijn twee relatieve maten van risico: het risi-

coverschil en het relatieve risico. Vaak wordt het 

relatieve risico weergegeven als een oddsratio.

 • Bij het weergeven van een behandelingseffect heeft 

het risicoverschil de voorkeur. De reciproke is het 

aantal personen dat moet worden behandeld om 

één event te voorkomen (number needed to treat 

of NNT, zie ook paragraaf 1.7).

 • De gezamenlijke invloed van een aantal determi-

nanten op het risico van een ziekte of ziektecom-

plicatie kan kwantitatief worden weergegeven door 

een risicofunctie.

  Intermezzo 1.3 

De doctrine van evidence-based medicine

Het concept van de evidence-based medicine werd 

ontwikkeld aan de McMasters Medical School in Ca-

nada onder leiding van de internist David Sackett. Het 

werd in 1992 als nieuw paradigma voor de genees-

kunde gepresenteerd in de JAMA (Evidence-Based 

Medicine Working Group, 1992). Het idee is ontstaan 

vanuit de bewustwording dat voor een arts pathofy-

siologisch redeneren, individuele klinische ervaring en 

intuïtie weliswaar onmisbaar zijn, maar niet altijd tot 
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dictieve waarde, gelijk aan a/(a + b). De negatieve predic-

tieve waarde is gegeven met d/(c + d).

Kernpunt

 • Voor de klinische praktijk zijn de predictieve waar-

den van groter belang dan de sensitiviteit en de 

specificiteit van een diagnostische test.

In de klinische praktijk wordt de waarschijnlijkheid van 

een bepaalde ziekte nooit op basis van een enkele test, 

maar altijd op basis van verscheidene tests en bevindin-

gen bepaald. Zo zal de kans op de aanwezigheid van 

coronairsclerose worden geschat op basis van leeftijd, 

geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte van het bloed en 

het ecg. Het combineren van diagnostische informatie 

tot een kans op ziekte is niet eenvoudig en gebeurt in de 

klinische praktijk meestal informeel op basis van erva-

ring. Het belangrijkste probleem vormt het gegeven dat 

verschillende testuitslagen meestal niet los van elkaar 

staan. Stel dat men bij de diagnostiek van coronaire hart-

ziekte het lichaamsgewicht al gemeten heeft, dan zal de 

diagnostische waarde van een bloeddrukmeting kleiner 

Cochrane Library) is een bijzonder nuttig product van 

de Cochrane Collaboration, waarin vier keer per jaar 

systematische literatuuroverzichten van hoge kwaliteit 

worden aangeboden.

Voor de practicus zijn er ook richtlijnen beschikbaar 

met evidence-based, landelijk geldende, vakinhoude-

lijke aanbevelingen voor optimale zorg. De voornaam-

ste kracht van deze richtlijnen is dat toepassing ervan 

zal leiden tot een kwalitatief betere maar zeker ook ef-

ficiëntere zorg. Een grotere efficiëntie kan bijvoorbeeld 

bereikt worden doordat opvolging van de richtlijn 

voorkomt dat er onnodige diagnostische tests worden 

gedaan. Een inherente zwakte is dat een richtlijn al-

gemeen is geformuleerd. Bij de toepassing ervan zal 

de hulpverlener altijd rekening moeten houden met 

de individuele eigenschappen en omstandigheden van 

de patiënt, zoals zijn wensen, draagkracht en sociale 

omstandigheden. De algemeenheid van een richtlijn 

betekent ook dat deze niet altijd overal implementeer-

baar is, bijvoorbeeld als gevolg van lokale organisatori-

sche omstandigheden.

1.5  Diagnose

Een centrale activiteit in de geneeskunde is het stellen 

van een diagnose. De onderliggende vraag of een patiënt 

een ziekte al of niet heeft, kan worden uitgedrukt in 

waarschijnlijkheidstermen. De ziekte is immers niet di-

rect constateerbaar, maar laat zich door haar tekenen met 

beperkte zekerheid kennen. Een diagnose is dan: de kans 

dat een patiënt een ziekte heeft, gegeven bepaalde bevin-

dingen. Deze bevindingen kunnen zijn: demografische 

gegevens zoals leeftijd en geslacht, symptomen of uitsla-

gen van een diagnostische test. Diagnostisch onderzoek is 

voorspellend onderzoek waarbij als gevolg confounding 

geen rol speelt.

Een diagnostische test voor een bepaalde ziekte levert 

gegevens die kunnen worden weergegeven zoals in figuur 

1.1. Daarbij is een hypothetisch voorbeeld gegeven van 

het inspannings-ecg als diagnosticum voor angiografisch 

vastgestelde coronairsclerose. De sensitiviteit van een 

diagnostische test is de proportie zieke mensen met een 

positieve testbevinding. In de figuur is dat a/(a + c). De 

specificiteit is de proportie mensen zonder de onderzochte 

ziekte met een negatieve testbevinding. In de figuur is dat 

d/(b + d). De fout-negatieven worden aangegeven met c/(a + 

c), en de fout-positieven met b/(b + d).

De sensitiviteit geeft een antwoord op de vraag: Wat 

is de kans dat een testbevinding positief is, gegeven de 

aanwezigheid van ziekte? De klinische vraag die wordt 

gesteld, is precies andersom, namelijk: Wat is de kans dat 

een patiënt de ziekte heeft, gegeven het feit dat de testbe-

vinding positief is? Deze kans wordt aangegeven met de 

predictieve waarde van een test. In figuur 1.1 is de predictieve 

waarde van een positieve testbevinding, de positieve pre-

ziekte

aanwezig afwezig

test

positief

negatief

a b

c d

a+b

c+d

sensitiviteit:

specifiteit:

fout-negatieven:

a
a + c

d
b + d

c
a + c

a+c b+d

fout-positieven:

positief predictieve waarde:

negatief predictieve waarde:

b
b + d

a
a + b

d
c + d

Figuur 1.1 Analyse van diagnostische gegevens.
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Kernpunten

 • Diagnose is de kans op een bepaalde ziekte ge-

geven bepaalde bevindingen, inclusief leeftijd en 

geslacht.

 • Diagnostisch onderzoek is voorspellend onderzoek; 

bijgevolg speelt confounding geen rol.

 • De vraag bij diagnostisch onderzoek is hoe groot 

de toegevoegd voorspellende waarde van een 

bepaalde bevinding is.

 • Voor de rapportage van een diagnostisch onderzoek 

is eveneens een richtlijn beschikbaar: de STARD 

(STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy 

studies) statement (www.stard-statement.org).

zijn dan wanneer men geen weet had van het lichaams-

gewicht. Dit is het gevolg van de nauwe relatie tussen 

gewicht en bloeddruk; een deel van de diagnostische 

waarde van de bloeddruk zit al in het lichaamsgewicht. 

De vraag bij diagnostiek is daarom wat de onafhanke-

lijke bijdragen zijn van de verschillende tests. Hierbij 

wordt meestal uitgegaan van demografische variabelen 

en anamnese, en wordt vervolgens onderzocht wat de 

toegevoegde waarde is van steeds meer belastende tests 

(voor patiënt en budget). Bij de patiënt bij wie men een 

coronaire hartziekte vermoedt, zou men bijvoorbeeld 

achtereenvolgens kunnen onderzoeken wat de toege-

voegde waarde is van lichamelijk onderzoek, bloedon-

derzoek en het inspannings-ecg.

De sensitiviteit en specificiteit zijn geschikt om de 

waarde van één test in isolement te kwantificeren en in 

de literatuur wordt hiervan vaak verslag gedaan. Het 

gebruik in de kliniek van deze geïsoleerd onderzochte 

parameters is echter problematisch. Omdat de uitslagen 

van verscheidene tests niet losstaan van elkaar, kunnen ze 

niet valide gecombineerd worden tot een kans op ziekte. 

Toch is het mogelijk op formele wijze de kans op ziekte op 

basis van verscheidene tests te schatten, waarbij rekening 

wordt gehouden met de onderlinge afhankelijkheid van 

de uitslagen en waarbij de toegevoegde diagnostische 

waarde van een bepaalde test kan worden onderzocht. Dit 

gebeurt net als bij een risicofunctie door het gebruik van 

een regressiemodel. Het eindproduct van diagnostisch 

onderzoek is dan ook een zogenoemde diagnostische functie. 

De diagnostische functie geeft de kans op aanwezigheid 

van ziekte op basis van de onafhankelijke bijdragen van 

verschillende determinanten; in de diagnostiek de testbe-

vindingen. Deze voorspelde kans kan gedichotomiseerd 

worden tot een diagnostische test, waarna de bekende 

testparameters sensitiviteit, specificiteit en de predictieve 

waarden berekend kunnen worden. Ook kan men een 

receiver operating characteristic (ROC)-curve maken (figuur 

1.2). Dit is een curve van combinaties van de sensitiviteit 

en 1 – specificiteit voor verschillende afkappunten van een 

diagnostische test waarvan de uitslag een continue varia-

bele is; bij een diagnostische functie de voorspelde kans. 

Naarmate de oppervlakte onder deze curve groter is dan 

0,5, heeft de diagnostische functie een beter voorspellend 

vermogen.

Een diagnostische functie zal vooral accuraat zijn bij pa-

tiënten die behalve wat betreft het soort klinisch beeld 

ook wat betreft ernst lijken op die waarbij de functie werd 

ontwikkeld. Omdat de gemiddelde ernst in hoge mate 

afhankelijk is van het echelon waar de patiënt zich meldt, 

zal een diagnostische functie die in een universitair cen-

trum werd ontwikkeld, hoogstwaarschijnlijk slecht func-

tioneren in een huisartspraktijk en vice versa.
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Figuur 1.2 Receiver operating characteristic (ROC)-curve.

Als voorbeeld noemen we de diagnostische functie die 

in 1990 werd ontwikkeld voor patiënten met een acute 

respiratoire aandoening, die zich melden op een afde-

ling voor spoedeisende hulp (Heckering et al., 1990). 

Bij deze patiënten werd de kans op de aanwezigheid 

van pulmonale infiltraten gerelateerd aan een eenvou-

dige score. Voor elk van de volgende bevindingen werd 

een punt toegekend en de totale score was eenvou-

digweg de som van de punten: koorts, hartfrequentie 

hoger dan 100/min, rhonchi, verminderd ademgeruis 

en de afwezigheid van astma. De diagnostische func-

tie werd vervolgens op twee andere afdelingen voor 

spoedeisende hulp gevalideerd. Bij een voorafkans van 

12% bleek de score 0 overeen te komen met een kans 

op pulmonale infiltraten van 1%, en een score van 5 

met een kans van 75%.
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Een voorbeeld van een prognostische functie uit de 

acute geneeskunde is de Glasgow Coma Scale, die een 

schatting geeft van de prognose na een hoofdtrauma 

(Jennet et al., 1976). Een patiënt die de ogen spon-

taan opent, krijgt 4 punten, iemand die dat alleen bij 

een akoestische prikkel doet 3 punten, alleen bij een 

pijnprikkel 2 punten en anders 1 punt. Op gelijke wijze 

worden punten toegekend voor de motorische en 

verbale respons. Het totale aantal punten is dan een 

maat voor de prognose van de patiënt.

Tegenwoordig worden veel prognostische functies gepu-

bliceerd en de vraag rijst of deze alle toepasbaar zijn in de 

klinische praktijk. Om dit na te gaan, is het in elk geval 

belangrijk te weten of de prognostische functie voldoende 

werd gevalideerd, dat wil zeggen of is aangetoond dat hij 

ook accuraat is in andere patiëntenpopulaties dan die van 

het onderzoek. Dit geldt overigens evenzeer voor risico-

functies en diagnostische functies.

Kernpunten

 • Prognose is de kans op een bepaalde ziekte-uit-

komst na een bepaalde periode, gegeven de ziekte 

en prognostische indicators.

 • Prognostisch onderzoek is causaal onderzoek als 

het doel is de ziekte-uitkomst te verklaren, en 

het is voorspellend onderzoek als het doel louter 

risicostratificatie is.

  Intermezzo 1.4 

Equipoise en de farmaceutische industrie

Een van de voorwaarden om te mogen randomiseren 

is dat men werkelijk niet weet wat de beste behande-

ling is bij een bepaalde aandoening. Dit wordt het on-

zekerheids- of equipoise-beginsel genoemd. Zodra er 

al serieuze aanwijzingen zijn dat behandeling A superi-

eur is ten opzichte van behandeling B, is het onethisch 

te randomiseren naar behandeling B. Gerandomi-

seerde trials die door de industrie worden gesponsord, 

laten vaker een positief resultaat zien voor het nieuwe, 

experimentele middel. Een van de mogelijke verkla-

ringen hiervoor is dat in dit onderzoek het equipoise-

principe vaker dan gemiddeld wordt geschonden. De 

controlegroep zou een a priori slechtere behandeling 

krijgen en derhalve is de kans op een positieve bevin-

ding voor het nieuwe middel groter dan 50%.

Deze hypothese is onderzocht door Djulbegovic et al. 

(2000). Het uitgangspunt was dat indien het equipoise-

principe wordt gerespecteerd, achteraf 50% van alle 

trials een voorkeur voor de nieuwe experimentele 

behandeling moet laten zien. De onderzoekers verza-

melden 136 gepubliceerde trials betreffende de behan-

1.6  Prognose

De individuele prognose van een patiënt moet, evenals 

iemands risico en diagnose, worden uitgedrukt in waar-

schijnlijkheidstermen. Prognose is dan: de kans op een 

bepaalde ziekte-uitkomst (bijvoorbeeld dood, invaliditeit, 

volledige genezing, complicaties) na een bepaalde perio-

de, gegeven de diagnose en bepaalde prognostische facto-

ren. Het is het uitdrukken van het beloop van de ziekte in 

een individuele kans. Het kan daarbij gaan om het na-

tuurlijke, dat wil zeggen onbeïnvloede, beloop of het be-

loop van de ziekte bij een bepaalde behandeling. In deze 

zin kan een therapeutische maatregel worden opgevat als 

een prognostische factor. Om de prognose te bestuderen, 

is het van belang aandacht te besteden aan drie aspecten: 

de ziekte, de uitkomst en de prognostische factoren die 

het verband tussen ziekte en uitkomst bepalen. Deze drie 

aspecten worden achtereenvolgens kort aangeduid.

Wat de ziekte betreft, is het van belang te weten hoe de 

patiënten van wie we de prognose willen vaststellen, bij 

ons zijn gekomen, wat het verwijzingspatroon is geweest 

en hoe de toegang is tot het diagnostische proces. Dit 

bepaalt of er een bepaalde selectie en daarmee mogelijke 

selectiebias is opgetreden en daarnaast geeft het inzicht 

in de generaliseerbaarheid van de gegevens. De uitkomst 

van een ziekte kan op verschillende manieren worden 

gedefinieerd. Het kan gaan om genezing of dood, om 

functieverlies of restverschijnselen, of om complicaties 

door andere ziekten. Hoe de uitkomst ook wordt gedefi-

nieerd, het is van het grootste belang dat de criteria voor 

deze definitie duidelijk en objectief zijn en bij voorkeur 

eenvoudig, maar bovenal klinisch relevant. Voor het 

onderzoek naar de prognose is het belangrijk dat de 

uitkomst bij alle onderzochte patiënten wordt nagegaan 

(complete follow-up) en dat de uitkomst zonder verteke-

ning wordt vastgesteld. Dit betekent dat informatiebias 

moet worden voorkomen. Een van de middelen hiertoe 

is, zoals gezegd, een geblindeerde vaststelling van de uit-

komst, waarop bij de bespreking van de clinical trial na-

der wordt ingegaan. Voor het schatten van de prognose 

op basis van verschillende indicators kan, analoog aan de 

risicofunctie en de diagnostische functie, een prognosti-

sche functie worden ontwikkeld. Prognostisch onderzoek 

moet worden opgevat als causaal onderzoek als het doel 

is een oorzakelijke relatie tussen determinant en uit-

komst aan te tonen, met als ultiem doel de frequentie of 

ernst van de uitkomst via de determinant te modificeren. 

Een voorbeeld is depressie na een hartinfarct. Als men in 

gedachte heeft de depressie te gaan behandelen met als 

doel de prognose van het hartinfarct te verbeteren, moet 

causaal onderzoek worden gedaan. In dat geval moet 

voor verschillende confounders (onder andere roken) 

worden gecorrigeerd. Als daarentegen het doel is depres-

sie te gebruiken bij risicostratificatie na een hartinfarct, 

volstaat voorspellend onderzoek.
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De clinical trials met cholesterolverlagende genees-

middelen zoals simvastatine en pravastatine bleken 

behalve een cholesterolverlagend effect later ook een 

gunstig effect op het risico van coronaire hartziekten 

te hebben.

Dat verandering in de risicofactor niet altijd veran-

dering in de ziektefrequentie hoeft te betekenen, wordt 

geïllustreerd door de bevindingen van een grote trial 

met natriumfluoride voor de behandeling van osteopo-

rose. Uit deze trial bleek dat natriumfluoride weliswaar 

een aanzienlijke stijging van de botmineraaldichtheid 

teweegbrengt, maar dat dit niet gepaard gaat met een 

reductie van de kans op fracturen, integendeel, de inci-

dentie van fracturen was in de fluoridegroep zelfs hoger.

Bij het vaststellen van het effect van een behandeling heb-

ben we te maken met drie elementen die eerder uitvoerig 

zijn besproken door De Lang en Lubsen (1987). Het eerste 

is het natuurlijke beloop van de ziekte, dat van patiënt tot 

patiënt sterk kan variëren. In de tweede plaats is er een 

invloed van meetfouten bij de vaststelling van het effect. 

Zowel de patiënt als degene die het effect moet vaststel-

len – vaak de arts – is hierin subjectief. Deze subjectiviteit 

kan de vaststelling van een effect van een behandeling 

beïnvloeden. In de derde plaats is het effect van een be-

handeling afhankelijk van het farmacologische effect van 

een geneesmiddel. In een clinical trial wil men dit farma-

cologische effect geïsoleerd vaststellen, dus los van het 

natuurlijke beloop en de subjectieve waarnemingen van 

patiënt en arts. In een clinical trial gebeurt dit door een 

interventiegroep die het medicament krijgt, te vergelij-

ken met een referentiegroep (vaak ook placebogroep ge-

noemd). Om het effect van verschillend natuurlijk beloop 

tussen interventie- en referentiegroep uit te schakelen, 

wordt gerandomiseerd, dat wil zeggen: de patiënten in 

een clinical trial worden willekeurig aan de interventie- 

of referentiegroep toegewezen. Om de subjectiviteit in 

waarneming van patiënt en arts uit te sluiten, wordt de 

ziekte-uitkomst vastgesteld zonder dat de waarnemer op 

de hoogte is van de groep waarin de patiënt zit. Als zowel 

de waarnemer-arts als de patiënt hiervan niet op de hoogte 

is, wordt van een dubbelblind onderzoek gesproken. Dit 

dubbelblinde karakter is goed te bereiken door de referen-

tiegroep een placebo te geven. Vandaar dat in het medisch 

jargon vaak wordt gesproken over een ‘randomized, place-

bo-controlled, double-blind clinical trial’. In een dergelijke 

trial is het mogelijk het verschil in farmacologisch effect 

tussen de interventie- en de referentiegroep vast te stellen. 

Hieronder wordt wat dieper ingegaan op de redenen voor 

randomisatie en blinde vaststelling van de uitkomst.

Het valide meten van het effect van een interventie wordt 

bedreigd door regressie naar het gemiddelde en prognostische 

onvergelijkbaarheid tussen interventie- en referentie-

groep, voornamelijk door confounding by indication. Door de 

deling van het multipele myeloom en bepaalden bij elk 

onderzoek of het gesponsord was door een farmaceuti-

sche industrie en of het onderzoek superioriteit van de 

nieuwe experimentele behandeling liet zien. Het resul-

taat was dat bij de trials die door non-profitorganisaties 

waren gefinancierd, inderdaad in ongeveer de helft van 

de gevallen de experimentele behandeling superieur 

werd bevonden; dat wil zeggen dat in dit onderzoek het 

onzekerheidsbeginsel werd gerespecteerd. De trials die 

al of niet gedeeltelijk door een farmaceutische industrie 

waren gesponsord, lieten in 74% van de gevallen een 

gunstiger resultaat voor het nieuwe experimentele mid-

del zien. De onderzoekers concludeerden dat schending 

van het onzekerheidsprincipe een mogelijke verklaring 

vormt voor bias in de resultaten van onderzoek dat 

wordt gesponsord door farmaceutische industrieën.

1.7  Interventie

Het doel van een interventie is meestal het zodanig beïn-

vloeden van het natuurlijke beloop van ziekten dat de kans 

op een bepaalde ziekte-uitkomst (dood, invaliditeit, com-

plicaties) kleiner wordt. Een ander doel van interventie is de 

preventie van een bepaalde uitkomst bij een persoon die nog 

niet ziek is maar wel een verhoogd risico heeft. In de klini-

sche epidemiologie zijn er twee aspecten van interventie die 

speciaal aan de orde komen: de effectiviteit en de veiligheid. 

De effectiviteit van een interventie, ook wel het bedoelde ef-

fect genoemd, kan uitstekend worden bestudeerd in experi-

menteel onderzoek. In het therapeutische experiment, vaak 

clinical trial genoemd, bepaalt de onderzoeker, bij voorkeur 

at random, welke patiënt een interventie krijgt en welke 

niet. De veiligheid van interventies, en daarmee de bijwer-

kingen of onbedoelde effecten, kan om redenen die verder 

worden besproken moeilijk in experimenteel onderzoek 

worden bestudeerd. Voor het vaststellen van bijwerkingen 

van een interventie nemen we dan ook onze toevlucht tot 

niet-experimenteel (observationeel) onderzoek.

In de paragrafen hierna ligt de nadruk op onderzoek 

van geneesmiddelen, maar de geldigheid betreft evenzeer 

onderzoek naar andere (preventieve) interventies.

1.7.1   Effectiviteit

In een clinical trial wordt het effect van een behandeling 

in kwantitatieve termen bepaald. Het effect kan worden 

uitgedrukt in vermindering van de frequentie van op-

treden van ziekte, vermindering van de tijdsduur, ernst 

of complicaties van de ziekte, of vermindering van het 

niveau van risicofactoren voor ziekte. In het laatste geval 

is de aanname dat een reductie in een bepaalde risicofac-

tor voor de ziekte gepaard gaat met een reductie in de 

frequentie van ziekte. Het grote praktische voordeel is dat 

het optreden van ziekte niet hoeft te worden afgewacht.
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hypertensieve medicatie ineffectief of zelfs schadelijk 

is, maar wel van het feit dat patiënten die voor hyper-

tensie worden behandeld als regel een veel ernstigere 

hypertensie en ook op andere wijze een slechtere prog-

nose hebben dan onbehandelde hypertensiepatiënten.

Kernpunten

 • Randomisatie kan sterk bijdragen aan de vergelijk-

baarheid aan het begin van het onderzoek van de 

interventie- en de referentiegroep. Door een ase-

lecte indeling van patiënten zal aan het begin van 

een clinical trial de prognose van beide groepen in 

principe gelijk zijn.

 • Het doel van de blinde vaststelling van de ziekte-

uitkomst is de vermijding van informatiebias 

die kan optreden ten gevolge van de subjectieve 

waarneming door arts of patiënt van het effect van 

een behandeling.

Randomisatie is evenwel geen garantie voor vergelijk-

baarheid. Enkele belangrijke debatten in de medische 

literatuur zijn terug te voeren op het feit dat er ondanks 

randomisatie verschillen bestonden in prognostische 

factoren tussen interventie- en placebogroep.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in het 

University Group Diabetes Program (een gerandomi-

seerde trial) de frequentie van cardiovasculaire com-

plicaties van diabetes vergeleken tussen patiënten die 

met het orale bloedglucoseverlagende middel tolbuta-

mide (een sulfonylureumderivaat) werden behandeld 

en patiënten die insuline kregen. In de tolbutamide-

groep werd een hogere cardiovasculaire mortaliteit 

geconstateerd dan in de insulinegroep. Het debat ont-

stond doordat ondanks de randomisatie bleek dat in 

de tolbutamidegroep relatief meer personen met een 

voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten zaten en 

statistische aanpassing het wezen van de randomisa-

tie zou aantasten. (Een recent Brits onderzoek toonde 

aan dat behandeling met sulfonylureumderivaten niet 

beter of slechter was dan behandeling met insuline.)

Het doel van de blinde vaststelling van de ziekte-uitkomst 

is, zoals gezegd, de vermijding van informatiebias die kan 

optreden ten gevolge van de subjectieve waarneming door 

arts of patiënt van het effect van een behandeling. Een 

belangrijk principe hierbij is dat symmetrie in de vaststel-

ling van het effect moet worden nagestreefd. Dit kan het 

best worden bereikt door een placebogroep in te stellen, 

waardoor het voor de patiënt en de waarnemer onmoge-

lijk is onderscheid tussen interventie- en referentiegroep 

patiënten at random toe te wijzen aan een interventie- of 

controlegroep kunnen de effecten van beide fenomenen 

worden bestreden.

Regressie naar het gemiddelde. Dit fenomeen treedt op 

indien bij mensen die geselecteerd worden op een hoge 

waarde voor een variabele, die variabele enige tijd later 

opnieuw wordt gemeten. Bij hermeting zullen personen 

met aanvankelijk een hogere waarde nu gemiddeld een 

lagere waarde hebben. Zo zullen bij mensen die bij de 

eerste meting hypertensie hebben, er enkelen zijn die 

bij hermeting spontaan regressie, dat is daling van de 

bloeddruk, vertonen. Dit verschijnsel is het gevolg van 

de individuele variatie in de bloeddruk. Patiënten die 

geselecteerd zijn op een hoge bloeddruk bij de eerste 

meting, hebben door die variatie bij de tweede meting 

gemiddeld een grotere kans een lagere waarde te hebben. 

Indien patiënten op een lage meetwaarde worden gese-

lecteerd, zal bij de nieuwe meting gemiddeld een hogere 

waarde worden vastgesteld. De regressie treedt in dat 

geval op in de vorm van een stijging. Regressie naar het 

gemiddelde is een belangrijk motief voor experimenteel 

onderzoek, omdat het kan worden uitgesloten door het 

regressie-effect vast te stellen in de referentiegroep. Zo is 

in een hypertensietrial het werkelijke effect van een an-

tihypertensief medicament op de bloeddruk vast te stel-

len uit het verschil in bloeddruk na behandeling tussen 

interventie- en controlegroep.

Randomisatie kan sterk bijdragen aan de vergelijkbaar-

heid aan het begin van het onderzoek van de interventie- 

en de referentiegroep. Door een aselecte indeling van pa-

tiënten zal aan het begin van een clinical trial de prognose 

van beide groepen in principe gelijk zijn. Als namelijk 

de arts die het experiment uitvoert niet verplicht wordt 

te randomiseren, zal hij de neiging hebben de ernstiger 

zieke patiënten het te onderzoeken geneesmiddel te ge-

ven en de minder ernstig zieke patiënten de placebo. Deze 

onvergelijkbaarheid van prognose wordt confounding by 

indication genoemd en is een belangrijk motief voor geran-

domiseerd onderzoek.

Zo is de ernst van een myocardinfarct, bijvoorbeeld 

uitgedrukt als de linkerventrikelfunctie, een belang-

rijke indicatie voor het al of niet instellen van behan-

deling met bijvoorbeeld een ACE-remmer. Daarbij is 

de ernst van het infarct een belangrijke prognostische 

factor voor een herinfarct of voor overlijden. De directe 

vergelijking van patiënten met een infarct en medi-

catie (in dit geval de ACE-remmer) en patiënten met 

een infarct zonder medicatie kan daarmee een zeer 

verstoorde vaststelling van het effect van het medica-

ment opleveren.

Een ander voorbeeld is het feit dat de prognose van 

behandelde hypertensiepatiënten gemiddeld slechter 

is dan die van onbehandelde hypertensiepatiënten. 

Dit is niet zozeer het gevolg van het feit dat de anti-



1

30  Interne geneeskunde

matigheid of ook wel efficiëntie van een interventie geeft 

aan hoe de verhouding is tussen de gezondheidswinst en 

de daarvoor in te zetten middelen: de kosten-batenver-

houding. Voor een enkele interventie is deze verhouding 

niet zo interessant. Het gaat om de vergelijking van de 

kosten-batenverhouding tussen behandelingsalterna-

tieven. Daarom worden in kosteneffectiviteitsonderzoek 

altijd meerdere alternatieven vergeleken; meestal een 

nieuwe interventie ten opzichte van de gangbare zorg. 

Met deze gegevens wordt het voor beleidsmakers moge-

lijk om met meenemen van alle relevante informatie een 

afgewogen besluit te kunnen nemen.

Niet alleen van beleidsmakers maar ook van artsen 

wordt verwacht dat zij de kosteneffectiviteit van een 

interventie laten meewegen bij hun besluitvorming. Dit 

blijkt uit de Nederlandse artseneed, waarin onder andere 

wordt gesteld: ‘Ik zal de beschikbaarheid en de toegan-

kelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.’ De eed 

verplicht hiermee de arts doelmatig te werken, omdat 

ondoelmatig, niet-kosteneffectief handelen onverenig-

baar is met het bevorderen van de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de zorg. Overigens wordt kostenef-

fectiviteitsonderzoek ook wel aangeduid als economische 

evaluatie, doelmatigheidsonderzoek, medical technology 

assessment (MTA) of health technology assessment (HTA).

Veel vooraanstaande tijdschriften eisen dat onderzoe-

kers voor het publiceren van een randomised control-

led trial zich houden aan de CONSORT (Consolidated 

Standards of Reporting Trials) statement (www.consort-

statement.org). Hierin staat in een checklist voorgeschre-

ven welke punten in een artikel over een gerandomiseerde 

clinical trial aan de orde moeten komen. De checklist is 

zeer uitgebreid en kan behalve noodzakelijk voor rappor-

tage ook van nut zijn in alle andere fasen van het onder-

zoek: van onderzoeksontwerp tot en met data-analyse.

te maken. In dat geval is de symmetrie in dataverzameling 

gegarandeerd.

In de opzet van de clinical trial zijn er verschillende mo-

gelijkheden, die hier slechts kort worden genoemd. Het 

klassieke design is dat van de parallelle groepen, waarbij 

de interventie- en referentiegroep parallel in de tijd met 

elkaar worden vergeleken. Dit is het meest voorkomende 

design en wordt hier niet verder besproken. Een alter-

natief is het cross-overdesign, waarbij de interventie- en 

placebomedicatie in aselecte volgorde aan dezelfde pa-

tiënt worden toegediend. Deze opzet kan alleen worden 

toegepast om de effectiviteit van geneesmiddelen voor de 

reductie van de ernst of frequentie van symptomen van 

chronische aandoeningen te onderzoeken. Een van de 

problemen is het zogenoemde carry-overeffect dat bij veel 

geneesmiddelen niet is uit te sluiten. Dit betekent dat 

het middel dat in de eerste periode werd gegeven, nog 

doorwerkt in de tweede periode. Om deze reden wordt 

vaak een wash-outperiode tussen beide behandelingen voor-

geschreven, waarin de patiënt geen behandeling krijgt. 

Het voordeel van cross-overonderzoek is de veel grotere 

precisie, doordat de wetenschappelijke vergelijking bin-

nen één patiëntengroep in plaats van tussen twee patiën-

tengroepen wordt gemaakt. Daardoor kunnen deze trials 

aanzienlijk kleiner zijn.

Wilding et al. (1997) onderzochten de effectiviteit van 

een inhalatie-β2-mimeticum bij 101 astmapatiënten 

die hiervoor reeds corticosteroïden gebruikten. Patiën-

ten kregen twee keer gedurende een halfjaar in wille-

keurige volgorde eerst het inhalatie-β2-mimeticum of 

eerst de placebo, met daartussen een wash-outperio-

de van een maand. Gemiddeld bleek dat de patiënten 

gedurende het gebruik van dit nieuwe middel minder 

astma-aanvallen hadden en minder corticosteroïden 

gebruikten dan tijdens placebogebruik.

De zogenoemde n=1-trial is een recent gepresenteerde on-

derzoeksvorm die in zekere zin een formalisering is van 

eeuwenlange geneeskundige praktijk. In dergelijk onder-

zoek wordt verschillende malen in willekeurige volgorde 

aan één patiënt verschillende medicamenten of één me-

dicament in verschillende doses toegediend om daarmee 

op objectieve wijze het meest werkzame medicament of 

de meest werkzame dosis bij de betrokken patiënt vast te 

stellen. Deze vorm wordt ook vaak binnen grotere clinical 

trials toegepast om de medicatie van de afzonderlijke 

patiënten te titreren.

Naast de effectiviteit is de laatste decennia ook de kosten-

effectiviteit van een interventie een belangrijk onderwerp 

van onderzoek. Het budget voor de gezondheidszorg is 

eindig en beleidsmakers hebben evidence nodig van de 

doelmatigheid van een nieuwe interventie, zij het diag-

nostisch, therapeutisch, preventief of anderszins. De doel-

Magee en Redman (1996) beschreven een n=1-trial bij 

een vrouw met ernstige hyperemesis gravidarum die 

slecht bleek te reageren op de reguliere therapie. Om-

dat er verder geen behandelingsopties waren, werd de 

vrouw informed consent gevraagd en werd in willekeu-

rige volgorde gedurende periodes van vijf dagen pred-

nisolon of placebo voorgeschreven, telkens gescheiden 

door een tweedaagse wash-outperiode. Helaas konden 

de onderzoekers geen gunstig effect van prednisolon 

op de mate van misselijkheid aantonen.

Kernpunten

 • Pragmatische versus verklarende (ook wel patho-

fysiologische) trial: terwijl men bij een verklarende 

trial alleen geïnteresseerd is in de effecten (effica-

cy) van één specifiek deel van de interventie, zoals 

een bepaalde chemisch stof, moet de pragmatische 
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een indexgroep van gebruikers van het geneesmid-

del vergeleken met een referentiegroep van mensen 

die het geneesmiddel niet gebruiken. Een belangrijk 

principe bij de selectie van de referentiegroep is dat het 

basisrisico van een bijwerking in de referentiegroep 

even groot moet zijn als in de indexgroep. Met andere 

woorden: indien de indexgroep geen geneesmiddel zou 

hebben gebruikt, zouden er evenveel events die als bij-

werkingen worden aangeduid moeten zijn opgetreden 

als in de referentiegroep. Dit onderzoekdesign wordt 

toegepast in zogenoemde postmarketingsurveillance van 

geneesmiddelen.

Patiënt-controleonderzoek kan uitstekend worden toege-

past om zeldzame bijwerkingen vast te stellen. De patiën-

tengroep wordt dan gevormd door mensen met de ziekte 

die het gevolg is van de bijwerking (bijvoorbeeld agranu-

locytose), en een referentie- of controlegroep wordt ge-

vormd door een groep mensen die deze ziekte ten gevolge 

van de bijwerking niet heeft – het kan overigens zeer wel 

een andere ziekte zijn. In een patiënt-controleonderzoek 

wordt dan de frequentie van geneesmiddelengebruik in 

de patiëntengroep vergeleken met die in de referentie-

groep. Zo wordt het gebruik van analgetica in de agranu-

locytosegroep vergeleken met het gebruik van analgetica 

in de referentiegroep.

Een voorbeeld waarin deze opzet in een Nederlands 

onderzoek is gebruikt, is het onderzoek naar plotse 

hartdood als mogelijke bijwerking bij patiënten die in 

verband met hypertensie met niet-kaliumsparende 

diuretica worden behandeld. In dit patiënt-controleon-

derzoek werden patiënten met hypertensie die plotse-

ling overleden vergeleken met vergelijkbare hyper-

tensiepatiënten die niet overleden. De frequentie van 

het gebruik van diuretica, en vooral van niet-kalium-

sparende diuretica, werd vastgesteld. Zo kon worden 

nagegaan of er een oversterfte was bij patiënten die 

niet-kaliumsparende diuretica kregen voorgeschreven.

1.7.2   Veiligheid

Niet-experimenteel onderzoek (observationeel onder-

zoek) is van beperkte waarde bij het bestuderen van 

het effect van behandeling. Zoals hiervoor beschreven, 

is dat vooral het gevolg van fenomenen zoals regressie 

naar het gemiddelde en confounding by indication. De 

onbedoelde effecten of bijwerkingen van geneesmiddelen kun-

nen heel goed in niet-experimenteel onderzoek worden 

bestudeerd. Dat is in het bijzonder het geval omdat het 

probleem van confounding by indication niet speelt. De 

ziekte, dat is de indicatie waarvoor het geneesmiddel dat 

leidt tot de bijwerking wordt gegeven, is immers in het 

algemeen niet gerelateerd aan die bijwerking. Hieronder 

wordt in het kort een opsomming gegeven van de ver-

schillende onderzoeksmogelijkheden om bijwerkingen te 

bestuderen (zie ook tabel 1.1).

Het case report of de patiëntenserie is van oudsher een zeer 

belangrijke bron van kennis over bijwerkingen (Vanden-

broucke en Hofman, 1997).

Cohortonderzoek of follow-uponderzoek kan goed worden 

gebruikt om bijwerkingen na te gaan. Hierbij wordt 

Als voorbeelden kunnen worden gegeven: agra-

nulocytose na analgeticagebruik, retroperitoneale 

fibrose na gebruik van de bètablokker practolol, en 

meer in het verleden retrolentale fibrose na zuur-

stoftoediening bij premature baby’s en het optreden 

van vulvacarcinoom bij dochters van moeders die 

tijdens de zwangerschap di-ethylstilbestrol hadden 

gebruikt. Een recent voorbeeld is het vermeende 

hogere risico op acuut myocardinfarct bij sildena-

filgebruik. Dit werd beschreven in The Lancet naar 

aanleiding van één 65-jarige patiënt (Feenstra et al., 

1998). Zoals te verwachten ontstond discussie of 

de patiënt die werd beschreven niet al voorafgaand 

aan het gebruik van sildenafil een verhoogd risico op 

myocardinfarct had.

trial de vraag beantwoorden wat in de praktijk de 

beste behandelingsstrategie is. De placeboge-

controleerde dubbelblinde trial is daarom van het 

verklarende type. Een trial waarin bijvoorbeeld een 

chirurgische behandeling wordt vergeleken met 

een medicamenteuze behandeling is pragmatisch. 

De interesse is in het geheel van effecten van de 

chirurgische ingreep, inclusief die van onder andere 

narcose, incisie, placebo-effecten en bloedverlies, 

vergeleken met het geheel van effecten van medi-

camenteuze therapie: effectiveness. Belangrijkste 

consequentie is dat pragmatische trials open zijn, 

dat wil zeggen niet dubbelblind. Verder wordt in 

een pragmatische trial een nieuwe interventie 

meestal vergeleken met een bestaande interventie, 

niet met placebo zoals bij een verklarende trial. Ten 

slotte worden in een pragmatische trial bij voorkeur 

patiënten geïncludeerd zoals die zich in de dage-

lijkse praktijk voordoen. Bij verklarende trials wordt 

vaak sterke selectie toegepast.

 • Number needed to treat (NNT): het aantal 

patiënten dat behandeld moet worden om één 

uitkomst te voorkomen. Het is numeriek gelijk 

aan de reciproke van het risicoverschil: 1/RV. Als 

het risico van een heupfractuur bij een bepaalde 

behandeling voor osteoporose 5% is en dit risico bij 

placebobehandeling gelijk is aan 10%, is het NNT 

gelijk aan 1/0,05 = 20. Het NNT is, evenals het RV, 

afhankelijk van de follow-upduur.

 • Naast het meten van de effectiviteit van een be-

paalde interventie is het bepalen van de kostenef-

fectiviteit een belangrijke opdracht van de klinische 

epidemiologie.
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waarschijnlijk dat het effect van een interventie varieert 

met de ernst van de aandoening of met het behandelings-

centrum. Het is in een meta-analyse dan ook absoluut 

noodzakelijk dergelijke verschillen goed te onderzoeken. 

Dit kan door middel van zogenoemde forest plots, waarin 

de effectparameters met betrouwbaarheidsintervallen uit 

de verschillende onderzoeken worden afgebeeld. Er zijn 

ook statistische toetsen voor homogeniteit beschikbaar. 

Deze moeten echter voorzichtig geïnterpreteerd worden 

en men moet zeker niet bij een niet-significant resultaat 

concluderen dat er homogeniteit bestaat. Indien men 

concludeert dat er sprake is van heterogeniteit, kan met 

de verschillen tussen onderzoeken rekening worden ge-

houden met zogenoemde random-effects-modellen. Ook 

kan men aparte schattingen voor subgroepen maken of 

afzien van het berekenen van een enkele effectparameter. 

Meta-analysen worden vaak gedaan in het kader van een 

systematisch literatuuroverzicht, waarin men volgens 

protocol relevant onderzoek identificeert en kwalificeert 

en waarvan men vervolgens de resultaten samenvat in een 

meta-analyse. Zoals gezegd publiceert de Cochrane Col-

laboration systematische literatuuroverzichten met meta-

analysen over tal van onderwerpen.

Een belangrijk probleem bij een meta-analyse ontstaat 

doordat statistisch significante trials eerder in de medi-

sche literatuur terechtkomen dan de niet-significante. 

Aangezien trials waarin een groot effect wordt gevonden 

eerder statistisch significant zijn, wordt in een meta-

analyse van gepubliceerde trials het therapeutische effect 

in onbekende mate overschat. Deze vertekening wordt 

publicatiebias genoemd.

Een duidelijk voorbeeld van publicatiebias werd aan 

het licht gebracht door Turner et al. (2008). Zij ana-

lyseerden de resultaten van 74 onderzoeken naar de 

effectiviteit van selectieve serotonineheropnamerem-

mers (SSRI’s) bij depressie die tussen 1987 en 2004 

bij de Amerikaanse Food and Drug Administration 

(FDA) aangemeld werden. Van de 38 onderzoeken die 

volgens de FDA ‘positief’ waren, dat wil zeggen dat 

ze een gunstig effect op depressie hadden, werden er 

37 (99%) gepubliceerd. Van de 36 onderzoeken met 

een volgens de FDA neutraal (twijfelachtig) of negatief 

resultaat werden er drie (8%) gepubliceerd, 22 (61%) 

niet gepubliceerd en elf (31%) met een te gunstig 

effect gepubliceerd. Of de publicatiebias ontstond op 

het niveau van de onderzoekers of sponsors die nega-

tieve bevindingen achterhielden, of op het niveau van 

editors en reviewers kon niet worden achterhaald.

Een betere schatting zou dus op basis van alle gepubli-

ceerde en niet-gepubliceerde onderzoeken moeten gebeu-

ren. De gegevens uit de niet-gepubliceerde onderzoeken 

zijn echter lastig te achterhalen en mogelijk kwalitatief 

Kernpunt

 • De onbedoelde effecten of bijwerkingen van 

geneesmiddelen kunnen meestal goed in niet- 

experimenteel onderzoek worden bestudeerd, 

omdat het probleem van confounding by indication 

niet zo speelt. Dit geldt alleen voor die  bijwerkingen 

die onvoorspelbaar zijn. Als een bijwerking logi-

scherwijs voortvloeit uit de werking van het middel, 

zoals orthostatische hypotensie bij het gebruik van 

antihypertensiva, kan confounding by indication 

wel een probleem vormen.

1.7.3   Meta-analyse

Vaak is het nodig op basis van de resultaten van verschil-

lende onderzoeken de typische grootte van een bepaald 

effect te schatten, bijvoorbeeld voor het opstellen van een 

richtlijn. Dat is niet simpel. Onder andere door de beperk-

te precisie, vooral van de kleinere onderzoeken, lopen de 

resultaten vaak sterk uiteen, waardoor het typische effect 

niet direct zichtbaar is. De meta-analyse is bedoeld om 

de resultaten van verschillende onderzoeken op formele 

wijze kwantitatief samen te vatten en daarmee een precie-

zere schatting van het effect te maken. Vaak gaat het om 

de schatting van het typische effect van een interventie, 

maar niet altijd. Het kan ook gaan om de waarde van een 

diagnostische procedure of het risico op ziekte.

Een voorbeeld van een meta-analyse van een vraag 

van risico is het onderzoek naar de relatie tussen de 

botmineraaldichtheid en de kans op fracturen (Mar-

shall et al., 1996). In dit onderzoek werden de originele 

gegevens van elf observationele onderzoeken verza-

meld, zodat men de uiteindelijke analysen met 90.000 

persoonsjaren en meer dan 2000 fracturen kon doen. 

De kans op een fractuur bleek met gemiddeld 50% toe 

te nemen per standaarddeviatieafname van de botmi-

neraaldichtheid.

Na zorgvuldige selectie van de onderzoeken waarvan men 

de resultaten wil samenvatten, moet de effectparameter 

worden gekozen. Bij een dichotome uitkomst zou dat een 

risicoverschil kunnen zijn en bij een continue uitkomst 

het gemiddelde verschil. Met behulp van verschillende 

technieken is het mogelijk vervolgens een samenvattend 

effect te schatten, waarbij rekening wordt gehouden met 

de verschillende groottes van de onderzoeken. Het sa-

menvatten van de verschillende effecten uit verscheidene 

onderzoeken in één effect veronderstelt dat er in werke-

lijkheid maar één typisch onderliggend effect is en dat 

verschillen tussen onderzoeken uitsluitend berusten op 

toevalsvariatie. Deze aanname van homogeniteit is waar-

schijnlijk lang niet altijd juist. Zo is het bijvoorbeeld zeer 
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Het CONSORT-statement is bedoeld voor het verbeteren en stan-
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inferieur omdat ze nog niet aan peer review werden on-

derworpen. In de praktijk wordt de eerste selectie van 

onderzoeken voor meta-analyse uitgevoerd met behulp 

van computerprogramma’s (bijvoorbeeld MEDLINE via 

PubMed, EMBASE) die in bestanden van de gepubliceer-

de literatuur kunnen zoeken. Hoewel in mindere mate 

dan bij het klassieke literatuuroverzicht, speelt ook bij 

de meta-analyse de subjectiviteit van de onderzoeker een 

grote rol. Uiteindelijk bestaat er een aanzienlijke vrijheid 

ten aanzien van de selectie van onderzoek, de analyse van 

de gegevens en uiteraard ook de conclusies. De auteur van 

de meta-analyse heeft daarom, ook gezien het gewicht dat 

doorgaans aan het resultaat wordt toegekend, een grote 

verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd moet ook de lezer 

zich bewust zijn van de subjectieve kanten van een meta-

analyse alvorens hij vergaande conclusies trekt.

Voor het schrijven van artikelen over een meta-analyse 

is een richtlijn verschenen, getiteld Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRIS-

MA), die net als alle andere richtlijnen gratis beschikbaar 

is gemaakt via internet (www.prisma-statement.org).

Kernpunten

 • Het valide meten van het effect van een interventie 

wordt bedreigd door regressie naar het gemiddelde, 

door prognostische onvergelijkbaarheid tussen 

interventie- en referentiegroep, vooral door con-

founding by indication, en door informatiebias door 

asymmetrische vaststelling van het effect.

 • Deze fenomenen kunnen worden bestreden door 

randomisatie en blindering.

 • Onvoorspelbare effecten van geneesmiddelen kun-

nen vaak valide met niet-experimenteel onderzoek 

worden bestudeerd.

 • Naast de onderzoeksopzet is de data-analyse van 

groot belang voor de precisie, validiteit en toepas-

baarheid van resultaten uit klinisch-epidemiolo-

gisch onderzoek.
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Beeldvormende diagnostiek
O.M. van Delden, M. Maas en  J.S. Laméris

Inleiding

De radiologie is een vakgebied waarin de opleiding en de 

expertise van radiologen naar orgaansysteem zijn georga-

niseerd. In dit hoofdstuk wordt de radiologie echter om 

praktische redenen besproken per beeldvormende tech-

niek. In de volgende hoofdstukken komt de radiologie 

waar nodig steeds per orgaansysteem of deelgebied van de 

interne geneeskunde aan de orde.

De technieken die in dit hoofdstuk besproken wor-

den, zijn de conventionele radiologie (de röntgenfoto), 

de computertomografie (CT-scan), de echografie (echo) 

en de magnetic resonance imaging (MRI-scan). Per tech-

niek wordt kort de technische achtergrond besproken en 

komen de meest voorkomende ziektebeelden die voor 

de interne geneeskunde van belang zijn aan de orde. De 

interventieradiologie is eveneens een onderdeel van de 

radiologie en hoewel die gebruikmaakt van de verschil-

lende beeldvormende technieken, wordt dit onderwerp 

hier apart besproken.

In de praktijk is het van groot belang dat het gebruik 

van de verschillende technieken geïntegreerd en gecoör-

dineerd wordt en dat per patiënt en per klinisch probleem 

de juiste techniek of combinatie van technieken gebruikt 

wordt. Overwegingen hierbij zijn de te verwachten 

opbrengst (sensitiviteit, specificiteit en voorspellende 

waarden) van het beeldvormend onderzoek, maar ook de 

risico’s en de belasting voor de patiënt en de kosten. Zo 

zal bijvoorbeeld bij verdenking op appendicitis acuta in 

eerste instantie voor echografie als beeldvormende test 

gekozen worden en wordt alleen wanneer deze test niet 

conclusief is, overgegaan tot het verrichten van een CT-

scan, die echter duurder is en stralenbelasting met zich 

meebrengt.

De risico’s van beeldvormend onderzoek en de voorzor-

gen die genomen moeten worden om deze zoveel moge-

lijk te beperken, worden aan het einde van dit hoofdstuk 

besproken.

2.1  Conventionele radiologie

2.1.1   Fysica en techniek van de röntgenfoto

Röntgenstralen ontstaan als energierijke elektronen 

plotseling worden afgeremd doordat ze tegen materie 

botsen. De straling wordt opgewekt in een röntgenbuis, 

waarin tussen een kathode en een anode een hoge span-

ning (buisspanning) wordt aangelegd. Uit de kathode 

komen elektronen vrij, die in een smalle bundel gericht 

zijn op een deel van de anode, de focus geheten. Bij de 

botsing van de elektronen tegen de focus wordt een deel 

van hun bewegingsenergie in röntgenstraling omgezet en 

deze wordt als een bundel gericht op het lichaam, waarbij 

de straling interacties aangaat met de weefsels die in de 

bundel liggen. Een loden omhulsel van de buis voorkomt 

dat straling in ongewenste richtingen uittreedt. Het door-

dringend vermogen van röntgenstralen in weefsel hangt 

af van de golflengte en het soort weefsel. Verschillende 

delen van het lichaam verzwakken de straling in verschil-

lende mate, met als gevolg dat de intensiteit van de stra-

ling achter de patiënt van punt tot punt verschilt. Deze 

intensiteitsverschillen bevatten informatie over de inwen-

dige anatomie. De uit de onderzochte persoon tredende 

stralingsbundel wordt opgevangen op een scherm en ver-

werkt in een beeldvormend systeem tot een röntgenfoto. 

De op het scherm vallende röntgenstraling veroorzaakt 

een excitatie van de elektronen in een luminescente de-

tectorlaag. Het latente beeld wordt vervolgens afgelezen 

en in digitaal formaat weergegeven. De röntgenfoto is 

een beeld in twee dimensies, waarop structuren van het 

lichaam worden omgezet in grijswaarden van zwart tot 

wit. Het beeld wordt opgebouwd uit contrastverschillen 

die ontstaan in organen die door hun variabele samenstel-

ling in meer of mindere mate herkenbaar zijn. Er zijn vier 

soorten densiteiten te onderscheiden: bot, weke delen, 

lucht en vet. De kwaliteit van het beeld wordt bepaald 

door de definitie van de fijne details (spatiële resolutie) en 

de mate van contrast tussen verschillende structuren (con-

trastresolutie). Zo is er bijvoorbeeld veel contrast op de 

thoraxfoto tussen de lucht in de longen en de bloedvaten 

in de longen, waardoor de grens hiertussen goed zicht-

baar is. Er is veel minder grensvormend contrast tussen de 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_2, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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bij voorkeur volgens een vaste volgorde omdat het anders 

gemakkelijk is een of meer onderdelen te vergeten. De 

onderdelen die structureel aan bod dienen te komen, zijn:

 − thoraxskelet;

 − weke delen buiten de longen;

 − pleurale begrenzingen, inclusief diafragmata;

 − mediastinum;

 − hart;

 − hili en longvaten;

 − longen.

Enkele veelgebruikte termen bij het beschrijven van af-

wijkingen op een thoraxfoto zijn:

 − nodus = ronde verdichting, kleiner dan 3 cm, meestal 

scherp begrensd;

 − massa = ronde verdichting, groter dan 3 cm;

 − consolidatie = verdichting van het longparenchym 

door opvulling met vocht en/of ontstekingscellen, 

zonder volumeverlies;

 − luchtbronchogram = lineaire vertakkende ophelderin-

gen veroorzaakt door luchthoudende bronchiën, vaak 

te zien bij pneumonie;

 − atelectase = samengevallen long, longkwab of segment 

van een longkwab;

 − reticulair beeld = beeld gekenmerkt door streperige 

afwijkingen;

 − nodulair beeld = beeld gekenmerkt door multipele 

kleine nodi.

Indicaties
In de volgende paragrafen worden de voornaamste ziekte-

beelden of groepen van ziektebeelden besproken, waarbij 

de thoraxfoto een belangrijke rol speelt in de diagnostiek.

Pneumothorax Bij verdenking op pneumothorax is de 

thoraxfoto met een hoge sensitiviteit en specificiteit het 

onderzoek van keuze. Een pneumothorax is zichtbaar als 

een (deels) samengevallen long met daarbuiten lucht in 

de pleuraholte (figuur 2.3). De pleura is dan zichtbaar als 

een dunne witte lijn. Wanneer hart en mediastinum ver-

plaatst worden naar de niet-aangedane zijde, is er sprake 

van een spanningspneumothorax en is directe behande-

ling geïndiceerd. Wanneer een pneumothorax zich alleen 

aan de voorzijde van de thorax bevindt, is deze soms op 

een thoraxfoto niet te zien en moet de diagnose met een 

CT-scan of echografie gesteld worden.

Na plaatsing van een thoraxdrain wordt een controle-

foto van de thorax gemaakt om de ligging van de drain, 

eventuele complicaties van de drainplaatsing en de ont-

plooiing van de long te beoordelen.

Decompensatio cordis  De hartgrootte kan op een 

achter-voorwaartse thoraxfoto van een staande patiënt 

gemeten worden met de zogenoemde cardiothoracale 

index (dwarse diameter van de gehele thorax op het 

niveau van de rechterdiafragmakoepel/dwarse diameter 

verschillende solide organen in de buik, waardoor ze op 

de buikoverzichtsopname slecht van elkaar te onderschei-

den zijn. Wanneer een afwijking op een röntgenfoto don-

ker is, wordt deze lucent genoemd, wanneer een afwijking 

licht is, noemt men dit radiopaak of spreekt men van een 

verdichting of beschaduwing.

Omdat alle informatie uit het afgebeelde deel van de pa-

tiënt op een röntgenfoto in het platte vlak geprojecteerd 

wordt, worden verschillende structuren over elkaar heen 

afgebeeld (summatiebeeld). Dit kan bij de interpretatie tot 

problemen leiden en daarom wordt het te onderzoeken 

gebied vaak in twee richtingen afgebeeld.

Er zijn röntgentoestellen waarmee alleen een röntgen-

foto gemaakt kan worden, zoals een thoraxfoto of skelet-

foto, en er zijn complexere apparaten, waarmee continue 

röntgendoorlichting verkregen kan worden, zoals inter-

ventiestatieven, waarop radiologische percutane (letter-

lijke betekenis: ‘door de huid heen’) interventies verricht 

worden.

2.1.2   De thoraxfoto

Een standaard radiologisch onderzoek van de thorax 

bestaat uit een achter-voorwaartse en een laterale foto (fi-

guur 2.1). Het maken van foto’s in twee richtingen vergroot 

de kans dat een afwijking zichtbaar wordt. Bovendien 

bieden de opnamen steun bij twijfel of een verdichting die 

zichtbaar is in één opnamerichting, op een afwijking be-

rust of het gevolg is van overprojectie van normale struc-

turen. Wanneer het maken van een laterale thoraxfoto 

onmogelijk is (bijvoorbeeld bij een bedlegerige patiënt), 

kan volstaan worden met een voor-achterwaartse foto.

Het radiologische beeld van de long berust vooral op 

het verschil in contrast tussen het luchthoudende long-

weefsel en de bloedvaten van de long. Op een normale 

thoraxfoto zijn in de longen vrijwel alleen waterdensi-

teiten (pulmonaalarteriën en pulmonaalvenen) en lucht 

(in bronchiën en alveoli) zichtbaar. De bronchuswanden 

en het interstitium (het bindweefselapparaat dat de 

long steunt) dragen slechts weinig bij aan het röntgen-

beeld. Van de ongeveer 23 generaties vertakkingen van 

de pulmonaalarteriën zijn op de thoraxfoto alleen de 

eerste zes à zeven zichtbaar. Van het hart, mediastinum 

en de hili zijn op de thoraxfoto met name de contouren 

goed te beoordelen. De normale mediastinale structu-

ren – alle met waterdensiteit – zijn onderling slechts 

tot op beperkte hoogte van elkaar te onderscheiden en 

afwijkingen zijn vooral zichtbaar wanneer ze tot een 

verandering van contour of grensvlak aanleiding geven. 

Het verdwijnen van een grensvlak heet het silhouet sign 

en kan een belangrijke aanwijzing voor de aanwezig-

heid van een afwijking zijn. Dit is vooral het geval wan-

neer de afwijking grenst aan het mediastinum of het 

diafragma.

Bij de beoordeling van een thoraxfoto moeten altijd sy-

stematisch alle belangrijke structuren geëvalueerd worden, 
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ning van de longvaten, pleuravocht en longoedeem, zijn 

op de thoraxfoto ook goed te zien. Pleuravocht is meestal 

zichtbaar als een dense, tegen de thoraxwand oplopende 

beschaduwing, waardoor de normale diafragmacontou-

ren verdwenen zijn (figuur 2.4). Longoedeem uit zich 

op de thoraxfoto door fijnvlekkige confluerende (let-

terlijke betekenis: samenvloeiende) verdichtingen, die 

zich vooral rond de hili bevinden. Dit wordt alveolair 

van het hart) en is normaal niet groter dan 0,5. Een ver-

groot hart kan wijzen op hartfalen. Dit is echter een sen-

sitief noch specifiek teken omdat het hart al pre-existent 

vergroot kan zijn en omdat bij acute decompensatio 

cordis het hart nog een normale grootte kan hebben. 

Daarom is dit teken het meest waardevol als het vergele-

ken kan worden met eerdere foto’s van dezelfde patiënt. 

Andere tekenen van hartfalen, zoals een versterkte teke-
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Figuur 2.1 Normale thoraxfoto. Achter-voorwaartse (a, b) en laterale projectie (c, d).

1 Trachea; 2 rechterhoofdbronchus; 3 linkerhoofdbronchus; 4 rechter arteria pulmonalis; 5 linker arteria pulmonalis; 6 venen van 

de rechteronderkwab; 7 rechter paratracheale lijn; 8 aortaboog; 9 contour van het rechteratrium; 10 contour van het linkerventri-

kel; 11 contour van het rechterventrikel.
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Atelectase Atelectase is op de thoraxfoto goed zichtbaar 

als een dense, scherpbegrensde verdichting, veroorzaakt 

door de samengevallen (= niet meer luchthoudende) long 

of longkwab met verplaatsing van hart, mediastinum 

en/of diafragma naar de aangedane zijde ten gevolge 

van het volumeverlies van de atelectatische long (figuur 

2.6). Omdat de samengevallen kwab of long tegen het 

mediastinum aanligt, bestaat er vaak een silhouet sign. Het 

niet-atelectatische deel van de long kan door hyperinflatie 

lucenter zijn dan normaal. De oorzaak van een atelectase, 

bijvoorbeeld een onderliggende tumor die een lobaire 

bronchus afsluit, is slechts op een deel van de thoraxfoto’s 

zichtbaar.

Longinfectie Longinfecties kunnen zich op verschillende 

manieren op een thoraxfoto uiten. Een thoraxfoto heeft 

een hoge sensitiviteit voor het vaststellen van een bacteriële 

lobaire pneumonie (figuur 2.7). Deze is zichtbaar als een 

dense consolidatie van een longkwab met daarin luchtbron-

chogrammen. Bij een community acquired pneumonie is het 

altijd van belang om te kijken of er aanwijzingen zijn voor 

een postobstructiepneumonie bij een onderliggende long-

tumor. Soms is er al een abnormale contour van de atelec-

tase zichtbaar, die een aanwijzing vormt voor een onderlig-

gende tumor. Echter, wanneer er geen tumor zichtbaar is en 

de afwijkingen op de röntgenfoto ondanks adequate anti-

biotische behandeling niet verbeteren, moet een tumor met 

behulp van een aanvullende CT-scan uitgesloten worden.

Tuberculose uit zich in geval van een primaire infectie op 

de thoraxfoto meestal als een consolidatie, vaker in de on-

derkwab dan in bovenkwab, met hierbij lymfadenopathie 

longoedeem genoemd. Oedeem kan ook lijnvormige 

verdichtingen met zich meebrengen, die veroorzaakt 

worden door vocht in septa in het interstitium. Dit 

wordt interstitieel longoedeem genoemd (figuur 2.5).

Figuur 2.2 Sarcoïdose. Voorbeelden van contour en lijn.

1 Fijne interlobaire lijn; 2 abnormaal verbrede rechter paratracheale lijn door vergrote mediastinale lymfeklieren; 3 contour van 

abnormaal vergrote lymfeklieren in de longhili; 4 normale contour van het linkerventrikel.

Figuur 2.3 Pneumothorax. Achter-voorwaartse opname bij 

patiënt in staande houding met pneumothorax rechts. De long 

is samengevallen en de pleuraholte bevat lucht. De rechter-

thoraxhelft is veel lucenter dan de linkerthoraxhelft en in de 

rechter thoraxhelft is geen tekening van het longvat zichtbaar.
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Wanneer een pneumonie veroorzaakt wordt door een 

virus of Mycoplasma, laat de thoraxfoto meestal diffuse 

fijnvlekkige, confluerende afwijkingen in beide longen 

zien. Meestal wordt dit beeld als ‘atypische’ pneumonie 

omschreven.

Bij immuungecompromitteerde patiënten is de sensi-

tiviteit van de thoraxfoto voor een longinfectie geringer, 

omdat hierbij meestal minder dense afwijkingen in de 

longen ontstaan. In zulke gevallen heeft een CT-scan van 

de thorax een hogere opbrengst.

in hilus en mediastinum aan dezelfde zijde. Soms is hierbij 

ook pleuravocht zichtbaar. Bij een postprimaire tuberculo-

se zijn ook consolidaties zichtbaar die zich in vergelijking 

met de primaire tuberculose vaker in de bovenkwabben of 

bovenste segmenten van de onderkwabben bevinden. Hier-

bij staat lymfadenopathie veel minder op de voorgrond 

dan bij primaire tuberculose. Wanneer er een hematogene 

verspreiding is van postprimaire tuberculose, kan het beeld 

van miliaire tuberculose ontstaan, waarbij op de foto talloze 

kleine nodulaire laesies in beide longen zichtbaar zijn. Als 

restafwijking na doorgemaakte tuberculose zijn op thorax-

foto’s vaak verkalkte nodi zichtbaar, de zogenoemde gra-

nulomen, en soms zijn er tekenen van fibrose zichtbaar.

Figuur 2.4 Pleuravocht. Achter-voorwaartse thoraxfoto met de patiënt in staande houding. De pijlen wijzen op vocht in de beide 

pleuraholten, zichtbaar als afronding van de costofrenische sinussen.

Figuur 2.5 Longoedeem. Voor-achterwaartse thoraxfoto bij 

patiënt in zittende houding met acute decompensatio cordis 

toont beiderzijds een versterkte streperige tekening in beide 

longen ten gevolge van interstitieel longoedeem. Het hart is 

nog niet vergroot.

Figuur 2.6 Atelectase. Thoraxfoto bij beademde intensive-

carepatiënt in liggende houding toont atelectase van de rech-

terbovenkwab. Scherp begrensde beschaduwing ter plaatse van 

de bovenkwab rechts met silhouet sign van rechter mediasti-

num superius en hoogstand van rechterdiafragma als uiting 

van volumeverlies. Oorzaak was een mucusplug die broncho-

scopisch verwijderd is.
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tot uiting komen (figuur 2.2). Aanvankelijk is er vaak 

symmetrische mediastinale en dubbelzijdig hilaire 

lymfadenopathie zichtbaar, later vaak diffuse nodulaire 

longafwijkingen of een combinatie van lymfadenopathie 

en longafwijkingen. In een later stadium kunnen strepe-

rige afwijkingen en volumeverlies ontstaan als uiting van 

longfibrose. In de lymfeklieren kunnen – op de thorax-

foto zichtbare – verkalkingen ontstaan.

Andere diffuse longziekten, zoals de interstitiële pneu-

monieën, veroorzaken fijnvlekkige of diffuse streperige 

afwijkingen en volumeverlies in geval van fibrose, en de 

thoraxfoto is geschikt voor follow-up en monitoring van 

complicaties. Een CT-scan van de thorax heeft een hogere 

sensitiviteit en specificiteit voor het stellen van de diag-

nose.

Emfyseem/COPD De thoraxfoto heeft een matige sensi-

tiviteit voor detectie van emfyseem en COPD en kan die 

slecht kwantificeren. De thoraxfoto is vooral geschikt voor 

follow-up en het evalueren van (bijvoorbeeld infectieuze) 

complicaties. Emfyseem kan op de thoraxfoto zichtbaar 

zijn door de aanwezigheid van bullae (zeer dunwandige 

holten zonder tekening van het longvat), een vermin-

derde tekening van het longvat, hyperlucentie en tekenen 

van hyperinflatie, zoals afvlakking van diafragmakoepels 

en een vergrote voor-achterwaartse thoraxdiameter op 

de laterale opname. Bij de diagnostiek van astma heeft de 

thoraxfoto weinig waarde.

De thoraxfoto op de intensive care Bij intensivecarepatiën-

ten worden regelmatig thoraxfoto’s gemaakt, altijd in één 

richting omdat het liggende patiënten betreft. Belang-

rijke onderdelen bij de beoordeling zijn de ligging van de 

beademingstube (boven de carina), centraalveneuze lijnen 

(bij voorkeur in de vena cava superior), swan-ganz-kathe-

ter, thoraxdrains, maagsonde en eventuele andere lijnen. 

Verder zijn complicaties van de eventuele beademing, 

lijnplaatsingen en andere interventies (pneumothorax/

hematothorax) belangrijk, evenals longinfecties, atelecta-

se (bijvoorbeeld door een mucusplug), pleuravocht en de 

ontwikkeling van ARDS (acute respiratory distress syndrome). 

Bij ARDS ontstaan op de thoraxfoto diffuse fijnvlekkige 

afwijkingen in beide longen, waarbij op grond van de 

foto differentiatie met longinfectie en longoedeem, door 

bijvoorbeeld decompensatio cordis, niet goed te maken 

is. Klinische parameters zijn hierbij belangrijker dan de 

thoraxfoto. De vergelijking met voorgaande foto’s is bij de 

beoordeling van intensivecarefoto’s essentieel.

Beperkingen van de thoraxfoto
Voor vrijwel alle thoraxafwijkingen heeft de CT-scan een 

hogere sensitiviteit en specificiteit dan de thoraxfoto. 

Echter, omdat een CT-scan met veel meer röntgenstraling 

gepaard gaat en bovendien meer belastend, minder mak-

kelijk beschikbaar en duurder is dan de thoraxfoto, is de 

thoraxfoto in veel situaties toch de techniek van keuze. 

Tumor Bij de detectie en follow-up van een primaire long-

tumor of longmetastasen van een primaire tumor buiten 

de longen speelt de thoraxfoto een belangrijke rol. Meta-

stasen zijn meestal zichtbaar als nodulaire verdichtingen, 

die scherp begrensd zijn. Een primair bronchuscarcinoom 

is meestal een nodus of massa met minder scherpe be-

grenzing en sprieterige uitlopers. Bij het kleincellig bron-

chuscarcinoom is de primaire tumor op de thoraxfoto 

vaak niet goed zichtbaar, maar is hilusvergroting door 

lymfekliermetastasen de opvallendste bevinding.

De sensitiviteit voor zeer kleine tumoren en voor tu-

moren die achter mediastinum, hili of diafragma ‘schuil-

gaan’, is beperkt. Voor de stadiëring van een longtumor is 

de thoraxfoto ongeschikt omdat lokale tumoruitbreiding 

(ingroei omliggende structuren), lymfeklierstatus en de 

aanwezigheid van afstandsmetastasen niet goed beoor-

deeld kunnen worden. Hiervoor is (PET-)CT de techniek 

van keuze. Hierbij dient behalve de thorax ook de boven-

buik geëvalueerd te worden wegens de kans op metasta-

sen in lever en bijnieren.

Het bronchoalveolairecelcarcinoom is op de thoraxfoto 

vaak zichtbaar als een onscherp begrensde verdichting 

met soms ook luchtbronchogrammen en kan gemakke-

lijk met een longinfectie verward worden. Wanneer een 

longtumor op de thoraxfoto goed zichtbaar en meetbaar 

is, kunnen follow-up tijdens de behandeling en het aan-

tonen van complicaties van de behandeling ook met de 

thoraxfoto gedaan worden. Wanneer de afwijkingen op 

de thoraxfoto niet goed zichtbaar of meetbaar zijn, moet 

follow-up met CT-scan gebeuren.

Diffuse longziekten Sarcoïdose kan afhankelijk van het 

stadium op verschillende manieren op de thoraxfoto 

Figuur 2.7 Pneumonie. Achter-voorwaartse thoraxfoto van 

patiënt in staande houding met consolidatie in de rechterlong 

ten gevolge van een pneumonie.
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op een BOZ (vooral op de foto in linkerzijligging met ho-

rizontale stralengang) goed zichtbaar, hoewel een thorax-

foto van een staande patiënt hiervoor nog beter geschikt is 

(figuur 2.9). Dilatatie van darmlissen en de aanwezigheid 

van veel luchtvloeistofspiegels in darmlissen op een foto 

in zijligging met horizontale stralengang of een BOZ van 

een staande patiënt kunnen steun geven aan de diagnose 

ileus (figuur 2.8). Verder kan de BOZ nuttige informatie 

geven over de ligging van drains, lijnen, sondes en andere 

corpora aliena. 

Verkalkte nierstenen zijn op de BOZ goed zichtbaar, 

maar een minderheid van de nierstenen is niet verkalkt en 

dus niet zichtbaar. De meeste galstenen zijn niet verkalkt 

en dus op de BOZ niet zichtbaar. Voor het aantonen van 

zowel nier- als galstenen is echografie veel geschikter dan 

de BOZ. Er bestaan eigenlijk geen andere indicaties voor 

een BOZ, vooral bij patiënten met acute buikpijnklachten 

en voor de diagnose obstipatie heeft de BOZ nauwelijks 

waarde.

2.1.4   Conventionele skeletradiologie

Zoals in de inleiding al is aangegeven, is een basisregel 

van de skeletradiologie dat er foto’s in twee richtingen 

worden gemaakt, bij voorkeur loodrecht op elkaar. Hier 

gelden dezelfde overwegingen die genoemd zijn bij het 

röntgenonderzoek van de thorax. De foto’s bevatten in-

formatie over de vorm, botstructuur en stand van de ge-

wrichten. De botstructuur wordt beoordeeld aan de hand 

van de cortex, de densiteit van het bot en de botbalkjes. 

Het beenmerg wordt niet primair afgebeeld op een rönt-

genfoto. Alleen pathologie in het merg die botafwijkingen 

veroorzaakt, kan worden aangetoond. Bovendien moet 

er een vrij groot deel van het bot zijn aangetast voordat 

dit op een röntgenfoto zichtbaar wordt. Wanneer botaf-

wijkingen op een conventionele foto zwart/donker zijn, 

wordt vaak van een lytische afwijking gesproken; wanneer 

afwijkingen wit/licht zijn, wordt dit vaak een sclerotische 

afwijking genoemd.

Indicaties
De meest voorkomende afwijkingen binnen de interne ge-

neeskunde waarbij skeletfoto’s een belangrijke rol spelen, 

worden in de volgende paragrafen beschreven.

Trauma Conventionele skeletfoto’s hebben een zeer hoge 

sensitiviteit en specificiteit voor de meeste fracturen van 

de extremiteiten. Een uitzondering zijn fracturen van de 

middenhands- en middenvoetsbeentjes, die soms gemist 

kunnen worden op een skeletfoto, om welke reden bij ver-

denking hierop aanvullend onderzoek nodig kan zijn. De 

sensitiviteit van de skeletfoto voor traumatisch letsel van 

de wervelkolom is beperkt en bij twijfel is frequent aan-

vullend onderzoek met CT-scan nodig. Bij fracturen die 

een intra-articulair verloop hebben, is CT-scan vaak nood-

zakelijk om het beste behandelplan te kunnen opstellen.

Voor sommige ziektebeelden is de waarde van de thorax-

foto echter zo beperkt, dat een CT-scan het onderzoek van 

keuze is.

Longembolie Op de thoraxfoto kunnen secundaire teke-

nen van een longembolie, zoals pleuravocht, plaatselijk 

verminderde tekening van het longvat en wigvormige 

verdichtingen ten gevolge van een longinfarct, zicht-

baar zijn, maar de longembolie zelf kan niet vastgesteld 

worden. De sensitiviteit en specificiteit voor de diagnose 

longembolie van deze secundaire tekenen zijn zeer laag 

en de thorax foto is voor het uitsluiten van een longem-

bolie dus ongeschikt. Wel kan de thoraxfoto andere ziek-

tebeelden die op grond van de klinische verschijnselen in 

de differentiële diagnose staan (zoals pleurapneumonie), 

uitsluiten.

Aorta-afwijkingen De aortacontour op de thoraxfoto kan 

wel een indicatie geven over de aanwezigheid van een 

aneurysma, maar exacte informatie over de diameter en/

of de aanwezigheid van een ruptuur kan niet verkregen 

worden. Andere acute aorta-afwijkingen zoals dissectie 

of een intramuraal hematoom kunnen met de thoraxfoto 

niet vastgesteld worden. Voor al deze afwijkingen is een 

CT-scan van de thorax het onderzoek van keuze.

Kernpunten

 • Bij de beoordeling van de thoraxfoto moeten struc-

tureel de volgende onderdelen aan bod komen:

 − thoraxskelet;

 − weke delen buiten de longen;

 − pleurale begrenzingen, inclusief diafragmata;

 − mediastinum;

 − hart;

 − hili;

 − longen.

 • De thoraxfoto is belangrijk voor de evaluatie van: 

 − pneumothorax, hartfalen, atelectase, long-

infectie en intensivecarepatiënten.

 • De thoraxfoto is van beperkte waarde bij de evalu-

atie van:

 − tumoren in de longen, diffuse longziekten, 

emfyseem/COPD.

 • De thoraxfoto is ongeschikt voor het uitsluiten van:

 − longembolie en acute aortasyndromen.

2.1.3   De buikoverzichtsfoto (BOZ)

In de regel worden voor-achterwaartse opnamen ge-

maakt: staand en met de patiënt in rugligging en in geval 

van een bedlegerige patiënt een foto met de patiënt in 

linkerzijligging en met een horizontale stralengang. De 

BOZ heeft slechts een beperkte waarde. 

Vrij lucht als uiting van perforatie van een hol orgaan is 
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sie, botontkalking (toegenomen lucentie) door hyperemie 

en/of destructie van bot grenzend aan het gewricht.

Niet-septische artritis Reumatoïde artritis geeft het 

meest frequent afwijkingen in handen en voeten, 

waarbij afhankelijk van het stadium van de ziekte een 

spectrum aan afwijkingen te zien is, bestaande uit 

gewrichtsspleetverwijding (effusie) en in latere instan-

tie gewrichtsspleetversmalling (kraakbeenverlies), 

weke delenzwelling rond de gewrichten, lucentie door 

hy peremie, erosies en ten slotte standsafwijkingen. 

De röntgenfoto speelt een grote rol in diagnostiek en 

follow-up van de niet-septische artritiden, met name 

reumatoïde artritis en kristalartropathieën.

Tumor Skeletmetastasen kunnen op skeletfoto’s zowel 

sclerotisch (toegenomen densiteit) als lucent (afge-

nomen densiteit) of gemengd sclerotisch/lucent zijn, 

afhankelijk van het type primaire tumor. Aggressieve, 

snelgroeiende tumoren veroorzaken een onscherpe 

begrenzing van de afwijking, terwijl langzaam groei-

ende tumoren scherp begrensd kunnen zijn en omgeven 

door een sclerotische rand, ten gevolge van reactieve 

botvorming. Voor het ‘screenen’ op skeletmetastasen 

in het kader van tumorstadiëring zijn röntgenfoto’s 

ongeschikt. Een uitzondering hierop vormt de ziekte 

van Kahler. Het typische beeld van skeletbetrokkenheid 

bij de ziekte van Kahler zijn scherp begrensde lytische 

afwijkingen (punched-out lesions). Voor de meeste typen 

skeletmetastasen geldt dat MRI, CT en skeletscintigrafie 

een hogere sensitiviteit hebben.

Infectie Osteomyelitis is in de acute fase op een skeletfoto 

meestal niet zichtbaar, maar bij verdere evolutie van het 

ziektebeeld zijn periostale verdikking en ophelderingen 

in het bot zichtbaar (figuur 2.10). MRI-scan en skeletscin-

tigrafie hebben een hogere sensitiviteit voor acute osteo-

myelitis. Bij chronische osteomyelitis ontstaat hierbij 

ook reactieve botvorming met toegenomen densiteit en 

verdikking van de cortex. 

Septische artritis is op de skeletfoto zichtbaar als een 

verwijde gewrichtsspleet als uiting van een gewrichtseffu-

Figuur 2.8 Ileus. Buikoverzichtsfoto van een liggende patiënt toont abnormaal verwijde dunnedarmlissen bij een ileus. Oorzaak was 

een adhesie na eerdere buikoperatie.

Figuur 2.9 Vrij lucht. ‘Laag ingeschoten’ voor-achterwaartse 

thoraxfoto van een zittende patiënt toont vrij lucht links en 

rechts onder het diafragma bij een patiënt met een maagper-

foratie.
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met behulp van stereotaxie (röntgenlokalisatie) of onder 

echogeleiding zeer nauwkeurig gebiopteerd worden voor 

cytologisch of histologisch onderzoek.

2.2  Computertomografie (CT-scan)

2.2.1   Fysica en techniek

In een CT-scanner roteert de röntgenbuis rond het li-

chaam van de patiënt en zendt een smalle stralenbundel 

uit. De tafel waarop de patiënt ligt, wordt tijdens de rota-

tie van de röntgenbuis continu verplaatst. Zo ontstaat een 

spiraalvormige acquisitie van data in een volume van het 

2.1.5   Mammograf ie

Een mammogram is een radiologische afbeelding van de 

borstklier, waarvoor toestellen met een aangepaste vorm-

geving en röntgenbuis gebruikt worden.

De meeste mammatumoren worden gezien als ver-

dichtingen met onscherpe, onregelmatige contouren. In 

een minderheid van de gevallen wordt geen tumormassa 

gezien, maar kleine, karakteristieke verkalkingen. Soms 

is er een combinatie van beide bevindingen. Met mam-

mografie kunnen de meeste tumoren worden aangetoond 

die groter zijn dan 1 cm. Mammografie heeft een zeer 

hoge sensitiviteit en specificiteit voor de detectie van 

mammatumoren. Afwijkingen in de mamma kunnen 

Figuur 2.10 Osteolytische en sclerotische laesies. a,b Plasmocytoom. Lytische laesies in het schedeldak. c,d Ziekte van Paget van 

de scapula. Sclerotische botstructuur.

A
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getimed, dat er tijdens de scan optimale aankleuring be-

staat van de arteria pulmonalis en zijvertakkingen. Tot op 

segmenteel niveau zijn longembolieën met een zeer hoge 

sensitiviteit als hypodense (donkere) contrastuitsparingen 

in de arteria pulmonalistakken te zien. Wanneer embo-

lieën zich uitsluitend op subsegmentaal niveau bevinden, 

ligt de sensitiviteit iets lager, maar dit komt slechts in een 

kleine minderheid van de gevallen voor. Bij afwezigheid 

van longembolieën is vaak een alternatieve diagnose te 

stellen, die de klachten van de patiënt verklaart op de CT. 

De CT-scan heeft op grond van klinische beslisregels en de 

D-dimeer een duidelijke plaats in het diagnostische algo-

ritme bij verdenking op longembolie.

Diffuse longziekten Met high resolution computertomografie 

(HRCT) van de longen is het longparenchym tot op het 

anatomische niveau van de secundaire pulmonale lobulus 

te bekijken en de distributie van longafwijkingen in de 

lobuli en in de gehele long geeft informatie die op de tho-

raxfoto niet zichtbaar is. Zo is goed vast te stellen of afwij-

kingen zich vooral rond de luchtwegen, de bloedvaten of 

in het interstitium bevinden. De aanwezigheid van ‘trac-

tiebronchiëctasieën’ (irregulaire bronchiëctasieën veroor-

zaakt door fibrose in het interstitium rond de luchtwegen) 

is specifiek voor de aanwezigheid van fibrose in de longen. 

Er wordt bij HRCT geen intraveneus contrastmiddel gege-

ven, omdat er in de long al erg veel contrast bestaat tussen 

lucht en vaten. HRCT heeft een hoge sensitiviteit en een 

redelijke specificiteit voor het evalueren van veel diffuse 

longziekten, zoals luchtwegziekte, emfyseem, interstitiële 

pneumonieën, longbetrokkenheid bij collageenvasculaire 

ziekten, lymfangitis carcinomatosa en infecties bij im-

muungecompromitteerde patiënten. Bij sarcoïdose met 

longbetrokkenheid is behalve de sensitiviteit de specifici-

teit van HRCT ook erg hoog, omdat sarcoïdose een typisch 

verspreidingspatroon heeft waarbij fijnnodulaire afwij-

kingen vooral subpleuraal, langs de fissuren en peribron-

lichaam. Door de snelheid van acquisitie kan een groot 

deel van het lichaam in een zeer korte tijd – bijvoorbeeld 

tijdens één ademstilstand – gescand worden.

Ieder blokje weefsel in het afgebeelde lichaamssegment 

heeft de röntgenstraling in meer of mindere mate ge-

absorbeerd. De absorptie in het lichaam wordt gemeten 

door verschillende detectoren onder een groot aantal 

hoeken. De verschillen in röntgendoorlaatbaarheid wor-

den aan een computer doorgegeven en gecorrigeerd voor 

de plaats in het lichaam. De stralingsabsorptie wordt door 

de computer voor ieder blokje weefsel uitgerekend en 

uitgedrukt in hounsfield-eenheden. Hierbij krijgt lucht 

de vaste waarde van –1000 en water de vaste waarde van 

0. Met behulp van computeralgoritmen wordt vervolgens 

een beeld gevormd van een doorsnede van het lichaam en 

dit wordt in grijstinten weergegeven. De beelden kunnen 

in verschillende settingen worden bekeken, bijvoorbeeld 

longsetting, wekedelensetting of skeletsetting. De axiale 

(dwarse) beelden kunnen vervolgens in verschillende 

richtingen worden gereconstrueerd om de interpretatie te 

vergemakkelijken.

CT kan veel meer contrastverschillen in de weke de-

len weergeven dan conventionele röntgenfoto’s. Door 

intraveneuze toediening van contrastmiddelen tijdens 

het onderzoek kunnen deze contrasten nog veel verder 

toenemen. De aankleuring door het contrastmiddel kan 

structuren duidelijker zichtbaar maken en de snelheid 

van aankleuring, het soort aankleuring (bijvoorbeeld in 

de gehele afwijking of alleen op sommige plaatsen in de 

afwijking) en het weer afnemen van de aankleuring, de 

zogenoemde ‘uitwas’ van contrastmiddel, kunnen ook 

helpen bij het karakteriseren van afwijkingen. Soms is het 

nodig om een gebied meerdere keren te scannen om zo 

het verloop van contrastaankleuring en uitwas te kunnen 

beoordelen. De scan wordt – afhankelijk van het soort on-

derzoek – in het algemeen gemaakt tussen de 15 seconden 

en enkele minuten na injectie van het contrastmiddel. Om 

het contrast tussen darmwand en darmlumen te verbete-

ren, is het soms nodig om oraal contrastmiddel te drinken 

voorafgaande aan de scan. Structuren die op een CT-scan 

als licht worden weergegeven, worden hyperdens genoemd 

en structuren die als donker worden weergegeven, wor-

den hypodens genoemd. De meeste ziekenhuizen hebben 

protocollen, waarbij per type onderzoek aangegeven is of 

er oraal contrastmiddel en/of intraveneus contrastmiddel 

nodig is bij het doen van het CT-onderzoek.

2.2.2   Indicaties

De meest voorkomende ziektebeelden waarin CT een 

belangrijke rol bij de diagnostiek speelt, worden in de 

volgende paragrafen beschreven.

Longembolie CT is het onderzoek van keuze bij ver-

denking op longembolie (figuur 2.11). Bij dit onderzoek 

wordt de injectie van het intraveneuze contrastmiddel zo 

Figuur 2.11 Longembolie. CT-scan met intraveneus contrast 

toont hypodense uitsparingen in het contrast centraal in linker 

en rechter arteria pulmonalis, passend bij grote longembolieën. 
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Tumor Bij de stadiëring en follow-up van een groot deel 

van de solide tumoren in zowel thorax als abdomen is CT 

de belangrijkste techniek, in sommige gevallen in combi-

natie met PET (figuur 2.15). CT is sensitief voor de detectie 

van longmetastasen, lymfekliermetastasen, levermeta-

stasen en botmetastasen, maar de specificiteit is beperkter. 

Bij lymfekliermetastasen wordt met name de grootte als 

criterium gebruikt en geeft de densiteit vaak niet veel 

informatie over de aard (benigne versus maligne) van de 

lymfeklier. 

chovasculair gelokaliseerd zijn (figuur 2.12). Dit wordt een 

perilymfatisch verspreidingspatroon genoemd. Tevens kan 

HRCT bij patiënten met bekende sarcoïdose informatie 

over de aanwezigheid van ziekteactiviteit geven.

Acute thoracale aortasyndromen Voor aneurysmata van de 

aorta, geruptureerde aneurysmata, intramurale hemato-

men en aortadissecties inclusief de uitbreiding en betrok-

kenheid van andere organen, is CT het onderzoek van 

keuze. Op de CT-scan kunnen de diameters van een aneu-

rysma gemeten worden en kan door de aanwezigheid van 

een hematoom of extravasatie van contrastmiddel buiten 

het vaatlumen een ruptuur vastgesteld worden. Bij een 

aortadissectie zijn de van de media losgescheurde intima 

(‘intimaflap’) en een vals lumen (de ruimte tussen de los-

gescheurde intima en media van de vaatwand) zichtbaar 

(figuur 2.13). De complicaties hiervan, zoals uitbreiding 

in halsvaten, viscerale vaten en ischemie van organen, 

kunnen ook goed beoordeeld worden. Bij een intramu-

raal hematoom, waarbij er een bloeding in de wand van 

de aorta tussen de intima en de media ontstaat, is er een 

hyperdense ‘schil’ in de aortawand zichtbaar.

De injectie van het intraveneuze contrastmiddel wordt 

zo getimed, dat er tijdens de scan optimale aankleuring 

bestaat van de aorta en zijvertakkingen.

Aneurysma abdominale aorta Hoewel echografie zeer 

sensitief is voor de detectie van een aneurysma van de 

aorta abdominalis, is de sensitiviteit voor ruptuur van een 

aneurysma veel geringer. Omdat de sensitiviteit van CT 

voor ruptuur wel zeer hoog is, is dit de test van keuze bij 

verdenking op een ruptuur. Op de CT-scan zijn de diame-

ter, de locatie van de ruptuur en de uitbreiding naar ilia-

cale arteriën en nierarteriën goed te beoordelen, wat voor 

de behandeling essentiële informatie is (figuur 2.14).

Figuur 2.14 Aneurysma aortae. CT-scan van het abdomen 

met intraveneus contrast laat een groot aneurysma zien van de 

aorta abdominalis met een diameter van ruim 7 cm. Het aneu-

rysma toont een verwijd lumen en bevat een wandstandige 

trombus. Ook is er kalk in de wand van de aorta zichtbaar.

Figuur 2.12 Sarcoïdose. HRCT-scan van de thorax toont uit-

gebreide fijnnodulaire afwijkingen in beide longen, vooral rond 

de grote vaten en langs de fissuren. Tevens is er sprake van 

dubbelzijdige hilaire lymfadenopathie. Het beeld is typisch voor 

sarcoïdose.

Figuur 2.13 Aortadissectie. CT-scan van de thorax met in-

traveneus contrast laat een aortadissectie zien, die zich zowel 

in de aorta ascendens als in de aorta descendens bevindt. De 

losliggende intima is zichtbaar en er is vulling met contrast van 

zowel het ware lumen van de aorta als het valse lumen. Tevens 

is er pericardvocht zichtbaar.
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Voor acute pancreatitis ligt de sensitiviteit van CT lager, 

maar bij pancreatitis speelt beeldvorming meestal pas een 

rol wanneer de ziekte een aantal dagen bestaat en compli-

caties in beeld gebracht moeten worden. De sensitiviteit 

en specificiteit van CT voor darmischemie zijn redelijk, 

maar niet hoog genoeg om deze diagnose in de acute set-

ting uit te sluiten. 

Met uitzondering van nierstenen is bij alle bovenge-

noemde ziektebeelden in principe het gebruik van intra-

veneus contrast geïndiceerd. Afhankelijk van de indicatie 

wordt er gescand tijdens de zogenoemde portale fase, 

waarbij er optimale aankleuring is van de lever en andere 

parenchymateuze organen, of in meerdere fasen waarbij er 

ook optimale aankleuring van arteriële vaatstructuren is.

Omdat een CT-scan met een significante stralenbelas-

ting gepaard gaat, is bij verdenking op veel ziektebeelden, 

zoals appendicitis acuta of symptomatische uretersteen, 

echografie (dat een iets lagere sensitiviteit heeft) als eerste 

beeldvormende techniek geïndiceerd. Bij een niet-conclu-

sief echo-onderzoek kan dan overgegaan worden tot het 

verrichten van een CT-scan. Bij verdenking op een obstru-

erende niersteen/uretersteen moet om dezelfde reden ook 

meestal met een echo-onderzoek begonnen worden.

2.2.3   Beperkingen van CT

Cholecystitis/galwegstenen Voor de detectie van galstenen 

is de sensitiviteit van CT matig, omdat galstenen vaak niet 

hyperdens zijn ten opzichte van gal en omgevende struc-

turen. Daarom is de waarde van CT bij de diagnostiek van 

galwegstenen en galblaasstenen zeer beperkt. Voor de 

evaluatie van cholecystitis zijn de sensitiviteit en specifici-

teit van CT redelijk, maar minder goed dan echografie. Dit 

komt vooral omdat men tijdens echografie kan testen of 

er precies ter hoogte van de galbaas drukpijn bestaat, het-

geen sterk voor de diagnose cholecystitis pleit. Echografie 

Lokale tumorstadiëring toont verschillende resultaten 

voor verschillende tumortypen. In de meeste gevallen 

is het gebruik van intraveneus contrastmiddel nood-

zakelijk om contrastverschil tussen tumor en normale 

parenchymale organen te verkrijgen en omdat de mate 

van aankleuring informatie kan geven over de vitaliteit 

van de tumor. Bij de meeste tumoren zijn CT-criteria 

geformuleerd om lokaal te stadiëren. Uitgebreide door-

groei van een tumor naar andere organen is vaak goed 

zichtbaar, maar wanneer tumoruitbreiding beperkt is tot 

het primair betrokken orgaan of tot juist hierbuiten, is 

CT veel minder betrouwbaar. Bij bepaalde typen tumoren, 

zoals in de longtop (pancoasttumor), rectumcarcinoom, 

prostaatcarcinoom en gynaecologische tumoren, is MRI 

geschikter dan CT voor lokale stadiëring.

Bij follow-up van tumoren tijdens chemotherapie dient 

de evaluatie van CT-scans zoveel mogelijk geprotocolleerd 

te worden volgens vaste internationaal vastgestelde crite-

ria (RECIST-criteria). Hierbij worden een minimaal aantal 

goed – in verschillende richtingen – meetbare en verge-

lijkbare laesies gekozen en wordt de tumorrespons op de 

behandeling volgens een vaste nomenclatuur benoemd.

‘Acute buik’/acute buikpijn CT heeft een zeer hoge sensiti-

viteit voor de detectie van appendicitis acuta, diverticuli-

tis, intra-abdominaal abces, darmperforatie, symptomati-

sche ureterstenen, bloeding in de buik en de oorzaak van 

darmobstructie. De aanwezigheid van appendicitis wordt 

beoordeeld aan de hand van de diameter en het aankleu-

ringspatroon van de appendix en infiltratie van het omge-

vende vetweefsel (figuur 2.16). Een abces bestaat meestal 

uit een geloketteerde collectie met vochtdensiteit, vaak 

omgeven door een bij intraveneuze contrasttoediening 

aankleurende rand. Bij diverticulitis gebeurt de beoorde-

ling aan de hand van de aanwezigheid van divertikels, 

darmwandverdikking, versterkte aankleuring en infil-

tratie van het mesenteriale vet rond de darm (figuur 2.17). 

De differentiatie van een geperforeerd coloncarcinoom 

kan moeilijk zijn en deze overweging moet altijd in het 

achterhoofd worden gehouden. Bij darmperforatie is vrij 

intraperitoneaal lucht zichtbaar en meestal ook een defect 

of lokale verdikking van de maag of het betrokken darm-

segment. De aanwezigheid van nierstenen/ureterstenen 

en complicaties ervan zoals hydronefrose kunnen met 

CT met extreem hoge sensitiviteit vastgesteld worden. 

Nierstenen zijn op een CT-scan altijd hyperdens, ook als 

ze niet verkalkt zijn. De grootte van stenen en de locatie 

in de ureter zijn exact vast te stellen. Een bloeding in de 

buik is op CT zichtbaar als een relatief hyperdens gebied, 

dat niet aankleurt na intraveneus contrast. Bij darmob-

structie is CT geschikt om het niveau en de oorzaak van 

de obstructie vast te stellen. Een kalibersprong in de darm 

markeert het punt van obstructie en bij afwezigheid van 

een op de CT-scan zichtbare verklaring voor de obstructie 

is een streng of adhesie de meest waarschijnlijke verkla-

ring voor de ileus.

Figuur 2.15 Bronchuscarcinoom. CT-scan van de thorax in 

longsetting laat in de rechterbovenkwab een 2 cm grote massa 

met sprieterige uitlopers zien, passend bij een bronchuscarci-

noom.
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  Intermezzo 2.1 

Sir Godfrey Hounsfield

De densiteit van een structuur of weefsel op een CT-

scan wordt met zogenoemde hounsfield-eenheden 

weergegeven. Daarmee wordt de belangrijkste pionier 

in de ontwikkeling van de CT-scanner, Sir Godfrey 

Hounsfield (1919-2004), vernoemd. De ingenieur 

Hounsfield werkte aanvankelijk tijdens de Tweede We-

reldoorlog aan de ontwikkeling van radar en later aan 

de ontwikkeling van de eerste computers. Kort hierna 

begon hij met zijn werk aan wat later de CT-scanner 

zou worden. Het verhaal gaat dat de boerenzoon 

Hounsfield tijdens een uitje op het platteland plots 

het idee kreeg dat je zou kunnen bepalen wat zich in 

een afgesloten doos bevindt als je van veel kanten een 

röntgenfoto van de doos zou maken. Het prototype 

dat hij hierna construeerde, probeerde hij eerst uit op 

een geconserveerd menselijk brein, vervolgens op de 

hersenen van een juist geslachte koe en daarna op 

zichzelf. In 1971 werd de eerste scan van de hersenen 

van een patiënt gemaakt en in 1975 kwam de eerste 

CT-scanner beschikbaar waarmee een hele patiënt 

gescand kon worden. In 1979 ontving Hounsfield de 

Nobelprijs voor de geneeskunde voor zijn bijdrage aan 

de ontwikkeling van de CT-scanner.

2.3  Echografie en dopplerechografie (echo)

2.3.1   Fysica en techniek

Bij echografie worden geluidsgolven met een bereik van 

2 tot 17 MHz opgewekt in de echoprobe, die ook wel 

transducer genoemd wordt. Deze geluidsgolven worden 

is bij verdenking op cholecystitis dus de test van keuze en 

ook wanneer echografie niet conclusief is, heeft CT hier 

geen aanvullende waarde.

Kernpunten

 • Een CT-scan van de thorax is voor de meeste tho-

racale ziektebeelden sensitiever en specifieker dan 

een thoraxfoto, maar gaat gepaard met een veel 

hogere stralingsdosis dan een röntgenfoto en is 

daarom vaak pas als tweedelijnstest geïndiceerd.

 • Een CT-scan van de thorax met intraveneus 

contrast is de test van keuze voor de diagnose 

longembolie en de acute thoracale aortasyndromen 

(ruptuur, dissectie, intramuraal hematoom).

 • Een CT-scan van het abdomen is zeer sensitief en 

specifiek voor de diagnosen appendicitis acuta, 

diverticulitis, intra-abdominaal abces, sympto-

matische uretersteen, darmperforatie en intra-

abdominale bloeding, maar is in veel gevallen pas 

geïndiceerd wanneer echografie van de buik niet 

conclusief is.

 • Voor de diagnose aneurysma van de aorta abdo-

minalis is echografie het onderzoek van keuze, 

maar voor de diagnose ruptuur van het aneurysma 

van de aorta abdominalis is CT het onderzoek van 

keuze.

Casuïstiek 

 • De rol van multidetector-CT in de diagnostiek bij 3 patiënten met 
ischemische hartklachten

 • De waarde van gefuseerde PET-CT-beelden bij 2 lymfoompatiënten 
met skeletlokalisaties

Figuur 2.16 Appendicitis acuta. CT-scan van het abdomen 

met intraveneus contrast toont de appendix rechts in het bek-

ken. De appendix is verdikt (diameter ruim 1 cm), toont ver-

sterkte aankleuring, bevat een fecoliet en is omgeven door wat 

vocht. Dit is het beeld van een acute appendicitis.

Figuur 2.17 Diverticulitis. CT-scan van het abdomen met 

intraveneus contrast laat in de linkeronderbuik een verdikt, 

aankleurend segment van het sigmoïd zien, met daaromheen 

infiltratie van het omgevende mesenteriale vetweefsel, ten 

gevolge van diverticulitis. Tevens is op deze coupe een divertikel 

zichtbaar.
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Schildklier Echografie is – naast scintigrafie – de meest 

geschikte techniek om focale afwijkingen in de schildklier 

te evalueren. Met name de differentiatie tussen een solide 

nodus en een cysteuze laesie is met zekerheid te maken. 

Wanneer een solide nodus zichtbaar is, kan niet altijd 

goed gedifferentieerd worden tussen een dysplastische 

nodus en een maligniteit. Focale schildklierafwijkingen 

kunnen onder echogeleide vrijwel altijd goed gebiopteerd 

worden voor cytologisch onderzoek.

Galblaas- en galwegafwijkingen Echografie is het onder-

zoek van keuze voor vrijwel alle galblaasafwijkingen. Om 

de galblaas goed te kunnen zien met echografie moet de 

te onderzoeken patiënt nuchter zijn omdat de galblaas 

dan goed gevuld is met gal. Galblaasstenen kunnen met 

zeer hoge sensitiviteit (> 95%) en specificiteit geëvalueerd 

worden. Hierbij maakt het niet uit of deze verkalkt of niet 

verkalkt zijn (figuur 2.18).

Echografie is ook het meest geschikte onderzoek 

voor het diagnosticeren van acute cholecystitis. Echo-

grafische tekenen van cholecystitis zijn hydrops van de 

galblaas (vaak met een beklemde, niet-mobiele steen in 

de galblaashals), drukpijn ter plaatse van de galblaas bij 

compressie met de echotransducer, wandverdikking van 

de galblaas en hyperemie (toegenomen flow bij kleuren-

doppleronderzoek) van de galblaaswand.

Bij patiënten met obstructie-icterus is echografie het 

onderzoek van keuze om galwegobstructie vast te stellen, 

het niveau van obstructie te bepalen en zo mogelijk de 

oorzaak van de obstructie in beeld te brengen. De sensiti-

viteit van echografie voor de detectie van choledocholithi-

asis is met ruim 50% niet goed genoeg om stenen altijd uit 

te sluiten en daarom is bij niet-conclusief echo-onderzoek 

aanvullend onderzoek (afhankelijk van de mate van klini-

sche verdenking) nodig.

Leverafwijkingen Focale leverafwijkingen kunnen –  hoe-

wel met iets lagere sensitiviteit dan CT – goed met echo-

grafie geëvalueerd worden, vooral omdat cysten met ze-

kerheid van solide laesies kunnen worden onderscheiden. 

Wanneer er na een CT-scan twijfel bestaat of een laesie 

solide of cysteus is, is aanvullende echografie aangewezen 

om hierover zekerheid te verkrijgen. 

De sensitiviteit van echografie voor het vaststellen van 

levercirrose is beperkt, maar voor de evaluatie van compli-

caties zoals portale hypertensie, ascites en hepatocellulair 

carcinoom is echografie wel zeer geschikt.

Met dopplerechografie kan het vena portae-systeem 

(trombose, stroomrichting, collateralen) goed onderzocht 

worden.

Pancreas Het pancreas kan in principe echografisch goed 

geëvalueerd worden, maar door ervoor liggend darmgas 

in maag, duodenum en colon komt dit orgaan vaak niet 

geheel in beeld. Daardoor is de waarde van echografisch 

onderzoek in een aantal gevallen beperkt.

het lichaam ingezonden door de probe direct op de huid 

te plaatsen. Tijdens de passage door het lichaam ver-

zwakken de geluidsgolven en de mate van verzwakking 

wordt bepaald door de eigenschappen van het weefsel 

en door de frequentie van de geluidsgolven. Reflectie 

van het ultrageluid ontstaat op een grensvlak van weef-

sels met verschillende akoestische impedantie. Een deel 

van de energie van de geluidsgolven wordt daar gereflec-

teerd en de rest van de geluidsenergie plant zich verder 

voort. Als het verschil in impedantie tussen verschillen-

de weefsels te groot is, worden alle geluidsgolven terug-

gekaatst en kan het geluid dus niet verder doordringen. 

Dit is het geval bij de grensvlakken tussen weke delen 

en bot en tussen weke delen en lucht. De verschillende 

structuren van het lichaam worden echografisch afge-

beeld op basis van het verschil in sterkte van het gere-

flecteerde geluid. Informatie over de weefsels komt pas 

tot stand als geluidsgolven worden teruggekaatst. De 

gereflecteerde geluidsgolven worden opgenomen door 

dezelfde transducer als waarin de golven aanvankelijk 

opgewekt werden. Het echografische beeld wordt door 

een computer berekend in het echoapparaat en afge-

beeld op een monitor. Een sterke geluidsreflectie wordt 

op het scherm vertaald in wit, een minder sterke in grijs 

en geen reflectie in zwart. De beelden worden continu 

ververst en de anatomische structuur wordt afgebeeld 

in ‘real time’. Een structuur wordt echoloos genoemd als 

de geluidsgolven zonder reflecties worden doorgelaten 

(bijvoorbeeld blaas gevuld met urine), echoarm als ze 

weinig geluid reflecteert en echorijk als ze veel ultrage-

luid terugkaatst (bijvoorbeeld een galsteen).

Echografie biedt de mogelijkheid om met gebruik-

making van het dopplereffect de richting waarin en de 

snelheid waarmee bloed stroomt te meten. Geluidsgolven 

die erytrocyten treffen die zich in de richting van de trans-

ducer bewegen, keren met een hogere frequentie naar de 

transducer terug en geluidsgolven die erytrocyten treffen 

die zich van de transducer af bewegen, keren terug met 

een lagere frequentie. Deze frequentieverschuiving is een 

functie van de snelheid en richting van de bloedstroom en 

kan gemeten worden. Het resultaat van deze berekening 

kan worden afgebeeld als een curve van de stroomsnel-

heid tegelijk met het realtime beeld van het onderzochte 

gebied en dit heet duplexechografie. De snelheidswaar-

den die verkregen zijn met behulp van het dopplereffect 

kunnen in een kleurenbeeld worden omgezet, waarbij 

de kleur de richting en de snelheid van de bloedstroom 

afbeeldt.

2.3.2   Indicaties

Hieronder worden de meest voorkomende toepassin-

gen van echografie en dopplerechografie beschreven die 

betrekking hebben op ziektebeelden binnen de interne 

geneeskunde.
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Diverticulitis kan – hoewel met iets lagere sensitiviteit 

dan CT – goed gediagnosticeerd worden (figuur 2.21). 

Echografisch zijn divertikels, wandverdikking en echorijk 

ontstekingsvet zichtbaar. Zie verder ook paragraaf 2.2.

Vasculaire afwijkingen Diepe veneuze trombose (DVT) in 

het femoropopliteale traject kan met extreem hoge sensi-

tiviteit en specificiteit vastgesteld worden met een combi-

natie van dopplerechografie en compressie. Wanneer een 

vene niet met de echoprobe comprimeerbaar is, is dit een 

specifiek teken voor trombose. Voor trombose in de diepe 

kuitvenen en de iliacale venen is echografie iets minder 

betrouwbaar. In uitzonderlijke gevallen is flebografie 

(röntgenonderzoek met direct in een voetvene ingebracht 

contrastmiddel) noodzakelijk, omdat niet altijd met echo-

grafie gedifferentieerd kan worden tussen een ‘verse’ DVT 

en restafwijkingen na een in het verleden doorgemaakte 

DVT.

Een aneurysma van de aorta abdominalis kan echogra-

fisch met zekerheid aangetoond of uitgesloten worden 

en de diameter kan echografisch goed vervolgd worden. 

Voor de diagnose ruptuur van een aneurysma van de aorta 

abdominalis is de sensitiviteit van echografie laag en daar-

voor is CT de techniek van keuze.

Bij vastgestelde (meestal met behulp van de enkel-

armindex) arteriële insufficiëntie van de onderste extre-

miteiten kan duplexechografie de locatie en ernst van 

stenosen in het aorto-iliacale en het femoropopliteale 

traject nauwkeurig vaststellen door stroomsnelheden ter 

hoogte van de stenose en de ratio van stroomsnelheden in 

en buiten de stenose te meten. Voor stenosen in de arteria 

carotis geldt hetzelfde.

Thorax Echografie is zeer sensitief voor de detectie van 

pleuravocht en onder echogeleiding is het bovendien mo-

gelijk om zelfs een zeer geringe hoeveelheid pleuravocht 

Bij de eerste analyse van acute pancreatitis speelt echogra-

fie geen significante rol, maar voor het onderzoeken van 

complicaties, zoals pseudocysten, of onderliggende oorza-

ken, zoals galstenen, is het wel geschikt.

Indien de patiënt zich met obstructie-icterus presen-

teert, komt de meerderheid van de pancreaskoptumoren 

echografisch wel in beeld en vaak worden dan ook lever-

metastasen gevonden. Lokale stadiëring moet vervolgens 

met CT gebeuren.

Nieren De rol van echografie bij patiënten met nierinsuf-

ficiëntie bestaat grotendeels uit het aantonen of uitsluiten 

van urinewegobstructie met hydronefrose en de oorzaak 

hiervan (figuur 2.19). Verder kan de niergrootte en de nier-

schorsdikte echografisch nauwkeurig bepaald worden en 

is de sensitiviteit voor het aantonen van nierstenen hoog. 

Bij verdenking op niersteenkoliek is echografie ook het 

onderzoek van eerste keus.

Bij parenchymateuze oorzaken van nierinsufficiëntie 

zijn de nieren vaak echorijker dan normaal, maar dit is 

een onvoldoende specifieke bevinding om klinisch bruik-

baar te zijn.

Bij de evaluatie van focale nierafwijkingen kan echogra-

fie zeer goed differentiëren tussen cyste en solide laesie.

‘Acute buik’/buikpijn Appendicitis acuta kan met een hoge 

sensitiviteit en specificiteit vastgesteld worden (figuur 

2.20). De echografische tekenen van appendicitis zijn wand-

verdikking van de appendix, obstructie van het lumen door 

een appendicoliet, toegenomen flow bij doppleronderzoek 

door hyperemie en de aanwezigheid van te echorijk me-

senteriaal vet (‘ontstekingsvet’) rond de appendix. Wan-

neer een normale appendix in beeld komt, is appendicitis 

uitgesloten, maar in een minderheid van de gevallen komt 

deze niet in beeld en dient het onderzoek als niet-conclusief 

beschouwd te worden. Dan is CT geïndiceerd.

Figuur 2.18 Galsteen. Echografie van de rechterbovenbuik 

laat drie echorijke galstenen met slagschaduw zien, die zich in 

de galbaas bevinden. Bij laten bewegen van de patiënt bleken 

de stenen mobiel. De galbaas laat verder geen tekenen van 

cholecystitis zien.

Figuur 2.19 Hydronefrose. Echografie van de linkernier bij 

een patiënt met koliekpijn in de linkerflank laat een gedilateerd 

pyelum en gedilateerde calices (= hydronefrose) zien ten ge-

volge van een beklemde uretersteen. De uretersteen is op deze 

opname niet zichtbaar.
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oorspronkelijke situatie en tijdens dit proces zenden de 

protonen een signaal uit, dat in de MRI-scanner gemeten 

wordt. De beelden die hier vervolgens uit gereconstrueerd 

worden, zijn een indirecte weergave van de concentratie 

van de waterstofatomen in het onderzochte gebied en de 

interacties tussen deze atomen en de structuren waarin 

ze zich bevinden. De metingen in de MRI-scanner kun-

nen volgens verschillende wegingen (sequenties) gedaan 

worden, die specifieke informatie geven over de aard van 

de verschillende afgebeelde weefsels. De meest gebruikte 

sequenties zijn de zogenoemde T1-weging, T2-weging en 

proton-density-weging. Andere sequenties zijn varianten 

hierop. Structuren die op een MRI-scan als licht worden 

weergegeven, worden hyperintens genoemd, en structuren 

die als donker worden weergegeven, worden hypo-intens 

genoemd. Structuren kunnen op verschillende sequenties 

ook een geheel verschillende intensiteit hebben. Water 

is bijvoorbeeld op een T2-gewogen opname wit en op 

een T1-gewogen opname zwart. De bevindingen op ver-

schillende sequenties kunnen met elkaar gecombineerd 

worden en zo gezamenlijk tot diagnostische informatie 

leiden. 

Bij MRI-onderzoeken worden ook intraveneuze con-

trastmiddelen gebruikt, waarbij aankleuringspatronen 

van vaten en afwijkingen – net zoals bij het gebruik van 

röntgencontrastmiddelen – bekeken kunnen worden. 

Ook kan zonder het gebruik van contrastmiddelen de 

bloedstroom in de vaten gezien en gemeten worden. MRI-

contrastmiddelen bevatten gadolinium en geen jodium 

zoals röntgencontrastmiddelen. 

Een belangrijk verschil tussen MRI en CT is dat MRI 

binnen verschillende typen weke delen veel meer con-

trastverschillen kan aangeven dan CT. Daarom is MRI 

voor veel indicatiegebieden, waaronder het centrale ze-

nuwstelsel, geschikter dan CT.

voor diagnostiek te aspireren. Ook kan bij twijfel op de 

thoraxfoto een pneumothorax (met name een anterieure 

pneumothorax) betrouwbaar uitgesloten worden.

Kernpunten

 • Echografie is de beste beeldvormende techniek om 

cysteuze en solide laesies van elkaar te onderschei-

den.

 • Bij verdenking op obstructie-icterus, cholecystitis, 

appendicitis acuta en niersteenkoliek is echografie 

de beeldvormende test van eerste keus. 

 • Omdat echografie geen enkele stralenbelasting 

geeft voor de patiënt, is dit vaak de initiële test bij 

acute buikpijn. Bij een niet-conclusief onderzoek 

kan dan alsnog een CT-scan gemaakt worden.

2.4  Magnetic resonance imaging (MRI-scan)

2.4.1   Fysica en techniek

Een MRI-toestel bestaat uit een grote supergeleidende 

magneet waarin zich een tunnel bevindt. De patiënt 

wordt op een mobiel tafelblad in deze tunnel geschoven. 

In de magneet worden alle waterstofatomen (protonen) 

in de patiënt in de richting van het magnetische veld 

‘opgelijnd’. In de opening in de magneet bevinden zich 

ook radiofrequente spoelen die pulssignalen uitzenden 

en ontvangen. Als zo’n radiofrequente puls de patiënt 

wordt ingezonden met een gelijke frequentie als die van 

de roterende protonen, gaan de protonen uit de oriëntatie 

langs de as van het magnetische veld. Direct na het beëin-

digen van deze puls keren de protonen weer terug naar de 

Figuur 2.20 Appendicitis acuta. Echografie van de rechter-

onderbuik bij patiënt met acute buikpijn. De appendix was bij 

compressie met de echoprobe drukpijnlijk en is verdikt (diame-

ter 1 cm). Ook is de appendix omgeven door wat vocht. Echo-

grafisch beeld van appendicitis acuta.

Figuur 2.21 Diverticulitis. Echografie van de linkeronderbuik 

bij patiënt met koorts en buikpijn links onder in de buik. Echo-

grafisch is een te echoarme, verdikte sigmoïdlis zichtbaar met 

enkele divertikels. Het sigmoïd is omgeven door te echorijk 

geïnfiltreerd ‘ontstekingsvet’. Echografisch typisch beeld van 

diverticulitis.
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Abdomen Er is een aantal specifieke indicaties voor MRI 

in het abdomen en een aantal indicaties waarin overlap 

met CT bestaat. MRI is de beste techniek voor onder an-

dere:

 − het lokaal stadiëren van het rectumcarcinoom, het 

prostaatcarcinoom en de meeste gynaecologische tu-

moren;

 − de detectie en karakterisering van het hepatocellulair 

carcinoom;

 − sommige benigne levertumoren, zoals hemangioom, 

focale nodulaire hyperplasie en leverceladenoom dat 

bovendien vaak bij relatief jonge mensen voorkomt, 

bij wie zo weinig mogelijk röntgenstralen toegediend 

dienen te worden;

 − het non-invasief diagnosticeren en evalueren van de 

ziekteactiviteit in de dunne darm met behulp van 

de zogenoemde MR-enterografie en MR-enteroclyse 

(waarbij voor het onderzoek een sonde in de dunne 

darm geplaatst wordt om vocht toe te dienen waarmee 

de darm gedistendeerd wordt) bij inflammatoire darm-

ziekten, vooral bij de ziekte van Crohn (figuur 2.23);

 − het afbeelden en exact bepalen van het verloop en de 

uitbreiding van perianale fistels en abcessen;

 − non-invasieve detectie van galwegstenen, met behulp 

van de zogenoemde MRCP (magnetische resonantie-

cholangiopancreaticografie) (figuur 2.22).

Voor een aantal andere indicaties is MRI ongeveer gelijk-

waardig aan CT, bijvoorbeeld voor de detectie van lever-

metastasen. Een specifieke MRI-indicatie is de zwangere 

patiënt met verdenking op appendicitis, bij wie echografie 

niet conclusief is. Omdat toediening van röntgenstraling 

hier vermeden dient te worden, is een CT-scan geen goede 

optie en in deze gevallen is MRI een goed alternatief.

Skelet/weke delen MRI is de beste techniek voor de evalu-

atie van spondylodiscitis, omdat zowel botafwijkingen 

als wekedelenafwijkingen rond de wervels goed zichtbaar 

zijn. Botoedeem en abcesvorming met randaankleuring 

bij intraveneuze gadoliniumtoediening zijn goed zicht-

baar.

MRI is sensitiever dan de skeletfoto voor detectie van 

osteomyelitis en septische artritis en kan de uitbreiding 

beter vastleggen.

MRI is ook sensitiever dan de skeletfoto voor detectie 

van reumatoïde artritis en wordt in sommige gevallen 

hiervoor gebruikt.

Voor beenmergafwijkingen en de detectie en stadiëring 

van bottumoren en wekedelentumoren is MRI geschikter 

dan CT, omdat MRI binnen verschillende typen weke de-

len (bijvoorbeeld de uitbreiding in spieren van een weke-

delentumor) veel meer contrastverschil weergeeft dan CT.

Voor zeer veel aandoeningen van het bewegingsappa-

raat is MRI de beste beeldvormende techniek.

2.4.2   Risico’s en beperkingen

Omdat de patiënt tijdens de MRI-scan in een sterk mag-

netisch veld geplaatst wordt, is er een aantal belangrijke 

contra-indicaties voor het maken van een MRI-scan. Som-

mige ferromagnetische clips die in de hersenen geplaatst 

zijn, en metaalsplinters die bijvoorbeeld bij metaalbewer-

kers in de ogen terechtgekomen zijn, kunnen dislokeren 

in het magnetische veld en potentieel schade aanrichten. 

Geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, implanteer-

bare defibrillatoren en insulinepompen kunnen in hun 

functie gestoord raken door het magnetische veld. Al deze 

potentiële risico’s moeten gecontroleerd worden alvo-

rens een MRI-scan te maken. Heupprothesen en andere 

gewrichtsprothesen vormen weliswaar geen veiligheids-

risico, maar veroorzaken zoveel verstoring van het mag-

neetveld, dat in de omgeving van deze structuren over het 

algemeen geen goed beeld verkregen wordt.

Nefrogene systemische fibrose (progressieve verhar-

ding van de huid met uiteindelijk ook verstijving van de 

gewrichten) is een ernstige, maar zeldzame aandoening, 

die is beschreven bij patiënten met pre-existente ernstige 

nierinsufficiëntie, die MRI met intraveneus gadolinium 

ondergingen. Om deze reden dient het gebruik van gado-

linium bij patiënten met nierinsufficiëntie zoveel moge-

lijk vermeden te worden.

Omdat de tunnel waarin de patiënt moet plaatsnemen 

tijdens het onderzoek vrij smal is, is het onderzoek bij 

claustrofobische patiënten soms niet goed mogelijk. 

Speciaal hiervoor bestaan er zogenoemde ‘open’ MRI-

scanners.

2.4.3   Indicaties

De meest voorkomende – voor de interne geneeskunde 

relevante – ziektebeelden waarin MRI een belangrijke rol 

bij de diagnostiek speelt, worden in de volgende paragra-

fen beschreven.

Thorax Voor de stadiëring van tumoren in de longtop 

(pancoasttumor) is MRI de beste techniek en verdient de 

voorkeur boven CT. Met name ingroei in de zenuwplexus 

en de vaatstructuren is op MRI beter te beoordelen dan 

op CT.

Voor een aantal cardiologische ziektebeelden is MRI 

een zeer geschikte techniek, onder andere bij de evaluatie 

van allerlei congenitale afwijkingen, postoperatieve situ-

aties na correctie van congenitale afwijkingen, myocard-

schade na myocardinfarct, cardiomyopathieën en voor het 

bepalen van shunts en ejectiefracties.

Afwijkingen van de thoracale aorta kunnen zowel met 

MRI als CT goed afgebeeld worden, maar uit het oogpunt 

van stralenbelasting is MRI bij jonge mensen vaak ge-

schikter, zeker wanneer frequente follow-uponderzoeken 

noodzakelijk zijn.
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2.5  Interventieradiologie

Interventieradiologie is het onderdeel van de radiologie dat 

zich bezighoudt met het doen van ingrepen onder geleide 

van een radiologische beeldvormende techniek. Meestal 

is dit röntgendoorlichting of echografie, maar CT en MRI 

kunnen ook gebruikt worden. Vaak wordt een combinatie 

van echografie en röntgendoorlichting gebruikt.

Omdat patiënten een invasieve ingreep ondergaan, is 

het belangrijk om tevoren een aantal voorbereidingen te 

treffen. De aard van de ingreep en de mogelijke compli-

caties (bloeding, bacteriëmie, pijn) dienen met de patiënt 

besproken te worden, de stollingsstatus van de patiënt 

dient bekend – en zo nodig gecorrigeerd – te zijn en bij 

sommige procedures is antibioticaprofylaxe nodig. Bij de 

meeste niet-vasculaire ingrepen wordt het betrokken or-

gaan of collectie direct percutaan aangeprikt, bij de mees-

te vasculaire interventies wordt de arteria femoralis com-

munis of vena femoralis communis, die in de lies goed aan 

te prikken zijn, als toegang tot het vaatstelsel gebruikt. 

Van hieruit kunnen allerlei organen en anatomische 

gebieden met voerdraden en katheters bereikt worden 

voor endovasculaire behandeling. Door intra-arteriële of 

intraveneuze contrastinjectie via de ingebrachte katheter 

(angiografie) kunnen afbeeldingen van het vaatstelsel 

gemaakt worden.

Omdat bepaalde ingrepen belastend en pijnlijk zijn, 

is het soms nodig om de procedure onder goede (lokale 

en systemische) analgesie, sedatie en soms zelfs algehele 

anesthesie te verrichten. Ook is nazorg van procedures 

bestaande uit adequate pijnstilling en controles van vitale 

functies belangrijk.

Centraal zenuwstelsel Voor vrijwel alle afwijkingen in het 

centrale zenuwstelsel – zowel voor hersenen als myelum – 

is MRI de beste afbeeldingstechniek.

Kernpunten

 • Wanneer het maken van een MRI-scan overwogen 

wordt, dient altijd gecontroleerd te worden of:

 − er contra-indicaties zijn voor MRI, zoals de aan-

wezigheid van clips in de hersenen, metaalsplin-

ters in het oog of pacemakers, implanteerbare 

defibrillatoren enzovoort;

 − het bestaan van nierinsuffiëntie uitgesloten is 

(wanneer er intraveneus MRI-contrastmiddel 

gebruikt gaat worden).

 • MRI is in het abdomen geschikter dan CT voor:

 − lokale stadiëring van onder andere rectumcarci-

noom, hepatocellulair carcinoom, prostaatcarci-

noom en gynaecologische tumoren;

 − karakterisering van focale benigne leverafwij-

kingen;

 − evaluatie van ziekteactiviteit bij de ziekte van 

Crohn;

 − evaluatie van perianale fistels en abcessen;

 − detectie van galwegstenen;

 − diagnosticeren appendicitis acuta bij de zwan-

gere patiënt.

Casuïstiek 

 • Mogelijkheden van beeldvorming met MRI bij patiënten met 
mamma carcinoom

Figuur 2.22 Choledocholithiasis. MRCP (magnetische reso-

nantie cholangiopancreaticogram) bij een patiënt met verden-

king op galwegstenen. In de gedilateerde ductus choledochus is 

een uitsparing in de hyperintense gal zichtbaar ten gevolge van 

een galsteen. De galblaas en ductus pancreaticus laten geen 

afwijkingen zien.

Figuur 2.23 MRI-scan van het abdomen bij een jonge vrouw 

met verdenking op inflammatoire darmziekte laat een verdikte 

terminale ileumlis zien met infiltratie van het mesenteriale vet. 

Beeld van de ziekte van Crohn. 
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Galweg- en galbaasdrainage Bij galwegstenen en distale 

galwegobstructies waarbij behandeling geïndiceerd is, 

is endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie 

(ERCP) door de MDL-arts vaak de eerste keuze. Wanneer 

ERCP niet lukt of om anatomische redenen niet mogelijk 

is, bijvoorbeeld door veranderde anatomie na een maag-

operatie in het verleden, is PTCD (percutane transhepati-

sche cholangiografie en drainage) geïndiceerd. Hetzelfde 

geldt vaak voor patiënten met een galwegobstructie in de 

leverhilus. Bij een PTCD wordt percutaan transhepatisch 

een intrahepatische galweg aangeprikt en wordt er een 

drain geplaatst, die ofwel naar buiten de patiënt draineert 

ofwel na passeren van de papil van Vater naar het duode-

num draineert. In geval van palliatieve behandeling van 

een tumor die galwegobstructie geeft, kan ook een stent 

geplaatst worden. Een stent is een metalen buisje dat in 

opgevouwen toestand wordt ingebracht en in de patiënt 

wordt ontplooid. Voor deze ingreep is antibioticaprofy-

laxe altijd geïndiceerd.

Radiologische galblaasdrainage (percutane cholecys-

tostomie) is een relatief eenvoudige ingreep die gedaan 

wordt bij patiënten met cholecystitis op basis van galste-

nen, bij wie (acute) cholecystectomie gecontra-indiceerd 

is. Een andere indicatie is het vermoeden op acalculeuze 

cholecystitis (cholecystitis zonder galstenen), zoals bij 

intensivecarepatiënten regelmatig gezien wordt. De drain 

wordt percutaan direct in de galblaas of via de lever in de 

galblaas geplaatst.

Embolisatie van bloedingen Embolisatie is een techniek 

waarbij vaten met behulp van een endovasculaire behan-

deling worden afgesloten, meestal om een arteriële bloe-

ding te stoppen. Via de arteria femoralis wordt toegang tot 

het arteriële vaatstelsel verkregen. Met angiografie wordt 

vervolgens eerst de bloeding gelokaliseerd en vervolgens 

wordt de katheter tot vlak bij het bloedende vat gebracht. 

Dit wordt dan afgesloten met coils (platinaspiraaltjes met 

zijfibers van kunststof), kleine partikels of gelfoam (een 

door het lichaam resorbeerbaar materiaal). Op deze ma-

nier kunnen allerlei typen bloedingen behandeld worden, 

waaronder darmbloedingen, longbloedingen en trauma-

tische bloedingen van lever, milt, nieren en bekkenvaten. 

Meestal wordt de bloeding eerst gelokaliseerd met behulp 

van een CT-scan.

Tumorablatie Voor sommige soorten tumoren, met 

name het hepatocellulaire carcinoom, bestaan – wan-

neer de tumor niet al te uitgebreid is – percutane  

behandelopties zoals radiofrequente ablatie (RFA) 

en chemo-embolisatie. Bij RFA wordt een elektrode 

percutaan onder echo- of CT-geleide in de levertumor 

geplaatst en wordt deze lokaal sterk verhit waardoor  

de tumor afsterft. Voor deze behandeling moet het 

aantal tumoren in de lever en de grootte ervan wel be-

perkt zijn. Behalve bij een hepatocellulair carcinoom 

kan RFA soms ook worden toegepast bij metastasen 

2.5.1   Indicaties

De meest voorkomende radiologische interventies bij 

ziektebeelden, die bij de interne geneeskunde gezien wor-

den, worden in de volgende paragrafen beschreven.

Biopsie Het verkrijgen van weefsel of cellen voor diagnos-

tiek van focale afwijkingen die niet uitwendig zichtbaar 

of papabel zijn, kan in de grote meerderheid van de geval-

len percutaan onder geleide van echografie of – als dat 

niet kan – onder CT-geleide gebeuren. Materiaal voor his-

tologie wordt verkregen met cutting needles, die een klein 

reepje weefsel met een dikte van 16-20 gauge (1-1,5 mm) 

en een lengte van ongeveer 2 cm afsnijden. Materiaal voor 

cytologisch onderzoek kan worden verkregen met een 

dunne naald (22 gauge) waarmee cellen geaspireerd wor-

den. De naald wordt onder beeldgeleide tot vlak voor of 

in de te biopteren afwijking gebracht en vervolgens wordt 

het biopt genomen. Cytologie is vaak voldoende voor de 

diagnostiek van de maligniteit en histologie is vaak no-

dig wanneer er het vermoeden op een benigne laesie is of 

wanneer een maligniteit getypeerd moet worden (bijvoor-

beeld maligne lymfoom). Met een dunne aspiratienaald 

voor een cytologische punctie kunnen diepgelegen struc-

turen aangeprikt worden, waarbij het niet erg is als er 

door bijvoorbeeld een darmlis heen geprikt wordt. Bij de 

dikkere snijdende naalden waarmee histologie verkregen 

wordt, is meer voorzichtigheid geboden.

Drainage vloeistofcollectie De meeste intra-abdominale 

vloeistofcollecties, in de praktijk meestal abcessen, kunnen 

goed percutaan gedraineerd worden. Na beeldgeleide punc-

tie wordt over een voerdraad een drain geplaatst, waarvan de 

dikte afhangt van de viscositeit van de te draineren collectie. 

Voor ascitesdrainage is een drain van 7-8 French (1 French = 

0,3 mm) voldoende, voor een abces een van 10-14 French en 

voor zeer viskeuze collecties zoals pancreasnecrose bij necro-

tiserende pancreatitis een drain tot meer dan 20 French.

Bij vrijwel alle intra-abdominale abcessen is percutane 

drainage de definitieve behandeling. Wanneer een fistel 

tussen abces en darm bestaat (bijvoorbeeld bij de ziekte 

van Crohn), kan langdurige drainage nodig zijn.

Drains kunnen over het algemeen verwijderd worden 

wanneer er geen productie meer is en de collectie bij 

follow-upbeeldvorming met echografie of CT-scan ver-

dwenen is. Tijdens en na de plaatsing van de drain kan 

met contrastinjectie in de drain de abcesholte zichtbaar 

gemaakt worden, maar meestal is dit niet nodig.

Nefrostomie Bij hydronefrose is in een aantal gevallen 

nefrostomie geïndiceerd en dit is onder echogeleide en 

röntgendoorlichting vrijwel altijd mogelijk. De oorzaak 

van de hydronefrose is meestal een obstruerende ureter-

steen, uretercompressie of ingroei door een tumor. Hier-

bij wordt percutaan vanuit de flank of de rug een drain via 

een calyx tot in het pyelum van de nier geplaatst.



2

54  Interne geneeskunde

nase) in te spuiten. Wegens de kans op bloedingscom-

plicaties moet de patiënt tijdens de behandeling inten-

sief gecontroleerd worden op een hiervoor geschikte 

afdeling.

2.5.2  Complicaties bij interventieradiologie

Bij de meeste radiologische interventies is het risico op 

complicaties gering. Bij non-vasculaire interventies kun-

nen met name bloeding, bacteriëmie en pijn tijdens en na 

de procedure optreden. Bij vasculaire interventies kun-

nen systemische complicaties (contrastnefropathie, al-

lergische reactie), punctieplaatsgerelateerde complicaties 

(trombose, dissectie, bloeding van de arteria femoralis) en 

specifieke interventiegerelateerde complicaties (ischemie 

bij onbedoelde vaatafsluiting, ruptuur van het vat tijdens 

PTA) optreden.

De kans hierop moet altijd voor de ingreep met patiën-

ten besproken worden door zowel de verwijzer voor de 

ingreep als de radioloog die de interventie uitvoert.

Tevens kunnen voorzorgen genomen worden om bloe-

dingscomplicaties te vermijden door de stolling te contro-

leren en te optimaliseren door bijvoorbeeld het gebruik 

van orale anticoagulantia en trombocytenaggregatierem-

mers indien mogelijk tevoren te stoppen. Hier moeten 

natuurlijk de voor- en nadelen van het stoppen van medi-

catie tegen elkaar afgewogen worden.

Voor een aantal typen ingrepen, zoals PTCD en ne-

frostomie bij nierinfectie, moet tevoren antibioticapro-

fylaxe gegeven worden. Na interventies is het vaak nodig 

om goede pijnstilling af te spreken.

Kernpunten

 • Echogeleide cytologische punctie of histologische 

biopsie is de methode van keuze om bij niet-

palpabele afwijkingen materiaal voor cytologische 

of weefseldiagnostiek te verkrijgen.

 • Percutane beeldgeleide drainage is de behandeling 

van keuze voor een intra-abdominaal abces.

 • Omdat radiologische interventies invasieve proce-

dures zijn, moet tevoren:

 − de patiënt zijn ingelicht over de risico’s;

 − de stollingsstatus bekend en eventueel gecor-

rigeerd zijn;

 − in sommige gevallen antibioticaprofylaxe gege-

ven zijn.

Casuïstiek 

 • Persisterend renaal bloedverlies behandeld door selectieve vasculaire 
embolisatie, met behoud van nierfunctie

van een coloncarcinoom of andere primaire tumoren. 

Als een hepatocellulair carcinoom te groot is voor RFA, 

kan soms chemo-embolisatie verricht worden. Hierbij 

wordt de tumor via angiografische weg geëmboliseerd 

en wordt tegelijk via de angiografiekatheter een hoge 

dosis chemotherapie lokaal in de tumor toegediend.

Vaattoegang Wanneer er een centraalveneuze lijn voor 

langdurige toediening van medicatie of een over enige 

afstand onder de huid getunnelde lijn nodig is voor hemo-

dialyse of langdurige toediening van TPV (totale paren-

terale voeding), kan deze onder geleide van echografie en 

röntgendoorlichting geplaatst worden. Dit is vooral van 

belang wanneer door eerdere lijnplaatsingen en getrom-

boseerde vaten de toegang moeilijk geworden is. De meest 

gebruikte vaten voor het plaatsen van centrale lijnen zijn 

de vena jugularis interna, de vena subclavia en de vena 

femoralis communis.

PTA, stent, trombolyse Met behulp van angiografie kun-

nen stenosen en occlusies in arteriën en venen behan-

deld worden met percutane transluminale angioplas-

tiek (PTA), ook wel bekend als ‘dotteren’. Omdat angio-

grafie een invasieve procedure is, met een klein maar 

aanwezig complicatierisico, dient het zo min mogelijk 

als diagnostische ingreep, maar bij voorkeur alleen als 

therapeutische ingreep gebruikt te worden. In uitzon-

derlijke gevallen wordt angiografie als diagnostisch 

onderzoek gebruikt, maar alleen wanneer er geen min-

der invasief alternatief beschikbaar is. Risico’s van angi-

ografische ingrepen zijn vaatletsel met bloeding, dissec-

tie of trombose. De meest voorkomende indicaties zijn 

atherosclerotische arteriële stenosen (vernauwingen) of 

occlusies (afsluitingen) in bekken en benen, die tot ern-

stige arteriële insufficiëntie leiden, en veneuze stenosen 

door intimahyperplasie in dialyseshunts, waardoor de 

bloedstroom door de shunt bemoeilijkt wordt. Minder 

frequente indicaties zijn nierarteriestenose en stenose 

van viscerale vaten. Hierbij wordt met een voerdraad 

de stenose gepasseerd en vervolgens wordt een bal-

lonkatheter opgevoerd tot in de stenose. Hier wordt de 

ballon (met een tevoren bepaalde diameter) opgeblazen 

en wordt het vat wijder gemaakt. Hetzelfde kan in geval 

van een occlusie gedaan worden. De beste resultaten 

worden verkregen in grote vaten zoals aorta en iliacaal 

arteriën. Als een stenose of occlusie niet goed reageert 

op de PTA of snel na behandeling recidiveert, kan een 

stent geplaatst worden. Hierbij wordt via een katheter 

een metalen buisje geplaatst op de plaats van de stenose 

of occlusie. De stent wordt op deze plaats ontplooid om 

zo het vat open te houden.

Wanneer er een acute arteriële trombose van bijvoor-

beeld een been bestaat, kan gebruikgemaakt worden 

van percutane trombolyse. Hierbij wordt een katheter 

tot in de trombus gebracht en lokaal wordt fibrinolyse 

verricht door fibrinolytische enzymen (meestal uroki-
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len jaren) en patiënten met een lange levensverwachting 

hebben dus meer kans op het krijgen daarvan. Om deze 

reden moet hiermee vooral bij jonge mensen rekening 

gehouden worden. Wanneer het gezondheidsrisico van 

het achterwege laten van een röntgenonderzoek groter 

wordt geacht dan de – relatief kleine, maar wel degelijk 

aanwezige – risico’s van het doen van het onderzoek, is 

het onderzoek in principe geïndiceerd. Deze afweging 

moet steeds opnieuw door zowel radioloog als de aanvra-

ger van beeldvormend onderzoek gemaakt worden. Ook 

moet steeds overwogen worden of er een ander onderzoek 

beschikbaar is, dat zonder gebruik van röntgenstralen 

(echografie, MRI) tot (bijna) dezelfde diagnostische infor-

matie kan komen.

Omdat röntgenstralen teratogene effecten op een foetus 

kunnen hebben die tot geboortedefecten leiden, moet bij 

iedere zwangere patiënt het gebruik van röntgenstralen 

in principe totaal vermeden worden. Bij levensbedrei-

gende aandoeningen kunnen hierop uitzonderingen 

gemaakt worden. Wanneer röntgenonderzoek overwogen 

wordt bij een vrouw in de vruchtbare leeftijd, dient altijd 

tevoren gecontroleerd te worden of zij mogelijk zwanger 

zou kunnen zijn.

Voor degenen die de stralen tijdens een onderzoek toedie-

nen, geldt dat zij steeds zo min mogelijk straling gebruiken. 

Het leidende principe hierbij wordt vaak het ALARA-prin-

cipe (‘as low as reasonably achievable’) genoemd. Tijdens 

een doorlichtingsonderzoek dient bijvoorbeeld steeds zo 

kort mogelijk een zo klein mogelijk deel van het lichaam 

van de patiënt doorlicht te worden. Aanwezige medische 

werkers dienen er tijdens de ingreep voor te zorgen zelf ook 

zo weinig mogelijk röntgenstraling te ontvangen. Behalve 

de bovengenoemde maatregelen dienen zij ook steeds een zo 

groot mogelijke afstand tot de patiënt en de röntgenappara-

tuur te houden tijdens het doorlichten en maken van foto’s.

2.6.2   Intraveneuze contrastmiddelen

Het gebruik van intraveneuze contrastmiddelen, die 

hoofdzakelijk door de nieren uitgescheiden worden, kan 

in sommige gevallen leiden tot nierinsufficiëntie (con-

trastnefropathie). De kans hierop is vooral aanwezig als 

zeer veel contrastmiddel gebruikt wordt (bijvoorbeeld tij-

dens een langdurige angiografische procedure of wanneer 

kort achter elkaar verschillende contrastonderzoeken 

gedaan worden) en wanneer de patiënt tevoren al risico-

factoren voor het ontwikkelen van contrastnefropathie 

heeft. Deze risicofactoren zijn onder andere hoge leeftijd, 

hartfalen, pre-existente nierinsufficiëntie, het gebruik 

van nefrotoxische medicatie, diabetes mellitus (met nier-

insufficiëntie), dehydratie en langdurige hypotensie.

Wanneer contrastonderzoek overwogen wordt, dient de 

eventuele aanwezigheid van risicofactoren altijd geëvalu-

eerd te worden en, indien aanwezig, moet de nierfunctie 

tevoren onderzocht worden. Indien mogelijk kan vervol-

gens een alternatief onderzoek verricht worden waarbij 

  Intermezzo 2.2 

Dotteren

De percutane transluminale angioplastiek (PTA) wordt 

door zowel medici als leken meestal aangeduid met 

de term ‘dotteren’. Het dotteren van bloedvaten is 

vernoemd naar dr. Charles Dotter, een Amerikaanse 

radioloog, die door velen als de uitvinder en vader van 

het vak interventieradiologie gezien wordt.

Dotter behandelde als eerste in januari 1964 een 

bloedvatvernauwing in een bovenbeen succesvol door 

middel van een kathetertechniek bij een oude dame 

met ischemie van de voet. Een jaar eerder had hij het 

idee ontwikkeld nadat hij per ongeluk – maar succes-

vol – een occlusie van de arteria iliaca met een ka-

theter gerekanaliseerd had tijdens het verrichten van 

een diagnostische angiografie van de aorta. De bal-

lonkatheter zoals die nu gebruikt wordt, is overigens 

bedacht door de Zwitserse cardioloog Grüntzig. Dotter 

gebruikt ‘bougies’ om vaten te dilateren. Later bedacht 

Dotter onder andere ook de stent en het principe van 

intra-arteriële trombolyse.

Hij werd soms betiteld als ‘Crazy Charlie’, hetgeen 

zowel te maken had met zijn excentrieke levensstijl 

(bergbeklimmer, piloot, schilder) als met zijn gedre-

venheid in zijn werk. Zo katheteriseerde hij zichzelf 

regelmatig als demonstratie voor studenten om te 

laten zien hoe veilig de procedure was. Eens rolde hij 

tijdens een grote visite op de afdeling Interne Genees-

kunde en Cardiologie plotseling zijn mouw op om alle 

aanwezigen te laten zien, dat hij via een elleboogsvat 

zichzelf gekatheteriseerd had en reeds de gehele visite 

rondliep met een katheter in zijn hart zonder dat hij er 

enige last van had.

Dr. Dotter is in 1985 op de leeftijd van 65 jaar 

overleden. Als eerbetoon aan zijn werk noemen wij 

in Nederland, als enige land ter wereld, de door hem 

bedachte procedure nog steeds dotteren. 

2.6  Risico’s van beeldvormend onderzoek 
en voorzorgen

Bij het gebruik van beeldvormend onderzoek moeten 

altijd de te verwachten opbrengst en de risico’s van het 

onderzoek tegen elkaar afgewogen worden.

2.6.1   Röntgenstraling

Röntgenstraling heeft het risico op de inductie van kanker 

bij degene die de straling toegediend krijgt. Hoe hoger de 

dosis, hoe hoger de kans op het ontwikkelen hiervan. In 

het algemeen gaan conventionele röntgenfoto’s gepaard 

met weinig straling. De stralendosis bij langdurige door-

lichtingsonderzoeken en CT-scans ligt veel hoger. De tijd 

die verstrijkt tussen het ontvangen van de straling en het 

ontwikkelen van de kanker is waarschijnlijk lang (tiental-
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 Casuïstiek 

 • Een incidentaloom van de bijnier bij een traumapatiënt; pleidooi voor 
een expectatief beleid

 • Het incidentaloom van de bijnier: een klinisch probleem van beeld-
vorming

Kernpunten

 • Bij het gebruik van beeldvormend onderzoek moe-

ten altijd de te verwachten opbrengst en de risico’s 

van het onderzoek tegen elkaar afgewogen worden. 

Een CT-scan gaat met een veel hogere stralenbe-

lasting gepaard dan een conventionele röntgenfoto.

 • Wanneer röntgenonderzoek overwogen wordt bij 

een vrouw in de vruchtbare leeftijd, dient altijd 

tevoren gecontroleerd te worden of zij mogelijk 

zwanger zou kunnen zijn.

 • Wanneer beeldvormend onderzoek met intraveneus 

röntgencontrastmiddel wordt overwogen, dient 

altijd gecontroleerd te worden of:

 − er risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van 

contrastnefropathie, zo nodig moet de nierfunc-

tie tevoren bepaald worden;

 − de patiënt bekend is met allergie voor röntgen-

contrastmiddelen.

 • Wanneer een onderzoek met intraveneus röntgen-

contrastmiddel noodzakelijk is bij een patiënt met 

risicofactoren voor het ontwikkelen van contrast-

nefropathie, zijn de belangrijkste maatregelen:

 − goed hydreren voor en na het onderzoek;

 − stoppen nefrotoxische medicatie voor het 

onderzoek.
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geen intraveneus contrastmiddel nodig is, bijvoorbeeld 

echografie of MRI. Wanneer MRI als alternatieve techniek 

gekozen wordt, is het wel van belang om in gedachten 

te houden dat bij ernstige nierinsufficiëntie het gebruik 

van gadolinium risico’s heeft (zie paragraaf 2.4). Wanneer 

het gebruik van intraveneus röntgencontrastmiddel toch 

noodzakelijk is, dient de nierfunctie zo goed mogelijk 

beschermd te worden door rond de procedure de patiënt 

maximaal te hydreren en potentieel nefrotoxische medi-

catie tevoren te stoppen. Hiervoor bestaan in de meeste 

ziekenhuizen protocollen met hydratieschema’s.

Zelden komen allergische reacties voor tijdens gebruik 

van intraveneus contrastmiddel. Reacties kunnen variëren 

van minder ernstig (urticaria, jeuk) tot levensbedreigend 

(shock, glottisoedeem met bedreigde luchtweg). Wanneer 

een reactie plaatsvindt, dient afhankelijk van de ernst (va-

riërend van observatie en toediening van antihistaminica 

tot resuscitatie en intubatie) gehandeld te worden. Het 

vóórkomen van een degelijke reactie moet altijd gedocu-

menteerd worden in het (elektronische) dossier van de 

patiënt. Van groot belang is ook om voorafgaande aan een 

contrastonderzoek altijd te controleren of de patiënt ooit 

een allergische reactie op het contrastmiddel gehad heeft. 

Wanneer de patiënt in het verleden een ernstige reactie 

gehad heeft, mag beslist geen intraveneus contrastmid-

del meer gegeven worden. Indien mogelijk kan dan een 

alternatief onderzoek verricht worden waarbij geen intra-

veneus contrastmiddel nodig is, bijvoorbeeld een CT-scan 

zonder intraveneus contrast, echografie of MRI. Wanneer 

de patiënt in het verleden een milde reactie heeft gehad, 

kan in sommige gevallen wel contrastmiddel toegediend 

worden, maar alleen na toediening van allergieprofylaxe 

(corticosteroïden en antihistaminicum).

Misselijkheid of een warmtesensatie kunnen als bijwer-

king optreden van intraveneuze contrastmiddeltoediening, 

maar berusten niet op een allergische reactie en vormen dus 

geen contra-indicatie voor toekomstig contrastonderzoek.

2.6.3   ‘Incidentaloom’

Bij het doen van beeldvormend onderzoek worden zeer 

frequent als toevalsbevinding afwijkingen (‘incidentalo-

men’) gevonden, die niet gerelateerd zijn aan de indicatie 

waarvoor het onderzoek verricht is.

Voorbeelden hiervan zijn het vinden van asymptoma-

tische galstenen bij een echografie van de nieren bij een 

patiënt met nierinsufficiëntie, het vinden van een kleine 

longnodulus bij een CT-thorax die voor het uitsluiten van 

een longembolie gemaakt is of het vinden van een aneu-

rysma van de aorta bij een patiënt bij wie een intra-abdo-

minale tumor met een CT-abdomen gestadieerd wordt.

In zulke gevallen dient de klinische relevantie en de 

kans op gezondheidswinst en morbiditeit bij verdere eva-

luatie en behandeling hiervan altijd overwogen te worden.
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Klinische farmacologie
R-P. Koopmans

Inleiding

Behandeling met geneesmiddelen is de pijler van vrijwel 

elke therapie in de interne geneeskunde. Een praktisch 

probleem is de grote, deels onvoorspelbare, interindivi-

duele variatie in effect en bijwerkingen bij toediening van 

hetzelfde geneesmiddel in dezelfde dosis aan verschil-

lende individuen. Vooral de farmacokinetiek en de farmaco-

dynamiek zijn de basis voor die interindividuele variabili-

teit. Waarschijnlijk heeft deze variabiliteit in kinetiek en 

dynamiek op zichzelf weer in belangrijke mate genetische 

oorzaken; deze worden bestudeerd door de zogeheten 

farmacogenetica. In de nabije toekomst zal op grond van 

kennis op dit gebied een betere farmacotherapie mogelijk 

worden door grotere individualisatie van farmacothera-

peutische beslissingen.

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk eerst vrij 

uitgebreid de farmacokinetiek en de farmacodynamiek be-

sproken. Vervolgens komt de interindividuele variabiliteit 

van beide voornoemde factoren aan de orde; bloedspiegel-

metingen kunnen van belang zijn als hulpmiddel om een 

juiste dosis te kiezen. Als aspecten van veiligheid van genees-

middelen komen aan de orde interacties, bijwerkingen en 

het toedienen van geneesmiddelen tijdens de zwanger-

schap. Daarna worden praktische aspecten van de farma-

cotherapie besproken. Als laatste gaan we in op specifieke 

aspecten van de literatuur op farmacologisch gebied.

3.1  Farmacokinetiek

  Intermezzo 3.1 

Digoxine voor boezemfibrilleren

Een 87-jarige vrouw wordt opgenomen vanwege kort-

ademigheid. Bij lichamelijk onderzoek blijkt sprake van 

boezemfibrilleren; de kamerfrequentie is 156 slagen/

min, met een polsdeficit van ongeveer 60 slagen/

min. Haar gewicht is niet bekend, maar wordt geschat 

op 60 kg. Bij verder onderzoek blijkt er sprake van 

longvaatovervulling en een tamelijk ernstige nierfunc-

tiestoornis (plasmacreatinine 132 μmol/l). De patiënte 

krijgt direct 0,125 mg digoxine i.v., daarna eveneens 

0,125 mg dagelijks i.v., en vervolgens dezelfde dosis 

per os. De kamerfrequentie komt pas na twee weken 

onder de 100 slagen/min.

De vraag rijst waardoor het zo lang duurt, en of 

overstappen van 0,125 mg i.v. naar dezelfde dosis per 

os wel goed is.

Antwoord: de geschatte creatinineklaring is on-

geveer 30 ml/min. Digoxine wordt voor 70% door de 

nier uitgescheiden, en bij een dergelijke nierfunc-

tiestoornis zal de halveringstijd (t1/2) aanzienlijk ver-

lengd zijn; normaal is de t1/2 40 uur, bij deze patiënte 

vermoedelijk 80 uur of langer. Bij een vaste dosering 

eenmaal daags duurt het 3-5 halveringstijden (dus 

9-15 dagen) voordat een ‘steady state’ wordt bereikt. 

Vandaar dat een oplaaddosering moet worden ge-

geven. Er zijn twee manieren om op te laden.

Het verdelingsvolume (Vd) is ongeveer 6 l/kg, maar 

kleiner bij chronische nierinsufficiëntie en bij ouderen; 

het kan derhalve worden geschat op 4 l/kg. Om direct 

een concentratie (C) van 1,5 μg/l te bereiken, moet 

dus 1,5 × 250 (= C × Vd) μg = 0,375 mg worden toege-

diend.

In dit geval kan als alternatief op geleide van het 

effect worden opgeladen, dus elke 2-4 uur 0,25 mg 

toedienen en stoppen als de kamerfrequentie onder 

100 slagen/min komt. De concentratie die nodig is 

voor een goed effect, is voor iedereen verschillend en 

op deze manier wordt de optimale concentratie ad-

equaat gezocht.

Voor het omzetten van i.v. naar p.o. is de biolo-

gische beschikbaarheid nodig; deze is 80%, en dan is 

het redelijk dezelfde dosis oraal te geven. (Gegevens 

ontleend aan Goodman and Gilman’s, 2005.)

Voor de beschouwingen die voor de kliniek bruikbaar 

zijn, wordt een vrij sterke simplificatie van de werkelijk-

heid toegepast, het ééncompartimentenmodel (figuur 3.1). In 

dit model stelt men zich het lichaam voor als één homo-

gene bak. Aan deze bak kan geneesmiddel worden toege-

diend en er kan geneesmiddel uit worden verwijderd; al-

tijd zal er onmiddellijk een volledig homogene verdeling 

plaatsvinden. Een belangrijke aanname is dat eliminatie 

een exponentieel proces is (ook wel eerste-ordeproces ge-

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_3, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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  Intermezzo 3.2 

Geboorte van de farmacogenetica

De pionier van de farmacogenetica is professor Wer-

ner Kalow, geboren in 1917 in Cottbus (Duitsland). In 

de Tweede Wereldoorlog werkte hij als arts op een 

duikboot. Hij raakte in Amerikaanse krijgsgevangen-

schap, leerde goed Engels, en bleef vervolgens in 

Noord-Amerika werken. In het begin van de jaren 

vijftig ontdekte hij de reden dat bij sommige patiënten 

de spieren uitzonderlijk langdurig verslapt bleven na 

toediening van succinylcholine (dat nu nog steeds 

wordt gebruikt). Zij hadden een weinig actieve variant 

van het enzym pseudocholinesterase in hun bloed. De 

ouders van de patiënten bleken de afwijking in lichte 

mate te hebben: de patiënten waren homozygoot voor 

de afwijking, hun ouders heterozygoot. In 1962 publi-

ceerde Kalow zijn boek Pharmacogenetics, waarin hij de 

stand van de wetenschap tot dat moment samenvatte. 

Inmiddels was bijvoorbeeld ook gebleken dat prima-

quine (tegen malaria) bij sommigen leidde tot hemo-

lyse door G6PD-deficiëntie, en dat isoniazide (tegen 

tuberculose) bij sommige patiënten leidde tot neuro-

logische verschijnselen door een langzame afbraak.

Het verdelingsvolume (V
d
) is de parameter die bepaalt 

op welk niveau de concentraties zich bij een zekere dosis 

zullen bevinden. Dit volume kan worden gedefinieerd als 

datgene waarin de hoeveelheid in het lichaam aanwezige 

farmacon een concentratie zou geven gelijk aan die in het 

plasma. Wanneer het geneesmiddel zich in het lichaam 

gedraagt volgens een ééncompartimentenmodel, dan is 

na intraveneuze toediening of bij snelle en volledige ab-

sorptie na orale toediening

V
d
 = 

D
(3)

C
0

waarin D de dosis is.

Het verdelingsvolume verwijst dus niet naar fysiologi-

sche volumina, maar is uitsluitend een evenredigheidsfac-

tor. Het zal klein zijn wanneer een relatief groot deel van 

de totale hoeveelheid geneesmiddel in het lichaam zich in 

het plasma bevindt, bijvoorbeeld door een sterke binding 

aan plasma-eiwitten, en omgekeerd wordt door sterk 

lipofiele eigenschappen, waardoor de stof het plasma 

gemakkelijk verlaat, het verdelingsvolume vergroot. Het 

verdelingsvolume kan dus (veel) groter zijn dan het li-

chaamsgewicht; veel psychofarmaca hebben bijvoorbeeld 

verdelingsvolumina van meer dan 1000 liter.

Wanneer we de snelheid waarmee een farmacon uit het 

lichaam wordt geëlimineerd betrekken op het verdelings-

volume, dan komen we op het begrip klaring. De totale 

lichaamsklaring is dan dat deel van het verdelingsvolume 

dat per tijdseenheid van het geneesmiddel wordt ont-

daan. In verreweg de meeste gevallen is dit een constante 

fractie, de klaringsconstante (Cl, van clearance), die wordt 

noemd). Dit betekent dat per tijdseenheid een constante 

fractie van de totaal aanwezige hoeveelheid wordt verwij-

derd, en niet een constante hoeveelheid.

Na een eenmalige intraveneuze injectie krijgt men dan de 

volgende vergelijking voor het verloop van de concentratie:

C
t
 = C

0
 · e–kel · t (1)

waarin C
0
 de concentratie is op tijdstip 0, C

t
 de concentra-

tie op tijdstip t, k
el

 is de eliminatiesnelheidsconstante en e 

het grondgetal van de natuurlijke logaritme. De dimensie 

van k
el

 is de reciproke van tijd (bijvoorbeeld uur–1). Deze k
el

 

wordt meestal uitgedrukt als de eliminatiehalveringstijd, 

t
1/2

. Dit is de tijd die nodig is om elke gemeten concentra-

tie met de helft te doen afnemen. De relatie tussen beide is 

de volgende:

0,5 · C
0
 = C

0
 · e–kel · t    

 ln(C
0
) – ln(2) = ln(C

0
) – k

el
 · t    

Het verband tussen t      en k
el

 wordt dan:

t      = 
0,693

(2)
k

el

(NB: ln(2) = 0,693)
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Figuur 3.1 Het ééncompartimentenmodel en het verloop 

van de logaritme van plasmaconcentraties in de tijd na intra-

veneuze toediening. De symbolen hebben dezelfde betekenis 

als in de formules (1), (2) en (3).
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Css = 
toedieningssnelheid

(5)
klaring

Bij (5) dient men rekening te houden met de biologische 

beschikbaarheid (F). In het bovengenoemde voorbeeld 

van de 87-jarige vrouw is de gekozen dosis 125 μg/dag, F = 

80%, dus de toedieningssnelheid is 100 μg/dag; de klaring 

is V
d
 × k

el
, dus 250 liter × ln(2)/2 dagen = 250 × 0,35. Hieruit 

resulteert een voorspelde Css van 100/88 = 1,1 μg/l.

Figuur 3.2 laat het verloop van de plasmaconcentratie-

tijd zien bij chronisch doseren tot Css is bereikt. Wanneer 

snel effect gewenst is bij een (relatief) lange t
1/2

, zal soms 

een oplaaddosis (D
L
) moeten worden gegeven. Deze op-

laaddosis is onafhankelijk van de klaring:

D
L
 = 

Css · V
d

(6)
F

Figuur 3.2 Concentratie in het bloed bij een dosis van 3 × 

daags 50 mg, Vd 20 liter en t1/2 2 dagen. Het duurt 6 tot 10 

dagen (3-5 × t1/2) voordat een steady state is bereikt.

uitgedrukt in volume-eenheden per tijdseenheid. Voor de 

klaring gerelateerd aan t
1/2

 en V
d
 geldt:

Cl =  
ln(2) · V

d
(4)

/t    

De t
1/2

 is dus de resultante van de twee grootheden V
d
 en 

Cl. Dit betekent dat een grote t
1/2

 (gepaard gaand met een 

lange verblijfsduur in het lichaam) niet altijd wijst op 

verminderd functioneren van een klarend orgaan, maar 

dat dit ook kan worden veroorzaakt door een groot verde-

lingsvolume.

Het bestaan van een eerste-ordekinetiek betekent per 

definitie dat na korte of langere tijd de hoeveelheid die 

per tijdseenheid wordt toegediend, gelijk wordt aan de 

hoeveelheid die per tijdseenheid wordt uitgescheiden. 

Immers, de fractie die wordt uitgescheiden is constant en 

dus zal bij een toenemende concentratie in het lichaam de 

uitgescheiden hoeveelheid toenemen totdat deze gelijk is 

aan de toegediende hoeveelheid in dezelfde tijdsspanne. 

De plasmaconcentraties zullen daarna variëren rond een 

steady-state-plasmaconcentratie (Css) die constant is. Het 

tijdstip waarop Css wordt bereikt (t
Css

) is uitsluitend af-

hankelijk van t
1/2

. Na eenmaal de halveringstijd is 50%, na 

tweemaal de halveringstijd is 75% en na vijfmaal de halve-

ringstijd is 96,9% van de Css bereikt. Het belang hiervan 

voor de praktijk is groot: voor somatostatine of insuline 

is een oplaaddosis niet zinvol (de t
1/2

 ligt in de orde van 

minuten, dus er is binnen een halfuur een steady state), 

terwijl voor digoxine (t
1/2

 48 uur) een oplaaddosis vaak wel 

zinvol is. Levothyroxine heeft een t
1/2

 van ongeveer zeven 

dagen, dus pas na drie tot vijf weken is er een steady state 

en pas dan is het zinvol de concentratie te controleren 

(opladen is hier gewoonlijk niet aan de orde vanwege 

mogelijke cardiale complicaties).

De hoogte van deze Css zal evenredig zijn aan de 

 snelheid van toediening en omgekeerd evenredig aan de 

klaring:

1
2

Tabel 3.1 Farmacokinetische parameters en begrippen.

begrip afkorting (eenheid) formule opmerking

biologische beschikbaarheid  
(Eng.: bioavailability)

F (%) AUCpo/AUCiv nodig bij omzetten van oraal naar intraveneus en vice versa

halfwaardetijd (Eng.: half-life) t1/2 (tijd, bijv. uur) – bepaalt snelheid optreden steady state; geeft een indruk van duur 
effect na stoppen; bepaalt samen met dosisinterval schommeling 
in concentratie tijdens steady state

verdelingsvolume  
(Eng.: volume of distribution)

Vd (volume, bijv. liter) dosis/C0 kan veel groter zijn dan het lichaamsgewicht en wordt daarom 
vaak fictief verdelingsvolume genoemd

klaring (Eng.: clearance) Cl (volume/tijd,  
bijv. liter/uur)

dosis/AUC of Vd × kel nodig om de steady-state-concentratie te berekenen

steady-state-concentratie  
(Eng.: steady-state concentration)

Css (concentratie, 
bijv. mg/liter)

toedieningssnelheid/
klaring

de gemiddelde concentratie is constant tijdens steady state;  
na 1 × t1/2 is 50% bereikt, na 2 × t1/2 75%, na 3 × t1/2 87,5%, enz.

Oplaaddosering (Eng.: loading dose) DL (gewicht, bijv. mg) Css × Vd/F als snel effect nodig is bij relatief lange halveringstijd

AUCpo: oppervlak onder de tijd-concentratiecurve na orale toediening; AUCiv: idem na intraveneuze toediening; kel: ln(2)/t1/2.
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verhinderen (het is dan een antagonist), waardoor zeer 

hoge doses morfine nodig zijn. Dat is de oorzaak dat de 

morfine bij deze patiënt (nog) niet werkt. Het betekent 

zeker niet dat de pijn opiaatongevoelig is. (Gegevens 

ontleend aan Farmacotherapeutisch Kompas 2009.)

Geneesmiddelen worden verondersteld hun werking 

uit te oefenen door een al of niet reversibele binding aan 

moleculen in het organisme, die voor het gemak vaak 

‘receptoren’ worden genoemd. Door de binding aan zo’n 

‘receptor’ (waarmee hier verder wordt bedoeld het eiwit 

waarop het geneesmiddel via binding zijn werking uit-

oefent) wordt de biochemische functie van dit molecuul 

geactiveerd of veranderd, waardoor een kettingreactie van 

gebeurtenissen wordt geïnitieerd die uiteindelijk leidt 

tot de waargenomen werking. De best gekarakteriseerde 

receptoren zijn de regulerende eiwitten, waarlangs de 

werking van endogene stoffen zoals neurotransmitters, 

autocoïden en hormonen verloopt. Andere eiwitten die als 

receptoren voor geneesmiddelen kunnen functioneren, 

zijn enzymen, transporteiwitten, maar ook structurele 

eiwitten, in membranen of intracellulair zoals tubuline, 

een receptor voor colchicine en voor sommige cytostatica.

De receptorbinding geeft de werking van een geneesmid-

del vaak echter maar voor een deel weer. Dat komt doordat 

na de receptorbinding een fysiologisch proces wordt beïn-

vloed met een eigen dynamiek. Als voorbeeld kunnen hier 

de cumarinen gelden: ze kunnen vrij snel het effect van 

vitamine K blokkeren, waardoor de aanmaak van stollings-

factoren wordt geremd, maar de snelheid waarmee het 

klinische effect (verlenging van de stollingstijd) optreedt, 

wordt bepaald door de spontane (fysiologische) afbraak 

van deze stollingseiwitten. In de klinisch-farmacologische 

literatuur staat een dergelijk achterlopen van het effect ten 

opzichte van de concentratie in het bloed bekend als hys-

teresis (ook wel delay). Behalve een fysiologisch proces met 

een eigen dynamiek, kan hiervoor ook een trage opname 

in het receptorcompartiment verantwoordelijk zijn (dit is 

bijvoorbeeld het geval met sommige opiaten, waarbij het 

receptorcompartiment door de hersenen wordt gevormd).

De kracht van de werking (potency) van farmaca zegt iets 

over de concentraties waarbij een effect wordt gezien. De 

doseringsverschillen, ook bij inhalatie, tussen bijvoor-

beeld de β
2
-mimetica terbutaline en formoterol berusten 

op verschillen in potency. De werkzaamheid (efficacy) geeft 

een indicatie over het maximale effect dat met het mid-

del kan worden bereikt. Furosemide heeft een grotere 

werkzaamheid als diureticum dan hydrochloorthiazide. 

Beide parameters kunnen nu in maat en getal worden 

uitgedrukt en voor vergelijkingen tussen farmaca worden 

gebruikt. Meestal bestaat er een hyperbole relatie tussen 

de concentratie van een geneesmiddel en het effect, waar-

bij het effect bij toenemen van de concentratie nadert tot 

een asymptoot: het maximaal bereikbare effect van een 

geneesmiddel. Deze hyperbole relatie betekent ook dat 

Voor bijvoorbeeld digoxine kan zo met een schatting van 

het verdelingsvolume (circa 6 l/kg, maar onder andere 

afhankelijk van leeftijd en nierfunctie) gemakkelijk een 

eerste dosering worden bepaald die snel de gewenste 

concentraties tussen 1 en 2 μg/ml teweegbrengt. (Bij bo-

vengenoemde patiënte zou dit betekenen 1,25 × 250/0,8 = 

390 μg.)

Kernpunten

• De tijd tot het ontwikkelen van de steady state is 

alleen afhankelijk van de halveringstijd.

• Het verdelingsvolume bepaalt de hoogte van een 

oplaaddosering.

• De halveringstijd bepaalt de noodzaak van een 

oplaaddosering.

• De biologische beschikbaarheid bepaalt de hoogte 

van een equivalente dosering bij verandering van 

toedieningsweg.

• Een lange halveringstijd kan zowel door een ge-

ringe klaring als door een groot verdelingsvolume 

worden veroorzaakt.

• Het verdelingsvolume kan groter zijn dan het li-

chaamsgewicht.

3.2  Farmacodynamiek

  Intermezzo 3.3 

Pijn behandelen met morfine

Omdat pijnstilling onvoldoende effectief is, wordt een 

44-jarige man met een gemetastaseerd coloncarci-

noom in het ziekenhuis opgenomen. Hij gebruikt nu 

al enige tijd vijfmaal per dag buprenorfine 0,4-0,8 mg 

sublinguaal. De dosis was geleidelijk opgehoogd. Al een 

week lang heeft hij een pijncijfer van 7 op een schaal 

van 1 tot 10 (10 is het ergst). Er wordt besloten met 

buprenorfine te stoppen en te starten met slow-release 

morfine, 2 dd 60 mg; bovendien krijgt hij zo nodig 6 dd 

10 mg morfine s.c. Tot ieders verbazing blijft het pijn-

cijfer 7.

Men vraagt zich af of dit een opiaatongevoelige 

pijn is.

Antwoord: buprenorfine is een gecombineerde 

agonist-antagonist, dat wil zeggen: deze stof bindt aan 

de receptor, maar stimuleert niet volledig (de efficacy of 

Emax is lager dan bij een volledige agonist). De potency is 

hoog (EC50 is zeer laag), hetgeen betekent dat deze stof 

zeer sterk aan de receptor bindt. Bij gemiddeld 1,6 mg 

per dag wordt de asymptoot van de dosiswerkingscurve 

bereikt, dus hogere doses hebben geen zin. Omdat 

morfine een volledige agonist is, kan overstappen van 

buprenorfine naar morfine zinvol zijn. Buprenorfine zal, 

zolang het nog aanwezig is, de morfinebinding echter 
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De agonistconcentratie C*, waarbij nu in aanwezigheid 

van de antagonist de helft van het maximale effect wordt 

bereikt, is dus ook 1 + I/IC
50

 groter dan de oorspronkelijke 

EC
50

 (figuur 3.3).

Deze mathematische relatie heeft twee belangrijke the-

rapeutische implicaties. Ten eerste blijkt hieruit dat het 

uiteindelijk optredende effect afhankelijk is van de ver-

houding tussen de concentraties van agonist en antagonist. 

Zonder agonist zal van de toediening van een antagonist 

niets gemerkt worden, terwijl de blokkerende werking van 

elke hoeveelheid van de antagonist door een extra hoeveel-

heid agonist tenietgedaan kan worden. Aan opiaten kan dit 

geïllustreerd worden. Morfine is een volledige agonist en 

heeft per definitie de hoogste E
max

. Pethidine, methadon en 

diamorfine zijn ook volledige agonisten; ze verschillen van 

morfine in potency (en in hun farmacokinetiek). Naloxon is 

een volledige antagonist, met een lage IC
50

. Buprenorfine is 

een partiële agonist; de E
max

 is dus lager dan die van morfine.

Niet-competitief antagonisme is in de praktijk minder 

voorspelbaar en daardoor minder goed hanteerbaar. Er 

zijn antagonisten met een zodanig hoge affiniteit voor een 

receptor dat er van een vrijwel irreversibele binding kan 

worden gesproken. Het komt er dan op neer dat er minder 

receptoren beschikbaar zijn voor binding door een agonist, 

hetgeen tot uitdrukking kan komen in de te bereiken E
max

.

Partiële agonisten zijn farmaca die ook bij een volledige 

bezetting van de receptoren geen maximale respons 

geven. Ze hebben dus een geringere efficacy dan pure 

agonisten, hetgeen tot uiting komt in een lagere E
max

. In 

aanwezigheid van een pure agonist hangt het van de con-

centratie van deze agonist af of een partiële agonist een 

agonistisch dan wel een antagonistisch effect zal sorteren. 

Bètablokkers met een intrinsiek sympathicomimetische 

activiteit zijn goede voorbeelden van dergelijke partiële 

agonisten, evenals de bovengenoemde opiaten.

De farmacodynamische begrippen zijn samengevat in 

tabel 3.2.

Kernpunten

• Bij verhoging van de dosis van een geneesmiddel 

geldt de wet van verminderde meeropbrengst: een-

zelfde dosisverhoging geeft steeds minder toename 

van het effect.

• Een partiële agonist bindt aan de receptor maar 

stimuleert deze niet volledig.

• Een partiële agonist oefent in aanwezigheid van een 

volledige agonist een antagonistische werking uit.

• Bij competitief antagonisme bepaalt de concen-

tratieverhouding tussen agonist en antagonist het 

uiteindelijk optredende effect.

• Bij het bestuderen van geneesmiddelconcentraties in 

het bloed is een impliciete aanname dat er een con-

stante verhouding is tussen de concentratie in het 

bloed en de concentratie op de plaats van werking.

verhoging van de dosis met eenzelfde absolute hoeveel-

heid steeds minder toename van het effect geeft. Deze 

relatie tussen concentratie en effect wordt beschreven met 

de volgende functie:

E = 
(E

max
 · C)

(EC
50

 +C)

waarin E het waargenomen effect is bij de concentratie 

C, E
max

 het maximaal te bereiken effect, en EC
50

 de con-

centratie die overeenkomt met 50% van het maximale 

effect. Verschillen in kracht van werking (potency) tussen 

verschillende geneesmiddelen zullen dus tot uitdrukking 

komen in de EC
50

 en lijken gerelateerd aan de bindingsaf-

finiteit voor de receptor. Verschillen in werkzaamheid 

(E
max

) zouden meer met een patiëntgebonden variabele 

kunnen samenhangen, zoals een verandering van het 

aantal receptoren door tolerantieontwikkeling.

Een competitieve antagonist is een farmacon dat zich aan 

een receptor bindt, zonder dat stimulering plaatsvindt. 

De werking van een dergelijke stof berust dus uitsluitend 

op een blokkade van de receptorbinding (en receptorac-

tivering) van een agonist. Een echte antagonist heeft dus 

zelf een E
max

 van 0. De beïnvloeding zal een verschuiving 

naar rechts van de concentratiewerkingscurve van de ago-

nist tot gevolg hebben, dusdanig dat om hetzelfde effect 

te bereiken de agonistconcentraties in afwezigheid (C) of 

aanwezigheid (C*) van de antagonist in een verhouding 

tot elkaar staan die wordt bepaald door de concentratie (I) 

en de IC
50

 van de antagonist:

C*
= 1 +

I

C IC
50

agonistconcentratie (C)

ag
on

is
te

ffe
ct

 (
E

)

agonist +
competitieve antagonist

agonist

C* = C (1 + I/lC50)C

Figuur 3.3 Veranderingen van een agonisteffectcurve onder 

invloed van een competitieve antagonist. De betekenis van de 

symbolen is dezelfde als in de tekst.



3

62  Interne geneeskunde

een geneesmiddel dat metabool wordt omgezet ver-

schillen van een factor 7 worden gevonden. Is er sprake 

van een genetisch polymorfisme van deze biotransfor-

matie, zoals bekend van acetyleringen en vele oxidatie-

ve reacties, dan zal de interindividuele variabiliteit nog 

aanzienlijk groter zijn.

Bij absorptieprocessen moet een onderscheid worden ge-

maakt tussen de mate van absorptie en de absorptiesnel-

heid. De eerste kan bepalend zijn voor de biologische 

beschikbaarheid en dus voor de steady-state-plasmacon-

centraties. De belangrijkste variabele met betrekking tot 

de absorptie van geneesmiddelen is de darmmotiliteit. 

Toename van de darmmotiliteit leidt meestal tot snel-

lere absorptie, en dus tot hogere piekspiegels. Absorptie 

kan ook van groot belang zijn bij parenterale toedie-

ning. Zo vertoont insulineresorptie uit de subcutis een 

grote intra- en interindividuele variatie. In dit geval is 

resorptie, en niet eliminatie, de bepalende factor voor 

de werkingsduur. De werkingsduur van gewone insu-

line (zonder toevoegingen die de absorptie vertragen) is 

gemiddeld 6 uur, maar kan tussen individuen variëren 

van 4 tot 12 uur. De resorptie is ook afhankelijk van de 

huiddoorbloeding (varieert onder invloed van omge-

vingstemperatuur, lichaamsbeweging en de plek waar 

de insuline wordt toegediend).

De distributie wordt bepaald door de oplosbaarheid 

in water en vet van het farmacon. Wanneer verschillen 

in lichaamsgewicht vooral berusten op lichaamsvet, kan 

doseren per kilogram lichaamsgewicht voor een sterk 

lipofiele stof wel zinvol zijn. In het algemeen wordt de 

lichaamsgrootte als factor die bijdraagt tot interindividu-

ele variabiliteit bij volwassenen sterk overschat. Slechts 

in uitzonderlijke gevallen is deze factor van belang en 

het is interessant te weten dat het doseren per kilogram 

lichaamsgewicht in de oncologie slechts voor enkele cyto-

statica zinvol is.

Een andere factor die van belang is voor de distributie is 

de mate van binding aan plasma-eiwitten. Farmaca die uit 

3.3  Interindividuele variabiliteit

  Intermezzo 3.4 

Een bètablokker voor hoge bloeddruk

Vanwege een bij diverse controles vastgestelde bloed-

druk van 160/105 mmHg wordt een 46-jarige man 

behandeld met metoprolol, startdosis 2 dd 50 mg. 

Twee weken na het begin van de behandeling blijkt 

de bloeddruk gedaald naar 130/70 mmHg, terwijl de 

polsfrequentie ongeveer 46 slagen per minuut is. De 

patiënt klaagt over vermoeidheid, koude handen en 

hij voelt zich tot weinig in staat. Enkele jaren geleden 

blijkt hij een maand te zijn behandeld met amitripty-

line in verband met een depressie, waarna hij moest 

stoppen vanwege de bijverschijnselen, in het bijzonder 

een invaliderende orthostatische hypotensie.

De patiënt vraagt zich af of de tabletten metoprolol 

niet ‘te zwaar’ voor hem zijn.

Antwoord: zowel metoprolol als amitriptyline 

worden in de lever gemetaboliseerd door cytochroom 

P450. Het iso-enzym dat voor (onder andere) deze 

beide medicamenten verantwoordelijk is, heet CYP2D6. 

Vijf procent van alle Nederlanders heeft een mutatie 

van dit iso-enzym, waardoor het veel minder actief is; 

dit leidt tot twee- tot vijfmaal zo hoge concentraties 

metoprolol en amitriptyline in het bloed. Het is dan 

alsof de patiënt wordt behandeld met tweemaal 250 

mg metoprolol, in plaats van tweemaal 50 mg.

Farmacokinetische variabiliteit komt tot uitdrukking 

in een drietal biologische processen: de absorptie, de 

distributie en de eliminatie van geneesmiddelen. Het 

verdelingsvolume, als maat voor de geneesmiddelen-

distributie, kan voor één stof bij gezonden een factor 2 

tot 3 verschillen. De variabiliteit van de renale elimina-

tie ligt in dezelfde orde van grootte. Het is daarentegen 

niet ongewoon dat voor de eliminatiehalveringstijd van 

Tabel 3.2 Farmacodynamische parameters en begrippen.

begrip afkorting (eenheid) formule en definitie opmerkingen

efficacy Emax (in termen van effect, 
bijv. bloeddrukverlaging)

E = (Emax × C)/(EC50 + C)
definitie: effect bij oneindig hoge 
concentratie

de vergelijking van Michaelis-Menten is hier aangepast 
(Emax heet bij enzymkinetiek Vmax)

potency EC50 (concentratie, bijv. mg/l) formule: idem 
definitie: concentratie waarbij de helft 
van Emax wordt bereikt

een zeer potent geneesmiddel (lage EC50) heeft weinig 
effect als de efficacy (Emax) klein is; EC50 heet Kd bij enzym-
kinetiek

competitieve 
remming

– de agonist kan bij oneindig hoge 
concentratie remming door antagonist 
ongedaan maken

de EC50 van de agonist wordt door de antagonist verhoogd; 
als er veel agonist is, moet er ook veel antagonist worden 
gegeven om het effect op te heffen

non-competitieve 
remming

– de remming door de antagonist kan 
niet ongedaan worden gemaakt door 
een hoge concentratie agonist

de Emax van de agonist wordt door de antagonist verlaagd

E: effect; C: concentratie; agonist stimuleert receptor; antagonist vermindert effect van agonist.
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lever passeert, wordt ontdaan van het geneesmiddel. Van 

dergelijke high-clearance drugs, zoals vele calciumanta-

gonisten en bètablokkers, wordt door enzyminductie of 

-remming alleen de biologische beschikbaarheid kleiner 

respectievelijk groter, terwijl de t
1/2

 niet verandert. Van 

geneesmiddelen die niet tot de high-clearance drugs be-

horen, zal vooral de t
1/2

 veranderen, terwijl de biologische 

beschikbaarheid niet wordt beïnvloed door veranderin-

gen in enzymactiviteit.

De functie van de lever bij de uitscheiding en omzet-

ting van geneesmiddelen wordt dus bepaald door zowel 

de doorbloeding als de activiteit van metabole enzymen; 

bij leverziekten kunnen deze factoren in zeer verschil-

lende mate aangedaan zijn. Bovendien kan de stoornis 

tussen de verschillende enzymsystemen verschillen 

(conjugering blijft relatief lang intact; hierdoor verdient 

de benzodiazepine oxazepam de voorkeur boven an-

dere benzodiazepinen bij leverfunctiestoornissen). Er is 

derhalve geen goede en algemeen geldige maat voor de 

geneesmiddeluitscheidingsfunctie van de lever; dat wil 

zeggen: er is geen ‘creatinineklaring’ voor de leverfunc-

tie. Daardoor is het erg moeilijk in individuele gevallen 

de dosis aan te passen aan de zeker aanwezige stoornis 

(bijvoorbeeld bij chronische hepatitis of levercirrose).

Door fysiologische veroudering, waarbij orgaanfuncties 

verminderen, kunnen belangrijke veranderingen in de 

uitscheidingssnelheid van geneesmiddelen optreden. 

Ook verandert vaak de samenstelling van het lichaam, 

zoals door een relatieve toename van vetweefsel. Op-

nieuw kan digoxine hier als voorbeeld dienen. Dit mid-

del moet bij ouderen lager gedoseerd worden vanwege 

het afnemen van de nierfunctie met de leeftijd. Derge-

lijke gevolgen van ziekte of veroudering zijn voor een 

belangrijk deel af te leiden uit hetgeen hierboven over 

kinetische variabiliteit is gezegd. Factoren die de variatie 

in reactie op geneesmiddelen bepalen, zijn samengevat 

in tabel 3.3.

Kernpunten

• Lichaamsgrootte is bij volwassenen geen belang-

rijke determinant van interindividuele variatie in 

concentraties bij dezelfde dosis.

• De interindividuele variabiliteit in metabole om-

zetting van geneesmiddelen is zeer groot. Deze 

bepaalt in belangrijke mate de interindividuele 

variatie in concentratie bij dezelfde dosis.

• De GFR is een goede maat voor de ernst van een 

stoornis in de uitscheidingsfunctie van de nier voor 

geneesmiddelen.

• Er is geen goede maat voor een stoornis in de ge-

neesmiddeluitscheiding van de lever.

• De fysiologische vermindering van de nierfunctie 

bij ouderen heeft belangrijke gevolgen voor de do-

sering van geneesmiddelen die door de nier worden 

uitgescheiden.

zure stoffen bestaan, binden voornamelijk aan albumine; 

basische stoffen binden zich aan het acutefase-eiwit alfa-

1-glycoproteïne en aan lipoproteïnen. Eiwitbinding kan 

verzadigbaar zijn, waardoor er een concentratieafhanke-

lijke variabiliteit van het verdelingsvolume kan optreden 

(dit is bijvoorbeeld het geval bij valproïnezuur, met als 

gevolg dat de concentratie in het bloed niet proportioneel 

stijgt met de dosis).

Factoren die een rol spelen bij de renale excretie van 

farmaca zijn vooral de nierdoorbloeding (voor de glo-

merulaire filtratie), de pH van de urine en de urineflow 

(voor de tubulaire terugresorptie), en competitieve 

remming van actieve transportmechanismen (voor de 

tubulaire secretie). De nierfunctie, zoals geschat via de 

glomerulusfiltratiesnelheid, is een goede maat voor 

(een stoornis in) de uitscheidingsfunctie van de nier; het 

maakt dan niet uit of het farmacon via filtratie of secre-

tie wordt verwijderd.

Het geneesmiddelmetabolisme vindt bij uitstek plaats in de 

lever; de bijdrage van andere organen is, behalve voor 

conjugaties in de darmmucosa, niet goed bekend. On-

derscheiden moeten worden de type I-reacties, meestal 

oxidatieve reacties waarbij één of enkele groepen van 

het molecuul worden veranderd, en de type II-reacties, 

conjugaties van een endogene verbinding met het farma-

con. Beide typen reacties resulteren in een toegenomen 

oplosbaarheid in water van het molecuul. Soms worden 

juist actieve metabolieten gevormd uit een inactieve 

moederstof (bijvoorbeeld bij veel ACE-remmers en bij 

cyclofosfamide). Metabole omzetting in de lever zorgt 

door verschillende oorzaken voor variabiliteit. Ten eerste 

is er genetische variatie. Zo zal 5% van de Nederlandse 

bevolking geen effect van codeïne ondervinden, omdat zij 

op grond van een polymorfisme van het enzym CYP2D6 

codeïne traag in zijn actieve metaboliet morfine omzet-

ten. Ten tweede kan door leefgewoonten (vooral dieet 

en roken) enzyminductie optreden, met als gevolg een 

verhoogde afbraak van geneesmiddelen. Voedingsmid-

delen kunnen ook leiden tot enzymremming; zo leidt 

bijvoorbeeld het drinken van grapefruitsap tot ongeveer 

driemaal zo hoge concentraties van vele geneesmiddelen 

na orale toediening; zie tabel 3.4. Als derde zijn sommige 

geneesmiddelen sterke enzymremmers: als ze samen met 

andere geneesmiddelen worden toegediend, leidt dit tot 

een vertraagde afbraak (sommige hiv-proteaseremmers en 

-azolen zoals ketoconazol en fluconazol zijn bijvoorbeeld 

zulke remmers van enzymatische omzetting in de lever).

Overigens zijn niet alle geneesmiddelen die worden 

gemetaboliseerd op dezelfde manier gevoelig voor ver-

anderingen van de enzymactiviteit. Sommige genees-

middelen zijn zogenoemde high-clearance drugs, hetgeen 

betekent dat niet de enzymactiviteit, maar alleen de 

doorbloeding van de lever de klaring beïnvloedt. Intu-

itief kan men zich proberen voor te stellen dat de en-

zymactiviteit van nature zo hoog is dat alle bloed dat de 
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Het wordt in toenemende mate mogelijk de nu nog voor 

een belangrijk deel onverklaarde interindividuele variatie 

in geneesmiddeleffecten te voorspellen. Daardoor kan 

ernstige toxiciteit worden voorkomen en patiënten van 

wie het a priori onwaarschijnlijk is dat ze op een genees-

middel zullen reageren, hoeven niet op proef behandeld 

te worden.

De mechanismen waardoor de genetisch bepaalde vari-

atie in effect wordt veroorzaakt, zijn grofweg: variatie in 

metabolisme, in transport over biologische membranen, 

in receptorstructuur en in postreceptoreffecten. Een aan-

tal voorbeelden wordt genoemd in tabel 3.5. De gevonden 

variaties in het DNA van een gen zijn over het algemeen 

slechts geassocieerd met een variatie in geneesmiddelef-

fect; een oorzakelijk verband is vaak niet aangetoond. Het 

vinden van polymorfismen die een oorzakelijk verband 

hebben met de variatie in werking is lastig, omdat een gen 

vaak verschillende polymorfismen bevat die in een vast 

verband voorkomen (zogenoemde haplotypen).

Een specifiek en zeer relevant voorbeeld van farmaco-

genetische variatie is het cytochroom P450-systeem. Dit 

speelt een belangrijke rol bij de afbraak van geneesmidde-

len (en andere lichaamsvreemde stoffen waaronder carci-

nogenen) door middel van oxidatieve metabolisering (de 

hierboven genoemde type I-reacties). Er zijn inmiddels 

ten minste dertig verschillende cytochroom P450-enzy-

men geïdentificeerd. Zij zijn vooral in de lever actief. Een 

aantal is in principe klinisch relevant (zie voorbeelden 

in tabel 3.5), omdat zij een genetisch polymorfisme met 

3.4  Farmacogenetica

  Intermezzo 3.5 

Azathioprine voor de ziekte van Crohn

Een 54-jarige man met de ziekte van Crohn start met 

azathioprine, tweemaal daags 50 mg per os. Het effect 

op de ziekteactiviteit is goed, maar na vier weken krijgt 

de patiënt hoge koorts en keelpijn. Merkwaardigerwijs 

heeft hij geen klachten van zijn darmziekte.

De huisarts denkt dat er mogelijk sprake is van 

extra-intestinale verschijnselen van de ziekte van 

Crohn en stuurt de patiënt naar het ziekenhuis.

Bij nadere analyse blijkt er sprake van een ernstige 

trombopenie (23 × 109/l) en een ernstige leukopenie 

(0,3 × 109/l). De patiënt nam zijn medicatie trouw en 

volgens voorschrift in. Azathioprine wordt gestopt en 

na drie weken is het bloedbeeld weer normaal. De 

klachten zijn ook verdwenen. Er wordt een analyse 

gedaan naar een mutatie van het enzym thiopurine 

S-methyltransferase. Dit enzym is verantwoordelijk 

voor de afbraak van 6-mercaptopurine, de metaboliet 

waaraan azathioprine zijn werking ontleent. De analyse 

blijkt positief, dat wil zeggen dat de patiënt homozy-

goot is voor deze mutatie, en daarmee is de ernstige 

leukopenie bij de normale dosis azathioprine verklaard. 

De specialisten gaan samen met de patiënt de voor- en 

nadelen overwegen van het herstarten van azathioprine 

in een veel lagere dosis of van een andere behandeling.

Tabel 3.3  Enige factoren die de interindividuele variatie in reactie op geneesmiddelen bepalen.

factor invloed op voorbeeld opmerkingen

genpolymorfisme diverse factoren: metabolisme, 
transport, receptoren

codeïne: werkt door omzetting in morfine via 
CYP2D6; bij ongeveer 5% van de patiënten vindt 
geen omzetting plaats door een mutatie

zie ook tabel 3.5

nierfunctiestoornis klaring digoxine de geschatte GFR (bijv. door middel van 
creatinineklaring) correleert goed met de 
stoornis in uitscheiding

leverfunctiestoornis klaring diazepam er is geen goede maat om de invloed van 
deze factor op de geneesmiddelomzetting 
te kwantificeren

cystische fibrose (CF) klaring tobramycine door onbekende oorzaken is bij CF de 
uitscheiding van verscheidene geneesmid-
delen verhoogd

hyperthyreoïdie klaring acenocoumarol: de klaring van stollingsfactoren 
neemt toe, waardoor de gevoeligheid voor het 
middel groter wordt

de klaring door de lever neemt vaak toe

leeftijd verschillende factoren, o.a. Vd, 
klaring en EC50

diazepam ouderen hebben bij dezelfde concentratie 
in het bloed meer effect van middelen die 
op het CZS werken

geslacht biologische beschikbaarheid alcohol: bij vrouwen wordt in de maag minder 
alcohol geïnactiveerd dan bij mannen

sekseverschillen in geneesmiddelwerking 
zijn vaak onvoldoende onderzocht

etnische verschillen onbekend bètablokkers: bij negroïde mensen hebben 
bètablokkers minder effect op de bloeddruk en 
werken thiazidediuretica juist sterker

de oorzaak van deze etnische verschillen 
is grotendeels onbekend; mogelijk zijn ze 
genetisch bepaald
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Kernpunten

• Genetische verschillen tussen mensen vormen de 

basis voor een groot deel van de nu nog onver-

klaarde interindividuele variabiliteit in geneesmid-

delwerking.

• Veel tot nu toe gevonden genpolymorfismen asso-

ciëren wel met interindividuele variatie in genees-

middelwerking, maar dit is geen causaal verband.

• Routinematig toepasbare tests van farmacogeneti-

sche polymorfismen zullen snel aan belang winnen.

verminderde activiteit vertonen, of omdat hun activiteit 

kan worden gestimuleerd of geremd door veelgebruikte 

voedingsmiddelen en/of roken.

Tabaksrook stimuleert de expressie van CYP1A1 en 

CYP1A2 en leidt niet alleen tot bioactivering van pro-

carcinogene en promutagene verbindingen, maar ook 

tot een verhoogde eliminatiesnelheid van verschillende 

psychofarmaca. Gelijktijdige inname van het neurolep-

ticum clozapine en cafeïnehoudende dranken heeft een 

versterkt effect van beide stoffen tot gevolg. Ze remmen 

elkaars eliminatie omdat beide afhankelijk zijn van het 

CYP1A2-enzym. Ook van sommige groenten zoals radijs, 

broccoli en kool is bekend dat ze van invloed zijn op CYP-

enzymen en daarmee effect hebben op het metabolisme 

van bepaalde geneesmiddelen. Van de vruchten is grape-

fruit een bekend voorbeeld, dat – zoals reeds vermeld – 

het enzym CYP3A4 sterk remt, waardoor hogere spiegels 

van sommige medicijnen ontstaan (tabel 3.4).

Genetische verschillen in de werking van de cyto-

chroomenzymen betreffen met name CYP2D6, CYP2C9 

en CYP2C19. Circa 5% van de blanken heeft een zeer ge-

ringe activiteit van CYP2D6; bij negroïden betreft het 15% 

trage metaboliseerders. Het is op dit moment nog niet 

zover dat bepalingen van CYP-polymorfismen in de kli-

niek toepasbaar zijn.

Tabel 3.4  Medicijnen waarvan de werking kan 
worden beïnvloed door grapefruit.

antidepressiva clomipramine, fluoxetine, fluvoxamine

cholesterolverlagende 
middelen

simvastatine, lovastatine

benzodiazepinen diazepam, alprazolam

antivirale middelen ritonavir, indinavir, saquinavir

overige methadon, sildenafil

Tabel 3.5 Voorbeelden van farmacogenetische verschillen.

mechanisme eiwit  
(polymorfisme)

geneesmiddel of genees-
middelgroep (ziekte)

gevolg van het polymorfisme opmerking

metabolisme CYP2C9 cumarinen individuen met een homozygote mu-
tatie hebben veel minder activiteit van 
het enzym

verhoogd anticoagulerend effect, vooral 
van belang bij starten van de behandeling

CYP2D6 antidepressiva, codeïne, 
lipofiele bètablokkers

individuen met een homozygote mu-
tatie hebben veel minder activiteit van 
het enzym

toename bijwerkingen antidepressiva, 
verminderd analgetisch effect van code-
ine, meer effect en meer bijwerkingen van 
bètablokkers

DPD 5-fluorouracil (maligni-
teiten)

patiënten met een mutatie hebben een 
aanmerkelijk grotere kans op aanzien-
lijke toxiciteit

TPMT 6-mercaptopurine (auto-
immuunziekten)

zeldzaam polymorfisme (frequentie 
homozygoten bij het blanke ras 1 : 300) 
leidt tot ernstige toxiciteit als de dosis 
niet wordt aangepast

transporteiwit MDR1 (C3435T) digoxine (boezemfibrilleren 
en hartfalen)

bij een identieke dosis heeft TT-individu 
een 20% hogere digoxineconcentratie 
in het bloed dan CC-individu

klinische betekenis staat niet vast; MDR1 
is ook bekend als PGP

nelfinavir (hiv-infectie) TT-individu heeft een meer dan 50% 
lagere concentratie bij dezelfde dosis

aangetoond minder effect op herstel van 
CD4-cellen

receptor β2-adrenerge 
receptor (Arg16Gly, 
Gln27Glu)

inhalatie β2-
sympathicomimetica 
(asthma bronchiale)

arg/arg-homozygoten hebben een 
snelle tolerantie van de receptor bij 
inhalatie β2-sympathicomimetica 

het betreft twee mutaties die het recep-
toreiwit veranderen op positie 16 respec-
tievelijk 27

HER2-receptor trastuzumab alleen borstkankerpatiënten met 
overexpressie hebben effect van trastu-
zumab

deze mutatie is niet aangeboren maar 
komt alleen in tumorweefsel voor

overige CETP statinen (hypercholeste-
rolemie)

de mutatie doet het effect op de groei 
van atherosclerotische plaques teniet

onbekend mechanisme

DPD: dihydropyrimidinedehydrogenase; CETP: cholesterolestertransferproteïne; TPMT: thiopurine S-methyltransferase.
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Kernpunten

• Doseren op geleide van een effect is meestal beter 

dan doseren op geleide van bloedspiegels.

• Bloedspiegelmetingen zijn vooral zinvol als het ef-

fect van een geneesmiddel moeilijk meetbaar is en 

de toxiciteit aanzienlijk.

• Plasmaconcentratiemetingen moeten niet geïnter-

preteerd worden met de categorieën ‘normaal’ en 

‘abnormaal’.

3.6  Geneesmiddeleninteracties

  Intermezzo 3.6 

Simvastatine met ketoconazol

Na een doorgemaakt hartinfarct wordt bij een 49-ja-

rige man een verhoogde totalecholesterolconcentra-

tie in het serum vastgesteld (7,6 mmol/l). Er wordt 

gestart met zowel een dieet als simvastatine. De 

dosering van dit medicament wordt geleidelijk ver-

hoogd naar 1 dd 40 mg, zodat uiteindelijk een totale 

cholesterolconcentratie van 4,9 mmol/l wordt bereikt. 

Al jaren heeft de patiënt last van een hardnekkige 

mycose van de nagel van de rechter grote teen, waar-

voor hij naar de huisarts wordt verwezen. Daar wordt 

gestart met ketoconazol, 1 dd 200 mg. Na twee weken 

ontstaat geleidelijk een forse spierpijn, en blijkt het 

plasma-CPK 1700 U/l (normaal < 200 U/l). Er wordt 

gedacht dat de patiënt wat te hard van stapel is gelo-

pen met zijn revalidatie (hij is onder andere weer gaan 

voetballen).

3.5  Bloedspiegelbepalingen

In zijn algemeenheid is doseren op geleide van een ef-

fect beter dan doseren op geleide van spiegels, omdat de 

concentratie-effectrelatie interindividueel varieert. Voor-

beelden van doseren op geleide van een effect zijn: mor-

fine doseren op geleide van een pijnscore, acenocoumarol 

doseren op geleide van de stollingstijd, digoxine opladen 

op geleide van de kamerfrequentie bij boezemfibrilleren, 

en oxazepam opladen op geleide van de ernst van het 

delier bij acute alcoholonthouding.

Toch zijn er geneesmiddelen waarbij vaak spiegel-

metingen worden uitgevoerd (tabel 3.6). Bij dergelijke 

geneesmiddelen is het effect meestal moeilijk meetbaar, 

terwijl er aanzienlijke toxiciteit kan ontstaan (voorbeel-

den: ciclosporine, aminoglycosiden, lithium). Bij alle 

spiegelmetingen wordt impliciet aangenomen dat er 

een vaste relatie bestaat tussen plasmaconcentratie en 

effect, en dat deze concentraties daarom betere voor-

spellingen toelaten over de sterkte en de duur van het 

effect dan de dosis. Enkele factoren die de interpretatie 

van bloedspiegels moeilijk kunnen maken, zijn ontwik-

keling van tolerantie (voorbeeld: morfine) of actieve 

metabolieten (voorbeeld: diazepam). Veelal denkt men 

ten onrechte in termen van ‘referentiewaarden’, zoals de 

klinische chemie die bijvoorbeeld hanteert. Plasmacon-

centratiemetingen van geneesmiddelen hebben wel re-

ferentiewaarden, maar veel patiënten met concentraties 

buiten deze waarden moeten toch als normaal worden 

beschouwd. Plasmaconcentraties kunnen beter worden 

gehanteerd als hulpmiddel, zodat bij een zeer hoge 

(boven referentie) waarde de waarschijnlijkheid van een 

overdosering toeneemt, terwijl deze waarschijnlijkheid 

bij een lage spiegel afneemt.

Tabel 3.6 Redenen om een bloedspiegelbepaling te verrichten.

motivatie uitleg voorbeelden opmerkingen

vermoeden van 
therapieontrouw

een van de oorzaken van onverwacht lage 
concentraties is slechte therapietrouw

psychofarmaca andere oorzaken van lage concentraties zijn verminderde 
opname, verhoogde klaring of een groot Vd

vermoeden van 
toxiciteit

hoge concentraties maken toxiciteit waar-
schijnlijker, maar vrijwel nooit zeker

digoxine, lithium sommige vormen van toxiciteit zijn niet concentratie-
afhankelijk (in het bijzonder overgevoeligheid en idiosyncrasie)

target concentra-
tiestrategie

als er een goed gedefinieerd concentratiege-
bied is met een optimale verhouding tussen 
effect en bijwerkingen

ciclosporine, 
gentamicine

vaak is niet goed bekend waarop moet worden gemikt: piek, 
dal, gemiddelde, of nog een ander punt van de tijd-concen-
tratiecurve

doseren antido-
tum

bij competitief antagonisme bepaalt de 
concentratie agonist de benodigde dosis 
antagonist

methotrexaat het antidotum is folinezuur

onvoorspelbare 
farmacokinetiek

vooral non-lineaire kinetiek (ook wel verzadi-
gingskinetiek genoemd)

fenytoïne bij non-lineaire kinetiek is er een absoluut maximum aan de 
uitscheiding per tijd; wordt dit maximum overschreden, dan 
resulteert altijd een ernstige overdosering
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met veel mogelijke problemen (dit zijn middelen met 

een kleine therapeutische breedte, zoals digoxine, cuma-

rinen, cytostatica) te onderzoeken op mogelijke interac-

ties, alvorens deze middelen toe te voegen. Ten slotte is 

een regelmatige ‘review of medications’ noodzakelijk, 

zodat alle middelen die niet meer strikt nodig zijn, kun-

nen worden gestopt.

Het evalueren van ziekte door een geneesmiddelenin-

teractie is net als bij bijwerkingen een kwestie van waar-

schijnlijkheid. Dus: zijn er andere verklaringen voor de 

symptomen dan de interactie? Hoe is de tijdsrelatie? Is 

het beschreven? Enzovoort (zie verder). Slechts een klein 

deel van de bekende interacties is van aangetoond klinisch 

belang. Een aantal hiervan wordt in tabel 3.7 vermeld.

Kernpunten

• Geneesmiddeleninteracties kunnen een ernstig 

probleem opleveren als de therapeutische breedte 

klein is.

• Het aantal mogelijke interacties neemt ongeveer 

evenredig toe met het kwadraat van het aantal 

gelijktijdig gebruikte medicamenten.

Bespreking: hoewel rabdomyolyse door sporten kan 

ontstaan, is het waarschijnlijker dat hier een genees-

middeleninteractie in het spel is. Ketoconazol remt 

de afbraak van simvastatine en het is bekend dat bij 

sommige patiënten rabdomyolyse ontstaat bij hoge 

concentraties simvastatine.

Het aantal theoretisch mogelijke geneesmiddelenin-

teracties neemt snel toe als de patiënt meer dan één 

geneesmiddel gebruikt. Bij gelijktijdig gebruik van twee 

geneesmiddelen zijn er twee mogelijke interacties (A 

beïnvloedt B, en omgekeerd). Bij vijf middelen tegelij-

kertijd is dit aantal twintig, en bij tien middelen tegelij-

kertijd kunnen negentig interacties optreden. Bij deze 

som wordt alleen rekening gehouden met interacties van 

twee geneesmiddelen; theoretisch zijn ook interacties 

tussen drie of meer geneesmiddelen mogelijk. Hoe moet 

hiermee worden omgegaan? Een aantal praktische advie-

zen kan helpen. Ten eerste moet men rekening houden 

met een steeds grotere waarschijnlijkheid op een derge-

lijke interactie bij polyfarmacie: probeer derhalve een 

combinatie van veel geneesmiddelen te vermijden. Als 

dit toch noodzakelijk is, probeer dan de geneesmiddelen 

Tabel 3.7 Mechanismen van geneesmiddeleninteracties met klinisch belangrijke voorbeelden.

mechanisme veroorzakend geneesmiddel beïnvloed geneesmiddel opmerkingen

inductie van 
leverenzymen

fenytoïne, carbamazepine 
fenobarbital, rifampicine

ciclosporine, cumarinen, 
methadon, midazolam, 
prednison

betreft inductie van verschillende iso-enzymen van cytochroom 
P450 (o.a. CYP2D6, CYP2C19 en CYP3A4); stoppen van 
veroorzakend geneesmiddel heeft vaak ernstige intoxicaties tot 
gevolg door beïnvloed geneesmiddel

remming van 
leverenzymen

cimetidine, erytromycine, 
ketoconazol, hiv-proteaseremmers

ciclosporine, cumarinen, 
methadon, midazolam, 
prednison

betreft inductie van verschillende iso-enzymen van cytochroom 
P450 (o.a. CYP2D6, CYP2C19 en CYP3A4); starten van 
veroorzakend geneesmiddel heeft vaak ernstige intoxicaties tot 
gevolg door beïnvloed geneesmiddel

vergroting van 
biologische 
beschikbaarheid

grapefruitsap ciclosporine, midazolam, 
bètablokkers, 
calciumantagonisten

één glas geeft gedurende 24 uur een aanzienlijk effect 
(vergroting van AUC met factor 2-3)

vermindering 
van secretie in 
niertubulus

elk NSAID methotrexaat combinatie leidt tot verlenging van MTX-t1/2 en daardoor tot 
intoxicatie

vermindering van 
absorptie

maagzuurremmers (bijv. 
H2-receptorantagonisten en 
protonpompremmers)

ijzerpreparaten ijzer wordt in de maag gereduceerd onder invloed van maagzuur 
en kan pas daarna worden opgenomen

remming van 
enzymatische 
afbraak

allopurinol azathioprine, 
6-mercaptopurine

farmacodynami-
sche interactie

elk NSAID furosemide mechanisme niet opgehelderd

verminderde 
nierklaring

thiazidediuretica lithium thiazidediuretica verhogen lithiumterugresorptie in proximale 
tubulus

verminderde 
opname uit de 
darm

colestyramine acenocoumarol, thyroxine

MTX: methotrexaat; NSAID: niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel.
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acties zijn type B-bijwerkingen niet duidelijk dosisafhan-

kelijk en moeilijk voorspelbaar (pancreatitis door cortico-

steroïden, exantheem door penicilline zijn voorbeelden). 

Ze komen minder frequent voor dan type A-reacties, maar 

zijn daarentegen vaak ernstiger en leiden tot een relatief 

hogere sterfte.

Farmacologische reacties maken 70 tot 80% van de 

bijwerkingen uit. Deze effecten kunnen direct in het 

verlengde liggen van de therapeutische werking (hypo-

glykemie door insuline, sufheid door morfine, bloedin-

gen bij doorgeschoten antistolling) of er indirect een 

gevolg van zijn (hypoglykemie door bètablokkade). De 

dosisafhankelijkheid van deze bijwerkingen wijst er al 

op dat de farmacokinetiek veelal een cruciale rol speelt. 

Daarnaast kan ook de gevoeligheid van het organisme 

voor een farmacon veranderd zijn door leeftijd, ziekte 

of anderszins. Farmacogenetisch bepaalde reacties wor-

den wel als een vorm van idiosyncrasie beschouwd. Ze 

kunnen zowel een farmacokinetisch als een meer farma-

codynamisch mechanisme hebben. Het genetisch poly-

morfisme van N-acetyltransferase en de bij ‘langzame 

acetyleerders’ bestaande vergrote kans op toxiciteit van 

geneesmiddelen die door dit enzym worden gemetabo-

liseerd (zoals een isoniazidehepatitis), zijn voorbeelden 

van een farmacogenetisch bepaald kinetisch mecha-

nisme. Op farmacodynamisch niveau kan de hemolyse 

door oxidatieve verbindingen bij patiënten met een 

vorm van glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie als 

voorbeeld dienen (dergelijke oxidatieve verbindingen 

zijn onder andere sulfapreparaten). Idiosyncrasie in de 

strikte zin betreft reacties die slechts bij een klein deel 

van de patiënten optreden; het mechanisme hiervan is 

nog volstrekt onbekend.

3.7  Bijwerkingen en de risk-
benefitverhouding

  Intermezzo 3.7 

Lymfoom of niet?

Enkele weken na het starten van oxcarbazepine in 

verband met epilepsie wordt een 60-jarige vrouw op-

genomen op de afdeling Interne Geneeskunde met het 

vermoeden van een lymfoom. Er is sprake van koorts, 

vergrote lymfeklieren op meer plaatsen in het lichaam 

en een verhoogde serumspiegel van een tumormarker 

voor lymfoom (soluble CD27). Punctie van een lym-

feklier in de hals levert een reactief beeld op. Er blijkt 

sprake van een polyklonale lymfocytenpopulatie in 

het biopt. Er rijst het vermoeden van een zogenoemd 

pseudolymfoom, zoals bekend bij fenytoïnegebruik. In 

de literatuur blijkt dit nog niet beschreven. Zou dit dan 

toch kunnen?

Men vraagt zich af of het gebruik van oxcar-

bazepine moet worden gestopt.

Antwoord: de tijdsrelatie doet een oorzakelijk ver-

band vermoeden. Een goede alternatieve verklaring is 

er niet, want een maligne lymfoom kan niet worden 

aangetoond. Het is raadzaam het medicament te 

stoppen. Inderdaad blijkt het gehele klinische beeld 

in enkele weken volledig te verdwijnen. Een ‘rechal-

lenge’ wordt overwogen, maar omdat de patiënte erg 

ziek was van het pseudolymfoom wordt dit toch niet 

gedaan. Er wordt melding gedaan van deze bijwerk-

ing bij LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie van 

Bijwerkingen; zie Farmacotherapeutisch Kompas).

Door de WHO wordt onder een bijwerking verstaan: ieder 

schadelijk, onbedoeld effect van een geneesmiddel dat 

optreedt bij een dosis, aangewend ter behandeling, op-

sporing of preventie van een ziekte. Bijwerkingen ko-

men in de dagelijkse praktijk veel voor. Uit onderzoek in 

diverse landen waaronder Nederland blijkt dat circa 5% 

van alle ziekenhuisopnamen te wijten is aan bijwerkin-

gen van geneesmiddelen. Ook bij opgenomen patiënten 

in de Verenigde Staten zouden negatieve effecten van 

geneesmiddelen een prominente plaats innemen bij 

de doodsoorzaken. Medicatiefouten leveren hieraan 

een substantiële bijdrage. Daarnaast speelt de omvang 

van het geneesmiddelengebruik een belangrijke rol. 

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis krijgt een patiënt 

gemiddeld vijf tot tien medicamenten voorgeschreven 

en poliklinische patiënten slikken gemiddeld drie 

voorgeschreven medicamenten en drie preparaten die 

zonder recept worden verkregen. In tabel 3.8 zijn enkele 

ziekten vermeld die min of meer specifiek de kans op 

bijwerkingen vergroten.

 Een bruikbare indeling van bijwerkingen is het Angel-

saksische onderscheid tussen type A- (‘augmented’) en 

type B- (‘bizarre’) reacties. In tegenstelling tot type A-re-

Tabel 3.8  Ziekten die de kans op bijwerkingen 
vergroten, met voorbeelden.

ziekte geneesmiddel reactie

nierinsufficiëntie aminoglycosiden ototoxiciteit

digitalis digitalisintoxicatie

morfine versterkte sedatie

leverinsufficiëntie opiaten, sedativa coma

lidocaïne convulsies

propranolol bradycardie

hemorragische 
diathese

acetylsalicylzuur bloeding

epilepsie fenothiazinen convulsies

astma bètablokkers bronchoconstrictie

diabetes mellitus corticosteroïden ontregeling

hypothyreoïdie digitalis verhoogde 
gevoeligheid
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Kernpunten

• Circa een derde van alle bijwerkingen is niet voor-

spelbaar op basis van de farmacologische effecten 

van een geneesmiddel.

• Bijwerkingen kunnen volgens de definitie alleen als 

zodanig worden beschouwd als er sprake is van een 

therapeutische dosering.

• Bij de waarschijnlijkheidsdiagnostiek van bijwerkin-

gen is het hanteren van een algoritme van belang.

Casuïstiek 

• Een patiënt met aanhoudende koorts

• Adembenemende bijwerkingen van medicamenten

• Bijwerkingen van geneesmiddelen bij 3 oudere 

patiënten: ook bij ongewijzigd medicatiegebruik

• Drie patiënten met urolithiasis als bijwerking van 

behandeling met indinavir

• Erythema multiforme versus stevens-johnson-syn-

droom en toxische epidermale necrolyse; belangrijk 

diagnostisch onderscheid

Ongewenste effecten die ten onrechte als bijwerking van 

een geneesmiddel kunnen worden geduid, zijn ‘spon-

tane’ klachten, placebo-effecten, symptomen van een 

complicerende aandoening, nieuwe symptomen van de 

primaire ziekte en effecten van andere xenobiotica. De 

betrouwbaarheid van de diagnostiek van bijwerkingen 

kan in belangrijke mate worden vergroot door gebruik te 

maken van een van de zorgvuldig samengestelde vragen-

lijsten (algoritmen) die de laatste jaren voor dit doel zijn 

gepubliceerd. De belangrijkste criteria die hierbij worden 

gehanteerd, zijn in tabel 3.9 vermeld.

  Intermezzo 3.8 

Het ontwikkelen van veiliger 

 geneesmiddelen

Geneesmiddelen worden afgebroken in de lever, in 

belangrijke mate door cytochroom P450. Dit enzym-

systeem vertoont variatie tussen mensen, en bij een 

deel van de menselijke populatie komen mutaties van 

deze enzymen voor waardoor ze minder werkzaam 

zijn. Voor het iso-enzym CYP2D6 betekent dit dat een 

aantal veelgebruikte antipsychotica, antidepressiva en 

antiarrhythmica bij circa 5 tot 10% van de patiënten 

(afhankelijk van hun etnische herkomst) sneller leidt 

tot toxiciteit en bijwerkingen. Naar verwachting zal dit 

probleem in de komende decennia verdwijnen, omdat 

de farmaceutische industrie alle nieuwe producten in 

de preklinische fase test op de te verwachten metabo-

le paden. Wordt een geneesmiddel naar verwachting 

bij de mens afgebroken door CYP2D6, dan wordt de 

verdere ontwikkeling stopgezet en zoekt men naar een 

stof met een vergelijkbare werking die op een andere 

manier wordt geëlimineerd.

Tabel 3.9 Evaluatie van mogelijke geneesmiddelenbijwerkingen.

factor omschrijving belang opmerking

tijdsrelatie maakt de tijdsrelatie tussen inname en optreden 
een oorzakelijk verband aannemelijk?

groot zowel concentratieafhankelijke als niet-concentratieafhankelijke 
bijwerkingen (overgevoeligheid en idiosyncrasie) kunnen ook na 
jaren inname voor het eerst optreden

bekende 
bijwerking

is deze bijwerking van dit geneesmiddel eerder 
beschreven?

matig bij nieuwe geneesmiddelen is het belang van deze factor klein; ook 
bij oudere geneesmiddelen hoeven ernstige bijwerkingen nog niet 
eerder beschreven te zijn

alternatieve 
verklaring

is er een niet aan het geneesmiddel gerelateerde 
ziekte die de klachten kan verklaren?

matig bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen vrijwel elke bekende 
ziekte ‘imiteren’

dechallenge verdwijnen de klachten en symptomen na 
stoppen?

matig het tijdsbeloop van verdwijnen van type A-bijwerkingen kan redelijk 
worden voorspeld met de farmacokinetiek van het middel

rechallenge treden dezelfde symptomen op bij het opnieuw 
toedienen van het verdachte geneesmiddel?

groot vanwege de ernst van het mogelijk te verwachten ziektebeeld is een 
rechallenge niet altijd mogelijk

risicopatiënt zijn er risicofactoren voor bijwerkingen, zoals hoge 
leeftijd, nierfunctiestoornis?

matig risico is vooral hoog voor type A-bijwerkingen die 
concentratiegerelateerd zijn

te hoge dosis werd het medicament in een ongebruikelijk hoge 
dosis gegeven?

groot (type A) 
klein (type B)

dit is uiteraard alleen van belang voor concentratieafhankelijke 
bijwerkingen
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Bij elk geneesmiddelvoorschrift voor een vrouw in de 

vruchtbare leeftijd moet met een eventuele zwanger-

schap worden gerekend (tabel 3.10). Slechts een beperkt 

aantal geneesmiddelen is echter sterk teratogeen. Met 

uitzondering van thalidomide en isotretinoïne leiden 

de meeste geneesmiddelen die bekend teratogeen zijn, 

tot een verhoging van het aantal aangeboren afwijken 

met minder dan een factor 2. Hoewel dit natuurlijk 

aanleiding moet zijn om blootstelling zoveel mogelijk 

te voorkomen, moet men bij onverhoopte zwanger-

schap en medicatie proberen een zo realistisch moge-

lijke inschatting van het risico te maken. In de praktijk 

blijkt dat zowel artsen als patiënten in dit opzicht vaak 

onrealistisch denken. Indelingen zoals die worden 

gebruikt in het Farmacotherapeutisch Kompas zijn (begrij-

pelijkerwijs) aan de voorzichtige kant. Een groot pro-

bleem blijft dat de risico’s moeilijk zijn in te schatten. 

Alle onderzoeken berusten meestal allereerst op dierex-

perimenteel onderzoek, dat voor de mens geen enkele 

betekenis hoeft te hebben. Klinische onderzoeken zijn 

vrijwel altijd retrospectief. Er ontstaat dan recall-bias, 

dat wil zeggen dat vrouwen met een kind met een aan-

geboren afwijking zich beter en uitgebreidere blootstel-

ling aan mogelijk teratogene stoffen herinneren dan 

vrouwen met een geheel gezond kind. (Informatie via 

internet: www.motherisk.org.) 

3.8  Geneesmiddelen en zwangerschap

  Intermezzo 3.9 

Lithiumgebruik tijdens zwangerschap

Een 29-jarige vrouw wordt in verband met een ma-

nische depressie al jaren met succes behandeld met 

lithium. Zij bezoekt haar behandelaar eenmaal per 

drie maanden. Er wordt dan besproken hoe zij functio-

neert. Recent heeft zij een nieuwe relatie gekregen en 

zij blijkt elf weken zwanger te zijn. In de bijsluiter heeft 

de vrouw gelezen dat lithium schadelijk is voor het on-

geboren kind. Zij overweegt een abortus; de meningen 

van de geconsulteerde huisarts, haar gynaecoloog en 

de behandelend psychiater lopen uiteen van zeker wel, 

tot liever geen abortus provocatus.

Wat moet de vrouw nu doen?

De huisarts besluit de gegevens op te zoeken. Het 

blijkt dat er een kans is van iets minder dan 1% op een 

aangeboren hartafwijking (zogeheten ebstein-anom-

alie). De kans op een hartgebrek bij baby’s van overi-

gens gezonde vrouwen die geen medicatie gebruiken, 

blijkt 7/1000. Bovendien blijkt het soms mogelijk het 

hartgebrek met behulp van foetale echocardiografie 

vast te stellen. Omdat het risico voor de vrouw lijkt 

mee te vallen – vinden zowel de huisarts als de vrouw 

zelf – wordt in overleg een echo van het foetale hart 

uitgevoerd; de echo is normaal. Ruim zes maanden 

later wordt een gezond kind geboren.

Tabel 3.10 Geneesmiddelen die zeker wel en zeker niet door zwangeren gebruikt kunnen worden.

aandoening kan wel kan niet opmerkingen

acne lotion met erytromycine of 
clindamycine

oraal isotretinoïne het teratogene effect van isotretinoïne is zeer sterk

jeuk hydroxyzine, corticosteroïden

epilepsie fenytoïne, carbamazepine, 
valproïnezuur

carbamazepine en valproïnezuur veroorzaken neuralebuisdefecten

hypertensie labetalol, alfamethyldopa, 
calciumantagonisten

ACE-remmers ACE-remmers veroorzaken onder andere nierafwijkingen bij  
de foetus

diabetes mellitus insuline orale antidiabetica orale antidiabetica veroorzaken hypoglykemieën bij de foetus

migraine paracetamol ergotamine de farmacologische werking (vasoconstrictie) in de uterus kan 
vroeggeboorte veroorzaken

hyperthyreoïdie PTU, methimazol radioactief jodium PTU-doses > 200 mg/d kunnen invloed hebben op de foetale 
schildklier

zuurbranden/
ulcus

aluminiumhydroxide misoprostol

depressie tricyclische antidepressiva lithium bij lithium in het 1e trimester eventueel een foetale echo

trombose heparine cumarinen

infectie amoxicilline tetracycline tetracycline veroorzaakt een stoornis in de ontwikkeling van het gebit

ACE: angiotensin-converting enzyme; PTU: propylthiouracil.
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blijkt een groot deel van de artsen die inhalatiemedicatie 

voorschrijft zelf niet op de hoogte van de principes van 

toepassing. Een arts moet gestructureerd handelen bij 

zowel diagnostiek als therapie. In recente literatuur is ge-

tracht deze structuur op een overzichtelijke manier aan te 

brengen en toepasbaar te maken. Daarbij is therapie wel 

vergeleken met de gang van zaken bij wetenschappelijk 

onderzoek. Eerst is er een hypothese (bij therapie: diag-

nose), vervolgens wordt een methode gekozen om deze te 

toetsen (therapiekeuze), daarna volgt de proef (therapie 

starten) en ten slotte volgt evaluatie (therapie stoppen of 

aanpassen).

Bij de toepassing van het in tabel 3.11 aangegeven stap-

penplan wordt in feite kennis verondersteld van alle as-

pecten van de klinische farmacologie. Farmacokinetiek en 

-dynamiek zijn vooral van belang bij het kiezen en aan-

passen van de dosis. Ook bij het vervolgen van de therapie 

spelen ze een rol. Wanneer is een steady state te verwach-

ten? Is de leeftijd van de patiënt van invloed? Bij welke 

mate van effect is de asymptoot van de concentratie-

effectcurve bereikt? Dit zijn enkele vragen die men steeds 

moet stellen. Bij de eerste stap (ziekte en medicatiegevoe-

ligheid) moet men weten hoe men moet omgaan met de 

medische literatuur. Farmacologische monotherapie is 

in de westerse wereld zeldzaam. Daarom is kennis nodig 

van interacties en van de invloed van comorbiditeit. Om 

effectief farmacotherapie te bedrijven, moet men ook de 

toepasbaarheid beoordelen (omslachtige doseringssche-

ma’s liever vermijden) en de patiënt zodanig informeren 

dat geen overmatige angst voor bijwerkingen ontstaat, 

bijvoorbeeld doordat met de patiënt samen de afweging 

risk/benefit wordt gemaakt.

Kernpunten

• De effectiviteit van medicatie kan sterk worden 

vergroot door een goede uitleg aan de patiënt.

• Voor het voorschrijven van geneesmiddelen is een 

efficiënt en volledig algoritme beschikbaar.

3.10  Omgaan met informatiebronnen

3.10.1   De klinisch-farmacologische literatuur

Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt 

het onderzoek ingedeeld in fasen. Allereerst wordt uit-

gebreid dierexperimenteel onderzoek verricht. Vervol-

gens wordt het geneesmiddel voor het eerst aan mensen 

gegeven: fase I-onderzoek. Meestal zijn hierbij ongeveer 

honderd gezonde vrijwilligers betrokken; het doel is bij 

de gezonde mens informatie te krijgen over effectieve en 

getolereerde doses. Daarna wordt in fase II bij zieke vrij-

willigers beoordeeld of het middel daadwerkelijk invloed 

heeft op de patiënt. Vervolgens komt fase III. Dit is de be-

kende (grote) prospectieve gerandomiseerde trial, waarbij 

Kernpunt

• Sterk teratogene geneesmiddelen zijn gelukkig 

zeldzaam.

Casuïstiek 

• Nierinsufficiëntie en persisterende hypotensie na 

beïnvloeding van het renine-angiotensinesysteem 

bij een foetus en een jonge zuigeling

• Mogelijke teratogene invloed van thiamazol

3.9  Farmacotherapie

  Intermezzo 3.10 

Een goede uitleg is van groot belang

Bij ernstig asthma bronchiale is behandeling met 

inhalatiesteroïden geïndiceerd, meestal in combinatie 

met β-sympathicomimetica bij klachten. Zo ook bij 

een 22-jarige patiënte. Ondanks een tweewekelijkse 

verhoging van de dosis (van beclometason dosisaero-

sol) houdt de patiënte forse klachten van haar astma: 

zij wordt iedere nacht piepend wakker. Haar polidok-

ter benadrukt bij ieder bezoek dat zij haar medicatie 

toch vooral volgens voorschrift moet innemen. Hij 

vermoedt onvoldoende therapietrouw. Heeft zij wel-

licht toch haar woning onvoldoende ‘gesaneerd’? 

Uiteindelijk wordt de patiënte verwezen naar de in de 

begeleiding van patiënten met obstructieve longziek-

ten gespecialiseerde verpleegkundige, om ‘alles nog 

eens door te nemen’. Dan komt de aap uit de mouw: 

de patiënte heeft een verkeerde inhalatietechniek. Zij 

coördineert het spuiten van de dosisaerosol niet met 

het inademen. Nadat de techniek is uitgelegd en voor-

gedaan gaat het opeens stukken beter met de thera-

pie. Het bleek dat de patiënte nooit eerder uitleg had 

gekregen hoe zij de medicatie moest toedienen.

Opmerking: er is zeer veel onderzoek gedaan naar 

de wijze waarop artsen hun patiënten uitleg geven 

over de in te stellen therapie. Zeer vaak schiet deze 

uitleg ernstig tekort, zoals bij deze patiënte.

Het voorschrijven van geneesmiddelen krijgt van oudsher 

relatief weinig aandacht tijdens de artsenopleiding. Dit 

heeft tot gevolg dat farmacotherapie vaak ondoelma-

tig wordt aangewend. Aan de ene kant is er sprake van 

overmedicatie, zoals blijkt uit de veelvoorkomende poly-

farmacie bij ouderen en de behandeling van virale lucht-

weginfecties met antibiotica. Aan de andere kant wordt 

soms echter ten onrechte geen farmacotherapie gestart 

of wordt een gegeven behandeling slecht toegepast. Zo 
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Het is onwaarschijnlijk dat bijwerkingen met een lagere 

incidentie dan 1 op 500 herkend worden in fase III als de-

zelfde klacht ook spontaan kan voorkomen. Met het feit 

dat bij registratie nog niet alles over de veiligheid van het 

middel bekend kan zijn, moet dan ook terdege rekening 

worden gehouden en nieuwe farmaca dienen met terug-

houdendheid te worden voorgeschreven.

Kernpunt

• Bij de introductie van een nieuw geneesmiddel 

kunnen ernstige zeldzame bijwerkingen niet wor-

den uitgesloten.

het nieuwe middel wordt vergeleken met een therapie 

waarvan het effect vaststaat, of met een placebo. De fasen 

I tot en met III betreffen meestal in totaal ongeveer 1500 

mensen. Dat aantal is onvoldoende om zeldzame bijwer-

kingen op te sporen. Fase IV-onderzoek wordt uitgevoerd 

als een geneesmiddel op de markt is; het betreft dan vaak 

veiligheid en in het bijzonder ernstige bijwerkingen met 

een lage incidentie. Wanneer het gaat om effectiviteit, 

zijn het gecontroleerde onderzoek én het gerandomiseer-

de prospectieve onderzoek methodologisch de gouden 

standaard.

Tabel 3.11 Stappen in het therapeutisch proces (vrij naar Ufkes, 2005, en De Vries et al., 2004).

stap voorbeeld opmerkingen

stap 1 

ziekte a definieer het probleem van deze patiënt
b omschrijf het doel van de behandeling

c is de ziekte medicatiegevoelig?

a kankerpatiënt met pijn door botmetastasen
b  pijnvermindering, zodanig dat de patiënt een 

normale nachtrust heeft
c ja

soms eenvoudig (longontsteking: doel 
voorkomen overlijden), soms moeilijk 
(hoge bloeddruk: voorkomen langeter-
mijncomplicaties) 

stap 2 

geneesmiddel-
keuze

kies een geneesmiddel (voor deze patiënt)
criteria:
a effectiviteit
b bijwerkingen
c toepasbaarheid
d kosten

morfine (alternatieven o.a. NSAID’s, eventueel 
in combinatie met paracetamol)

welke alternatieven zijn er? houd reke-
ning met leeftijd, eventuele zwanger-
schap, orgaanfunctiestoornis, comedica-
tie, comorbiditeit, bekende allergieën

stap 3 

geneesmiddel-
toediening

a kies toedieningsvorm
b kies doseringsschema (voor deze patiënt)

a slow-release orale morfine
b 2 dd 30 mg

soms blijkt er geen geschikte toedie-
ningsvorm en/of -schema voor deze 
patiënt, ga dan terug naar stap 2

stap 4 

informatie informeer de patiënt in begin vaak misselijkheid en sufheid, gaat na 
enkele dagen over; maximaal effect na drie 
dagen; niet verslavend; veroorzaakt obstipatie, 
dus daar iets aan doen; na enige tijd (weken 
tot maanden) moet de dosis vaak worden 
verhoogd

informatie over onder andere over doel, 
duur, wat merkt de patiënt ervan, moge-
lijke bijwerkingen, wanneer contact op-
nemen bij onverwachte gebeurtenissen

stap 5

vervolgen a controleer op effectiviteit

b controleer op bijwerkingen
c  wanneer moet de behandeling weer 

stoppen?

a  de patiënt wordt gevraagd 2 dd een pijnscore 
bij te houden

b  onder andere obstipatie, sufheid en braken
c  eventueel stoppen als botmetastasen ver-

dwijnen door bijvoorbeeld chemotherapie of 
lokale bestraling

ad a. meet het effect (bijv. een pijnscore; 
als het medicament niet werkt, eventueel 
terug naar stap 2, of een tweede medica-
ment toevoegen?

stap 6

evalueer uw 
handelen

kennis up-to-date? Juiste literatuurbron-
nen gebruikt? Onverwachte effectiviteit/ 
toxiciteit?

bijvoorbeeld plaats slow-release orale morfine 
versus fentanylpleisters; kennis verkregen uit 
Farmacotherapeutisch Kompas 2009; bijvoor-
beeld aanhoudend braken

men kan zich baseren op primaire litera-
tuur, richtlijnen, experts, intuïtie; ingesle-
ten gewoonten moeten regelmatig tegen 
het licht worden gehouden

NSAID: niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel.
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Klinische genetica
F.J. Hes en M.H. Breuning

Inleiding

De kennis over genetica en het genoom van de mens heeft 

zich explosief ontwikkeld. In snel tempo komt nieuwe 

kennis beschikbaar, die niet zelden ook van belang is 

voor frequent voorkomende ziekten. Wie vandaag de dag 

de medisch-wetenschappelijke literatuur goed wil kun-

nen lezen, moet de belangrijkste basisbegrippen van de 

erfelijkheidsleer kennen en iets begrijpen van de manier 

waarop mutaties en variaties in het DNA ziekten veroor-

zaken. Het doel van dit hoofdstuk is u daarbij op weg te 

helpen.

4.1  Chromosomen en genen

4.1.1   Het menselijk genoom

Elke kernhoudende cel van de mens bevat 46 chromo-

somen, gerangschikt in 23 paren. Chromosomen zijn 

zeer lange draden (in totaal ongeveer 1 meter in elke cel) 

van compact opgerolde DNA-moleculen. Het DNA in 

een chromosoom heeft vier verschillende bouwstenen, 

de nucleotiden: adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en 

thymine (T). Eén enkele (haploïde) set van 23 chromoso-

men bevat 2,9 × 109 nucleotiden. Deze nucleotiden liggen 

tegenover elkaar volgens de regels van Watson en Crick, 

dat wil zeggen: een A tegenover een T en een C tegenover 

een G. Hierdoor ontstaat een dubbele helixstructuur die 

bestaat uit twee complementaire DNA-moleculen waarop 

genetische informatie ligt opgeslagen. Slechts ongeveer 

1% van al dit materiaal codeert voor eiwitten. Een stukje 

chromosoom dat codeert voor een eiwit wordt een gen 

genoemd.

4.1.2   Structuur en werking van een gen

In vrijwel alle genen van de mens wordt de coderende 

sequentie onderbroken door niet-coderend DNA. De 

coderende stukken worden exonen genoemd; de niet-co-

derende stukken DNA in een gen heten intronen (figuur 

4.1). Na transcriptie van DNA naar messenger-RNA wordt 

dit mRNA via translatie vertaald in eiwit, waarbij steeds 

drie nucleotiden een codon vormen voor één aminozuur 

(figuur 4.2). Bij transcriptie van DNA naar mRNA wordt 

elke keer een complementaire nucleotide ingebouwd, 

met uitzondering van adenine (A); daarbij wordt in plaats 

van thymine (T) uracil (U) ingebouwd. De translatie start 

vanaf het eerste codon voor methionine (in DNA is dat 

TAC en in RNA is dat AUG) en stopt door een stopcodon 

(in DNA zijn dat ACT, ATC en ATT en in RNA respectieve-

lijk UGA, UAG en UAA). De juiste volgorde van coderende 

tripletten is het leesraam (reading frame) van het gen.

De schatting van het aantal genen dat de mens bezit, 

loopt nogal uiteen, afhankelijk van de gehanteerde defini-

ties van een gen. Op dit moment schommelen de schattin-

gen tussen 20.000 en 25.000. Het is zeker dat in zeer veel 

genen alternatieve splicing optreedt, waarbij verschillende 

combinaties van exonen een bruikbaar eiwitproduct op-

leveren. Dit heeft tot gevolg dat het aantal verschillende 

eiwitproducten dat één cel kan produceren, ruim boven 

de 100.000 uitkomt.

Kernpunten

• Het erfelijk materiaal van de mens ligt opgeslagen 

op 23 chromosomenparen.

• Chromosomen bestaan uit lange strengen DNA, 

waarvan ongeveer 1% codeert voor genen (20.000-

25.000 in totaal).

• Genen kunnen coderen voor verschillende eiwit-

producten (> 100.000 in totaal).

4.1.3   Kiembaanmutaties en somatische mutaties

Bij elke celdeling wordt het gehele genoom eerst ver-

dubbeld, waarna een identieke set chromosomen wordt 

doorgegeven aan de twee dochtercellen. In de cellen 

treden voortdurend veranderingen in de chromosomen 

op, vooral tijdens de celdeling. De meeste veranderingen 

in het genetische materiaal worden gerepareerd door de 

DNA-herstelmachinerie. Wanneer dat niet gebeurt, zal de 

cel over het algemeen de celcyclus niet kunnen voltooien 

en zichzelf onschadelijk maken via geprogrammeerde 

celdood, apoptose. In zeldzame gevallen kan een cel die 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_4, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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Figuur 4.1 a. In het proces van DNA naar eiwit wordt in de celkern eerst een pre-RNA gevormd via transcriptie, waarbij de dubbele 

DNA-streng uiteenwijkt en een streng wordt overgeschreven in RNA; daarbij wordt in plaats van een thymine (T) uracil (U) ingebouwd. 

b. Vervolgens worden via splicing de intronen eruit geknipt, waarna het rijpe messenger-RNA (mRNA) uit de kern kan worden getrans-

porteerd naar het endoplasmatisch reticulum. 

Aan weerszijden van intronen bevinden zich herkenningsplaatsen voor de splicingsmachinerie: aan de 5’-kant de splicedonor, aan de 

3’-kant de spliceacceptor.

Figuur 4.2 Translatie van messenger-RNA (mRNA) in eiwit in cytoplasma aan ribosomen. Hierbij vormen steeds drie nucleotiden 

een code (codon) voor één aminozuur (terwijl meerdere tripletten tot eenzelfde aminozuur leiden, zoals GCU en GCA, die beide voor 

alanine coderen). Translatie start vanaf het eerste codon voor methionine (AUG) en stopt door een stopcodon (hier UAA). 

met: methionine; ala: alanine; asn: asparagine; lys: lysine; gly: glycine.
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mutatie in een ouderlijke geslachtscel of tijdens de vroege 

embryogenese (zie figuur 4.4).

een mutatie herbergt, overleven. Het dogma dat alle cel-

len dezelfde samenstelling van het genoom hebben, is dan 

ook niet langer houdbaar.

Veranderingen in niet-coderend DNA hebben meestal 

geen effect op de cel en uiteindelijk op het fenotype van de 

mens. Ook hebben lang niet alle veranderingen in code-

rend DNA een effect op het fenotype. Zo’n neutrale ver-

andering wordt een polymorfisme genoemd. Een veran-

dering in DNA die wel effect heeft op het fenotype, wordt 

meestal een mutatie genoemd. Het allel en de allelen zijn 

de verschillende verschijningsvormen van een gen of een 

polymorfisme.

Een mutatie in één cel of in een deel van de cellen, bij-

voorbeeld in een tumor, wordt een somatische mutatie 

genoemd. Een mutatie die wordt doorgegeven aan het 

nageslacht via een geslachtscel, wordt een kiembaanmu-

tatie genoemd. Bij het kind komt de mutatie dan in alle 

cellen voor. Wanneer iemand een mutatie in een deel van 

de cellen heeft, noemen we dit mozaïcisme (figuur 4.3). 

Indien deze mutatie zich in de geslachtscellen bevindt, 

kan deze worden doorgegeven aan het nageslacht. We 

spreken dan van een kiembaanmozaïek. Een genetische 

aandoening kan ook nieuw, ‘de novo’, ontstaan door een 

Figuur 4.3 Mozaïcisme. In één van de cellen is een mutatie 

ontstaan (gevulde cirkel). Wanneer deze zich deelt, zal in het 

geheel van cellen (lichaam) een deel van de cellen de mutatie 

bevatten.

  Intermezzo 4.1 

Genetica in de oudheid

Het valt niet mee om vast te stellen waar de geschie-

denis van de genetica precies begint. Wel is bekend 

dat vrij snel na het ontstaan van de aarde, zo’n vier 

miljard geleden, het eerste leven begon. De informatie 

over de geschiedenis van de genetica is niet zozeer 

opgeslagen in de literatuur als wel in het DNA van 

diverse species. Desalniettemin zijn in de (oude) litera-

tuur diverse verwijzingen naar de genetica te vinden.

Een van de oudste verwijzingen naar de genetica 

is waarschijnlijk een beschrijving van een rituele be-

snijdenis in de Talmoed en ‘The codes of religious 

law’, samengesteld door Maimonides en Karo, alsook 

in Genesis uit de Bijbel. Deze documenten werden 

opgesteld tussen 922 en 586 voor onze jaartelling, 

maar stammen wellicht af van observaties die al 3500 

jaar ouder waren. In deze manuscripten wordt be-

schreven dat sommige jongens, tegen de gebruiken 

van de religie in, niet besneden werden. Mogelijk wist 

de vroeg-Hebreeuwse beschaving al van het bestaan 

van de erfelijke aandoening hemofilie.

De Griekse filosofen Hippocrates, Aristoteles en 

Plato schreven ook al over erfelijkheid. Zij observeer-

den dat sommige aandoeningen dominant werden 

doorgegeven van ouder op kind. Plato beschreef dat de 

voorkeur van mensen om met gelijkgestemde mensen 

te verkeren, soms kon leiden tot nageslacht dat licha-

melijke en/of geestelijke beperkingen kende.

Moderne mijlpalen

1752  Maupertuis beschrijft een autosomaal domi-

nante postaxiale polydactylie in vier generaties 

binnen één familie.

1814  Joseph Adams, ‘A treatise on the supposed he-

reditary properties of diseases’, beschrijving van 

recessieve en dominante overerving in andere 

terminologie.

1859  Charles Darwin, ‘The origin of species’, modifi-

catie door natuurlijke selectie.

1866  Gregor Mendel, ‘Versuche über Pflanzen-

hybriden’, dominante en recessieve factoren.

1882  Walther Flemming, ‘Zell-substanz, Kern und 

Zelltheilung’, ontdekking van chromosomen.

1901  Hugo de Vries, Correns en Von Tschermak: her-

ontdekking van de wetten van Mendel.

1910  Thomas Hunt Morgan, ‘Sex limited inheritance 

in Drosophila’, genen bevinden zich op chromo-

somen.

1944  Oswald Avery, Colin MacLeod en Maclyn 

 McCarty, ‘Studies on the chemical nature of the 

substance inducing transformation of pneumo-

coccal types’, erfelijke informatie ligt opgeslagen 

in DNA.

1949  Oprichting Nederlandse Anthropogenetische 

Vereniging.

1953  James Watson en Francis Crick, ‘A structure for 

deoxyribose nucleic acid’, ontdekking van DNA.

1956  Jo Hin Tjio en Albert Levan, humaan genoom 

bestaat uit 23 paar chromosomen.

1959  Jerome Lejeune, syndroom van Down veroor-

zaakt door trisomie 21.
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DNA-methylering (ook wel hypermethylering) geldt als 

een van de belangrijkste epigenetische processen. Het 

begrip methylering beschrijft de toevoeging van een me-

thylgroep aan een cytosine, waardoor een methylcytosine 

gevormd wordt. Dit gebeurt vooral in zogenoemde cyto-

sine-fosfaat-guanine (CpG)-eilanden in de sequentie. In 

de promotorregio van genen bevinden zich veel van deze 

CpG-eilanden. De promotorregio is de DNA-sequentie 

aan het begin van een gen, die ervoor zorgt dat de trans-

criptie van een gen kan plaatsvinden. Wanneer deze ge-

bieden gehypomethyleerd zijn, is het DNA toegankelijk 

voor transcriptiefactoren en kan transcriptie plaatsvinden 

(het gen ‘staat aan’). Bij methylering van de CpG-eilanden 

in de promotorregio ‘staat het gen uit’. Sommige CpG-

eilanden zijn in normale toestand gemethyleerd, zoals de 

genen die een rol spelen bij X-chromosoominactivatie bij 

vrouwen en weefselspecifieke expressie (figuur 4.4).

Epigenetica slaat een brug tussen nature (aanleg) en nur-

ture (omgevingsfactoren). Epidemiologische studies heb-

ben laten zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen 

ziekte en de invloed van omgevingsfactoren, vooral tijdens 

de vroege ontwikkeling. Zo is de associatie tussen laag ge-

boortegewicht en een verhoogd risico op chronische ziek-

ten als hypertensie, CVA, type 2-diabetes en osteoporose. 

Het proces dat aan deze associatie ten grondslag ligt, wordt 

ontwikkelingsherprogrammering of imprinting genoemd 

en wordt gedefinieerd als het proces waardoor een orga-

nisme zich aan de omgeving probeert aan te passen door 

erfelijke epigenetische veranderingen. Deze epigenetische 

veranderingen kunnen later in het leven leiden tot ziekte. 

Zo kon uit gegevens en cijfers van het Zweeds bevolkings-

register worden aangetoond dat periodes van relatieve 

hongersnood bij een eerste generatie systematisch een 

hogere frequentie van diabetes bij de derde generatie tot 

gevolg had. Voorts is er ook een duidelijke associatie tussen 

DNA-methylatie en auto-immuunziekten. Hiervan zijn 

reumatische ziekten en SLE, in het bijzonder, de bekendste 

en meest onderzochte voorbeelden.

De afgelopen jaren zijn veel aanwijzingen gevonden 

voor een belangrijke rol van epigenetische processen tij-

dens de carcinogenese. Terwijl genetische processen veelal 

patiëntspecifiek zijn, vormen epigenetische processen 

zoals methylering een algemener kenmerk van tumoront-

wikkeling. Somatische methylering blijkt zelfs een even 

frequent voorkomende oorzaak te zijn van inactivatie van 

tumorsuppressorgenen als mutaties in het DNA.

Het mechanisme waarop CpG-methylering wordt door-

gegeven van ouder- naar dochtercel is inmiddels groten-

deels opgehelderd. De methyleringsstaat van het DNA 

wordt bij mitose overgedragen aan de dochtercellen door 

tussenkomst van het enzym maintenance methyltransferase. 

Deze zogenoemde epimutaties worden ook in toenemen-

de mate waargenomen in de kiembaan en kunnen leiden 

tot eenzelfde ziektebeeld als veroorzaakt door een kiem-

baanmutatie in het betreffende gen. Een goed voorbeeld 

hiervan zijn kiembaanepimutaties van het MLH1-gen 

1975  Edward Southern ontdekt methode om DNA-

fragmenten te isoleren en te analyseren.

1983  Kary Mullis ontdekt de polymerase chain reaction 

(PCR) om DNA-fragmenten te amplificeren.

1985  Lap-Chee Tsui lokaliseert het gen voor cystische 

fibrose (CF) op chromosoom 7.

1987  Klinische genetica erkend als medisch specia-

lisme.

1991  Mary-Claire King lokaliseert een gen op chro-

mosoom 17 dat verantwoordelijk is voor erfelijke 

borst- en eierstokkanker. 

1995  J. Graig Venter bepaalt de sequentie van het 

eerste genoom van een levend organisme, 

 Haemophilus influenzae.

1999  Internationaal consortium en Celera maken 

bekend dat zij beide onafhankelijk van elkaar het 

humaan genoom in kaart hebben gebracht.

2002  Integratie afdelingen klinische genetica in 

 academische ziekenhuizen.

2005  Introductie van de microarraytechniek (zie 

 intermezzo 4.2).

2008  Complete genetische kaart van het humane 

genoom (99% gesequenced met 99,99% nauw-

keurigheid).

De klinische genetica beweegt zich momenteel van 

een vakgebied met aandoeningen die betrekkelijk 

weinig voorkomen, naar een vakgebied met aandoe-

ningen die een prominente rol spelen in de gezond-

heidszorg. Onder het adagium ‘erfelijk is genetisch, 

maar genetisch is niet altijd erfelijk’ wordt duidelijk 

dat de kennis over nieuwe genetica onmisbaar is in 

de moderne geneeskunde. Zo zijn genetische defec-

ten betrokken bij de pathofysiologie van onder andere 

hart- en vaatziekten, tumoren en degeneratieve aan-

doeningen.

4.1.4   Epigenetica en ziekte

Niet alleen fouten in het DNA zelf kunnen leiden tot 

ziekte. Ook veranderingen in de genfunctie die optreden 

zonder wijzigingen in de sequentie van het DNA kunnen 

de activiteit van genen beïnvloeden. Deze zogenoemde 

epigenetische processen kunnen worden vergeleken 

met schakelaren die genen aan- en uitzetten. De epige-

netica is de leer van ‘mitotisch of meiotisch overerfbare 

veranderingen in genfunctie die niet verklaard worden 

door veranderingen in nucleotidesequentie’. Er worden 

twee epigenetische mechanismen onderscheiden: DNA-

methylering (zie volgende alinea) en veranderingen van 

het nucleosoom. Het nucleosoom is een fundamentele 

eenheid van verpakt DNA die bestaat uit twee kopieën 

van vier histonen waaromheen 146 basenparen van DNA 

zijn gewikkeld. Deze histonen zijn polypeptiden die op 

meer dan zestig verschillende manieren veranderd kun-

nen worden, onder andere door methylering, acetylering 

en fosforylatie.
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de-novo- en mozaïekmutaties betreft een verandering van 

een cytosine naar een thymine. Deze treden vaak op in een 

CG-sequentie, waarbij een CGA-codon (arginine) veran-

dert in een TGA-codon (stop). Zo is er dus een verband 

tussen epigenetica en het ontstaan van mutaties in DNA.

Kernpunten

• Niet alle mutaties in coderend DNA (genotype) 

gaan gepaard met de manifestatie van een ziekte 

(fenotype).

• Veranderingen in niet-coderend DNA hebben 

meestal geen effect op de cel en uiteindelijk op het 

fenotype van de mens.

• Een genmutatie in één cel of in een deel van de 

cellen wordt een somatische mutatie genoemd. 

Een genmutatie die wordt doorgegeven aan het 

nageslacht via een geslachtscel, wordt een kiem-

baanmutatie genoemd.

• Erfelijk is genetisch, maar genetisch is niet altijd 

erfelijk.

• Ook veranderingen in de genfunctie die optreden 

zonder wijzigingen in de DNA-sequentie, kunnen 

de activiteit van genen beïnvloeden (epigenetica).

die een erfelijke vorm van darmkanker (syndroom van 

Lynch) veroorzaken. De ontdekking van het bestaan van 

kiembaanepimutaties doet vervolgens de vraag rijzen of 

deze overerfbaar zijn van de ene generatie op de andere. 

Echter, de overdracht van methylering van ouder op kind 

wordt gecompliceerd door het gegeven dat het complete 

methyleringspatroon wordt gewist na de vorming van een 

zygote. Het is momenteel de vraag of hypermethylering 

op zich erfelijk is of dat er erfelijke factoren zijn die de 

methyleringsstatus kunnen beïnvloeden.

Veel spontane mutaties zijn puntmutaties, die de ver-

andering van een enkel basenpaar in de DNA-sequentie 

inhouden. Een van de meest frequente puntmutaties 

komt voort uit de deaminatie van een gemethyleerde 

cytosinebase (5-methylC). Humane kiemcellen zijn sterk 

gemethyleerd (veel genen staan uit). Na vorming van 

een zygote wordt het complete methyleringspatroon 

gewist (veel genen moeten weer aanstaan). De massale 

demethylering vindt onder andere plaats door spontane 

deaminatie, waardoor de base thymine ontstaat. Als deze 

veranderingen niet gecorrigeerd worden voordat het DNA 

is gerepliceerd, zal de cel de streng gebruiken die thymine 

bevat als matrijs, zodat er een blijvende verandering in 

de DNA-sequentie optreedt. Ongeveer de helft van alle 

zy
go

te

bla
stu

la

humane
kiemcellen:
sterk
gemethy-
leerd demethylering

onder andere door spontane deaminatie

somatische
methylering

gemuteerde cel
(afhankelijk van
plaats en tijdstip:
de-novo- of
mozaïekmutatie)

Figuur 4.4 Epigenetica en het ontstaan van mutaties. 
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een veranderde polariteit van het eiwit. Mutaties in de 

sequenties rond een exon die worden herkend door de 

splicing-machinerie, kunnen het splitsen van intronen en 

exonen verstoren. Dit worden splice-site-mutaties ge-

noemd. Het gevolg is meestal uitschakeling van het gen, 

omdat het normale product niet meer kan worden ge-

vormd. In de samenstelling van veel eiwitten komen vari-

aties voor. De meest voorkomende vorm van de coderende 

DNA-sequentie en van het eiwit wordt wild type genoemd, 

de verschillende alternatieve vormen de allelen.

Er zijn diverse manieren om vast te stellen of een mis-

sense-mutatie pathogeen is. Het liefst test men met een 

in-vitrotest de functie van het eiwit. Dergelijke tests zijn 

echter voor lang niet alle eiwitten beschikbaar. Een andere 

manier is de samenstelling van het eiwit bij de mens te 

vergelijken met die bij andere diersoorten. Functioneel 

relevante delen van eiwitten zijn vrijwel altijd sterk ge-

conserveerd, dat wil zeggen dat de samenstelling in de 

evolutie ongewijzigd is gebleven. Een minder belangrijke 

en indirecte aanwijzing geeft het bestuderen van ‘nor-

male’ personen uit de bevolking; als de variant daar niet 

voorkomt, kan dit erop wijzen dat er een relatie bestaat 

met de ziekte. Een zeer bewerkelijke, maar vaak effectieve 

methode is het inbrengen van de mutatie bij een muis, 

ofwel door het invoegen van de gewenste sequentie via 

homologe recombinatie (dat is uitwisselen van homologe 

sequenties), ofwel door het toevoegen van het afwijkende 

gen, een knock-in-muis. Het uitschakelen van een gen bij de 

4.1.5   Mutaties en ziekten

Op het genoom is de wet van Murphy van toepassing, de 

wet die zegt dat alles wat mis kan gaan, ook werkelijk 

wel eens mis zal gaan. In de samenstelling van een chro-

mosoom kan elke denkbare verandering optreden. Het 

wegraken van een of meer nucleotiden wordt deletie ge-

noemd. Wanneer er extra nucleotiden bijkomen, noemen 

we dat insertie en als een stukje sequentie wordt verdub-

beld, spreken we over duplicatie. Het vervangen van de 

ene nucleotide door een andere heet substitutie.

Wanneer in de coderende sequentie van een gen door 

een deletie één of twee nucleotiden wegvallen, verschuift 

het leesraam. Door deze frame-shift zal een klein stukje een 

geheel andere aminozuurvolgorde volgen. Deze verander-

de aminozuurvolgorde leidt meestal snel tot een prema-

tuur stopcodon (ACT, ATC of ATT), hetgeen resulteert in 

een verkort (getrunceerd) eiwit, dat in de meest gevallen 

niet functioneel is (figuur 4.5).

Een nonsense-mutatie leidt ook tot een te vroege stop 

in de translatie doordat door substitutie van één nucleo-

tide direct een stopcodon wordt gevormd. Een missense-

mutatie is eveneens een substitutie van één nucleotide 

waarbij één codon verandert, zodat ter plaatse een ander 

aminozuur wordt ingebouwd. Het is dan nog niet meteen 

zeker dat de verandering in eiwitstructuur ook werkelijk 

de oorzaak is van ziekte. Ziekteveroorzakende missense-

mutaties leiden bijvoorbeeld tot een andere vouwing of 
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Figuur 4.5 Gensamenstellingen en mutaties daarin (links) en de gevolgen daarvan voor mRNA en het gevormde eiwit (rechts). De 

meest voorkomende vorm van de coderende sequentie van DNA en van het eiwit wordt ‘wild type’ genoemd (a); het wegraken van 

één of meer nucleotiden heet deletie (b), het erbij komen van één of meer extra nucleotiden insertie (c). Wanneer in de coderende 

sequentie van een gen de volgorde verandert door deletie of insertie, verschuift het leesraam (‘frame-shift’), waardoor een klein 

stukje geheel andere aminozuurvolgorde volgt (b) en snel een prematuur stopcodon (c). Het vervangen van een nucleotide door een 

ander heet substitutie – als hierdoor een ander aminozuur wordt ingebouwd, is er sprake van een ‘missense’-mutatie (d); als er een 

stopcodon wordt gevormd, is er een ‘nonsense’-mutatie (e). 

met: methionine; ala: alanine; asn: asparagine; lys: lysine; ile: isoleucine; tyr: tyrosine.
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4.2  Autosomaal dominant erfelijke ziekten

Bij een dominant overervende aandoening is sprake van 

een afwijkend allel (n) dat dominant is over het normale 

allel (N) (figuur 4.6a). Patiënten met de aandoening zijn 

vrijwel altijd heterozygoot (Nn); homozygotie voor een 

dominante aandoening (nn) is vaak niet met het leven 

verenigbaar. Het afwijkende allel wordt van generatie 

op generatie doorgegeven (figuur 4.6b), maar hoeft niet 

altijd tot expressie te komen. Men spreekt in dat geval van 

verminderde penetrantie. Daardoor kan het lijken dat de 

aandoening ‘een generatie overslaat’. Autosomaal bete-

kent dat het allelen betreft die niet op geslachtschromoso-

men liggen, maar op een van de 22 andere chromosomen. 

Dit leidt ertoe dat vrouwen en mannen evenveel kans 

hebben de genetische predispositie voor een aandoening 

te erven.

Casuïstiek 

• Erfelijke pancreatitis

• Hepatocystine en autosomaal dominante polycys-

teuze leverziekte

• Hypokaliëmische periodieke paralyse

• Een Nederlandse familie met het erfelijke periodieke 

koortssyndroom ‘tumornecrosisfactor receptor-

associated periodic syndrome’ (TRAPS)

• Ionkanaaleiwitten en het lange-QT-intervalsyndroom

4.2.1   Cystennieren

Dominant erfelijke cystennieren (zie hoofdstuk 14) zijn 

genetisch heterogeen. Dat wil zeggen dat dezelfde klini-

sche ziekteverschijnselen kunnen worden veroorzaakt 

door mutaties in verschillende genen. Een meerderheid 

van 85% van de mensen met dominant erfelijke cystennie-

ren heeft een mutatie in het PKD1-gen (PKD: polycystic 

kidney disease) op de korte arm van chromosoom 16. De 

overige patiënten met de dominant erfelijke vorm van 

cystennieren hebben een mutatie in het PKD2-gen op de 

lange arm van chromosoom 4. Er zijn enkele families be-

schreven waarbij de oorzakelijke mutatie zich in geen van 

de beide bekende genen lijkt te bevinden. Een derde gen 

voor de dominante vorm is echter nog niet gelokaliseerd 

of geïdentificeerd.

Bij patiënten met een mutatie in het PKD1-gen ver-

loopt de achteruitgang van de nierfunctie sneller dan bij 

mensen met een mutatie in het PKD2-gen. Gemiddeld 

treedt een terminale nierfunctiestoornis bij een patiënt 

met een PKD1-mutatie op 53-jarige leeftijd op, bij een pa-

tiënt met een PKD2-mutatie op 69-jarige leeftijd. Alhoe-

wel op latere leeftijd de nier geheel gevuld is met cysten, 

ontstaan de cysten slechts in ongeveer 1 tot 2% van de 

ongeveer één miljoen nefronen die een nier bevat. Hoe 

muis om de functie van dit gen te testen, wordt knock-out 

genoemd.

Wanneer een mutatie tot gevolg heeft dat een eiwit 

niet goed meer kan worden aangemaakt, heet dit loss of 

function. Men spreekt van gain of function wanneer door een 

mutatie de samenstelling van een eiwit zodanig verandert 

dat het gedrag van het eiwit tot een ziekte leidt.

Casuïstiek 

• Van interleukine 12-receptor-β1- en interferon 

[gamma]-receptor-1-mutaties naar niet-tubercu-

leuze mycobacteriële infecties en salmonellose

• Leptine en adipositas

• Risicofactoren voor veneuze trombose: factor V 

Leiden en protrombine 20210A

• POU1F1- en PROP1-mutaties bij deficiëntie van 

hypofysevoorkwabhormonen

• Een genetische kinderziekte met gevolgen op de 

volwassen leeftijd: Denys-Drash-syndroom

patiënt met
dominante ziekte gezonde partner

Nn NN

N N

nNNN

nN
geslachts-
cellen

kinderen

I

II

III

IV

man, gezond

man, ziek

vrouw, gezond

vrouw, ziek

Figuur 4.6 Dominante overerving. a. Bij een dominant over-

ervende aandoening is sprake van een afwijkend allel (n) op 

het ene chromosoom dat dominant is over het normale allel 

(N) dat gelegen is op het andere chromosoom. De helft van de 

haploïde geslachtscellen zal het afwijkende allel (n) en de helft 

het normale allel (N) bezitten. Hierdoor zal 50% van de nako-

melingen de aandoening erven. b. Stamboom van dominant 

erfelijke aandoening.

A

B
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Casuïstiek 

• Intracraniële aneurysmata en autosomaal domi-

nant erfelijke cystennieren

• Van polycystinen naar polycysteuze nierziekten

4.3  Autosomaal recessief erfelijke ziekten

Meestal komen autosomaal recessieve ziekten sporadisch 

voor en ze worden niet van de ene generatie op de andere 

doorgegeven zoals bij dominante overerving (figuur 4.7). 

Een uitzondering hierop doet zich voor wanneer een 

homozygoot (aa) kinderen krijgt met iemand die drager is 

van dezelfde aandoening (Aa). In die situatie zal de helft 

van de kinderen ook de aandoening erven en spreekt men 

van pseudodominante overerving.

De kans op recessieve aandoeningen neemt toe wanneer 

tussen de ouders consanguïniteit ofwel bloedverwant-

schap bestaat.

4.3.1   Cystische f ibrose, taaislijmziekte

Bij cystische fibrose (CF) is het slijm in de luchtwegen te 

taai, waardoor ze worden afgesloten en er zich bacteriën 

kunnen nestelen, hetgeen leidt tot chronische ontsteking 

en progressief verlies van longweefsel (zie hoofdstuk 16). 

Ook in andere klieren is het secreet te taai, vooral in het 

pancreas, zodat uitvoerwegen verstopt kunnen raken en 

enzymen die nodig zijn voor de vertering de darm niet 

kunnen bereiken. In het vas deferens kan al zeer vroeg een 

afsluiting ontstaan, leidend tot congenitale bilaterale af-

wezigheid van het vas deferens (CBAVD) en azoöspermie.

De oorzaak van CF is een mutatie in het CFTR-gen, 

dat codeert voor de cystic fibrosis transmembrane conduc-

tance regulator. De overerving is autosomaal recessief; 

het CFTR-gen ligt op de lange arm van chromosoom 7. 

De meest voorkomende mutatie die tot CF leidt, is een 

deletie van drie nucleotiden, delta-F508, waardoor één 

aminozuur, fenylalanine op positie 169/170, niet kan 

worden ingebouwd. Deze mutatie neemt 70% van alle 

CF-mutaties voor haar rekening en 90% van de patiënten 

in Nederland is drager van ten minste één delta-F508-

allel. Het gevolg van deze delta-F508-mutatie is dat het 

CFTR-eiwit nog wel wordt aangemaakt, maar niet goed 

wordt gevouwen. Het blijft steken in het endoplasma-

tisch reticulum en kan niet naar de celmembraan wor-

den getransporteerd.

Er zijn inmiddels meer dan duizend verschillende 

CFTR-mutaties beschreven. Mutaties die leiden tot CF 

worden op basis van hun pathofysiologisch mechanisme 

onderverdeeld in zes verschillende klassen:

 − geen eiwit door een nonsense-, frame-shift- of splice-

site-mutatie;

cysten ontstaan en groeien wordt intensief onderzocht 

om een gerichte behandeling, die nu niet beschikbaar is, 

te ontwikkelen.

Cysten in de nier komen bij veel verschillende aandoe-

ningen voor. Naast dominant erfelijke cystennieren, zijn 

er nog andere erfelijke aandoeningen die met de vor-

ming van cysten in de nier gepaard gaan en waarvan een 

aantal verantwoordelijke genen is geïdentificeerd. Alle 

eiwitten die door deze genen worden gecodeerd, bevin-

den zich in de renale epitheelcel in of bij de trilhaar, het 

cilium, dat deze cel bezit. Volgens de huidige werkhypo-

these speelt het cilium een essentiële rol bij het instand-

houden van de buisstructuur van het nefron. Verstoorde 

verhoudingen tussen de eiwitten in en bij het cilium 

zouden kunnen leiden tot een signaal dat aanzet tot een 

versnelde deling van epitheelcellen, waardoor ruimtege-

brek ontstaat. Het surplus aan cellen in de buis leidt tot 

vorming van een bol, een cyste. De signaalroute die bij 

defecten in het PKD1- en PKD2-gen verstoord wordt, is 

nog niet geheel opgehelderd.

Kernpunten

• Bij autosomaal dominante overerving erft 50% van 

de nakomelingen de aanleg voor een ziekte.

• Bij autosomaal dominante overerving is de man-

vrouwverhouding in principe 1 : 1.

• Het afwijkende allel wordt van generatie op genera-

tie doorgegeven, maar hoeft niet altijd tot expressie 

te komen (penetrantie < 100%, bijvoorbeeld bij 

erfelijke borst- en darmkanker).

Figuur 4.7 Recessieve overerving. Bij recessieve overerving 

komt de aandoening alleen tot expressie bij een drager van 

twee afwijkende allelen (aa). Meestal betreft het gezonde 

 ouders die dragers zijn van een normaal allel (A) op het ene 

chromosoom en een afwijkend allel (a) dat gelegen is op het 

andere chromosoom. Zij hebben 25% kans op en kind met de 

aandoening (aa), 50% op een gezond kind dat drager is (Aa of 

aA) en 25% op een kind dat gezond en geen drager is (AA).

Aa Aa

AaaA

3 : 4  gezonde zoon of dochter

AA aa

1 : 4
zieke

zoon of
dochter
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actief is. Dit proces heet X-inactivatie. Wanneer dit ongun-

stig uitpakt en steeds het ‘goede’ chromosoom geïnacti-

veerd wordt, kunnen ook draagsters manifestaties van een 

X-gebonden aandoening krijgen. Dit is echter zeldzaam.

Slechts enkele aandoeningen erven X-gebonden domi-

nant over, zoals vitamine D-onafhankelijke rachitis door 

mutaties in het PHEX-gen. Bij X-gebonden dominant over-

ervende genen zijn vrouwen meestal milder aangedaan 

dan mannen. Soms is de afwijkende eigenschap bij mannen 

zo schadelijk dat zij zich niet goed kunnen ontwikkelen; 

de zwangerschap eindigt in een vroege miskraam (bijvoor-

beeld incontinentia pigmenti type I). Draagsters van zo’n 

dominant erfelijke mutatie krijgen daarom alleen gezonde 

zonen. Dochters hebben 50% kans deze mutatie te erven.

4.4.1   Hemof ilie

Hemofilie is een genetisch heterogene aandoening; onge-

veer 75% van de patiënten heeft hemofilie A, een tekort aan 

stollingsfactor VIII, terwijl ongeveer 25% hemofilie B heeft 

door een tekort aan stollingsfactor IX. De genen die code-

ren voor deze eiwitten liggen op de lange arm van het X-

chromosoom. Het effect van inactiverende mutaties is bij 

mannen veel ernstiger dan bij vrouwen, omdat zij slechts 

één X-chromosoom bezitten. Bij draagsters kan door een 

ongunstige X-inactivatie een verhoogde bloedingsneiging 

ontstaan. Zonen van een draagster van een hemofiliemuta-

tie hebben 50% kans de aandoening te erven (figuur 4.8).

De diagnose hemofilie wordt gesteld door stollingsonder-

zoek en specifieke factorbepaling (zie hoofdstuk 7). Vervol-

gens kan de diagnose worden bevestigd met mutatieanalyse 

van het gen. Zoals bij elke X-gebonden aandoening komt 

bij ongeveer een derde van de gevallen een nieuw ontstane 

mutatie voor en bij twee derde een familiaire mutatie. Alle 

soorten mutaties komen voor, inclusief missense-mutaties, 

die leiden tot de aanmaak van eiwit met een afwijkende 

samenstelling, hetgeen kan resulteren in ‘milde’ hemofilie.

De meest voorkomende mutatie die leidt tot ernstige 

hemofilie A is een bijzondere. Deze mutatie kan niet wor-

den opgespoord met de meest gebruikte methoden, zoals 

sequentiebepaling van exonen. Doordat zich pal voor 

het factor VIII-gen en in het 22e intron sequenties be-

vinden die zeer homoloog zijn (F8A, F8A* en F8A**), kan 

een inversie ontstaan waardoor het voorste deel van het 

gen (exon 1-22) in de omgekeerde richting komt te staan 

en transcriptie van het complete gen onmogelijk wordt. 

De inversie van exon 1-22 treedt vrijwel alleen tijdens de 

meiose bij grootvader op, wanneer het X-chromosoom 

ongepaard is. Deze inversie is verantwoordelijk voor 45% 

van de gevallen van ernstige hemofilie.

De inversie van exon 1-22, nonsense- en frame-shift-mu-

taties leiden tot volledige afwezigheid van het factor VIII-

eiwit en tot ernstige hemofilie. De kans dat gesuppleerde 

stollingsfactor VIII als vreemd wordt herkend en zal wor-

den geïnactiveerd door antistoffen, is bij deze patiënten 

duidelijk verhoogd in vergelijking met diegenen die een 

 − blok in de verwerking van het eiwit door een missense-

mutatie of deletie van een of meer aminozuren (voor-

beeld: delta-F508);

 − mutaties die de regulering van het chloridekanaal 

verstoren. Het eiwit wordt in de membraan van epi-

theelcellen ingebouwd, maar reageert niet goed op 

stimulering door cyclisch AMP.

 − mutaties die het chloridetransport verstoren. Het eiwit 

is in de celmembraan aanwezig, maar het transport 

van chloride-ionen is verminderd.

 − mutaties die de stabiliteit van het eiwit aantasten. Een 

voorbeeld is een nonsense-mutatie op positie 1412, 

waardoor de laatste zeventig aminozuren niet worden 

ingebouwd (glu1412stop). Het eiwit wordt normaal 

aangemaakt en verwerkt en bereikt de celmembraan, 

maar de halveringstijd is sterk verkort, mogelijk door 

verminderde stabiliteit en versnelde afbraak.

 − defecten in de regulatie van andere kanaaleiwitten.

Kernpunten

• Bij recessieve overerving komt de aandoening tot 

expressie bij twee afwijkende allelen (aa).

• Dragers (Aa) hebben meestal geen verschijnselen 

van de aandoening.

• Bij autosomaal recessieve overerving is de man-

vrouwverhouding in principe 1 : 1.

Casuïstiek 

• Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie: het syn-

droom van Gilbert en van Crigler-Najjar type I en II

• Apolipoproteïne E2 en familiaire dysbètalipoprote-

inemie

• De ziekte van Wilson: koperstapeling door mutaties 

in ATP7B

• PKHD1 en recessief erfelijke cystennieren

• De ziekte van Gaucher

4.4  Geslachtsgebonden erfelijke ziekten

Men spreekt van geslachtsgebonden overerving als de 

betreffende genen op het X- of Y-chromosoom liggen. Het 

betreft bijna altijd mutaties van genen op het X-chromo-

soom, omdat het Y-chromosoom nauwelijks genen bevat. 

De meest voorkomende geslachtsgebonden overerving is 

de X-gebonden recessieve vorm. Hierbij zijn voornamelijk 

mannen aangedaan. Het effect van mutaties is bij mannen 

veel ernstiger dan bij vrouwen, omdat zij slechts één X-

chromosoom bezitten.

Bij vrouwen wordt in iedere cel één X-chromosoom 

vroeg in de embryogenese geïnactiveerd, zodat in de li-

chaamscellen van een vrouw slechts één X-chromosoom 
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4.5  Multifactorieel overervende ziekten

Ziekten met een mendeliaanse overerving – dominant, 

recessief en geslachtsgebonden – zijn zeldzaam. Veelvoor-

komende aandoeningen, zoals astma, kanker, hart- en 

vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes mellitus, worden 

veroorzaakt door een combinatie van erfelijke aanleg en 

omgevingsfactoren. In de overgrote meerderheid van de 

gevallen bestaat de erfelijke component uit verscheidene 

genen die ieder op zichzelf een beperkte invloed hebben. 

Onder invloed van een ongunstige omgeving zal echter 

een combinatie van ongunstige allelen op verschillende 

loci tot ziekte kunnen leiden. Dit worden multifactorieel 

erfelijke ziekten genoemd.

4.5.1   Identif icatie van multifactoriële genen

Traditioneel wordt de invloed van genen bepaald aan de 

hand van tweelingenonderzoek. Monozygote tweelingen 

missense-mutatie hebben die leidt tot de productie van 

factor VIII met een afwijkende samenstelling. Mutatieon-

derzoek is daarom niet alleen van belang voor prenatale 

diagnostiek en voor de bepaling van de herhalingskans in 

het gezin van de patiënt, maar ook voor de behandeling.

Kernpunten

• De meest voorkomende geslachtsgebonden overer-

ving is de X-gebonden recessieve vorm. Hierbij zijn 

voornamelijk mannen aangedaan en zijn vrouwen 

draagster van de ziekte. Mannen geven de ziekte 

niet door aan hun zonen, maar geven de ziekte-

veroorzakende mutatie op het X-chromosoom wel 

door aan hun dochters.

• Slechts enkele aandoeningen erven X-gebonden 

dominant over. Hierbij zijn vrouwen meestal milder 

aangedaan dan mannen. Mannen geven de aanleg 

door aan al hun dochters en aan geen van hun zonen.

Figuur 4.8 Geslachtsgebonden overerving. a. De meest voorkomende geslachtsgebonden overerving is de X-gebonden recessieve 

vorm. Hierbij zijn vrouwen draagster van de aandoening. Naast een afwijkend allel (XA) dragen zij ook een normaal functionerend 

allel (X). Mannelijke dragers (XA) zijn aangedaan omdat zij geen tweede X-chromosoom, maar een Y-chromosoom hebben. b. Man-

nelijke dragers (XAY) kunnen de aandoening dan ook niet doorgeven aan hun zoons (die ontvangen immers het Y-chromosoom van 

vader). c. Stamboom van een geslachtsgebonden erfelijke aandoening.
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4.5.2   Diabetes mellitus

Diabetes mellitus is al lang de nachtmerrie van de ge-

neticus. Dat komt doordat nog maar weinig bekend is 

over de manier waarop de genetische aanleg, die duide-

lijk een cruciale rol speelt, leidt tot het ontstaan van een 

absoluut of relatief tekort aan insuline, het kenmerk 

van de ziekte. Voor een goed begrip van de overerving 

kunnen de verschillende vormen van diabetes mellitus 

het best in vijf groepen worden verdeeld (zie ook hoofd-

stuk 20).

Diabetes mellitus type 1, juveniele diabetes
Er is een ernstig tekort aan insuline door destructie van 

bètacellen in het pancreas via auto-immuunantistoffen 

gericht tegen deze cellen. In prospectief onderzoek bij 

monozygote tweelingen is vastgesteld dat nadat bij één 

van hen type 1-diabetes is vastgesteld, in 36% van de geval-

len ook de tweede diabetes krijgt. Dit percentage is veel 

hoger dan bij broers en zusters. Toch is lang niet 100% van 

de monozygote tweelingen concordant, hetgeen bewijst 

dat naast een genetische predispositie andere factoren het 

verlies van insulineproducerende bètacellen beïnvloeden.

Het belangrijkste gen voor type 1-diabetes is HLA-DR, 

waarbij vooral de varianten HLA-DR3 en HLA-DR4 de 

kans op het ontstaan van type 1-diabetes vergroten. Het 

HLA-DR-locus zou verantwoordelijk zijn voor ongeveer 

70% van de genetische predispositie. Door uitgebreid 

familieonderzoek zijn verspreid in het genoom nog acht-

tien andere locaties gevonden waar zich genen kunnen 

bevinden die de overige 30% predispositie verklaren. Ver-

scheidene genen zijn inmiddels geïdentificeerd, maar hun 

specifieke rol bij de destructie van bètacellen is nog niet 

ontrafeld.

Broers en zussen van een patiënt met diabetes mel-

litus hebben een verhoogde kans op deze aandoening 

van ongeveer 7%. Deze kans varieert naar gelang het 

aantal HLA-haplotypen dat deze siblings gemeen heb-

ben: 1% bij nul gemeenschappelijke haplotypen, 5% bij 

één gemeenschappelijk haplotype, 15 tot 20% bij twee 

gemeenschappelijke haplotypen, 20 tot 25% wanneer 

dit de combinatie HLA-DR3/4 is. De kans op diabetes bij 

kinderen van een patiënt met type 1 varieert tussen 1 en 

5%, maar verdubbelt wanneer één der ouders al diabetes 

kreeg vóór de leeftijd van 11 jaar. Wanneer beide ouders 

type 1-diabetes hebben, varieert de kans tussen 10 en 

25%.

Diabetes mellitus type 2, ouderdomsdiabetes
In combinatie met omgevings- en gedragsfactoren wordt 

type 2-diabetes veroorzaakt door ongunstige genvarian-

ten. Bij de meest voorkomende vorm van type 2-diabetes 

zijn veel genen betrokken en het is bijzonder moeilijk ge-

bleken deze genen te identificeren en hun individuele rol 

bij het ontstaan van diabetes mellitus op te helderen. Voor-

spellende DNA-diagnostiek is dan ook nog niet mogelijk.

hebben identiek DNA en staan bloot aan min of meer 

dezelfde omgevingsinvloeden; dizygote tweelingen delen 

slechts 50% van hun genen en hebben eveneens dezelfde 

omgeving. Wanneer genen een cruciale rol spelen, hebben 

homozygote tweelingen significant vaker dezelfde ziekte 

(concordant) dan dizygote tweelingen.

Er zijn verschillende strategieën gebruikt om genen die 

predisponeren voor veelvoorkomende aandoeningen op 

te sporen. Zo heeft men varianten in bekende genen gety-

peerd in groepen patiënten en gezonde controlepersonen. 

Wanneer de verdeling van allelen in de patiëntengroep 

significant afwijkt van die in de controlegroep, kan dit 

betekenen dat er een associatie is tussen het onderzochte 

gen en de ziekte. De mate van associatie wordt uitgedrukt 

in het relatieve risico (RR).

Zo heeft bijvoorbeeld een drager van het HLA-B27-an-

tigeen een tachtig keer grotere kans de ziekte van Bechte-

rew te krijgen dan een niet-drager. Er zijn ook allelen die 

tegen bepaalde ziekten beschermen; het relatieve risico is 

dan kleiner dan 1.

Een tweede krachtige methode om genen op te sporen 

is familieonderzoek. De belangrijkste successen zijn tot 

nu toe geboekt door in families met een uitzonderlijk 

hoog aantal ziektegevallen de overerving van genvarian-

ten te bestuderen. Een andere benadering is het vergelij-

ken van broers en zusters met en zonder de ziekte (sibpair-

analyse). Door een groot aantal genvarianten te typeren en 

te zoeken naar overeenkomsten tussen aangedane siblings 

kan men predisponerende genen op het spoor komen.

Het is van groot belang zich te realiseren dat het vinden 

van een predisponerende genvariant iets wezenlijk anders 

is dan het stellen van een diagnose. Hierboven werd de 

sterke associatie tussen HLA-B27 en de ziekte van Bech-

terew genoemd. Ongeveer 9% van de Nederlandse bevol-

king draagt dit antigeen, maar minder dan 1% krijgt de 

ziekte. De diagnose berust dan ook op het karakteristieke 

klachtenpatroon en het vinden van ontstekingsverschijn-

selen in de sacro-iliacale gewrichten bij röntgenonder-

zoek, en niet op HLA-typering.

De verwachting is dat in de komende jaren veel meer 

kennis over de relatie tussen genen en ziekten beschik-

baar zal komen. Daardoor zal voor veel multifactorieel 

erfelijke aandoeningen een erfelijke predispositie in-

dividueel bepaald kunnen worden. Uiteindelijk zal dit 

kunnen leiden tot vroege interventies om ziekten te 

voorkomen.

Kernpunten

• Bij multifactorieel overervende aandoeningen spe-

len behalve verschillende genen ook omgevingsfac-

toren een rol.

• Doordat verschillende factoren een rol spelen, 

neemt het herhalingsrisico voor minder nauw ver-

wante familieleden snel af.
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Kernpunten

• Zowel type 1-diabetes als type 2-diabetes kan fami-

liair voorkomen.

• Diabetes is een goed voorbeeld van multifactori-

ele overerving, maar er bestaan ook autosomaal 

dominante (MODY), autosomaal recessieve en 

mitochondrieel (in combinatie met doofheid) over-

ervende vormen.

• Bij mitochondriële overerving wordt de ziekte door 

de moeder aan haar kinderen doorgegeven; zij krij-

gen de mitochondriën via de eicel van hun moeder.

  Intermezzo 4.2 

Genetische associatiestudies bij multi-

factorieel erfelijke ziekten

Recent zijn vele studies gepubliceerd naar de gene-

tische oorzaak van multifactorieel bepaalde ziekten, 

zoals auto-immuunziekten, diabetes type 1 en 2, coro-

nair vaatlijden, inflammatoire darmziekten, coeliakie, 

prostaat- en borstkanker. Het nieuwe aan deze stu-

dies is dat niet werd uitgegaan van kandidaatgenen, 

maar dat polymorfe varianten verspreid in het gehele 

genoom werden getest. Dit heeft tientallen genen 

opgeleverd die de kans op het optreden van een ziekte 

beïnvloeden.

Bij dit onderzoek wordt het DNA van patiënten en 

controles getest op glasplaatjes waarop zich 250.000-

500.000 spotjes bevinden (microarray) die correspon-

deren met een variatie in de DNA-volgorde, een single 

nucleotide polymorphism (SNP). Wanneer de frequentie 

van een bepaalde variant significant verschillend is 

tussen patiënten en controles, kan dit duiden op 

een associatie tussen het stuk DNA rond de SNP en 

het optreden van een ziekte. Is de frequentie van de 

variant bij patiënten hoger dan bij controles, dan pre-

disponeert de variant voor de ziekte; is de frequentie 

lager, dan verleent deze bescherming.

De kracht van deze genoomwijde associatie (GWA)-

studies is dat al het genetische materiaal wordt getest, 

zonder voorafgaande hypothese, behalve dan de aan-

name dat genetische factoren een belangrijke rol spe-

len. Omdat zeer grote aantallen SNP’s worden getest, 

is de kans op het vinden van een schijnbare associatie 

door toeval groot. Om dit uit te sluiten worden zeer 

grote aantallen patiënten en controles getest en di-

ent men een gevonden associatie te bevestigen in een 

tweede en liefst meer onafhankelijk verzamelde groep 

patiënten en controles.

De resultaten van de GWA-studies geven aanlei-

ding tot enthousiasme vanwege spectaculair lage 

p-waarden die aangeven dat associaties heel zeker 

zijn. Er is echter ook scepsis, want het blijkt dat steeds 

zeer veel varianten een gering effect hebben. Combi-

MODY
Een bijzondere vorm van diabetes mellitus type 2 is de 

maturity-onset diabetes of the young (MODY), die voorkomt 

bij ongeveer 5% van de diabetici. MODY is een autosomaal 

dominant erfelijke vorm van diabetes die het gevolg kan 

zijn van mutaties in ten minste zes verschillende genen 

(MODY1-6). Vijf van deze genen zijn geïdentificeerd en in 

families met MODY is DNA-diagnostiek mogelijk.

Vroege herkenning van MODY is van belang omdat 

er een duidelijke genotype-fenotyperelatie is. Dat wil 

zeggen dat de aard van de genmutatie invloed heeft 

op het ziektebeeld. Mensen met een mutatie in het 

glucokinasegen (MODY2) hebben een milde vorm van 

diabetes die kan worden behandeld met orale bloedsui-

kerverlagende middelen en die zelden aanleiding geeft 

tot complicaties zoals blindheid en nierschade. MODY3, 

veroorzaakt door mutaties in het gen hepatic nuclear fac-

tor 1 alpha (HNF1A), heeft een veel ongunstiger beloop, 

waarbij vaker insulineafhankelijkheid en diabetische 

complicaties ontstaan. Bovendien reageren mensen met 

een HNF1A-mutatie, die leidt tot MODY3, beter op een 

specifieke groep orale bloedsuikerverlagende middelen, 

de sulfonylureumderivaten, en minder goed op biguani-

den. Dit zou samenhangen met het feit dat biguaniden 

aangrijpen op stappen in de secretie die door een HN-

F1A-tekort gestoord zijn, terwijl sulfonylureumderiva-

ten deze stappen juist omzeilen en elders aangrijpen om 

de insulinesecretie te verhogen.

Mitochondriële overerving
De combinatie van diabetes mellitus met doofheid kan 

worden veroorzaakt door een puntmutatie in mitochon-

drieel DNA. Het mitochondrion heeft een eigen stukje 

circulair DNA dat autonoom repliceert en met de mito-

chondriën wordt doorgegeven aan de nakomelingen. 

Omdat wij onze mitochondriën via de eicel van moeder 

krijgen, wordt deze ziekte door de moeder aan haar kin-

deren doorgegeven.

Overige vormen van diabetes mellitus
Diabetes mellitus kan eveneens een onderdeel zijn van 

syndromen waarbij er tevens stoornissen of aangebo-

ren afwijkingen bestaan in andere organen. Een voor-

beeld hiervan is het autosomaal recessief overervende 

syndroom van Wolfram, een combinatie van diabetes 

mellitus met diabetes insipidus, nervusopticusatrofie 

en doofheid. Een ander voorbeeld is het syndroom van 

Bardet-Biedl. Dit syndroom is een combinatie van di-

abetes mellitus met mentale retardatie, polydactylie, 

pigmentretinopathie, vetzucht en hypogenitalisme. 

Lang is gedacht dat dit syndroom autosomaal recessief 

erfelijk was. Inmiddels is bekend dat ten minste acht 

verschillende genen bij het ontstaan van dit syndroom 

betrokken zijn en dat vaak combinaties van twee of 

meer missense-mutaties in deze genen nodig zijn om 

het ziektebeeld te veroorzaken.
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naties van varianten die tezamen een heel hoge kans 

veroorzaken, zijn uiterst zeldzaam. Hierdoor is de vo-

orspellende waarde van de genetische tests nauwelijks 

groter dan die van de klinische tests.

Anderzijds kan het grote aantal betrokken genen 

juist kansen gaan opleveren voor preventieve en 

therapeutische interventies. Deze zullen echter pas 

veilig kunnen worden toegepast wanneer de keten van 

gebeurtenissen die leidt tot ziekte, volledig is opge-

helderd en begrepen. Het kan om die reden nog wel 

even duren voor het tijdperk van ‘personalized medi-

cine’, van op het individu toegesneden preventie en 

behandeling, zal aanbreken.

chromosoom

SNP 1 SNP 2 SNP 3 SNP 4 SNP 5 SNP 6 SNP 7 SNP 8

5′ 3′

Blok 2Blok 1
1 2 3t 4 5 6 7 8t

Exon

4.6  Oncogenetica

De oncogenetica is een belangrijk onderdeel van de klini-

sche genetica. Ongeveer 40% van de huidige adviesvragen 

in de klinisch-genetische centra betreft vragen over tu-

moren. Hoewel slechts een minderheid van alle tumoren 

erfelijk is, hebben dragers van kiembaanmutaties een sterk 

verhoogd risico om gedurende het leven een maligniteit te 

ontwikkelen. In deze paragraaf worden, na een algemene 

inleiding over basale oncogenetische begrippen, de twee 

meest voorkomende erfelijke tumoren besproken: borst- 

en darmkanker.

4.6.1   Tumoren ontstaan door mutaties in genen

Een tumor ontstaat in stappen (figuur 4.9). De eerste mu-

tatie die predisponeert voor kanker, heeft nog geen merk-

baar effect. Wanneer echter in de gemuteerde celpopulatie 

tweede, derde of meer mutaties ontstaan, kan de regulatie 

van celgroei en differentiatie dusdanig verstoord raken dat 

tumorgroei optreedt.

Om als tumor succesvol te zijn, moeten de cellen geza-

menlijk de volgende eigenschappen ontwikkelen:

 − onafhankelijkheid van externe groeibevorderende sig-

nalen;

 − ongevoeligheid voor externe groeiremmende signalen;

 − het vermijden van apoptose (geprogrammeerde cel-

dood);

 − oneindig doorgaan met delen;

 − stimuleren van vaatgroei in de omgeving;

 − omliggende weefsels infiltreren en metastaseren.

Erfelijke en niet-erfelijke tumoren
Genetische veranderingen in cellulaire regelsystemen vor-

men de primaire basis van kanker. De meeste genetische 

veranderingen die tot tumorvorming leiden, ontstaan ge-

Figuur I.4.1 Genoomwijde associatiestudie. Het in-

ternationale HapMap-project heeft de SNP’s van het 

humane genoom in kaart gebracht, met een interval van 

een SNP op gemiddeld iedere 300 basenparen. SNP’s 

die dicht bij elkaar liggen, hebben een grotere kans dan 

die verder uiteen liggen om gemeenschappelijke allelen 

te hebben die worden doorgegeven van ouder naar kind. 

Door dit fenomeen, ook wel linkage disequilibrium ge-

noemd, dient een SNP als surrogaat voor de aanwezig-

heid van andere SNP-varianten c.q. mutaties. 

De SNP’s zijn in de figuur aangegeven door rondjes 

boven een vergroot stuk chromosoom en genummerd 

(1-8). Ieder rondje vertegenwoordigt twee mogelijkhe-

den: wild type nucleotide of variant. Op de kruispunten 

van elke mogelijke combinatie van twee SNP’s wordt de 

associatie tussen hun varianten aangegeven in de kleu-

ren wit en rood. Hierbij vertegenwoordigt dieprood de 

sterkste associatie. Driehoeken met een sterke, dieprode 

associatie worden begrensd door kleine gebieden met 

zeer weinig associatie. Een SNP boven het roodste blok is 

een representant van elke variant in dat blok (aangeduid 

met ‘t’, een zogenoemde ‘tagging SNP’). Vervolgens 

kunnen kandidaatgebieden (donkerrode regio’s) nader 

onderzocht worden op genen en varianten in deze genen 

die met een ziekte geassocieerd zijn. 

Bron: Christensen K, Murray JC. N Engl J Med. 2007;356:1094-7.

eerste mutatie tweede mutatie derde mutatie vierde mutatie

Figuur 4.9 Het ontstaan van kanker: in één van zeer vele 

normale cellen treedt een mutatie op (kwart gevulde cirkel). In 

één van de nakomelingen van deze cel treedt een mutatie op 

(tweekwart gevulde cirkel), enzovoort. Pas nadat verscheidene 

mutaties in verschillende genen zijn opgetreden, begint een 

ongeremde tumorgroei.



4

88  Interne geneeskunde

ven tussen families (interfamiliaire variabiliteit). Ook krijgt 

niet iedereen binnen een familie met een kiembaanmutatie 

dezelfde tumoren op dezelfde leeftijd (intrafamiliaire vari-

abiliteit). Deze variatie in expressie kan worden verklaard 

door andere beïnvloedende, mutante genen (modifier genes), 

leefstijl en omgevingsfactoren (milieu) en door het moment 

waarop mutaties ontstaan (stochastische effecten).

De meeste erfelijke vormen van kanker die op dit mo-

ment bekend zijn, worden veroorzaakt door een kiembaan-

mutatie in één gen. Deze zogenoemde monogenetische 

aandoeningen kunnen echter slechts een deel van de fami-

liaire clustering van tumoren verklaren. Epidemiologisch 

onderzoek heeft aangetoond dat voor veel verschillende 

vormen van kanker, zoals mammacarcinoom en colorectaal 

carcinoom, de diagnose van een tumor bij één van de fami-

lieleden een verhoging van het persoonlijke risico voor de 

eerstegraads familieleden met zich meebrengt. Er komen 

steeds meer bewijzen dat aandoeningen worden veroor-

zaakt door de overerving van verscheidene mutante allelen, 

al of niet beïnvloed door omgevingsfactoren en stochasti-

sche effecten. Een goed voorbeeld hiervan is het CHEK2-

gen, dat verderop in dit hoofdstuk wordt besproken.

durende het leven en zijn somatisch (niet-erfelijk) van aard. 

Deze somatische mutaties kunnen worden geïnduceerd 

door blootstelling aan mutagenen uit de omgeving, ook wel 

carcinogenen genoemd. Deze mutaties ontstaan echter op 

somatisch niveau en worden niet doorgegeven aan het na-

geslacht. Ook al zijn het genetische veranderingen, ze zijn 

dus niet erfelijk.

Mutaties die predisponeren voor het ontstaan van kan-

ker, kunnen ook in de kiembaan voorkomen. Hierdoor 

kunnen gemuteerde tumorveroorzakende genen van de 

ene generatie aan de andere worden overgedragen. Naar 

schatting 5 tot 10% van de veelvoorkomende tumoren, zoals 

mammacarcinoom en colorectaal carcinoom, komt in een 

erfelijke vorm voor. In dergelijke families is de overerving 

van één mutant allel al voldoende voor een specifieke vorm 

van kanker: bijna alle individuen die het mutante allel 

erven, ontwikkelen een of meer tumoren. In het traject van 

vele stappen die leiden tot kanker, hebben alle cellen waar-

uit deze mensen tumoren ontwikkelen al één stap gezet. 

Het gevolg is dat zij op jongere leeftijd kanker krijgen en 

vaker multipele primaire tumoren hebben (zie tabel 4.2).

Eenzelfde kiembaanmutatie kan verschil in expressie ge-

Tabel 4.1 Genen betrokken bij erfelijke darmkanker.

gen chromosoom overerving fenotype risico op darmkanker

APC 5q21-q22 AD tot duizenden adenomen vrijwel 100%

MUTYH 1p34.3-p32.1 AR tientallen tot honderden adenomen 50-100%

MSH2 2p16 AD syndroom van Lynch 25-70%

MSH6 2p16 AD syndroom van Lynch 25-70%

MLH1 3p21.3 AD syndroom van Lynch 25-70%

PMS2 7p22 AD syndroom van Lynch 20-30%?

SMAD4/BMPR1A 18q21.1/10q22.3 AD juveniel polyposissyndroom 17-68%

STK11 (LKB1) 19p13.3 AD syndroom van Peutz-Jeghers 30-39%

APC: adenomateuze polyposis coli; MUTYH: mut Y homoloog (base excision repair-enzym in E. coli); MSH: mut S homoloog (mismatch repair-enzym in 
E. coli); MLH: mut L homoloog (idem); PMS: postmeiotic segregation increased (mismatch repair-enzym in S. cerevisiae); AD: autosomaal dominant; AR: 
autosomaal recessief. 
Daarnaast is bij patiënten met een hyperplastisch polyposissyndroom een verhoogd risico op colorectaal carcinoom beschreven van 35-69%. Voor 
hyperplastisch polyposissyndroom is nog geen gen geïdentificeerd. Kiembaanmutaties in het PTEN-gen veroorzaken het syndroom van Cowden, geken-
merkt door hamarteuze poliepen die een zeer gering risico hebben op maligne ontaarding.

Tabel 4.2  Algemene richtlijnen voor verwijzing. Verdenking op een erfelijk tumorsyndroom is als regel 
gebaseerd op de medische gegevens van de patiënt met kanker en/of een positieve familieanamnese 
voor bepaalde vormen van tumoren.

1. een patiënt met een voor een erfelijk tumorsyndroom kenmerkend klinisch beeld, bijvoorbeeld:
• een patiënt met adenomateuze polyposis (>100 adenomen) in het colorectum (familiaire adenomateuze polyposis)
• een patiënt met hamartomateuze poliepen in het maag-darmkanaal en pigmentaties op de lippen (syndroom van Peutz-Jeghers)

2.  een patiënt met een niet-kenmerkend, maar wel een voor erfelijke aanleg suggestief klinisch beeld (ook bij negatieve familieanamnese), meestal  
door jonge leeftijd van diagnose en/of door multipele primaire tumoren, enkele voorbeelden:
• een patiënte met mammacarcinoom < 35 jaar (BRCA1/2, syndroom van Li-Fraumeni)
• een patiënte met mamma- en ovariumcarcinoom (BRCA1/2)
• een patiënt met colorectaal carcinoom < 50 jaar (syndroom van Lynch)
• een patiënte met colorectaal en endometriumcarcinoom (syndroom van Lynch)
• een patiënt met dubbelzijdig niercelcarcinoom (ziekte van Von Hippel-Lindau)
• een patiënt met feochromocytoom < 50 jaar (ziekte van Von Hippel-Lindau, MEN2)

Meer informatie is te vinden op www.oncoline.nl, en onder andere in de CBO-richtlijn Erfelijke darmkanker en familiair mamma-/ovariumcarcinoom.
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4.6.2   Erfelijke darmkanker

Bij een aanzienlijk deel (15-30%) van de gevallen van co-

lorectaal carcinoom in de geïndustrialiseerde landen in 

West-Europa en Noord-Amerika ziet men een karakteris-

tieke familiaire clustering die kan wijzen op een erfelijke 

aanleg voor deze aandoening (zie ook hoofdstuk 17). In de 

familiaire vormen van colorectaal carcinoom ontwikkelt het 

carcinoom zich in het algemeen op een jongere leeftijd en 

worden vaker meer tumoren bij eenzelfde patiënt gezien. 

De drie belangrijkste syndromen waarvan genmutaties be-

kend zijn, zijn het syndroom van Lynch (voorheen HNPCC, 

hereditair non-polyposis colorectaal carcinoom), FAP (fami-

liaire adenomateuze polyposis) en MAP (MUTYH-geassoci-

eerde polyposis). Het syndroom van Lynch en FAP en MAP 

vormen slechts zo’n 5% van het totale aantal gevallen van 

colorectaal carcinoom. Dit betekent dat bij de rest van de fa-

milies met een clustering van darmkanker vooralsnog niet 

bekend is welke erfelijke factoren mogelijk een rol spelen.

Wanneer de ziekteveroorzakende mutatie in een 

familie bekend is, is voor de betreffende familieleden 

voorspellend DNA-onderzoek mogelijk. Voorspellend 

DNA-onderzoek maakt het in deze families mogelijk een 

onderscheid te maken tussen mensen die de aanleg niet 

geërfd hebben (en voor wie periodiek onderzoek niet 

geïndiceerd is) en mensen die de aanleg wel geërfd heb-

ben en die dus een duidelijk verhoogd risico hebben op 

colorectaal carcinoom en eventueel andere vormen van 

kanker. Detectie van darmkanker in een vroeg stadium 

verbetert de prognose aanzienlijk. Bovendien kan de ont-

wikkeling van darmkanker worden voorkomen wanneer 

het goedaardige voorstadium, de adenomateuze poliep, 

bij colonoscopie wordt verwijderd. Door gericht onder-

zoek van personen met een verhoogd risico op colorectaal 

carcinoom kan de morbiditeit en mortaliteit ten gevolge 

van darmkanker aanzienlijk worden teruggebracht.

Polyposis (FAP en MAP)
Naast de dominant overervende familiaire adenomateuze 

polyposis (FAP; zie ook hoofdstuk 17) bestaat er ook een 

recessief erfelijke predispositie voor darmpoliepen. Deze 

aandoening wordt veroorzaakt door kiembaanmutaties in 

het MUTYH-gen en wordt MUTYH-geassocieerde poly-

posis (MAP) genoemd. Het MUTYH-gen is een onderdeel 

van het base excision repair-mechanisme dat betrokken is 

bij het herstel van oxidatieve DNA-schade. MAP wordt 

meestal gekenmerkt door tientallen of soms door honder-

den adenomateuze poliepen in het colon en hierdoor is er 

een zeer hoog risico op colorectaal carcinoom. De gemid-

delde leeftijd waarop de diagnose colorectaal carcinoom 

wordt gesteld, is 50 jaar.

De autosomaal recessieve overerving heeft belangrijke 

consequenties voor de risico’s van familieleden. Broers 

en zussen van patiënten hebben 25% risico (en geen 50%, 

zoals bij FAP en het syndroom van Lynch) om polyposis te 

ontwikkelen. Uitgaande van de huidige schatting dat 2% 

Oncogenen, tumorsuppressorgenen en genfusie
De genen die bij erfelijke vormen van kanker betrokken 

zijn, kunnen in drie groepen worden verdeeld: oncogenen, 

tumorsuppressorgenen en genfusiegenen.

Oncogenen stimuleren de celdeling. Activerende muta-

ties in deze genen veroorzaken een excessieve of verkeerd 

gereguleerde activiteit van het gen. Eén enkele mutatie 

in het betreffende genenpaar heeft invloed op het gedrag 

van de cel. De niet-gemuteerde versie wordt een proto-

oncogen genoemd.

Tumorsuppressorgenen coderen voor eiwitten die het 

ontstaan van kanker afremmen. De producten van tu-

morsuppressorgenen zorgen bijvoorbeeld voor een juiste 

uitvoering van de celcyclus en celdeling. Verder zorgen ze 

ervoor dat cellen met beschadigd DNA in apoptose gaan 

en bewerkstelligen ze een foutloze replicatie van het DNA 

en segregatie van chromosomen bij de celdeling en herstel 

van DNA-schade. Beide exemplaren van een tumorsup-

pressorgen moeten uitgeschakeld zijn (door inactiverende 

mutaties) om het gedrag van de cel te veranderen.

Naast oncogenen en tumorsuppressorgenen zijn gen-

fusiegenen betrokken bij de tumorgenese. Daarbij gaat 

het om genen die door een chromosomale herschikking 

met een ander gen verbonden raken. Zo ontstaat een 

genfusie die codeert voor een eiwit dat differentiatie van 

de cellen remt en aanzet tot proliferatie. Het bekendste 

voorbeeld is de reciproke translocatie tussen de lange 

armen van chromosoom 9 en chromosoom 22, waardoor 

BCR (breakpoint cluster region) wordt verbonden met ABL 

(Abelson muizenleukemievirus homoloog). Hierbij wordt 

het proto-oncogen ABL, een tyrosinekinase, geactiveerd 

en dit resulteert in chronische myeloïde leukemie (CML; 

zie paragraaf 9.3).

Kernpunten

• Ongeveer 5-10% van de veelvoorkomende tumo-

ren, zoals mamma- en colorectaal carcinoom, komt 

in een erfelijke vorm voor.

• De meeste genetische veranderingen die tot tu-

morvorming leiden, ontstaan gedurende het leven 

en zijn somatisch (niet-erfelijk) van aard.

• De genen die bij erfelijke vormen van kanker 

betrokken zijn, kunnen in drie groepen worden 

verdeeld: oncogenen, tumorsuppressorgenen en 

genfusiegenen.

• Erfelijke tumoren kunnen ontstaan door activeren-

de mutaties in (proto-)oncogenen en inactiverende 

mutaties in tumorsuppressorgenen.

• Tumorgenese is een meerstappenproces waarbij 

verscheidene mutaties nodig zijn in verschillende 

genen.

• Bij een erfelijke vorm van kanker ontstaan tumoren 

op jongere leeftijd en zijn er vaker multiple primaire 

tumoren, al dan niet in verschillende organen (zie 

tabel 4.2).
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belasting is, wordt bij het vermoeden van het syndroom 

van Lynch tumorweefsel opgevraagd en volgt MSI-

analyse. Indien er sprake blijkt te zijn van MSI, sugge-

reert dit een defect in een van de herstelgenen die geas-

socieerd zijn met het syndroom van Lynch. Vervolgens 

wordt met behulp van immunohistochemie onderzocht 

welk hersteleiwit is uitgeschakeld. Met behulp van deze 

analyse kan dan gericht in een van de DNA-herstelgenen 

kiembaanmutatieonderzoek worden uitgevoerd (zie 

tabel 4.1).

Bij polyposis wordt, afhankelijk van de familieanam-

nese (recessief of dominant) en het aantal poliepen, 

mutatie onderzoek ingezet van het APC- of MUTYH-

gen. Wanneer kiembaanmutaties zijn aangetoond, 

komen familieleden in aanmerking voor presymptoma-

tische diagnostiek via een klinisch geneticus. Vervolgens 

kan periodiek klinisch onderzoek worden aangeboden 

en kan registratie bij de Stichting Opsporing Erfelijke 

Tumoren (StOET) worden besproken (www.stoet.nl). 

De StOET concentreert zich op de coördinatie van pe-

riodiek klinisch onderzoek voor individuen met een 

verhoogd risico op kanker. Gegevens over follow-up 

worden nauwkeurig geregistreerd en onder andere 

gebruikt voor kosteneffectiviteitanalyses van periodiek 

onderzoek.

Familiair colorectaal carcinoom
Naast het syndroom van Lynch, FAP of MAP, is er een 

relatief grote restgroep van patiënten met colorectaal 

carcinoom waarbij ook darmkanker in de familie voor-

komt. Deze groep carcinomen wordt aangeduid als 

familiair colorectaal carcinoom (FCC). Van FCC wordt 

gesproken als er een klinisch relevant verhoogde kans 

(relatief risico 3 of meer) is op colorectaal carcinoom 

voor naaste verwanten van patiënten (tabel 4.3). Daar-

bij moeten er geen aanwijzingen zijn voor een erfelijk 

darmkankersyndroom (syndroom van Lynch, FAP of 

MAP). FCC wordt gezien bij 15-20% van de patiënten 

met colorectaal carcinoom. Circa 2% van de personen 

(50-70 jaar) uit de algemene bevolking heeft een kli-

van de populatie drager is van een pathogene MUTYH-

mutatie, is het risico op deze aandoening voor een kind 

van een persoon met MAP slechts 1% (en geen 50%, zoals 

bij FAP en het syndroom van Lynch). Periodiek onderzoek 

wordt tot dusver alleen aanbevolen bij dragers van twee 

(homozygote of samengesteld heterozygote) mutaties.

Het syndroom van Lynch
Het syndroom van Lynch  (voorheen HNPCC) wordt ver-

oorzaakt door een mutatie in een van de DNA-mismatch 

repair-(herstel)genen die een autosomaal dominante over-

erving vertonen (tabel 4.1). De meest voorkomende muta-

ties zijn aangetoond in de genen MLH1, MSH2, MSH6 en 

PMS2. Dragers van inactiverende mutaties in één van de 

herstelgenen hebben een sterk verhoogd risico (25 tot 70%) 

op darmkanker, die vaak op jonge leeftijd en rechtszijdig, 

in het caecum, ontstaat (CBO-richtlijn Erfelijke darm-

kanker, 2008). Vrouwelijke mutatiedraagsters hebben een 

risico van 25-70% op endometriumcarcinoom. Daarnaast 

hebben mutatiedragers ook een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van andere tumoren, zoals in de maag, de uri-

newegen (ureter en nierbekken), het ovarium en de dunne 

darm (1-15%). Het syndroom van Lynch in combinatie met 

talgklieradenomen en/of -carcinomen wordt het syndroom 

van Muir-Torre genoemd, waarbij eveneens een mismatch 

repair-mutatie wordt aangetoond. De combinatie van 

colorectaal carcinoom, glioblastoom van de hersenen en 

huidafwijkingen heet het syndroom van Turcot. In deze 

families worden mutaties aangetoond in het MLH1- en 

PMS2-gen. NB: de combinatie van FAP en medulloblas-

toom wordt ook syndroom van Turcot genoemd, maar 

wordt dan veroorzaakt door mutaties in het APC-gen.

Syndroom van Lynch en DNA-herstel
Microsatellieten in het DNA zijn zeer gevoelig voor defec-

ten in het DNA-herstelsysteem. Een microsatelliet is een 

herhaling van één (mononucleotide), twee (dinucleotide), 

drie (trinucleotide) of meer basenparen, waarbij de lengte 

van de herhaling tussen verschillende chromosomen 

kan verschillen. Door fouten tijdens de DNA-replicatie 

kunnen microsatellieten enkele nucleotiden langer of 

korter worden. In normale cellen worden deze afwijkende 

fragmenten herkend en verwijderd door het mismatch-

herstelsysteem, dat bestaat uit een serie eiwitcomplexen 

die worden gecodeerd door zes verschillende genen. Pa-

tiënten met het syndroom van Lynch zijn drager van een 

mutatie in één van deze genen. In de normale cellen van 

de drager is het mismatch-herstelsysteem nog intact. In 

tumorcellen is de overgebleven kopie van het betreffende 

gen uitgeschakeld en daardoor ontstaat het microsatel-

lietinstabiliteit-fenotype (MSI-fenotype).

Diagnostiek in families met darmkanker
Bij een (familie)anamnese die verdacht is voor een erfelijke 

vorm van darmkanker, kan worden verwezen naar een kli-

nisch geneticus (tabel 4.2). Wanneer er een sterke familiaire 

Tabel 4.3  Schatting van relatief risico op 
colorectaal carcinoom voor een individu 
bij belaste familieanamnese  
(in eenzelfde tak van de familie).

familieanamnese relatief risico

één eerstegraads familielid 50-70 jaar 2

één eerstegraads familielid < 50 jaar 3

één eerstegraads familielid 50-70 jaar én
één tweedegraads familielid < 70 jaar* 3

twee eerstegraads familieleden 50-70 jaar 4

twee eerstegraads familieleden waarvan één < 50 jaar 6

* In dezelfde tak van de familie.
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DNA-onderzoek en mammacarcinoom
Er zijn momenteel twee genen bekend die een belangrijke 

rol spelen in families met erfelijk mammacarcinoom. Het 

eerste, het breast cancer-gen of BRCA1, is gelegen op chro-

mosoom 17, het tweede, BRCA2, ligt op chromosoom 13.

Gemiddeld kan in ongeveer 25% van de families met 

mammacarcinoom een mutatie worden aangetoond in 

het BRCA1- of het BRCA2-gen. Indien geen verandering 

in het gen wordt gevonden, kan dit in een familie waarin 

meerdere patiënten met een mammacarcinoom voorko-

men, een aantal dingen betekenen:

 − het is mogelijk dat in die familie een ander, nu nog 

onbekend gen gemuteerd is;

 − de mutatie in de onderzochte kankergenen kan met de 

huidige technieken nog niet worden opgespoord, maar 

over enige tijd misschien wel;

 − het gaat in die familie om een gecombineerd effect van 

verscheidene varianten van genen, mogelijk in interac-

tie met de omgeving.

BRCA1/2-mutaties en de kans om mammacarci-
noom te krijgen
Voor draagsters van een pathogene mutatie in het BRCA1- 

of BRCA2-gen geldt een life-time risico van 60 tot 80% op 

mammacarcinoom. De kans op ovariumcarcinoom is bij een 

BRCA1-mutatie 30-60%, bij een BRCA2-mutatie ongeveer 

5-20%. Het risico op een tweede primaire tumor is verhoogd.

Voor mannelijke dragers van een mutatie in het BRCA2-

gen geldt een risico van ongeveer 7% om mammacarci-

noom te krijgen. De kans dat een mannelijke drager van 

een BRCA1-mutatie mammacarcinoom krijgt, is niet dui-

delijk verhoogd. Voor mannelijke dragers van mutaties in 

het BRCA1- of BRCA2-gen is geen extra screening van de 

mammae nodig.

Verhoogd risico op borstkanker door andere genen
In families met clustering van borst- en darmkanker 

zijn mutaties ontdekt in het gen CHEK2 (G2-checkpoint-

kinase). De meest voorkomende inactiverende CHEK2-

mutatie, een deletie van een C op positie 1100 leidend tot 

een verschuiving van het leesraam, komt voor bij 1,1% van 

de bevolking. Dragers in de bevolking van deze CHEK2-

mutatie lijken een ongeveer tweemaal grotere kans op 

borst- of darmkanker te hebben dan niet-dragers. Dit 

betekent dat de meerderheid van CHEK2-mutatiedragers 

gedurende het leven geen kanker ontwikkelt. Omdat in 

families met veel gevallen van borst- en darmkanker bij 

wie geen mutatie wordt gevonden in de bekende domi-

nante predispositiegenen, de frequentie van CHEK2-

mutaties aanzienlijk verhoogd is, lijkt het erop dat naast 

CHEK2-mutaties ook mutaties of varianten in andere 

genen nodig zijn om een tumor te laten ontstaan. Deze 

genen zijn nog niet geïdentificeerd. Een sterk verhoogd 

risico op borstkanker komt ook voor bij enkele zeldzame 

tumorsyndromen zoals de syndromen van Li-Fraumeni, 

van Cowden en van Peutz-Jeghers.

nisch relevant verhoogd risico op colorectaal carcinoom 

(relatief risico 3 of hoger). Het risico op darmkanker is 

afhankelijk van het aantal verwanten met colorectaal 

carcinoom, de graad van verwantschap en de leeftijd van 

diagnose. Op grond van epidemiologische risico’s wor-

den er verschillende categorieën onderscheiden (tabel 

4.3). Vanaf een driemaal verhoogd risico worden eer-

stegraads verwanten van personen met een colorectaal 

carcinoom geadviseerd om vanaf de leeftijd van 45 jaar, 

iedere zes jaar een colonoscopie te ondergaan. Bij onvol-

ledige colonoscopieën is aanvullend onderzoek middels 

een CT-colonografie te overwegen.

Kernpunten

• Bij 15-30% van de patiënten met colorectaal carci-

noom is er ook een familiegeschiedenis van darm-

kanker.

• In 5% is het genetisch defect bekend: syndroom 

van Lynch (vier mismatch-repairgenen), FAP (APC-

gen) en MAP (MUTYH-gen).

• De restgroep van patiënten met colorectaal carci-

noom bij wie ook darmkanker in de familie voor-

komt, wordt aangeduid als familiair colorectaal 

carcinoom (FCC).

4.6.3   Erfelijke borstkanker

Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 vrouwen in Nederland 

mammacarcinoom ontdekt. Het risico voor een vrouw 

in Nederland om gedurende haar leven mammacarci-

noom te krijgen is ruim 10%. Aan een erfelijke vorm van 

mammacarcinoom moet worden gedacht wanneer bij 

verschillende familieleden in opeenvolgende generaties 

mammacarcinoom voorkomt. Maar ook het ontstaan 

van deze aandoening op jonge leeftijd (jonger dan 50 

jaar) en het voorkomen van mammacarcinoom in beide 

borsten kan wijzen op een erfelijke vorm. In sommige 

families komen naast mammacarcinoom ook andere 

vormen van kanker voor die kunnen wijzen op een erfe-

lijke aanleg. Dat geldt vooral voor ovariumcarcinoom. 

Van alle vormen van mammacarcinoom gaat het in 5 tot 

10% van de gevallen om een duidelijk erfelijke vorm.

Het risico op mammacarcinoom is afhankelijk van het 

aantal verwanten met mammacarcinoom, de graad van 

verwantschap en de leeftijd waarop de diagnose gesteld 

is. Verder spelen bij een risicoberekening bilateraliteit 

(multicentriciteit) en ovariumcarcinoom een rol. Men 

onderscheidt drie categorieën: < 20% (< 2 of licht ver-

hoogd), 20-30% (2-3× of matig verhoogd) en > 30% (> 3× 

of sterk verhoogd). Bij een cumulatief risico op basis van 

de familiaire belasting van 20% of meer is er een indica-

tie voor periodiek onderzoek buiten het bevolkingson-

derzoek naar borstkanker (BOB).
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4.7.1   DNA-diagnostiek

Een genetische test is ‘de analyse van humaan DNA, RNA, 

chromosomen, eiwitten en metabolieten teneinde erfelijke 

en ziektegerelateerde genotypen, mutaties, fenotypen of 

karyotypen te bepalen voor klinische doeleinden’. Deze de-

finitie maakt duidelijk dat een groot scala aan technieken 

kan worden ingezet. In deze paragraaf komen enkele voor-

beelden van genetische diagnostiek bij erfelijke aandoe-

ningen aan de orde. Een vollediger en continu bijgewerkt 

overzicht is te vinden op www.geneclinics.org. De meest 

gebruikte methode in de genetische diagnostiek is de 

bepaling van de volgorde van de nucleotiden voor de iden-

tificatie van puntmutaties in het DNA (sequentieanalyse).

De klinische betekenis van DNA-diagnostiek is onder 

andere afhankelijk van de penetrantie van het ziektebeeld 

bij personen met een bepaalde kiembaanmutatie. Pene-

trantie staat voor het gedeelte dragers bij wie de ziekte 

zich daadwerkelijk manifesteert. Van de patiënten met de 

erfelijke aanleg voor polyposis coli ontwikkelt bijna 100% 

darmkanker, terwijl van de personen met een erfelijke 

aanleg voor het syndroom van Lynch 60 tot 80% coloncar-

cinoom ontwikkelt.

4.7.2   Presymptomatische diagnostiek

Als in een familie een genmutatie bekend is, kunnen niet-

aangedane familieleden worden getest. Men noemt dit 

presymptomatische diagnostiek. Dergelijk onderzoek 

wordt uitgevoerd in de klinisch-genetische centra van de 

academisch medische centra. Een klinisch geneticus heeft 

als taak erfelijkheidsadvies te geven, waarbij onder andere 

de consequenties van een presymptomatische test worden 

besproken.

Wanneer bij een proband met bijvoorbeeld polyposis 

coli geen pathogene mutatie wordt gevonden, kunnen 

andere familieleden niet getest worden. Bij sommige 

families is koppelingsonderzoek met genetische merkers 

flankerend aan het APC-gen dan een alternatief. Koppe-

lingsonderzoek houdt in dat de overerving van het ziek-

tebeeld in de familie wordt vergeleken met de overerving 

van neutrale DNA-polymorfismen rond het ziektegen. 

Wanneer er voldoende familieleden beschikbaar zijn, is 

langs deze indirecte weg presymptomatische diagnostiek 

mogelijk, ook als de oorzakelijke mutatie niet bekend is.

Voor veel erfelijke ziekten bestaat nog geen behande-

ling. De voor- en nadelen van predictieve tests moeten 

worden afgewogen. Bij de keuze voor een test spelen 

verschillende persoonlijke factoren een rol. Enerzijds kan 

een testresultaat leiden tot stigmatisering en psychologi-

sche schade, anderzijds kan de test een einde maken aan 

de onzekerheid over een eventueel dragerschap.

Profylactische ingrepen
Indien wordt vastgesteld dat een vrouw draagster is van 

een mutatie in het BRCA1- of het BRCA2-gen, worden de 

mogelijkheden voor periodiek onderzoek van mammae 

en ovaria aangegeven. Ook wordt de mogelijkheid van 

profylactische chirurgie besproken. Bij vrouwen met een 

verhoogd risico op ovariumcarcinoom moet ook rekening 

worden gehouden met een verhoogd risico op tubacar-

cinoom. Daarom is het belangrijk dat, indien een vrouw 

besluit haar ovaria profylactisch te laten verwijderen, ook 

de tubae worden verwijderd. Een profylactische adnexex-

tirpatie heeft daarnaast een risicoverlagend effect op het 

ontwikkelen van mammacarcinoom, hetgeen waarschijn-

lijk een gevolg is van de verminderde hormonale expositie 

aan oestrogenen.

Kernpunten

• Van alle vormen van mammacarcinoom gaat het in 

5 tot 10% van de gevallen om een duidelijk erfelijke 

vorm.

• Bij ongeveer een kwart van de families met borst-

kanker kan thans een erfelijke predispositie worden 

bevestigd door het aantonen van een kiembaan-

mutatie in het BRCA1- of het BRCA2-gen. Daar-

naast kan borstkanker deel uitmaken van enkele 

zeldzame tumorsyndromen.

• In de overige families speelt waarschijnlijk een ge-

combineerd effect van verscheidene varianten van 

genen, mogelijk in interactie met de omgeving.

4.7  Genetische diagnostiek en 
erfelijkheidsadvisering

Tegenwoordig kunnen steeds meer genetische muta-

ties met grote betrouwbaarheid worden bepaald. Deze 

genetische diagnostiek kan belangrijke klinische conse-

quenties hebben. Zo kan een kind met erfelijke aanleg 

voor multipele endocriene neoplasie type 2 (MEN2) een 

medullair schildkliercarcinoom bespaard blijven door een 

profylactische thyroïdectomie en kan periodieke aderla-

ting bij een volwassene met erfelijke hemochromatose 

een levercirrose voorkomen. Deze voorbeelden illustreren 

dat de meeste genetische diagnostiek zich richt op relatief 

zeldzame en monogenetische (door één gen veroorzaakte) 

aandoeningen. Zelfs hemochromatose, vaak de meest 

voorkomende erfelijke aandoening genoemd, heeft een 

geschatte prevalentie van slechts 0,6%. De verwachting is 

echter dat genetische diagnostiek in de nabije toekomst 

ook gebruikt zal worden voor het bepalen van genetische 

risico’s van frequent voorkomende en multifactoriële aan-

doeningen zoals kanker en cardiovasculaire ziekten.
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Hemochromatose
Hemochromatose is een ijzerstapelingsziekte (zie hoofd-

stuk 18) en is zowel klinisch als genetisch heterogeen. In 

zeldzame gevallen is de oorzaak een recessief erfelijke 

mutatie in het TFR2-gen of erft de aandoening dominant 

over door een mutatie in het SLC11A3-gen. Ook zeldzaam 

is de juveniele vorm met mutaties in het HAMP-gen, 

waarbij al op zeer jonge leeftijd ijzerstapeling optreedt.

De autosomaal recessieve vorm komt het frequentst 

voor. Deze vorm wordt veroorzaakt door mutaties in het 

HFE-gen dat is gelegen in het cluster van genen dat het 

HLA-systeem vormt, op de korte arm van chromosoom 6. 

Bij het ontstaan van hemochromatose zijn twee mutaties 

(Cys282Tyr en His63Asp) in het HFE-gen betrokken; 85 

tot 90% van de patiënten is homozygoot voor de C282Y-

mutatie en ongeveer 5% compound (samengesteld) hetero-

zygoot voor C282Y/H63D. Ongeveer 10% van de Noord-

Europeanen is drager van Cys282Tyr en 1 op 200 à 400 is 

homozygoot voor deze mutatie. Lang niet alle Cys282Tyr-

homozygoten ontwikkelen een dusdanige ijzerstapeling 

dat weefsel- of orgaanschade optreedt. Schattingen welk 

percentage Cys282Tyr-homozygoten ijzerstapeling ver-

toont, met andere woorden bij wie de mutatie penetrant 

is, lopen sterk uiteen: van 1 tot 50%. Dit wordt veroorzaakt 

door grote verschillen in de opzet van onderzoeken en in 

de classificatie van patiënten.

Waarom de ene homozygoot wel en de andere geen 

ijzerstapeling ontwikkelt, is onbekend. Het ligt voor de 

hand te vermoeden dat behalve omgevingsfactoren, zoals 

ijzergehalte van het dieet en alcoholgebruik, ook andere 

genen invloed hebben op de ijzerstofwisseling. Dergelijke 

genen worden modifiers genoemd. Bij Cys282Tyr/His63A-

sp-compound-heterozygoten ziet men minder vaak (bij 

circa 1%) klinisch manifeste ijzerstapeling en is de stape-

ling minder ernstig.

Factor V-Leiden
Factor V-Leiden is een autosomaal dominant overervende 

predispositie voor trombose (zie hoofdstuk 7). Factor 

V-Leiden (Arg506Glu-mutatie in stollingsfactor V) heeft 

een prevalentie van ongeveer 5% in de bevolking en is 

aanwezig bij ongeveer 20% van de patiënten met trom-

bose. Schattingen van de jaarlijkse incidentie van veneuze 

trombose bij heterozygote dragers van de factor V-Leiden 

variëren van 0,2 tot 0,6%; het dragerschap leidt tot een 

levenslang risico op trombose van 12 tot 30%. Echter, meer 

dan de helft van de trombo-embolieën wordt veroorzaakt 

door de aanwezigheid van andere risicofactoren zoals een 

operatie, gebruik van orale contraceptiva en immobilisa-

tie. Zowel gen-geninteracties als een wisselwerking tussen 

gen en omgevingsinvloeden spelen een rol bij de ontwik-

keling van veneuze trombose. Dus evenals mutaties in het 

HFE-gen is de factor V-Leiden meer een risicovoorspeller 

dan een diagnostisch middel. Bij dragerschap is het aan te 

bevelen risicofactoren te vermijden, maar profylactische 

antistollingstherapie wordt in de praktijk niet toegepast.

4.7.3   Prenatale diagnostiek

Genetische diagnostiek maakt ook prenatale diagnostiek 

mogelijk. Een en ander vraagt wel een goede voorberei-

ding. De mutatie(s) die de aandoening veroorzaakt(-za-

ken), moet(en) tevoren bekend zijn, zodat snel en gericht 

een test kan worden uitgevoerd. De twee meest toegepaste 

methoden om prenataal kernhoudende cellen van de 

foetus te verkrijgen voor genetische diagnostiek zijn cho-

rionvillusbiopsie (vlokkentest) en amniocentese (vrucht-

waterpunctie). Voor sommige aandoeningen is sinds 

kort ook pre-implantatiegenetische diagnostiek (PGD) 

mogelijk. Bij PGD kan na een ivf-behandeling genetische 

diagnostiek worden verricht in het 8- of 16-cellig stadium 

van een embryo en kunnen vervolgens niet-aangedane 

foetussen worden geïmplanteerd.

4.7.4   Genetische diagnostiek en preventieve 

maatregelen

Bij een aandoening als MEN2 is het geven van adviezen 

over een preventieve ingreep betrekkelijk eenvoudig. 

Het is immers bekend dat bijna 100% van de mensen met 

een mutatie in het RET-proto-oncogen vroeg of laat een 

medullair schildkliercarcinoom ontwikkelt, met een ver-

hoogd risico op vroegtijdige mortaliteit. Een preventieve 

thyroïdectomie resulteert in een duidelijke verbetering 

van de prognose van een RET-mutatiedrager. Wanneer 

een genetische test niet zozeer de zekerheid van het krij-

gen van een aandoening maar een verhoogd risico voor-

spelt, is de efficiëntie van preventieve ingrepen moeilijker 

te meten, zoals bij BRCA1 en BRCA2.

De discussie over de predictieve waarde van genetische 

tests zal nog ingewikkelder worden wanneer ook geneti-

sche factoren die een kleiner risico met zich meebrengen 

worden geïdentificeerd, zoals het CHEK2-gen bij borst-

kanker. Mutaties die predisponeren voor een hoog risico 

op mammacarcinoom, zoals bij mutaties in het BRCA1- en 

het BRCA2-gen, veroorzaken slechts een klein gedeelte 

van alle gevallen van borstkanker. Het grootste aandeel 

van genetisch bepaalde oorzaken zal zich juist bevinden 

in de frequent voorkomende varianten. Het testen van 

dergelijke genen zal een lager positief en negatief voor-

spellende waarde hebben dan de huidige beschikbare 

genetische diagnostiek, maar bereikt in potentie een veel 

groter publiek. Bovendien spelen bij deze zogenoemde 

laagrisicoallelen, gen-gen- en gen-omgevingsinteracties 

een nadrukkelijke rol. De toepassing van genetische di-

agnostiek bij laagrisicoallelen hangt sterk af van de be-

schikbaarheid van specifieke en effectieve interventies die 

het risico op een aandoening kunnen reduceren. Hiervan 

worden twee voorbeelden nader besproken: hemochro-

matose en factor V-Leiden.
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overerving gegeven, maar geen adviezen over het al of 

niet testen.

Genetische diagnostiek kan een aanzienlijke psychi-

sche belasting vormen. De angst ziek te zullen worden 

en de onzekerheid over dragerschap van de erfelijke 

aanleg kan een rustige afweging van de voor- en nadelen 

van een test bemoeilijken. Daarom wordt begeleiding 

van de adviesvrager door een psycholoog of maatschap-

pelijk werker aangeboden.

4.7.6   Wie komen in aanmerking voor 

erfelijkheidsadvisering?

Mensen kunnen om verschillende redenen in aanmer-

king komen voor erfelijkheidsadvisering (tabel 4.2 en 

4.4). Er zijn twee hoofdgroepen: de erfelijkheidsadvi-

sering gericht op voortplanting (kinderwens) en die 

ten aanzien van risico’s voor de eigen gezondheid. In 

de tweede situatie gaat het meestal om een volwassen 

persoon die wil weten welk risico hij/zij loopt om zelf 

een erfelijke ziekte te krijgen die in zijn/haar familie 

voorkomt. Dit kan het geval zijn bij later in het leven 

optredende aandoeningen, zoals erfelijke vormen van 

kanker (mamma- of coloncarcinoom), neurodegenera-

tieve aandoeningen (ziekte van Huntington) of cardiale 

afwijkingen (hypertrofische cardiomyopathie). In 2007 

werden in Nederland zo’n 25.000 adviesvragers met een 

erfelijkheidsvraag verwezen naar een van de acht afde-

lingen klinische genetica van de universitaire medische 

centra/ziekenhuizen (tabel 4.5). Nog steeds stijgt ieder 

jaar het aantal adviesvragers met 10%.

4.7.7   Werkwijze erfelijkheidsadvisering

De werkwijze bij erfelijkheidsadvisering wordt onder-

scheiden in twee fasen: (1) de anamnese en diagnostiek, 

en (2) het proces van erfelijkheidsadvisering met de 

volgende onderwerpen: informatie over de aard en het 

verloop van de aandoening, bespreking van de begelei-

dings- en behandelingsmogelijkheden, bespreking van 

herhalingskansen en keuzemogelijkheden, en begelei-

ding bij het maken van keuzen.

Voor een adequate erfelijkheidsadvisering is een eti-

ologische diagnose bij de indexpatiënt van doorslagge-

vend belang. Een goede diagnose zal gebaseerd zijn op:

 − de anamnese en familieanamnese. Meestal is het no-

dig om aanvullende medische informatie in te win-

nen. Een probleem waarmee de klinische genetica 

helaas toenemend te maken krijgt, is dat medische 

dossiers van tien jaar of ouder vernietigd mogen wor-

den, waardoor belangrijke informatie verloren gaat;

 − het lichamelijk onderzoek van de betrokkene(n);

 − aanvullend onderzoek van algemene aard, zoals 

beeldvormende diagnostiek, of van specifiek geneti-

sche aard zijn geïndiceerd op basis van de anamnese 

en het lichamelijk onderzoek. De specifieke onder-

Kernpunten

• Een genetische test is de analyse van DNA, RNA, 

chromosomen, eiwitten en metabolieten om een 

ziektegerelateerde (erfelijke) oorzaak te bepalen 

voor klinische doeleinden.

• Als in een familie een genmutatie bekend is, kun-

nen niet-aangedane familieleden worden getest 

(presymptomatische diagnostiek). Presymptoma-

tische diagnostiek wordt verricht in de klinisch-

genetische centra

• Genetische diagnostiek kan leiden tot vroegtijdige 

identificatie van familieleden met een erfelijke pre-

dispositie voor een aandoening. Vervolgens kan bij 

sommige aandoeningen gericht periodiek onder-

zoek zorgen voor een verlaging van de morbiditeit 

en mortaliteit van een erfelijke ziekte.

• De toepassing van genetische diagnostiek bij laag-

risicoallelen hangt sterk af van de beschikbaarheid 

van specifieke en effectieve interventies die het 

risico op een aandoening kunnen reduceren.

• Bij erfelijke aandoeningen kan de expressie van de 

ziekte sterk variëren:

• Bij hemochromatose vertoont tussen 1 en 50% van 

de homozygote mutatiedragers ijzerstapeling;

• Bij heterozygote dragers van de factor V-Leiden-

mutatie varieert de jaarlijkse incidentie van veneu-

ze trombose van 0,2 tot 0,6% en het levenslange 

tromboserisico van 12 tot 30%.

4.7.5   Erfelijkheidsadvisering

Erfelijkheidsadvisering is een poliklinische, patiëntge-

richte handeling waarbij mensen met een mogelijk erfe-

lijke en/of aangeboren aandoening of hun familieleden 

(ouders, kinderen, broers en zusters, neven en nichten) 

worden geïnformeerd over de aard van de aandoening, 

het verloop, behandelings- en/of begeleidingsmogelijk-

heden, herhalingskansen en keuzemogelijkheden voor 

preventie of interventie. In de klinische genetica zijn 

voor de erfelijkheidsadvisering sinds een tiental jaren 

naast klinisch genetici, arts-assistenten en psychosociaal 

medewerkers, ook genetisch consulenten werkzaam. 

Genetisch consulenten zijn hbo-opgeleide professionals 

die, na een landelijke opleiding (met lokale component) 

van twee jaar, onder supervisie van klinisch genetici, een 

deel van de geprotocolleerde klinisch-genetische zorg 

verrichten.

Erfelijkheidsadvisering, ook wel genetische counseling 

genoemd, heeft als doel ervoor te zorgen dat mensen 

goed geïnformeerd beslissingen nemen over genetische 

diagnostiek. De consequenties die een test voor de fa-

milie kan hebben en de gevolgen op psychosociaal en 

maatschappelijk vlak moeten aan de orde komen. De 

erfelijkheidsadvisering is non-directief van aard, dat wil 

zeggen: er wordt informatie over de aandoening en de 
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Kernpunten

• Erfelijkheidsadvisering (genetische counseling) 

heeft als doel ervoor te zorgen dat mensen goed 

geïnformeerd beslissingen nemen over genetische 

diagnostiek.

• De twee belangrijkste indicaties voor verwijzing 

zijn: de erfelijkheidsadvisering gericht op een kin-

derwens en die ten aanzien van risico’s voor de 

eigen gezondheid.

• Voor een adequate erfelijkheidsadvisering is een 

diagnose bij de indexpatiënt van belang.

4.7.8   Welke genetische tests hebben nut?

Familieanamnese
Het wordt steeds vaker opgemerkt dat er geen wezenlijk 

verschil is tussen de informatie die in ons DNA is opge-

slagen en andere medische informatie over een individu. 

Het afnemen van een gedetailleerde familieanamnese kan 

veel gemakkelijker relevante medische gegevens opleve-

ren dan het bepalen van een genoomprofiel. Hierbij dient 

men te vragen naar kanker op jonge leeftijd en multipele 

primaire tumoren, kenmerken van een sterke erfelijke 

predispositie, naar plotse dood op jonge leeftijd, hetgeen 

kan wijzen op familiaire hypercholesterolemie, een erfe-

lijke ritmestoornis of een cardiomyopathie. Het opsporen 

van deze erfelijke aandoeningen die relatief zeldzaam 

zijn, is vooralsnog veel belangrijker, omdat bij dragers van 

de oorzakelijke mutaties vroege interventies mogelijk en 

bewezen levensverlengend zijn.

zoekingen zullen gericht zijn op het aantonen van 

chromosoomafwijkingen, genmutaties en metabole 

afwijkingen. Ook kan verwijzing naar een ander 

specialisme nodig zijn om tot een juiste diagnose te 

komen.

Aansluitend kan een diagnose worden gesteld en besluit 

men of er sprake is van:

 − een genetische aandoening: chromosomaal, mono-

geen, mitochondrieel, multifactorieel, mozaïek, spora-

disch (de novo);

 − een niet-genetische aandoening, bijvoorbeeld als 

gevolg van prenatale infectie of expositie aan anti-

epileptica;

 − een aandoening waarvan de oorzaak onbekend is.

Veelal zal met de diagnose ook de oorzaak bekend zijn, 

maar dat is zeker niet altijd het geval. Een syndroom kan 

bijvoorbeeld op basis van de klinische beschrijving zeer 

herkenbaar zijn, zodat ook de overervingsvorm ervan 

bekend is, maar zonder dat het genomisch defect (nog) is 

vast te stellen.

Tabel 4.4 Indicaties voor erfelijkheidsadvisering. 

a. ouders die een kind hebben (levend of doodgeboren) of een andere 
verwant met een mogelijk genetische aandoening:

 − chromosomaal (syndroom van Down, velocardiofaciaal  
syndroom)

 − monogeen (cystische fibrose, myotone dystrofie, lang QT-
syndroom)

 − multifactorieel (neuralebuisdefect, schisis, diabetes mellitus)
 − mitochondriaal (opticusatrofie van Leber)
 − erfelijke/aangeboren afwijking(en) met onbekende oorzaak

b. mensen die zelf een (mogelijk) erfelijke aandoening hebben:
 − chromosomaal (syndromen van Klinefelter en Turner)
 − monogeen (hypertrofische cardiomyopathie, syndroom van 

Lynch)
 − multifactorieel (aangeboren hartafwijking, hypermobiliteit, 

ziekte van Bechterew)
 − mitochondriaal (diabetes mellitus met doofheid)
 − erfelijke/aangeboren afwijking(en) met onbekende oorzaak 

(bijv. hemifaciale microsomie)

c. mensen die zelf gezond zijn, maar drager zijn van een genetisch 
defect, hetgeen aanleiding kan geven tot ziekte bij een kind of tot 
voortplantingsproblemen:

 − chromosoomtranslocatie
 − X-gebonden genmutatie bij een vrouw (spierdystrofie van 

Duchenne, hemofilie)
 − autosomaal recessieve mutatie (cystische fibrose, MUTYH-

geassocieerde polyposis)

d. andere indicaties voor preconceptionele advisering:
 − (aanstaande) ouders die verwant zijn
 − oudere leeftijd van de (aanstaande) moeder
 − (aanstaande) ouders die in- of subfertiel zijn of twee of meer 

spontane miskramen hebben doorgemaakt
 − vrouwen die blootgesteld zijn (geweest) aan geneesmiddelen of 

bestraling voor of tijdens de zwangerschap

Ook melden zich aanstaande ouderparen die niet een van bovenstaande 
indicaties hebben, maar algemene vragen hebben over risico’s voor hun 
nageslacht.

Tabel 4.5  Percentage erfelijkheidsadviezen per 
categorie bij de acht afdelingen klinische 
genetica van de universitaire medische 
centra in 2007.

categorie %

neoplasmata 38

hart en bloedvaten 10

chromosoomafwijkingen 7

mentale ziekten, retardatie 7

ziekten van het zenuwstelsel 6

skelet en bindweefsel 6

endocrien, metabool, immunologisch 4

overig 22

totaal 100
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de samenstelling van de enzymen die vreemde stoffen 

omzetten is vaak de oorzaak (zie hoofdstuk 3).

Monogenetische aandoeningen
De meeste genen betrokken bij monogeen overervende 

ziekten zijn geïdentificeerd en DNA-diagnostiek om 

het klinische vermoeden van een bepaalde diagnose te 

bevestigen, behoort bij een aantal ziekten tot de normale 

specialistische routine. Familieleden van patiënten met 

een erfelijke aandoening die presymptomatisch drager-

schapsonderzoek of prenatale diagnostiek willen, kun-

nen hiertoe worden verwezen naar de klinisch geneticus. 

DNA-diagnostiek voor dit type aandoeningen ligt bij de 

universitair medische centra die in Nederland, elk over 

een verschillend pakket, ziekte-expertise hebben opge-

bouwd. Waar welke DNA-diagnostiek wordt aangeboden, 

is te vinden op de website van het Landelijk Overleg DNA-

Diagnostiek (www.dnadiagnostiek.nl).

Kernpunten

• Het afnemen van een gedetailleerde familieanam-

nese kan veel informatie over de oorzaak van een 

ziekte opleveren.

• DNA-diagnostiek om het klinische vermoeden van 

een bepaalde diagnose te bevestigen, behoort bij 

een aantal ziekten tot de specialistische routine.

• Door de komst van microarrays (‘steekproeven’ in 

het humane genoom) is verfijnd chromosomen-

onderzoek mogelijk.

• Sequencing van het gehele genoom zal snel binnen 

handbereik komen. Dit betekent dat alle varianten 

kunnen worden uitgelezen, maar het is de vraag of 

we alle genetische informatie in de praktijk kunnen 

gaan gebruiken.
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Preconceptieadvies en tests
Voor de zwangerschap kan men een test doen op relatief 

vaak voorkomende recessief erfelijke ziekten. De kans 

hierop verschilt tussen verschillende etnische groepen. 

Allochtonen afkomstig van landen rond de Middel-

landse Zee, Afrika en Azië hebben een verhoogde kans op 

afwijkingen van het hemoglobinegehalte, sikkelcelane-

mie en thalassemie. Dragerschap van deze aandoeningen 

die in homozygote vorm een ernstig ziektebeeld veroor-

zaken, kan worden opgespoord met een goedkope test 

die in elk klinisch-chemisch laboratorium kan worden 

uitgevoerd. Wanneer een risicopaar tijdig voor een zwan-

gerschap wordt geïdentificeerd, hebben de aanstaande 

ouders meer tijd om na te denken over de keuze van 

verschillende handelingsopties voor en tijdens de zwan-

gerschap.

Bij de autochtone Nederlandse bevolking wordt wel 

overwogen te testen op relatief veelvoorkomende reces-

sief erfelijke aandoeningen, zoals cystische fibrose (CF) 

en spinale musculaire atrofie (SMA). De hoge kosten van 

een DNA-test vormen hier echter nog een beletsel.

Genetische tests bij mensen met mentale 
retardatie, autisme en schizofrenie
Chromosomenonderzoek met behulp van een micros-

coop is de afgelopen vijftig jaar de gouden standaard 

geweest om te zoeken naar chromosomale afwijkingen 

bij mensen met aangeboren afwijkingen en/of ontwik-

kelingsproblemen. Momenteel wordt met microarray-

analyse in ongeveer 20% van de patiënten met een ver-

standelijke handicap een deletie of duplicatie gezien die 

mogelijk de oorzaak van het ontwikkelingsprobleem is. 

Dit is veel vaker dan de ongeveer 5% afwijkingen die met 

microscopische analyse kan worden gevonden.

De microarray-analyse is ook toegepast bij patiënten 

met autisme of schizofrenie. In die groepen wordt bij 

ongeveer 10% van de patiënten een nieuw ontstane vari-

ant, een deletie of duplicatie, gevonden. Sommige van 

deze varianten worden herhaaldelijk bij patiënten met 

bepaalde specifieke kenmerken gevonden en bij deze 

varianten lijkt een causale relatie tussen de gevonden 

afwijking en de de-novoverandering in het genoom aan-

nemelijk. Er zijn echter nog vele varianten waarbij een 

causaal verband mogelijk is, maar (nog) niet bewezen.

Een en ander betekent dat er nu nieuwe genetische 

tests zijn waarmee bij patiënten met aangeboren afwij-

kingen, ontwikkelingsproblemen en psychiatrische 

stoornissen vaker dan voorheen een oorzakelijke diag-

nose kan worden gesteld. In families waar vragen zijn 

over kans op herhaling van deze aandoeningen kan her-

nieuwd onderzoek daarom zinvol zijn.

Farmacogenetica
Iedere arts weet dat de effecten van geneesmiddelen, 

zowel wat betreft hoofdwerking als bijwerking, van 

patiënt tot patiënt sterk kunnen verschillen. Variatie in 
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Klinische immunologie
R.J.M. ten Berge, D. Hamann en C.E. Hack

Inleiding

Het immuunsysteem verdedigt het lichaam tegen aller-

lei antigenen: moleculen van micro-organismen en li-

chaamsvreemde stoffen waaraan we voortdurend worden 

blootgesteld. Het komt in actie wanneer de natuurlijke 

barrières van het lichaam tekortschieten. Natuurlijke 

barrières omvatten mechanische barrières, zoals huid en 

slijmvliezen; biochemische barrières, zoals een lage pH in 

de maag en vetzuren op de huid; en een biologische bar-

rière gevormd door de commensale microbiële flora. Het 

immuunsysteem heeft zich in de evolutie ontwikkeld tot 

een gecompliceerd en verfijnd systeem, bestaande uit een 

niet-specifiek, innate of aangeboren deel en een specifiek, 

adaptive of verworven deel. Ondanks de aanzienlijke ver-

schillen bestaat er een belangrijke wisselwerking tussen 

deze twee onderdelen van het immuunsysteem: produc-

ten van specifieke immuunreacties, zoals antistoffen, 

versterken niet-specifieke reacties, zoals fagocytose, die 

daardoor efficiënter verlopen. Een kenmerk van het niet-

specifieke, aangeboren immuunsysteem is dat het onmid-

dellijk reageert, omdat de daarvoor benodigde effectorcel-

len, zoals fagocyten, en eiwitten, bijvoorbeeld die van het 

complementsysteem, al aanwezig zijn. De effectorcellen 

en moleculen van het specifieke, verworven immuunsy-

steem, namelijk lymfocyten en antistoffen, worden pas 

vijf tot zeven dagen na het eerste contact met een micro-

organisme geproduceerd. De respons is tegen één anti-

geen gericht en dus ‘specifiek’. Bij herhaald contact met 

hetzelfde antigeen treedt de respons versneld en versterkt 

op: er is een ‘immunologisch geheugen’ gevormd.

De verschillende cellen van het immuunsysteem (tabel 

5.1) ontstaan uit pluripotente stamcellen in het beenmerg. 

In de primaire lymfoïde organen (beenmerg en thymus) 

verkrijgen de lymfocyten hun antigeenspecifieke recep-

toren. In de secundaire lymfoïde organen zoals lymfe-

klieren, milt en mucosageassocieerd lymfoïde weefsels 

(MALT) vinden reacties van immuuncompetente lym-

focyten met antigenen plaats. Tot het immuunsysteem 

behoort ook een aantal plasma-eiwitten (tabel 5.2). 

Kernpunten

• Het immuunsysteem kent een niet-specifiek, in-

nate of aangeboren deel en een specifiek, adaptive 

of verworven deel, die geïntegreerd samenwerken.

• Het immuunsysteem is belast met de afweer tegen 

micro-organismen en bestaat uit cellulaire en hu-

morale componenten.

• In de eerste dagen na contact met een antigeen 

wordt de afweer verzorgd door het niet-specifieke 

systeem; in de loop van dagen tot weken komen 

specifieke reacties op gang, die de afweer veel ef-

fectiever maken.

Tabel 5.1 De cellen van het immuunsysteem.

cel belangrijkste functies

B-lymfocyt precursor plasmacel, antistofproductie, 
 antigeenpresentatie

T-lymfocyt CD4-positief: reguleert B-lymfocyten, cytotoxische 
T-lymfocyten en macrofagen, productiecytokinen
CD8-positief: cytotoxie

NK-cel cytotoxie

monocyt/macro-
faag

fagocytose, antigeenpresentatie, productie-
cytokinen

granulocyt neutrofiel: fagocytose
eosinofiel: afweer tegen parasieten, rol bij 
 IgE-gemedieerde reacties
basofiel: rol bij IgE-gemedieerde reacties

dendritische cel antigeenpresentatie

NK-cel: naturalkillercel.

Tabel 5.2  De humorale componenten van het 
immuunsysteem.

component belangrijkste functie

antistoffen specifieke binding aan antigeen, complement-
activatie, binding aan Fc-receptoren

complement systeem bevordert ontsteking, opsonisatie, 
chemoattractie en activatie van fagocyten, lysis

acutefase-eiwitten ontstekingsreactie

cytokinen en 
chemokinen

communicatie tussen cellen 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_5, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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Kernpunten

• De belangrijkste pattern-recognition-receptoren 

zijn de toll-like receptoren (TLR’s).

• Toll-like receptoren herkennen microbiële structuren.

• Toll-like receptoren vormen een belangrijke schakel 

tussen de aangeboren en verworven immuniteit.

5.1.2   Fagocyten

Tot de fagocyten behoren granulocyten en monocyten in 

het perifere bloedcompartiment en de macrofagen in de 

weefsels. Hun belangrijkste taak is fagocytose van micro-

organismen en ander te verwijderen materiaal. Met behulp 

van een ‘intern spierstelsel’ en membraanreceptoren voor 

chemotactische factoren bewegen fagocyten naar een ont-

stekingshaard toe (chemotaxis), op geleide van een concen-

tratiegradiënt van chemotactische factoren, zoals IL-8, het 

complementactivatieproduct C5a en het leukotrieen-B4 

(LTB4). Neutrofielen bewegen sneller dan monocyten en 

kunnen door gaatjes van 2 μm kruipen (monocyten: 6 μm). 

Neutrofielen zijn daarom als eerste in een ontstekingsge-

bied, terwijl de mononucleaire fagocyten later arriveren. 

Op basis van het infiltraat kan men acute van meer chro-

nische ontstekingen onderscheiden. Fagocyten bezitten 

receptoren voor opsoninen (IgG en complementfactor C3). 

Na binding aan deze receptoren wordt een micro-organis-

me in een fagosoom opgenomen, die fuseert met cytoplas-

matische granula. Vaak storten de granula hun inhoud al 

in de fagosoom uit voordat deze volledig gesloten is en lekt 

de inhoud, zoals zuurstofradicalen en eiwit- en suikersplit-

sende enzymen, in de omgeving weg. Bij lekkage bescha-

digen deze bestanddelen het omliggende weefsel. Neutro-

fielen zijn weliswaar snel ter plekke, maar ze fagocyteren 

inefficiënt en gaan tijdens fagocytose zelf in grote aantallen 

kapot, waardoor pus ontstaat. Daarentegen kunnen macro-

fagen verschillende partikels fagocyteren zonder daarbij te 

gronde te gaan. Daarnaast kunnen ze ook een gedeelte van 

het gefagocyteerde materiaal als kleine peptiden via HLA-

klasse II-moleculen aan T-cellen presenteren. 

Kernpunten

• Fagocyten zijn uitgerust om micro-organismen en 

dode cellen te verwijderen door ze op te nemen en 

in fagolysosomen af te breken.

• De belangrijkste fagocyten zijn neutrofiele granulo-

cyten, die snel aanwezig maar weinig efficiënt zijn, 

en macrofagen, die trager maar zeer efficiënt zijn.

• Tijdens fagocytose komen toxische stoffen uit de 

granula van fagocyten vrij die weefselschade kun-

nen veroorzaken. 

• Macrofagen, en sommige andere cellen, hebben 

receptoren waarmee ze op zeer geringe hoeveelhe-

den bacteriële producten kunnen reageren.

Casuïstiek 

• Periodieke koorts door hyper-IgD-syndroom

• CD40-liganddeficiëntie als oorzaak van het X-

gebonden hyper-IgM-syndroom

• Twee kinderen met ernstige, recidiverende infecties 

en het X-gebonden hyper-IgM-syndroom

5.1  Het aangeboren immuunsysteem

5.1.1   Pattern-recognition-receptoren

Het aangeboren immuunsysteem beschikt over zoge-

noemde pattern-recognition-receptoren (PRR) waarmee de 

fagocyten pathogeengeassocieerde moleculaire patronen 

(PAMP’s) op micro-organismen herkennen. De belang-

rijkste PRR in zoogdieren zijn de toll-like receptoren 

(TLR’s), waarvan er bij de mens tot nu toe tien zijn ge-

identificeerd. TLR’s herkennen moleculaire structuren 

op microben, zoals peptidoglycaan (PGN), lipoproteïnen 

(TLR-2) en lipopolysacharide (LPS) (TLR-4). Elk patho-

geen draagt verschillende PAMP’s die een combinatie van 

TLR’s op een cel stimuleren. De verschillen in cytokine-

productie als respons op infecties met grampositieve en 

gramnegatieve bacteriën kunnen worden verklaard door 

de specifieke interactie tussen hun belangrijkste celwand-

bestanddelen PGN (grampositief) en LPS (gramnegatief) 

met TLR-2 en TLR-4. TLR’s vormen ook een schakel 

tussen aangeboren en verworven immuniteit. Activatie 

van TLR’s op subsets van antigeenpresenterende cellen 

resulteert in de productie van interleukine (IL)-10 of IL-12, 

wat leidt tot inductie van Th(helper)2- of Th1-responsen. 

PAMP’s worden ook herkend door de complementfactor 

mannosebindend lectine (MBL) dat polymannosestructu-

ren op pathogenen herkent, en door het acutefase-eiwit 

C-reactief proteïne (CRP) dat aan fosfocholinestructuren 

bindt. 

Enigszins vergelijkbaar met PAMP’s zijn de DAMP’s 

(damage associated molecular pattern-moleculen), die vrijko-

men uit beschadigde cellen en ontstekingsreacties initi-

eren om beschadigde cellen op te ruimen. Tot DAMP’s 

behoren onder meer een aantal nucleaire, cytosolische 

en extracellulaire eiwitten; moleculen zoals DNA, ATP, 

urinezuur; heat-shock eiwitten en HMGB1 (high-mobility 

group box 1). Evenals PAMP’s kunnen DAMP’s met TLR’s 

reageren en cellen aanzetten tot productie van cytokinen 

en expressie van adhesiemoleculen. Bij infecties kunnen 

ontstekingsreacties dubbel worden uitgelokt: in eerste 

instantie door PAMP’s op de pathogenen en in tweede 

instantie door DAMP’s die vrijkomen uit beschadigde cel-

len. Het moduleren van hun activiteit is mogelijk klinisch 

zinvol. 
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immuuncomplexen; die van de alternatieve route en 

de MBL-route zijn vooral allerlei micro-organismen. 

Tijdens activatie bindt een aantal complementfactoren, 

zoals C3, aan de activator. Fagocyten bezitten mem-

braanreceptoren voor gebonden C3 en kunnen de met 

C3 beladen (geopsoniseerde) activatoren binden en fa-

gocyteren. Bij activatie ontstaan C3a en C5a (afsplitsing-

producten van de derde en vijfde complementfactor), 

die vanwege hun biologische effecten anafylatoxinen 

worden genoemd (tabel 5.3). Ontstekingsverschijnselen 

als rubor, tumor en calor worden deels door deze com-

plementactivatieproducten veroorzaakt. Bovendien 

dragen zij bij aan de weefseldestructie bij ziekten als 

reumatoïde artritis, sepsis en het acute myocardinfarct. 

Hoe complement in deze situaties wordt geactiveerd, is 

niet duidelijk. Vermoedelijk spelen eiwitten als CRP een 

rol. CRP bindt aan fosfolipiden van beschadigde cellen, 

waardoor complement wordt geactiveerd en de cellen 

worden opgeruimd. 

De klinische verschijnselen van genetische deficiënties 

van complementeiwitten illustreren het belang van het 

systeem voor de afweer tegen micro-organismen en het 

opruimen van immuuncomplexen onder fysiologische 

condities. Voorts is het complementsysteem betrokken 

bij het opruimen van apoptotische cellen en leiden defi-

ciënties van de klassieke route tot auto-immuunreacties 

tegen bestanddelen van apoptotische cellen. Te sterke 

activatie draagt ook bij aan de verschijnselen van een 

aantal ziekten, zoals hereditair angioneurotisch oe-

deem. 

5.1.3   Naturalkillercellen

Naturalkillercellen (NK-cellen) behoren tot een populatie 

van cytotoxische lymfocyten, die, in tegenstelling tot de 

cytotoxische T-lymfocyten, geen specifieke antigeen-

receptoren bezitten. Omdat NK-cellen receptoren voor 

het Fc-deel van IgG bezitten, herkennen zij targetcellen 

onder meer via celgebonden IgG-antistoffen. Ook bezit-

ten zij killer cell-inhiberende receptoren (KIR’s), die aan 

HLA-klasse I-moleculen binden. Indien een cel geen HLA-

klasse I-moleculen tot expressie brengt, zoals tijdens 

virale infectie, wordt de NK-cel niet meer geremd door de 

KIR’s. De NK-cel zal de viraal geïnfecteerde cel dan alsnog 

‘killen’, waarna virussen vrijkomen die geneutraliseerd 

worden door antistoffen en fagocyten. NK-cellen vernie-

tigen targetcellen onder meer door gebruik te maken van 

het eiwit perforine, dat gaatjes in de celmembraan kan 

maken, waarna de NK-cel granzymen uitscheidt die de 

targetcel in apoptose brengen. Ook produceren NK-cellen 

zelf cytokinen. In vitro kunnen NK-cellen verschillende 

tumorcellen doden, vooral wanneer ze gestimuleerd wor-

den door IL-2 (‘immune surveillance’). De proliferatie en 

differentiatie van NK-cellen wordt door cytokinen zoals 

IL-2, IL-21 en vooral IL-15 gestuurd. Deficiënties van IL-15 

of zijn receptor leiden tot afwezigheid van NK-cellen en 

grotere vatbaarheid voor virale infecties.

Kernpunten

• Naturalkillercellen hebben hetzelfde cytotoxische 

armatuur als cytotoxische T-lymfocyten, maar 

bezitten geen specifieke antigeenreceptoren.

• Naturalkillercellen herkennen viraal geïnfecteerde 

cellen en tumorcellen.

5.1.4   Het complementsysteem

Het complementsysteem bestaat uit een serie plasma-

eiwitten die elkaar in een cascadereactie activeren, waarbij 

niet-actieve precursors worden omgezet in actieve eiwit-

ten. Activatie kan plaatsvinden via de klassieke weg (C1, 

C2 en C4), via de alternatieve weg (factoren B, D, P en C3b) 

of via de mannosebindend lectine (MBL)-weg. Alle wegen 

leiden tot activatie van C3 (figuur 5.1). Ter hoogte van C3 

wordt de activatie versterkt met de factoren B, D, P en 

C3 (amplificatie). Indien er voldoende C3 is geactiveerd, 

wordt C5 en worden vervolgens C6, C7, C8 en C9 geac-

tiveerd. Deze terminale route van complementactivatie 

leidt tot vorming van het membrane-attack-complex (MAC), 

een buisvormige structuur die gaten in de membraan 

maakt, leidend tot cellysis. Er zijn verschillende rem-

mers van het systeem, die excessieve activatie voorko-

men (figuur 5.1).

De belangrijkste activatoren van de klassieke route 

zijn antigeen-antilichaamcomplexen, zogenoemde 

immuuncomplex

bacteriën

C1

C4/C2

C3 C3b

B/P/D

C3 (H2O)

C8/C9

C5/C6/C7

lysis

C1-Inh

I+C4bp

I+H

Figuur 5.1 Schema van complementactivatie.

 activatie;  remming.
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 − cytokinen die de groei en differentiatie van granulatie- 

en littekenweefsel reguleren (TGF (transforming growth 

factor)-β], PDGF (platelet-derived growth factor) en MDGF 

(macrophage-derived growth factor)). 

Er bestaan ook remmers van cytokinen, zoals oplosbare 

TNF-receptoren (worden door cellen afgesplitst en neu-

traliseren TNF in oplossing) en een sterk aan IL-1 verwant 

cytokine: IL-1-receptorantagonist. TNF-remmers kennen 

belangrijke therapeutische toepassingen, zoals bij de 

behandeling van reumatoïde artritis, spondylitis anky-

lopoetica en de ziekte van Crohn. Ook IL-1R-antagonisen 

worden klinisch toegepast, onder meer bij de behandeling 

van auto-inflammatoire koortssyndromen.

Kernpunten

• Cytokinen zijn hormoonachtige eiwitten die onder 

andere betrokken zijn bij de proliferatie, differenti-

atie en activatie van leukocyten.

• Cellen van het immuunsysteem communiceren 

met elkaar onder meer via interleukinen (IL), ook 

wel cytokinen genoemd.

• Cytokinen binden in lage concentraties (picomolair 

gebied) aan specifieke receptoren, die op veel ver-

schillende cellen voorkomen.

• Cytokinen hebben een pleiotrope werking met 

effecten op tal van biologische, ook niet-immuno-

logische processen.

5.1.6   Chemokinen

Interleukine-8 en het verwante moncocyte chemotactic peptide 

(MCP) behoren tot de eerst ontdekte chemokinen. Aan-

vankelijk werden interleukine-8 en MCP als onderdeel 

van het cytokinenetwerk aangemerkt. Omdat zij naast een 

vergelijkbare structuur ook sterke overeenkomst vertoon-

den qua functie, namelijk chemoattractie van leukocyten, 

worden ze als een aparte groep beschouwd: de chemo-

kinen. Ze zijn relatief klein, waardoor ze gemakkelijk 

vanuit extravasculaire ruimten in de bloedvaten kunnen 

diffunderen. Op basis van aantal en de positie van conser-

veerde cysteïneresidu’s worden vier groepen chemokinen 

onderscheiden: de CC-, CXC-, C- en CX3C-chemokinen. 

Chemokinen reageren met specifieke celmembraanre-

ceptoren, die worden ingedeeld in verschillende klassen, 

namelijk de CC-, CXC-, CX3C- en XC-receptoren, aange-

duid als CCR, CXCR enzovoort, gevolgd door een num-

mer. 

Chemokinen en hun receptoren spelen een belangrijke 

rol bij de migratie van leukocyten naar ontstekingshaar-

den. Hierbij wordt door de leukocyten via hun chemoki-

nereceptoren een concentratiegradiënt van chemokinen 

herkend, waarbij de cellen naar de hoogste concentratie 

migreren. Een dergelijke gradiënt wordt vaak instandge-

Tabel 5.3  Biologische effecten van 
complementactivatieproducten

activatieproduct effect

C5a chemotaxie, fagocytendegranulatie,  stimulatie O2-
metabolisme fagocyten

C5a, C3a mestceldegranulatie

C5a, C3a trombocytendegranulatie

C5a, C5b-9 versterking cytokinerelease, inductie 
 prostaglandineleukotriënensynthese

C5b-9, C5a(?) expressie weefselfactor (stimuleert stolling)

C3b, C4b opsonisatie

C5b-9 cellysis

C3b versterking antistofrespons

Kernpunten

• De belangrijkste functies van complement zijn 

opsonisatie, chemoattractie en cellysis.

• Fysiologisch gezien is complement belangrijk voor 

het opruimen van micro-organismen en dode cel-

len. Pathofysiologisch speelt complement een rol 

bij ontstekingsziekten.

5.1.5   Cytokinen

Cellen van het immuunsysteem communiceren met 

elkaar onder meer via interleukinen ofwel cytokinen. 

Vrijwel elke lichaamscel kan onder bepaalde omstandig-

heden cytokinen maken. Net als hormonen, binden zij in 

zeer lage concentraties aan specifieke celreceptoren. Niet 

alleen kunnen cytokinen door vele cellen worden gepro-

duceerd, hun receptoren komen ook op veel verschillende 

cellen voor. Dit verklaart hun pleiotrope werking en 

betrokkenheid bij tal van biologische processen. Mede 

hierdoor gaan immunologische reacties gepaard met ont-

stekingsreacties, acutefasereacties en effecten op de hema-

topoëse. Op basis van hun belangrijkste effecten worden 

cytokinen in verschillende groepen ingedeeld, waarbij elk 

cytokine tot verschillende groepen kan behoren: 

 − cytokinen die primair de groei en differentiatie van 

cellen van het immuunsysteem sturen (IL-2, IL-4, IL-5, 

IL-7, IL-12, IL-15, IL-21, interferon-γ en andere);

 − pro-inflammatoire cytokinen (TNF 

(tumornecrosefactor)-α, IL-1-α en IL-1-β, IL-6, IL-15, 

IL-17, IL-18 en andere;

 − anti-inflammatoire cytokinen (IL-1-ra (IL-1-receptoran-

tagonist), IL-10, IL-13);

 − cytokinen die de hematopoëse sturen (de verschillende 

CSF’s (colony-stimulating factors), IL-3, erytropoëtine, 

trombopoëtine);
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5.1.7   Ontstekingsreacties

Ontstekingsreacties spelen een rol in de effectorfase van 

zowel de verworven als de aangeboren afweer en zijn ge-

richt op het verwijderen van de stimulus, zoals dood weef-

sel of lichaamsvreemd materiaal. Fagocyten zijn dan ook 

onderdeel van ontstekingsinfiltraten. In acute infiltraten 

zijn dit vooral neutrofiele granulocyten, in chronische 

infiltraten (minimaal enkele dagen oud) monocyten en 

macrofagen. Acute ontstekingsreacties gaan over in chro-

nische indien de eerste niet hebben geleid tot eliminatie 

van het uitlokkende agens. Daarbij worden neutrofielen 

vervangen door infiltraten van mononucleaire cellen. De 

lymfocyten en plasmacellen in deze infiltraten zijn een 

teken dat specifieke immuunreacties (vorming van anti-

stoffen, stimulatie van macrofagen door T-lymfocyten) de 

niet-specifieke reacties, met name fagocytose, trachten te 

versterken, waardoor het uitlokkende agens effectiever 

wordt geëlimineerd. Indien het agens ook hierdoor niet 

wordt verwijderd, ontstaan vaak granulomateuze infiltra-

ten waarbij macrofagen als gevolg van sterke stimulatie 

veranderen in epitheloïde cellen of meerkernige reuscel-

len.

De belangrijkste stoffen die tijdens ontstekingsreacties 

vrijkomen, zijn histamine, serotonine, C5a, leukotrieen-

B4 en platelet-activating factor, en in een iets later stadium 

ook cytokinen, zoals TNF, IL-1, IL-6, en chemokinen, 

zoals IL-8 en MCP. Door deze factoren wordt de vaso-

permeabiliteit van het endotheel van de microcirculatie 

houden door binding van chemokinen aan extracellulaire 

matrixmoleculen. Verschillende chemokinen hebben 

angiogenetische eigenschappen, en ze spelen een rol bij 

tumorgroei en weefselischemie. De chemokinereceptoren 

CXCR4 en CCR5 functioneren als cellulaire (co)receptor 

voor hiv. Mutaties van deze receptoren zijn van invloed 

op het beloop van een hiv-infectie. De toepasbaarheid van 

geneesmiddelen die de aanhechting van hiv aan CXCR4 

en CCR5 blokkeren, wordt onderzocht. Ook zijn chemo-

kinen en hun receptoren aantrekkelijke kandidaten voor 

de ontwikkeling van geneesmiddelen om de migratie van 

ontstekingscellen te manipuleren en daarmee weefsel-

schade bij ontstekingen te beperken.

Kernpunten

• Chemokinen orkestreren de migratie van leukocy-

ten.

• In ontstekingshaarden wordt door de leukocyten 

via hun chemokinereceptoren een concentratiegra-

diënt van chemokinen herkend, waarbij de cellen 

naar de hoogste chemokineconcentratie migreren.

• Chemokinen en hun receptoren zijn aantrekkelijke 

kandidaten voor de ontwikkeling van nieuwe ge-

neesmiddelen.

• Door de hiv-coreceptoren CXCR4 en CCR5 te blok-

keren, kunnen chemokinen de entry van hiv in 

cellen onderdrukken.

Tabel 5.4 Enkele adhesiemoleculen.

molecuul distributie ligand

selectinen

L-selectine granulocyten, lymfocyten endotheel

P-selectine endotheel, trombocyten sialyl-lewisx, PSGL-1

E-selectine endotheel sialyl-lewisx

integrinen

CD11a/CD18 (LFA-1) granulocyten, lymfocyten, NK-cellen, monocyten ICAM-1, -2, -3

CD11b/CD18 (MAC-1) granulocyten, lymfocyten, NK-cellen ICAM-1

VLA-4 eosinofielen, lymfocyten VCAM-1, fibronectine

Ig-superfamilie

ICAM-1 endotheel, lymfocyten LFA-1, Mac-1

ICAM-2 endotheel, lymfocyten LFA-1

VCAM-1 endotheel VLA-4

PECAM-1 endotheel, lymfocyten, granulocyten, trombocyten PECAM

ICAM: intercellulair adhesiemolecuul; LFA: leucocyte function (associated) antigen; MAC: macrofaag; PECAM: platelet-endothelial cellulair adhesiemole-
cuul; PSGL: P-selectin glycoprotein ligand; VCAM: vasculair cellulair adhesiemolecuul; VLA: very late antigen.
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te neutraliseren. Tijdens ontstekingsreacties brengen 

deze stoffen echter ook schade aan de normale weefsels 

toe en er treden ook systemische effecten op, zoals koorts, 

metabole veranderingen, leukocytose en veranderingen 

van het eiwitspectrum. Deze zogenoemde acutefasere-

acties zijn het gevolg van lokaal vrijkomende cytokinen 

zoals IL-6, dat een rol speelt in het ontstaan van koorts, 

trombocytose en anemie.

Bij een aantal ziekten schieten (soms excessieve) ont-

stekingsreacties hun doel voorbij en dragen ze bij aan 

de weefselbeschadiging, zoals bij reumatische ziekten, 

sepsis, sarcoïdose, chronische obstructieve longziekte, de 

longdestructie bij cystische fibrose en myocardinfarct.

Kernpunten

• Ontstekingsreacties ontstaan door activatie en 

vrijkomen van mediatoren zoals geactiveerd com-

plement en cytokinen, wat leidt tot infiltratie van 

neutrofielen en mononucleaire cellen in het ont-

stoken weefsel.

• Ontstekingsreacties zijn belangrijk voor de afweer 

tegen micro-organismen, maar leiden bij veel ziek-

ten ook tot weefselschade. 

verhoogd en brengt dit endotheel cellulaire adhesiemole-

culen (CAM; tabel 5.4) tot expressie. Hierdoor gaan circu-

lerende granulocyten over het endotheeloppervlak rollen, 

gevolgd door binding en transmigratie. Tijdens dit proces 

worden de granulocyten geactiveerd door onder andere 

platelet-activating factor en gedirigeerd door verschillende 

chemotactische factoren uit het ontstekingsgebied, zoals 

C5a, leukotrieen-B4 en vooral chemokinen (figuur 5.2). 

Later in de tijd infiltreren monocyten en lymfocyten het 

ontstekingsgebied, waarbij ze gedeeltelijk van andere 

adhesiemoleculen en chemokinen gebruikmaken. Voorts 

veranderen onder invloed van IL-1 en TNF de anticoagu-

lante eigenschappen van het endotheel in procoagulante 

eigenschappen. Daardoor ontstaan lokale stolsels in de 

capillairen en wordt de ontstekingshaard afgekapseld. 

Indien neutrofielen het uitlokkende agens hebben kun-

nen elimineren, dooft de ontstekingsreactie uit en starten 

de herstelprocessen van de getroffen weefsels. Is het agens 

niet opgeruimd, dan gaat de reactie over in een chronische 

ontsteking waarbij steeds meer monocyten, macrofagen, 

lymfocyten en ook plasmacellen verschijnen. Door de on-

derlinge interacties van deze cellen raken de macrofagen 

sterk geactiveerd, waardoor ze nog efficiënter fagocyteren.

De granula van fagocyten bevatten toxische stoffen die 

bestemd zijn om de in de fagosoom opgenomen partikels 

ICAM-1

rollen

sialyl-lewisx

E-selectine 

activatie

adhesie

integrine

IL-8

micro-organismen

complement weefselmacrofagen

anafylatoxinen / cytokinen

interleukine(IL)
-8-receptor

1

2

3

Figuur 5.2 Schematische weergave van de acute microbiële ontstekingsreactie. Invaderende micro-organismen activeren comple-

ment en weefselmacrofagen waardoor anafylatoxinen en cytokinen vrijkomen. Deze induceren de expressie van adhesiemoleculen 

op endotheel, verhogen de permeabiliteit ervan en vormen een chemotactische gradiënt, op geleide waarvan neutrofiele granulo-

cyten naar de ontstekingshaard migreren. De inzet toont verschillende stappen van het adhesieproces: 1 neutrofiel ‘rolt’ over het 

endotheel onder invloed van sialyl-lewisx en E-selectine; 2 neutrofiel wordt geactiveerd door onder andere IL-8, waardoor integrinen 

worden geactiveerd; 3 via integrinen adhereert de neutrofiel stevig aan ICAM-1 op endotheel, waarna de diapedese (migratie door 

het endotheel) begint.
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Kernpunt

• Leukocyten kunnen met behulp van CD-markers 

worden onderscheiden wat betreft soort, differenti-

atie en activatie. 

5.2.3   Immuunglobulinen

Immuunglobulinen zijn oplosbare glycoproteïnen die 

worden geproduceerd door de B-lymfocyten en hun 

nakomelingen, de plasmacellen. Elk immuunglobuline-

molecuul is symmetrisch en bestaat uit twee identieke 

zware ketens en twee identieke lichte ketens, die onder-

ling verbonden zijn met zwavelbruggen (figuur 5.3). De 

C-terminale helften van de twee zware ketens vormen het 

Fc-fragment; de combinatie van het N-terminale gedeelte 

van de zware keten met de lichte keten het Fab-fragment. 

Het Fc-fragment verzorgt de effectorfuncties van de anti-

stof, zoals activatie van complement en binding aan Fc-

receptoren, en is min of meer constant wat betreft amino-

zuursamenstelling. De C-terminale helft van de lichte ke-

ten en het C-terminale driekwart deel van de zware keten 

vertonen weinig tot geen variatie en worden het constante 

deel genoemd. De aminozuurvolgorde van het N-termi-

nale deel van zowel de zware als de lichte keten varieert 

5.2  Het verworven immuunsysteem

5.2.1   De lymfocyten

In het beenmerg worden vanuit de pluripotente hemo-

poëtische stamcel voortdurend lymfocyten aangemaakt. 

Tijdens de ontwikkeling van lymfocyten in de primaire 

lymfoïde organen (beenmerg voor B-, thymus voor T-

lymfocyten) ontwikkelt het specifieke immuunsysteem 

via een random proces zijn repertoire. Vervolgens worden 

cellen geselecteerd op geschikte specificiteit, terwijl cellen 

met ongewenste specificiteiten, waaronder autoreactieve 

T-cellen, afsterven door apoptose. Van de nieuw gegene-

reerde B- en T-cellen leeft ongeveer 95% slechts enkele 

dagen. Een immuuncompetent individu heeft een groot 

aantal B- en T-lymfocyten. Van elke cel ligt de specificiteit 

vast via het herschikte DNA, zonder dat ze ooit antigeen 

heeft ontmoet. Na contact met een antigeen in de secun-

daire lymfoïde organen, wordt de herkennende lymfocyt 

gestimuleerd tot klonale proliferatie: klonale selectie. 

De B-cellen zijn, meestal met de hulp van T-cellen, 

verantwoordelijk voor de productie van antistoffen; de 

T-lymfocyten verzorgen de cellulaire immuunrespons en 

reguleren de immuunrespons. 

Kernpunten

• Individuele lymfocyten hebben antigeenreceptoren 

van één specificiteit. De totale lymfocytenpopulatie 

heeft 106 à 109 verschillende antigeenreceptoren 

(‘diversiteit’).

• De diversiteit van antigeenreceptoren ontstaat door 

herrangschikking van gensegmenten (variabele 

genen) tijdens de primaire lymfoïde ontwikkeling.

Tabel 5.5 Enkele CD-markers op cellen van het immuunsysteem.

marker distributie functie

CD2 T-lymfocyten, NK-cellen receptor voor LFA-2

CD3 T-lymfocyten geassocieerd met antigeenreceptor, verzorgt signaaltransductie

CD4 T-helperlymfocyten interactie met HLA-II-moleculen

CD8 cytotoxisch T-lymfocyten, NK-cellen interactie HLA-I-moleculen

CD14 monocyten receptor voor endotoxine

CD16 granulocyten, NK-cellen, monocyten/macrofagen Fc-receptor type III

CD25 geactiveerde B-/T-lymfocyten deel van IL-2-receptor

CD56 NK-cellen

HLA: humaan leukocytenantigeen; IL: interleukine; LFA: leukocyte function (associated) antigen; NK-cellen: naturalkillercellen.

5.2.2   De CD-nomenclatuur van leukocyten

Op de membraan van lymfocyten en andere hemopo-

etische cellen komen eiwitten voor, die een cluster of 

differentiation (CD)-nummer hebben. De verschillende 

subsets van lymfocyten en hun differentiatiestaat kunnen 

worden herkend op basis van de patronen van aanwezige 

CD-moleculen (tabel 5.5). 
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lichaamsexcreten is IgA het belangrijkste isotype. Dit IgA 

is meestal dimeer of tetrameer, met eraan verbonden de 

zogenoemde secretoire component, een eiwit dat gepro-

duceerd wordt door epitheliale cellen en dat het transport 

van IgA vanuit bloed naar het lumen verzorgt. 

Kernpunt

• Antistoffen hebben een variabel deel dat aan anti-

geen bindt, en een constant deel dat de biologische 

functies (complementactivatie, binding aan fagocy-

ten) verzorgt.

5.2.4   B-lymfocyten

Tijdens de rijping verwerven B-lymfocyten hun immuno-

logische specificiteit door willekeurige herschikking van 

een aantal gensegmenten (V, D en J; figuur 5.4), die code-

ren voor het variabele deel van het immuunglobuline. 

Elke B-lymfocyt zal na dit proces één functioneel gen voor 

zowel de zware als de lichte keten tot expressie brengen. 

De cel heeft voor de zware keten de keuze uit ongeveer 

500 V-genen, 13 D-genen en 4 J-genen per chromosoom. 

Voor de lichte keten ontbreken de D-genen. Door de grote 

recombinatoire mogelijkheden is de variatie aan antistof-

fen zeer groot. De variabiliteit in de ontwikkelende B-cel 

wordt nog vergroot door onnauwkeurige recombinatie 

tussen V-D en D-J, wat leidt tot extra mutaties (junctional 

flexibility) en de toevoeging van extra nucleotiden in de 

V-D- en D-J-overgangen. Het gerecombineerde VDJ-

segment wordt vervolgens aan het gen voor de zware 

keten van IgM gekoppeld, waarna dit tot expressie wordt 

gebracht. Ongeveer 105 kopieën van dit IgM-molecuul ko-

men op de membraan tot expressie. Het IgM-gen codeert 

ook voor een transmembraandeel van het IgM, waardoor 

dit in de celmembraan wordt verankerd. Op de membraan 

is IgM geassocieerd met andere transmembraanmolecu-

len, die samen het B-celreceptorcomplex (BCR) vormen. 

sterk en wordt daarom het variabele deel genoemd. De 

twee Fab-fragmenten bevatten de bindingsplaats voor 

antigeen en bepalen dus de specificiteit van het im-

muunglobulinemolecuul: de antistof, specifiek tegen één 

antigeen gericht. Een mens kan naar schatting tientallen 

miljoenen verschillende variabele delen maken, terwijl er 

maar een beperkt aantal variaties van het constante deel 

is. Op basis van aminozuurverschillen in het constante 

deel worden vijf klassen (isotypen) van zware ketens on-

derscheiden: IgM, IgD, IgG, IgE en IgA. Sommige klassen 

kennen subklassen: IgG1, IgG2, IgG3 en IgG4, en IgA1 en 

IgA2. Evenzo zijn er twee klassen lichte ketens: lambda en 

kappa. De verschillende (sub)klassen van de zware ketens 

kunnen in verschillende mate complement activeren en 

binden aan de verschillende Fc-receptoren (tabel 5.6). De 

meeste antistoffen hebben de boven beschreven structuur 

met twee antigeenbindingsplaatsen. IgM is echter een 

pentameer en heeft tien antigeenbindingsplaatsen per 

molecuul. IgA komt in bloed vooral voor als monomeer. In 

Tabel 5.6 Eigenschappen van klassen en subklassen van antistoffen.

eigenschap IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgA1 IgA2 IgM IgE IgD

halveringstijd in vivo (dagen) 23 23 8 23 6 6 5 2,5 3

serumgehalte (mg/ml) 9 3 1 0,5 3 0,5 1,5 0,0003 0,03

activatie complement (klassieke route) + +/– ++ – – – +++ – –

placentapassage + +/– + + – – – – –

binding aan FcR op macrofagen ++ +/– ++ + – – – – –

aanwezig in secreties – – – – –++ ++ + – –

aanwezig op B-celmembraan – – – – – – + – +

mestcelactivatie – – – – – – – + –

zware keten

lichte keten lichte keten
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Figuur 5.3 Basisstructuur van een antistof. 
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5.2.5   T-lymfocyten

De primaire ontwikkeling van T-lymfocyten vindt gro-

tendeels plaats in de thymus en is vergelijkbaar met die 

van B-lymfocyten. T-lymfocyten herkennen antigenen 

via de T-celreceptor (TCR), die bestaat uit twee ketens, 

TCR-α en TCR-β, die elk een constant en een variabel 

deel hebben, vergelijkbaar met de zware en lichte ketens 

van antistoffen. Het variabele deel van TCR-α en TCR-β 

ontstaat op dezelfde manier als dat van de antistofke-

tens: uit een poel van variabele genen. TCR-α en TCR-β 

komen op de T-celmembraan tot expressie en vormen 

samen met het CD3-complex de TCR, die voor elke T-cel 

uniek is en affiniteit heeft voor HLA-moleculen. Door 

het recombinatieproces tijdens de ontwikkeling van 

T-lymfocyten ontstaat een verzameling T-cellen waar-

van de affiniteit voor HLA-moleculen varieert. In de 

thymus worden T-cellen geselecteerd waarvan de TCR 

een intermediaire affiniteit heeft voor de in de thymus 

tot expressie komende HLA-moleculen. T-cellen met 

affiniteit voor een HLA-klasse I-molecuul brengen op 

de membraan CD8 tot expressie, terwijl de T-cellen die 

op HLA-klasse II geselecteerd worden CD4 tot expres-

sie brengen. T-cellen met een te lage affiniteit voor HLA 

gaan tijdens het selectieproces in de thymus dood, even-

als die met een te hoge affiniteit. De laatste zijn immers 

in potentie autoreactief.

Naast deze TCR-αβ-dragende T-cellen, die peptiden 

herkennen die worden gepresenteerd door een HLA-

molecuul, kennen we nog andere T-celsubsets, waaron-

der de γδ-T-lymfocyten (<5% van alle T-lymfocyten). Zij 

komen veel voor in de mucosa van de darm en missen 

CD4- en CD8-expressie, waardoor ze antigeen dat door 

een HLA-molecuul wordt gepresenteerd niet kunnen 

herkennen.

Binnen de TCR-αβ-dragende T-lymfocyten worden 

verschillende soorten T-cellen onderscheiden (tabel 5.7), 

onder andere CD4-positieve T-helper (Th) lymfocyten, 

Op de membraan van deze naïeve B-cellen komt naast 

(monomeer) IgM ook IgD tot expressie. De naïeve B-cellen 

migreren naar de secundaire lymfoïde organen, waar ze 

na enkele dagen sterven, tenzij ze via de BCR antigeen 

binden. De activatie van B-cellen verloopt via twee sig-

nalen. Signaal 1 ontstaat wanneer antigeen bindt aan het 

membraan-IgM van de B-cel, signaal 2 is afkomstig van de 

interactie van het CD40 op de B-cel met het CD40-ligand 

(CD40L) op geactiveerde T-cellen. Een deel van de geacti-

veerde B-lymfocyten ontwikkelt zich tot geheugencellen, 

een ander deel tot antistofproducerende plasmacellen. 

Proliferatie en differentiatie tot antistofproducerende 

plasmacel vindt plaats in de zogenoemde kiemcentrumre-

actie in milt en lymfeklieren, en wordt gereguleerd door 

chemokinen en cytokinen. Zij regelen onder meer dat tij-

dens de CD40L-afhankelijke proliferatie het IgM-isotype 

wordt vervangen door een ander isotype: de B-cel ‘switcht’ 

naar een immuunglobuline (IgG, IgA of IgE) met dezelfde 

variabele regio als het oorspronkelijke IgM. Tijdens het 

switch-proces treedt er somatische hypermutatie op: 

puntmutaties in het antigeenbindende variabele gebied, 

die via efficiëntere selectie leiden tot hogere affiniteit voor 

het antigeen en dus efficiëntere activatie van de B-cel. Ten 

slotte differentieert de B-cel onder invloed van cytokinen 

tot plasmacel. Door alternatieve splicing van het mRNA 

wordt het transmembraandeel van IgM niet langer aange-

maakt en wordt dit Ig-molecuul uitgescheiden.

Kernpunten

• Activatie van B-lymfocyten vindt, net als bij T-lym-

focyten, plaats via twee signalen, waarvan er één 

via de antigeenreceptor wordt gegeven.

• B-lymfocyten en hun nakomelingen, de plasmacel-

len, zijn verantwoordelijk voor de productie van 

antistoffen. 

V1 V2 V3 Vn 1 2 3 13 1 2 3 4

V1 V2 D3 J2 J3 J4

VH D1-D13 J1-J4

functioneel V-D-J-gen

kiembaan-DNA

B-cel-DNA

Figuur 5.4 V-D-J-herschikking van de zware keten.
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Kernpunten

• Alle T-lymfocyten dragen het membraanmolecuul 

CD3.

• Er zijn verschillende soorten T-lymfocyten (T-hel-

percel, cytotoxische T-cel, regulatoire T-cel), die te 

herkennen zijn door hun CD-fenotype.

• Activatie van T-lymfocyten vindt plaats via twee 

signalen: signaal 1 via de antigeenreceptor, signaal 

2 via costimulatoire moleculen zoals CD28. 

• Activatie van T-helperlymfocyten vindt plaats wan-

neer:

 − een peptide gepresenteerd door een HLA-klasse 

II-molecuul past op zijn antigeenreceptor; en

 − de antigeenpresenterende cel de juiste costimu-

latoire moleculen exposeert.

• Geactiveerde T-helperlymfocyten helpen bij de 

activatie en differentiatie van B-lymfocyten, cyto-

toxische T-lymfocyten en macrofagen. 

5.2.6   Antigeenpresenterende cellen

T-cellen worden alleen door antigenen geactiveerd in-

dien deze door HLA-moleculen worden gepresenteerd. 

Elke kernhoudende cel heeft HLA-klasse I op haar mem-

braan en kan dus antigenen aan CD8+-T-cellen presente-

ren. Antigeenpresentatie aan CD4+-T-cellen vindt plaats 

door HLA-klasse II-moleculen, die beperkt tot expressie 

komen: op antigeenpresenterende cellen (APC), zoals 

macrofagen, monocyten, B-cellen, dendritische cellen, 

en op geactiveerde T-cellen en epitheliale cellen in de 

CD8-positieve cytotoxische T-lymfocyten (CTL) en regu-

latoire T-cellen (Treg). Th-cellen produceren een groot 

aantal zowel pro-inflammatoire als anti-inflammatoire 

cytokinen die betrokken zijn bij allerlei aspecten van de 

ontstekingsreactie en de hematopoëse. Op basis van de 

cytokinen die Th-cellen maken na activatie, worden zij 

ingedeeld in verschillende typen. Th1-cellen produceren 

veel interferon (IFN)-γ en zijn betrokken bij vertraagd 

type overgevoeligheidsreacties, activatie van macrofa-

gen en de afweer tegen intracellulaire micro-organis-

men. Th2-cellen produceren voornamelijk IL-4 en spe-

len een rol bij IgE-productie, aantrekken van eosinofiele 

granulocyten en de afweer tegen parasitaire infecties. 

Th17-cellen produceren voornamelijk IL-17 en spelen 

vooral een rol bij chronische ontstekingsprocessen. 

CD8-positieve cytotoxische T-lymfocyten beschikken 

over twee mechanismen om targetcellen te doden: via 

het membraanmolecuul FasL dat na binding met Fas 

op de doelwitcel apoptose (geprogrammeerde celdood) 

induceert, en door degranulatie waarbij perforine en 

granzymen vrijkomen die de targetcel in apoptose kun-

nen brengen. 

Op basis van membraankenmerken en cytokinepro-

ductie worden twee populaties regulatoire T-cellen 

onderscheiden, namelijk natuurlijk voorkomende en 

induceerbare. Het belang van regulatoire T-cellen wordt 

geïllustreerd door een tekort aan FoxP3-positieve regu-

latoire T-cellen bij FoxP3-deficiëntie, het zogenoemde 

IPEX-syndroom (immunodisregulatie, polyendocrino-

pathie, enteropathie, X-linked-syndroom). Deze ziekte 

wordt gekenmerkt door zowel auto-immuunfenome-

nen als allergische symptomen. 

Tabel 5.7 T-lymfocytensubsets en hun functies.

lymfocyt functie

T-helper (Th)-cellen regulatie immuunrespons, helpen door middel van productie van cytokinen de proliferatie van B-lymfocyten (IL-4, IL-6), 
productie van antistoffen (IL-2; IL-4; IL-5; IL-6; IL-13; TNF-α) en expressie van membraanmoleculen die signaal 2 voor 
B-celactivatie zijn (CD40-ligand)

T-helper 1 (Th1)-cellen subset van Th-lymfocyten die interferon-γ en IL-2 produceren. Groeien vooral onder invloed van IL-12 uit. Th1-hulp 
stimuleert cytotoxische T-cellen (CTL), vertraagde overgevoeligheid en de vorming van complementbindende antistoffen

T-helper 2 (Th2)-cellen subset van Th-lymfocyten die IL-4, IL-5 en IL-10 maken. Groeien vooral onder invloed van IL-4, IL-10 en IL-13 uit.  
Th2-hulp stimuleert vorming van niet-complementbindende antistoffen, zoals IgE

T-helper 17 (Th17)-cellen subset van Th-lymfocyten die IL-17 produceren en die een rol speelt bij vooral chronische infecties

cytotoxische T-cellen CD8-positieve cellen (soms CD4-positief) die via HLA-klasse I-moleculen (klasse II voor CD4-positieve cellen) antigenen 
op targetcellen herkennen en deze cellen doden door inductie van apoptose

regulatoire T-cellen cellen die de immuunrespons reguleren door andere lymfocyten in hun functie te remmen (door productie van cytoki-
nen of door direct cel-celcontact)

HLA: humaan leukocytenantigeen; IL: interleukine; TNF: tumornecrosefactor.
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somatische mutaties en hebben de antistoffen een ho-

gere affiniteit voor hun specifieke antigeen.

Kernpunten

• De immuunrespons is specifiek voor het betreffend 

antigeen, en laat een geheugen achter.

• Bij de primaire humorale immuunrespons worden 

eerst antistoffen van de IgM-klasse gevormd. Na 

circa een week verschijnen er ook antistoffen van 

de IgG-klasse.

• Bij herhaald contact met een antigeen is als gevolg 

van het immunologisch geheugen de afweer in de 

secundaire immuunrespons effectiever en sneller.

5.2.8   Het major histocompatibiliteitscomplex 

(MHC) of humaan leukocytenantigeen 

(HLA)-systeem 

Het major histocompatibiliteitscomplex (MHC), bij de 

mens ook wel HLA (humaan leukocytenantigeen)-systeem 

genoemd, bestaat uit twee klassen HLA-moleculen, 

waarvan de genen op de korte arm van chromosoom 6 

liggen. De HLA-A-, HLA-B- en HLA-C-genen coderen voor 

HLA-klasse I-moleculen, die tot expressie komen op de 

membraan van alle kernhoudende cellen en trombocyten. 

De HLA-DR-, HLA-DP- en HLA-DQ-genen coderen voor 

HLA-klasse II-moleculen, die tot expressie komen op 

de membraan van antigeenpresenterende cellen, zoals 

B-lymfocyten, monocyten/macrofagen en dendritische 

cellen. Cellen die normaal geen HLA-klasse II-moleculen 

hebben, kunnen deze onder invloed van het cytokine 

interferon-γ wel tot expressie brengen. De HLA-genen 

kennen elk verschillende allelen, waardoor de diversiteit 

binnen de soort enorm groot is. Dit polymorfisme en het 

feit dat HLA-allelen codominant worden overgeërfd, 

betekent dat een individu meestal heterozygoot is voor 

alle HLA-moleculen. 

De functie van HLA-moleculen is het presenteren van 

antigeen aan de antigeenreceptoren van T-lymfocyten, die 

antigeen slechts binden indien dat wordt herkend in de 

context van een HLA-molecuul. HLA-klasse II-moleculen 

presenteren antigeen aan CD4-positieve T-lymfocyten; 

klasse I-moleculen aan CD8-positieve T-lymfocyten (fi-

guur 5.5).

HLA-klasse I-moleculen zijn geassocieerd met het ei-

wit β
2
-microglobuline; HLA-klasse II-moleculen hebben 

een vergelijkbare structuur, en bestaan uit een α- en een 

β-keten (figuur 5.5). Twee extracellulaire domeinen van 

HLA-moleculen vormen samen een groeve waarin anti-

geen gebonden kan worden. HLA-moleculen binden geen 

intacte antigenen, maar delen hiervan: (oligo)peptiden 

(figuur 5.5). HLA-klasse I-moleculen binden in het endo-

plasmatisch reticulum peptiden van 8-9 aminozuren die 

voornamelijk afkomstig zijn van door de cel zelf gemaak-

thymus. In beide gevallen worden T-cellen pas geacti-

veerd indien ze een tweede activeringssignaal ontvan-

gen, door interactie met costimulatoire moleculen op de 

APC. Belangrijke costimulatoire moleculen zijn CD80 

en CD86 op dendritische cellen die reageren met CD28 

en CTLA4 op de T-cel, en CD40 dat reageert met CD40-

ligand op de T-cel. De enige cel die constitutief CD80 en 

CD86 tot expressie brengt, is de uitgerijpte dendritische 

cel, die dan ook de meest professionele APC is. Matura-

tie van dendritische cellen vindt plaats onder invloed 

van cytokinen zoals IL-3 en GM-CSF, maar kan ook wor-

den gestimuleerd door bacteriële producten zoals endo-

toxine. Antigeenpresentatie in afwezigheid van signaal 

2 leidt tot tolerantie voor het gepresenteerde antigeen.

Een uitzondering wordt gevormd door superantige-

nen, bijvoorbeeld toxinen van streptokokken en stafylo-

kokken, die direct grote aantallen T-cellen kunnen acti-

veren door binding aan een invariant deel van de TCR en 

aan het MHC-klasse II-molecuul. Daarbij kan het klini-

sche beeld van het toxischeshocksyndroom ontstaan. 

5.2.7   De immuunrespons

Immuuncompetente T-cellen circuleren in het lichaam 

tot ze gestimuleerd worden door antigeen. Centraal 

in de specifieke immuunrespons staat de activatie van 

T-helper (Th)-cellen door antigeen, waarbij de APC op 

haar HLA-klasse II-moleculen antigene peptiden pre-

senteert. Activatie van Th-cellen vindt plaats indien ook 

costimulatie van de T-cel via membraanmoleculen op de 

APC (signaal 2) wordt gegeven, leidend tot klonale pro-

liferatie en productie van cytokinen, waardoor andere 

T- en/of B-cellen worden geactiveerd. Na antigeenactiva-

tie produceren de Th-cellen cytokinen, brengen nieuwe 

membraanmoleculen tot expressie en differentiëren 

uit tot effectorcellen. Deze Th-cellen kunnen B-cellen 

helpen te prolifereren en differentiëren tot plasmacellen 

die vervolgens antistoffen produceren; aanvankelijk van 

de IgM-klasse, later ook van de IgG-klasse. Daarnaast 

stimuleren zij de proliferatie en differentiatie van cy-

totoxische cellen, en de stimulatie en proliferatie van 

macrofagen, waardoor deze veel efficiënter micro-orga-

nismen fagocyteren. Deze primaire immuunrespons neemt 

circa 10 tot 14 dagen in beslag. Wanneer er geen antigeen 

meer is, dooft de respons uit en komen antigeenspeci-

fieke T- en B-cellen tot rust. Wat overblijft, is de zoge-

noemde memory. Geactiveerde lymfocyten die tot rust 

zijn gekomen, zijn niet hetzelfde als de maagdelijke, 

naïeve cellen die constant vanuit de primaire lymfoïde 

organen worden gegenereerd. Memory-cellen zijn lang 

levende cellen die op hun membraan andere moleculen 

tot expressie brengen en gemakkelijker te activeren zijn. 

Wanneer een individu voor een tweede maal met het 

betreffende antigeen in aanraking komt, is de secundaire 

immuunrespons die dan optreedt, heviger en sneller (circa 

5 tot 7 dagen). Bovendien zijn de B-cellen gerijpt door 
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ligt, zoals bij congenitale bijnierhyperplasie en familiaire 

hemochromatose. Voor andere ziekten, zoals auto-im-

muunziekten (tabel 5.8), is de verklaring nog niet duide-

lijk. Zo heeft meer dan 90% van de patiënten met de ziekte 

ziekte van Bechterew het HLA-B27-klasse I-molecuul, 

tegenover 9% van de normale bevolking. Het betreffende 

HLA-molecuul kan direct betrokken zijn bij de pathoge-

nese, bijvoorbeeld doordat het als receptor voor een viraal 

peptide functioneert of doordat het wat structuur betreft 

sterke overeenkomst vertoont met een micro-organisme. 

Ook kan in het HLA-gebied een gen aanwezig zijn waar-

van één allel predisponeert voor de betreffende ziekte 

en dit allel kan in linkage disequilibrium verkeren met één 

van de HLA-allelen. Het gen dat codeert voor het inflam-

matoire cytokine tumornecrosefactor (TNF) ligt in het 

HLA-gebied. De hoeveelheid TNF die wordt gevormd als 

respons op bepaalde stimuli kan variëren en wordt onder 

meer bepaald door de regulatoire sequenties van het TNF-

gen, die allotypische variatie vertonen. De associatie tus-

sen sommige ziekten en HLA-allotypen kan men dan ook 

verklaren door de aan het HLA-allotype gekoppelde hoge 

of lage TNF-productie.

te, eventueel viraal geïnduceerde eiwitten. HLA-klasse 

II-moleculen binden in speciale endosomen peptiden van 

13-18 aminozuren, afkomstig van antigenen die door de 

cel zijn opgenomen via endocytose en gedegradeerd in de 

lysosomen. Het polymorfisme van zowel HLA-klasse I- als 

HLA-klasse II-moleculen resulteert in verschillen van de 

aminozuren aan de binnenzijde van de antigeenbindende 

groeve, en dus in andere antigeenbindingseigenschappen. 

Aangezien het aantal beschikbare HLA-moleculen per 

individu enigszins beperkt is, zijn voor sommige antige-

nen geen geschikte HLA-moleculen aanwezig en worden 

deze antigenen niet gepresenteerd. Daartegen treedt 

dus geen (T-lymfocytafhankelijke) immuunrespons op. 

HLA-genen bepalen daarom mede of een antigeen een im-

muunrespons kan uitlokken. Door het polymorfisme van 

de HLA-genen is er binnen de populatie wel, maar binnen 

één individu soms niet een geschikt HLA-molecuul voor 

een gegeven antigeen te vinden.

Voor sommige HLA-allelen is er een associatie met be-

paalde ziekten bekend. Bij erfelijke ziekten wordt dit 

verklaard doordat het ziekteveroorzakende gen op chro-

mosoom 6, vlak bij of in het gebied van het HLA-complex 

MHC klasse I MHC klasse II

CD8 CD4

peptide

T-celreceptor

2 1

3 2m

1 1

2 2

Figuur 5.5 Antigeenpresentatie door HLA-klasse I- en HLA-klasse II-moleculen aan CD8- en CD4-positieve T-lymfocyt.

Tabel 5.8 Enkele ziekten geassocieerd met HLA-fenotypen.

ziekte geassocieerd HLA-fenotype relatief risico

dermatitis herpetiformis DR3 56,4

psoriasis vulgaris Cw6 13,3

chronisch actieve auto-immuunhepatitis DR3 13,9

goodpasture-syndroom DR2 13,1

myasthenia gravis (early onset bij vrouwen) B8 12,7
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de fagocytose. Cytokinen zijn verantwoordelijk voor de 

begeleidende ontstekingsreactie bestaande uit koorts en 

algemeen ziek-zijn en soms zelfs septische shock. De be-

langrijkste, pro-inflammatoire cytokinen die hierin een 

rol spelen, zijn IL-1, IL-6 en het acutefase-eiwit C-reactief 

proteïne (CRP). 

5.3.2   Afweer tegen intracellulair levende 

micro-organismen

Micro-organismen zoals mycobacteriën, salmonella, Legi-

onella en Listeria verblijven voornamelijk in de fagosomen 

van macrofagen. Daarbij weten zij zich te onttrekken aan 

de bacteriedodende werking van lysosomen. Hierdoor 

verlopen infecties met intracellulaire micro-organismen 

veel minder acuut dan die met extracellulaire micro-or-

ganismen. Vaak leidt dit type infectie tot granuloomvor-

ming, bestaande uit T-lymfocyten, macrofagen en epi-

thelioïde cellen. Wanneer daarbij centrale necrose en pus 

ontstaat, spreekt men van verkazende granulomen, zoals 

klassiek voor de tuberculose-infectie. De immuunrespons 

tegen deze micro-organismen bestaat voornamelijk uit 

een T-helper 1-respons, die via productie van IFN-γ en 

andere cytokinen de bacteriedodende werking van macro-

fagen stimuleert. Daarbij spelen ook IFN-γ-producerende 

NK-cellen en CD8-positieve cytotoxische T-lymfocyten 

een rol. 

Kernpunten

• Bij de afweer tegen gekapselde, extracellulaire 

bacteriën zijn specifieke antistoffen, complement 

en fagocyten betrokken.

• Bij de afweer tegen intracellulair levende micro-or-

ganismen spelen macrofagen, IFN-γ-producerende 

naturalkillercellen en T-lymfocyten een rol.

5.3.3   Afweer tegen virussen

We kennen niet-persisterende virussen, zoals influenza 

en RS-virus, en persisterende virussen, zoals de herpesvi-

russen, waaronder cytomegalovirus (CMV), epstein-barr-

virus (EBV), herpeszostervirus (HZV) en hepatitis C-virus. 

Na infectie blijven deze persisterende virussen altijd 

latent aanwezig en kunnen zich in situaties van vermin-

derde afweer opnieuw gaan vermenigvuldigen. Klinische 

verschijnselen bij virale infecties worden voor een deel 

veroorzaakt door cytopathologische effecten van het vi-

rus zelf, voor een ander deel door immunopathologische 

effecten, dat wil zeggen ziekteverschijnselen, teweegge-

bracht door de soms overmatige reactie van het immuun-

systeem tegen het pathogeen, waarbij virusgeïnfecteerde 

cellen door middel van apoptose worden gedood. Nadat 

bij een primaire respons virusspecifieke antistoffen zijn 

gevormd, vormen deze antistoffen bij een hernieuwd con-

Kernpunten

• Het major histocompatibiliteitscomplex (MHC) 

omvat een aantal polymorfe membraaneiwitten die 

peptiden aan T-lymfocyten presenteren.

• HLA-klasse I-moleculen (eiwitten) presenteren 

peptiden aan CD8-positieve T-lymfocyten en ko-

men op vrijwel alle lichaamscellen voor.

• HLA-klasse II-moleculen presenteren peptiden aan 

CD4-positieve T-lymfocyten en komen op antigeen-

presenterende cellen voor.

• Sommige HLA-allotypen zijn geassocieerd met een 

verhoogd risico op bepaalde ziekten.

5.3  Afweer tegen infecties

Indien de eerdergenoemde natuurlijke barrières van het 

lichaam tekortschieten, komt het immuunsysteem in 

actie om binnendringende micro-organismen onschade-

lijk te maken. Het aangeboren immuunsysteem gebruikt 

hiertoe fagocyten die micro-organismen, vooral gekap-

selde bacteriën en sommige fungi en gisten, herkennen, 

opnemen en doden. Herkenning gebeurt via verschil-

lende, eerder beschreven receptoren, alsook door mid-

del van opsonisatie met antistoffen en complement. Na 

opname van het micro-organisme zal in het fagolysosoom 

het NADPH-oxidasesysteem worden geactiveerd (‘respi-

ratoire burst’), dat een belangrijke rol speelt bij het doden 

van het micro-organisme. Ook het verworven immuun-

systeem komt in actie. Na activatie worden specifieke 

antistoffen gevormd die een rol spelen bij de eerder ge-

noemde opsonisatie van bacteriën. Van dit principe wordt 

gebruikgemaakt bij vaccinaties (zie later). Daarnaast is het 

verworven immuunsysteem nodig bij de afweer van intra-

cellulaire micro-organismen, waarbij vooral de cellulaire 

immuunrespons een rol speelt. 

5.3.1   Afweer tegen gekapselde, extracellulair 

levende bacteriën

Bij eerste contact zal een primaire immuunrespons tot 

ontwikkeling komen waarbij na 5 tot 10 dagen speci-

fieke antistoffen zijn geproduceerd. Meestal betreft het 

een T-celafhankelijke respons; de antistofrespons tegen 

pneumokokkenpolysacharide-antigeen is echter voorna-

melijk T-celonafhankelijk. Zowel specifieke antistoffen 

als complementfactoren, die worden gevormd na acti-

vatie van het complementsysteem via de alternatieve en 

de MBL-route, zorgen voor opsonisatie van de bacterie. 

Onder invloed van chemotactische factoren migreren 

fagocyten, voornamelijk neutrofiele granulocyten, naar 

de infectiehaard, waar zij door middel van toll-like recep-

toren en Fc- en complementreceptoren de geopsoniseerde 

bacteriën herkennen. Deze opsonisatie vergemakkelijkt 
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functie van granulocyten of monocyten dan wel afwij-

kingen in het complementsysteem optreden. Binnen het 

verworven immuunsysteem onderscheidt men defecten 

in de B-lymfocytenreeks die leiden tot een humorale im-

muundeficiëntie, en defecten in de T-lymfocyten, of in de 

interactie tussen T- en B-lymfocyten dan wel monocyten/

macrofagen, die leiden tot een gecombineerde cellulair-

humorale immuundeficiëntie (tabel 5.9). Gezien de nood-

zakelijke T-helpercelactiviteit benodigd voor de productie 

van antistoffen tegen de meeste antigenen, gaat een defect 

in de cellulaire afweer meestal gepaard met ook een hu-

morale immuundeficiëntie.

In de afgelopen jaren is van een aanzienlijk aantal 

primaire immuundeficiëntieziekten het onderliggende 

genetisch defect opgehelderd. Het betreft mutaties in 

genen op zowel het X-chromosoom als op autosomen. 

Kennis over de genetische defecten heeft ons inzicht in de 

ontogenie van het immuunsysteem aanzienlijk doen toe-

nemen. Daarnaast heeft deze kennis geleid tot een nieuwe 

therapeutische benadering van deze ziekten, namelijk 

(experimentele) gentherapie. 

Symptomen
Aan een onderliggende immuundeficiëntie moet worden 

gedacht in geval van recidiverende, persisterende ernstige 

of ongewone infecties bij een patiënt, ongeacht de leeftijd 

(tabel 5.10). Kenmerken van een humorale immuunde-

ficiëntie zijn recidiverende infecties in het KNO-gebied, 

bovenste en/of onderste luchtwegen op anatomisch wis-

selende locaties. Chronische ontsteking van de luchtwe-

gen kan leiden tot bronchiëctasieën, longfibrose en cor 

pulmonale. Verwekkers zijn meestal gekapselde bacteriën 

zoals Streptococcus pneumoniae en Haemophilus influenzae. Bij 

tact de eerste vorm van afweer. Bij de vroege afweer tegen 

virussen zijn ook NK-cellen belangrijk. Al snel worden 

virusspecifieke CD4-positieve en CD8-positieve T-cellen 

geproduceerd, die van cruciaal belang zijn bij de elimi-

natie dan wel onderdrukking van het virus. Vooral de 

CD8-positieve T-cellen spelen een belangrijke rol in het 

langdurig onder controle houden van persisterende virus-

sen. Ook cytokinen, zoals IFN-γ en TNF, spelen hierin een 

belangrijke rol. Van het cytomegalovirus, waarmee circa 

70% van de gezonde populatie is besmet, weten we dat het 

een zowel kwalitatief als kwantitatief belangrijke afdruk 

nalaat op het immuunsysteem. 

5.3.4   Afweer tegen gisten, schimmels en 

parasieten

Bij de afweer tegen gisten en schimmels spelen fagocyten 

van het aangeboren immuunsysteem en een T-helper 

1-cellulaire immuunrespons van het verworven immuun-

systeem een belangrijke rol. De afweer tegen parasitaire 

infecties wordt vooral verzorgd door een IgE-gemedieer-

de immuunrespons waarbij T-helper 2-lymfocyten en hun 

cytokinen IL-4 en IL-13 zijn betrokken. 

Kernpunten

• Bij de afweer tegen virussen zijn alle componen-

ten van de specifieke, verworven immunologische 

respons betrokken.

• Bij de afweer tegen gisten en schimmels is vooral 

de T-helper 1-respons belangrijk, bij de afweer 

tegen parasieten vooral de T-helper 2-respons. 

5.4  Immuundeficiënties

Immuundeficiënties worden ingedeeld in primaire im-

muundeficiënties, waarbij er sprake is van een intrinsiek 

defect van het immuunsysteem, en secundaire immuun-

deficiënties, waarbij de oorzaak is gelegen buiten het 

immuunsysteem. Primaire immuundeficiënties kunnen 

zowel congenitaal als verworven zijn en komen zelden 

voor. De incidentie van de verschillende aandoeningen 

varieert van 1 : 700 tot 1 : 100.000-500.000. De familiea-

namnese kan positief zijn; oorzaken van secundaire im-

muundeficiëntie moeten zijn uitgesloten. Deficiënties 

van humorale en/of cellulaire immuniteit secundair aan 

een onderliggend primair ziekteproces komen veel vaker 

voor en de incidentie stijgt met toenemend gebruik van 

geneesmiddelen die de functie van het immuunsysteem 

onderdrukken. 

Daarnaast worden immuundeficiënties ingedeeld 

naar lokalisatie in het immuunsysteem. Het defect kan 

gelokaliseerd zijn in het verworven of in het aangeboren 

immuunsysteem, waarbij afwijkingen in aantal en/of 

Tabel 5.9  Indeling van de primaire 
immuundeficiënties.

deficiënties van verworven immuunsysteem

primaire, vooral humorale immuundeficiënties:
 − X-linked agammaglobulinemie (XLA, Bruton’s disease)
 − common variable immunodeficiency (CVI)
 − IgA-deficiëntie
 − IgG-subklassedeficiëntie
 − selectieve antistofdeficiëntie met normaal serumimmuunglobulinen

primaire gecombineerde immuundeficiënties:
 − severe combined immunodeficiency (SCID)
 − overige primaire, gecombineerde immuundeficiënties
 − isotype-switch defecten (hyper-IgM-syndroom)
 − syndroom van Wiskott-Aldrich 
 − ataxia telangiectasia
 − chronische mucocutane candidiasis
 − hyperimmuunglobuline-E (hyper-IgE)-syndroom

deficiënties van het aangeboren immuunsysteem:

 − mutaties in cytokinen, cytokinereceptoren of toll-like receptoren
 − neutrofiele granulocyten

• chronisch granulomateuze ziekte (CGD)
 − complement

• deficiënties van de klassieke route
• deficiënties van C3 of de inactivatoren hiervan
• deficiënties van de alternatieve of terminale route
• C1-esteraseremmerdeficiëntie
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Casuïstiek 

• Leukocytenadhesiedeficiëntie: een zeldzame erfe-

lijke stoornis in de ontstekingsreactie

• Geen milt meer: indicatie voor pneumokokkenvac-

cinatie

5.4.1   Primaire, vooral humorale immuun def i-

ciënties

X-linked agammaglobulinemie (XLA, Bruton’s 
disease) 
Dit is een congenitale humorale immuundeficiëntie die in 

principe alleen voorkomt bij het mannelijk geslacht en die 

voor het eerst werd beschreven door Bruton in 1952. De 

familieanamnese is meestal positief. Symptomen starten 

op de leeftijd van 6 tot 18 maanden, zodra het maternale 

immuunglobuline is verdwenen, uit de circulatie. Het 

klinisch beeld is klassiek voor de humorale immuundefi-

ciëntie, zoals hierboven beschreven. Tevens kunnen voor-

namelijk op oudere leeftijd dermatomyositis, juveniele 

reumatoïde artritis, steriele polyartritis en artritis veroor-

zaakt door Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum en virussen 

zoals echo-, coxsackie- en adenovirus optreden. Op latere 

leeftijd is er ook een verhoogde kans op het ontwikkelen 

van lymfomen en coloncarcinoom. Het defect berust op 

een mutatie in het Btk-gen dat codeert voor het intracellu-

laire signaaltransductiemolecuul Bruton’s tyrosine kinase en 

dat een gestoorde uitrijping van pre-B-cellen naar B-cellen 

veroorzaakt. Er zijn nu meer dan vijfhonderd verschil-

lende mutaties bekend. Bij laboratoriumonderzoek zijn de 

B-cellen in perifeer bloed afwezig en is het aantal T-cellen 

normaal. IgG-, IgM- en IgA-gehaltes zijn sterk verlaagd tot 

afwezig. Antistofresponsen na vaccinatie zijn afwezig. 

een – tevens bestaand – defect in de cellulaire immuniteit 

worden in verhoogde incidentie infecties gezien veroor-

zaakt door intracellulaire bacteriën zoals Listeria, Salmo-

nella, Campylobacter, (atypische) mycobacteriën, Nocardia 

en Legionella; fungi zoals Histoplasma, Candida, Aspergillus, 

cryptokokken en coxidioides; virussen zoals CMV, HSV, 

VZV, EBV, adenovirussen, papovavirussen, enterovirus-

sen en het RS-virus; protozoën en helminthen zoals 

Pneumocystis, Toxoplasma, Cryptosporidium, microsporia en 

Strongyloides.

Bij een patiënt met recidiverende of ernstig verlopende 

Neisseria-infecties moet worden gedacht aan een deficiën-

tie van complementfactoren, te weten C3 en/of C5-9. In 

geval van recidiverende, ernstige huidinfecties en/of re-

cidiverende abcessen in interne organen zoals lever en/of 

longen, nogal eens veroorzaakt door Staphylococcus aureus, 

moet worden gedacht aan een defect in het aantal, dan wel 

de functie van neutrofiele granulocyten.

Patiënten met humorale en/of cellulaire immuundefi-

ciëntie hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van 

auto-immuunziekten en een tien- tot tweehonderdvoudig 

verhoogde kans op het ontwikkelen van maligniteiten, in 

het bijzonder lymfomen en maag- en coloncarcinomen. 

Kernpunten

• Bij primaire immuundeficiënties is er sprake van 

een intrinsiek defect van het immuunsysteem.

• Bij secundaire immuundeficiënties is de oorzaak 

buiten het immuunsysteem gelegen. 

• Primaire immuundeficiënties komen zelden voor.

• Aan een onderliggende immuundeficiëntie moet 

worden gedacht in geval van recidiverende, persis-

terende ernstige of ongewone infecties.

Tabel 5.10 Defecten in de afweer en geassocieerde pathogenen.

defect klinische situatie infectieus agens

granulocytopenie chemotherapie gramnegatieve bacteriën, S. aureus, Candida, 
Aspergillus

cellulaire immuniteit orgaantransplantatie
lymfoom
(ziekte van Hodgkin, non-hodgkinlymfoom)
aids

virale infecties 
intracellulaire bacteriën
fungi
protozoën
helminthen

hypogammaglobulinemie dysgamma-
globulinemie

multipele myeloom
CLL
primaire immuundeficiëntie

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

complementfactordeficiënties congenitale deficiëntie
sikkelcelziekte
levercirrose
systemische lupus erythematodes

Neisseria meningitis,
Neisseria gonorrhoeae
pyogene bacteriën

hyposplenie, asplenie splenectomie
ziekte van Hodgkin
hemolytische anemie

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

CLL: chronische lymfatische leukemie.
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B-lymfocyten in perifeer bloed gevonden. In het been-

merg ontbreken pre-B-cellen en plasmacellen. Ruim een 

derde van de patiënten heeft een verlaagd aantal T-cellen 

en gestoorde T-celfunctie. 

De therapie van patiënten met CVI bestaat uit levens-

lange toediening van immuunglobuline zoals beschreven 

voor XLA, en zo nodig antibioticaprofylaxe. Het is van be-

lang om voorafgaand aan de eerste behandeling te onder-

zoeken of er antistoffen tegen IgA aanwezig zijn, omdat 

dit tot levensgevaarlijke anafylactische reacties aanleiding 

kan geven. Indien antistoffen tegen IgA aantoonbaar zijn, 

kan het immuunglobuline niet intraveneus worden gege-

ven, maar is onder nauwkeurige bewaking de subcutane 

toedieningsroute aangewezen. 

Kernpunten

• De common variable immunodeficiency wordt vaak 

pas manifest op volwassen leeftijd.

• Ook de symptomen bij IgG-subklassedeficiëntie 

manifesteren zich vaak pas op volwassen leeftijd.

• Criteria voor de diagnose common variable im-

munodeficiency bij een patiënt met recidiverende 

infecties in KNO-gebied en luchtwegen zijn: ver-

laagde Ig-spiegels (IgG < 4,5 g/l), sterk verlaagde, 

meestal afwezige antistofresponsen na vaccinatie 

en de afwezigheid van een andere oorzaak voor de 

hypogammaglobulinemie.

  Intermezzo 5.1 

Een patiënte met auto-immuunverschijnse-

len en recidiverende infecties

Een 58-jarige vrouw bezoekt de polikliniek voor een 

second opinion wegens therapieresistente auto-

immuuntrombocytopenie. Sinds vijftien jaar is zij 

hiervoor onder behandeling, waarbij verschillende 

behandelingsmodaliteiten zijn toegepast, waaronder 

drie jaar geleden een splenectomie. Daarnaast heeft 

zij al jarenlang gewrichtspijnen zonder ooit tekenen 

van artritis. Ook heeft zij sinds vele jaren recidiverende 

bovenste luchtweginfecties waarvoor zij meerdere 

antibioticakuren per jaar krijgt toegediend. De familie-

anamnese levert geen bijzonderheden op. Bij laborato-

riumonderzoek wordt, naast een trombocytopenie van 

53 × 109/l, een hypogammaglobulinemie gevonden 

(totaal IgG 3,8 g/l). Er zijn autoantistoffen tegen trom-

bocyten aantoonbaar; verdere auto-immuunserologie 

is negatief. Beeldvormend onderzoek wijst uit dat zij 

bronchiëctasieën heeft. Wegens verdenking op een 

humorale immuundeficiëntie worden antistofrespon-

sen na vaccinatie met polysacharidepneumokokken-

vaccin en tetanustoxoïd gemeten, die afwezig blijken 

te zijn. De diagnose common variable immunodeficiency 

wordt gesteld en suppletietherapie met intraveneus 

immuunglobuline wordt gestart. De auto-immuun-

trombopenie wordt geduid als een bij de common 

De therapie bestaat uit levenslang intraveneus of sub-

cutaan toedienen van immuunglobuline, waarbij wordt 

gestreefd naar IgG-dalspiegels van ten minste 5 g/l. En-

kele patiënten hebben hogere dalspiegels nodig, waarbij 

wordt getitreerd op de vermindering van het aantal infec-

ties.

Common variable immunodeficiency (CVI) 
Omdat deze diagnose meestal op volwassen leeftijd wordt 

gesteld, wordt dit ook wel late onset immunodeficiency ge-

noemd. Het is de meest voorkomende symptomatische 

primaire antistofdeficiëntie, die zowel bij mannen als 

bij vrouwen voorkomt en een geschatte incidentie heeft 

van 1 : 50.000. Vaak presenteren deze patiënten zich met 

recidiverende infecties in het KNO-gebied en/of de lucht-

wegen: de symptomen van humorale immuundeficiëntie. 

Criteria voor de diagnose zijn sterk verlaagde immuun-

globulinegehaltes in combinatie met een sterk vermin-

derd tot afwezig vermogen om antistoffen te vormen na 

vaccinatie. Andere oorzaken van hypogammaglobuline-

mie zoals door geneesmiddelen of door sterk verlies bij 

nierziekten, brandwonden of protein-losing gastro-entero-

pathie moeten worden uitgesloten. Bij circa 60% van de 

patiënten met CVI wordt een chronische malabsorptie 

gevonden, de zogenoemde hypogammaglobulinemische 

spruw, die niet reageert op glutenvrij dieet. Bij biopsie van 

de darmmucosa wordt soms een kenmerkende nodulaire 

lymfoïde hyperplasie gevonden, waarbij in de mucosa 

grote lymfoïde follikels met kiemcentra worden gezien. 

Grote noduli kunnen aanleiding geven tot darmobstruc-

tie. Diarree met of zonder malabsorptie wordt bij deze 

patiënten vaak veroorzaakt door Giardia lamblia, persiste-

rende infectie met Cryptosporidium of bacteriële overgroei 

van de dunne darm. Daarnaast kunnen infecties worden 

veroorzaakt door Campylobacter, rotavirus of enterovirus-

sen. Ascenderende bacteriële infectie van de galwegen kan 

chronische cholangitis en eventueel levercirrose veroorza-

ken. Bij circa 10 % van de patiënten treedt (niet-verkazen-

de) granuloomvorming op in longen, lever, milt en huid. 

Vaak worden auto-immuunfenomenen gezien: 15% van 

de patiënten ontwikkelt een auto-immuunhemolytische 

anemie of auto-immuuntrombocytopenie. Ook komen 

pernicieuze anemie, echter zonder aantoonbare antistof-

fen, en auto-immuunthyreoïditis vaker voor. Eveneens 

is de incidentie van maligniteiten, in het bijzonder van 

lymfomen en maag- en coloncarcinomen, verhoogd. Bij 

lichamelijk onderzoek worden veelal grote tonsillen en 

lymfadenopathie gevonden, soms ook splenomegalie. De 

oorzaken van deze niet-X-linked immuundeficiëntie zijn 

heterogeen. Tot nu toe zijn enkele mutaties beschreven, 

zoals in de genen die coderen voor TACI, BAFF-receptor, 

CD19 en ICOS. De familieanamnese kan van diagnostische 

betekenis zijn, maar een negatieve familieanamnese sluit 

een congenitaal defect of een verworven mutatie niet uit. 

Naast de eerder genoemde afwijkingen wordt bij labo-

ratoriumonderzoek een normaal of licht verlaagd aantal 
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Selectieve antistofdeficiëntie met normale 
serumimmuunglobulinen
Een enkele maal wordt bij patiënten met recidiverende 

sinopulmonale infecties bij normale immuunglobuline-

gehaltes in serum toch een gestoorde antistofrespons op 

vaccinatie met pneumokokkenpolysachariden gevonden. 

Verder immunologisch onderzoek is zonder afwijkingen. 

De behandeling bestaat uit (profylactische) toediening van 

antibiotica. 

Casuïstiek 

• Kinderen met recidiverende luchtwegproblemen: 

niet alles is astma

• Groot verschil in klinisch fenotype van X-gebonden 

agammaglobulinemie bij twee neefjes

5.4.2   Primaire, gecombineerde immuunde -

f iciënties 

Primaire, gecombineerde immuundeficiënties manifes-

teren zich op zeer jonge leeftijd en zijn indien niet tijdig 

herkend en behandeld, veelal lethaal. Dankzij vroege 

beenmergtransplantatie zijn wereldwijd circa vierhonderd 

kinderen met severe combined immunodeficiency (SCID) jong-

volwassen geworden. 

Kernpunten

• Primaire immuundeficiënties manifesteren zich 

vaak op de kinderleeftijd. Dankzij verbeterde zorg 

wordt een toenemend aantal volwassen en valt 

verder onder internistische zorg.

• Immuundeficiënties leiden tot een verhoogd risico 

op infecties en maligniteiten.

• Primaire humorale immuundeficiënties zijn het 

gevolg van een defect van B-lymfocyten of hun 

nakomelingen en leiden vaak tot infecties door 

gekapselde bacteriën.

• De behandeling van primaire humorale immuunde-

ficiënties bestaat uit het toedienen van antibiotica, 

al dan niet gecombineerd met suppletie van im-

muunglobulinen. 

• Primaire T-celdeficiënties leiden tot infecties met 

intracellulaire pathogenen.

• Primaire T-celdeficiënties gaan gepaard met een 

wisselende mate van B-celdeficiëntie.

variable immunodeficiency vaker voorkomende com-

plicatie.

 Na enkele maanden suppletietherapie zijn de ar-

tralgieën verdwenen en heeft patiënte geen antibioti-

cakuren meer nodig gehad. De trombopenie is stabiel. 

Zij voelt zich fitter dan ooit. 

 

De incidentie van deze autosomaal overervende immuun-

deficiëntie in de blanke populatie bedraagt circa 1 : 700 

en verloopt meestal asymptomatisch. Bij een minderheid 

van de patiënten treden recidiverende infecties op. Bij 

een gecombineerde IgA- en IgG2-subklassedeficiëntie is 

de kans op recidiverende pulmonale infecties groter dan 

bij patiënten met een deficiëntie van alleen IgA. Er is een 

toegenomen incidentie aan allergische en/of auto-im-

muunverschijnselen en aan maligniteiten, voornamelijk 

lymfomen en maag- en coloncarcinomen. Omdat circa een 

derde van de IgA-deficiënte personen antistoffen tegen 

IgA bezit, moet men alert zijn op het optreden van anafy-

lactische transfusiereacties. Het genetisch defect van de 

IgA-deficiëntie is niet bekend. Bij laboratoriumonderzoek 

zijn, behalve het afwezige serum-IgA, de overige immuun-

globulinegehaltes alsook de antistofresponsen op vac-

cinatie normaal. In geval van recidiverende infecties kan 

antibioticaprofylaxe worden overwogen. 

IgG-subklassedeficiëntie 
Deze diagnose wordt gesteld bij een verlaagde tot afwe-

zige concentratie van een of meer IgG-subklassen, waarbij 

het totale IgG normaal of verhoogd is. Het merendeel van 

de personen met een IgG-subklassedeficiëntie is asymp-

tomatisch. Bij een minderheid treden recidiverende sino-

pulmonale infecties op en soms recidiverende, meestal 

infectieus veroorzaakte diarree. De antistofresponsen 

tegen polysacharideantigenen, zoals die van gekapselde 

bacteriën als Streptococcus pneumoniae en Haemophilus influen-

zae, zijn voornamelijk gelokaliseerd in de IgG2-subklasse. 

Deficiëntie van IgG2 predisponeert dan ook tot recidive-

rende infecties van de luchtwegen, sepsis of meningitis. 

De antistofresponsen tegen eiwitantigenen zoals virussen 

en toxoïden zijn voornamelijk gelokaliseerd in de IgG1- en 

IgG3-subklassen. Deficiënties van IgG1 en IgG3 treden 

vaak samen op. Een deel van de patiënten ontwikkelt later 

een CVI. Bij symptomen kunnen (profylactisch) antibiotica 

en eventueel immuunglobuline worden toegediend. 

Kernpunt

• De symptomen bij IgG-subklassedeficiëntie mani-

festeren zich vaak pas op volwassen leeftijd.
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ling met IFN-γ kan leiden tot een afname van opportunisti-

sche infecties.

  Intermezzo 5.2 

Een patiënte met recidiverende, ongewone 

infecties

Een 56-jarige vrouw komt op het spreekuur met koorts 

en dyspnoe. Haar voorgeschiedenis wordt gekenmerkt 

door het optreden van vele infecties: pussende lymfe-

klierontstekingen op de babyleeftijd; op 10-jarige leeftijd 

fluctuerende zwellingen in de lies, die lokaal chirurgisch 

werden behandeld, waarbij er in de gekweekte pus Stap-

hylococcus aureus groeide; op 26-jarige leeftijd werd een 

colitis gediagnosticeerd die werd behandeld met salazo-

pyrine; op 54-jarige leeftijd werd een tumor in de rech-

termamma gevonden, waarbij uit punctiemateriaal een 

Aspergillus werd gekweekt. In die periode werd de diagno-

se chronisch granulomateuze ziekte gesteld op basis van 

laboratoriumonderzoek, waarbij haar granulocyten niet 

in staat bleken om bactericide zuurstofproducten zoals 

superoxide en waterstofperoxide te vormen. Genetisch 

onderzoek toonde een mutatie in de p47phox-subunit van 

het NADPH-oxidase, die autosomaal recessief overerft. 

Sindsdien krijgt zij profylactische behandeling bestaande 

uit co-trimoxazol, itraconazol en IFN-γ. Bij analyse van 

haar huidige klachten wordt een tumor in de rechter-

longtop gevonden. Door middel van bronchoalveolaire 

lavage wordt hieruit materiaal verkregen, waaruit Nocar-

dia wordt gekweekt. Na een langdurige behandeling met 

antibiotica herstelt zij van deze infectie. 

Complementdeficiënties
Congenitale C1-, C4- en C2-deficiënties predisponeren voor 

het krijgen van immuuncomplexziekten, zoals SLE. Een 

persisterend verlaagd serum-C4 bij een patiënt met SLE 

is dan ook meer verdacht voor een congenitale deficiëntie 

dan voor activiteit van de ziekte. Het causale verband tus-

sen complementdeficiënties en SLE kan waarschijnlijk 

worden verklaard door de rol die het complementsysteem 

speelt bij het opruimen van apoptotische cellen en debris. 

Een deficiëntie van de klassieke route zou dan gepaard 

gaan met verhoogde expositie van het immuunsysteem 

aan apoptotisch materiaal, wat een antinucleaire (auto)

antistofrespons uitlokt.

C2-deficiëntie, soms in combinatie met IgG-subklas-

sedeficiëntie, predisponeert voor recidiverende infecties 

door gekapselde bacteriën. De prevalentie van C2-defi-

ciëntie ligt rond de 1 : 10.000; die van de andere comple-

mentfactoren ligt lager. C3-deficiëntie predisponeert voor 

recidiverende bacteriële infecties zoals pneumonie, me-

ningitis en sepsis. C5-9-deficiëntie predisponeert voor reci-

diverende Neisseria-infecties door zowel gonokokken als 

meningokokken. De deficiënties in complementfactoren 

berusten meestal op het bezit van zogenoemde nul-allelen, 

die autosomaal codominant overerven, waarbij in geval 

5.4.3   Def iciënties van het aangeboren 

immuunsysteem

Mutaties in cytokinen, cytokinereceptoren of toll-
like receptoren
Recidiverende gedissemineerde infecties door intracellu-

laire bacteriën, te weten atypische mycobacteriën en salmo-

nellaspecies, kunnen berusten op mutaties in de genen die 

coderen voor eiwitten zoals de IFN-γ-gammareceptoren, 

het IL-12- of IL-23-gen of de IL-12/IL-23-receptor β
1
-keten.

Defecten in expressie of signalering van de toll-like re-

ceptoren (TLR) en/of in moleculen die hierbij zijn betrok-

ken, leiden tot ernstige recidiverende virale of bacteriële 

infecties, zoals HSV-encefalitis bij patiënten met TLR3-

deficiëntie of infecties door pyogene bacteriën bij patiënten 

met IRAK-4-deficiëntie.

Neutrofiele granulocyten
Bij patiënten met recidiverende, persisterende infecties, 

vaak gecompliceerd door abcedering en nogal eens veroor-

zaakt door Staphylococcus aureus, moet worden gedacht aan 

een verlaagd aantal en/of verlaagde functie van neutrofiele 

granulocyten. Afgezien van enkele zeldzaam voorkomende 

congenitale oorzaken, is neutropenie veelal verworven. 

De meest voorkomende oorzaken zijn geneesmiddelen, 

infecties en immuunreacties, zoals bij het syndroom van 

Felty of bij bloedtransfusie, hypersplenie en verschillende 

hematologische aandoeningen. Syndromen waarbij de 

functie van neutrofiele granulocyten is gestoord, zoals de 

syndromen van Chediak-Higashi en van Shwachman en 

leukocytenadhesiedeficiëntie (LAD), zijn vooral ziekten van 

de kinderleeftijd.

Chronisch granulomateuze ziekte (CGD)
De eerste manifestaties van CGD treden in de jeugd op – in 

zeldzame gevallen manifesteert de ziekte zich pas op vol-

wassen leeftijd – en wordt gekenmerkt door recidiverende 

infecties met katalasepositieve micro-organismen waar-

onder Aspergillus. In het bijzonder worden diepe abcessen, 

osteomyelitis en granulomen gezien. De ziekte kan leiden 

tot malabsorptie en intestinale obstructie, daarbij lijkend 

op inflammatoire darmziekte; ook kan het zich presenteren 

met leverabcessen. Bij lichamelijk onderzoek worden veelal 

lymfadenopathie en hepatosplenomegalie gevonden. Ten 

gevolge van een gestoord oxidatief metabolisme bestaat 

er een defect in de intracellulaire killingscapaciteit van 

neutrofiele granulocyten. Door een defecte functie van het 

NADPH-oxidase worden er geen zuurstofradicalen ge-

produceerd. In elk van de vier subunits van dit enzym zijn 

defecten beschreven, die X-linked of autosomaal recessief 

overerven. In het laboratorium kan het oxidatief metabolis-

me van neutrofiele granulocyten worden onderzocht. Door 

middel van genetisch onderzoek kan het defect worden 

gelokaliseerd. 

De behandeling van deze patiënten bestaat uit profylacti-

sche toediening van co-trimoxazol en itraconazol. Behande-
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beeld van acute buik. Bij laboratoriumonderzoek worden 

een verlaagd gehalte van functioneel C1-esteraseremmer 

gevonden, normaal C1q en verlaagde C2- en C4-gehaltes. 

De therapie van een acute aanval bestaat uit toediening 

van C1-esteraseremmerconcentraat en het onder controle 

brengen van circulatie en respiratie, zo nodig door mid-

del van tracheotomie. Profylactische therapie kan worden 

overwogen met danazol of tranexaminezuur. 

C1-esteraseremmerdeficiëntie kan ook verworven zijn, 

secundair aan lymfoproliferatieve ziekten, paraproteïne-

mie en SLE. In die gevallen ontstaat de deficiëntie door 

consumptie of door autoantistoffen gericht tegen de C1-

esteraseremmer. Bij laboratoriumonderzoek worden ver-

laagde serumspiegels van C1-esteraseremmer, C1q, C2 en 

C4 gevonden. Het C1q-gehalte discrimineert dus tussen de 

erfelijke en de verworven C1-esteraseremmerdeficiëntie.

Kernpunten

• Complementdeficiënties kunnen leiden tot bacteri-

ele infecties en auto-immuunziekten.

• Angio-oedeem kan het gevolg zijn van een deficiën-

tie van de complementremmer C1-esteraseremmer.

Casuïstiek 

• Aanvallen van angio-oedeem bij kinderen door C1-

esteraseremmerdeficiëntie

van heterozygotie de helft van de normaal te verwachten 

hoeveelheid eiwit aanwezig is, en bij homozygotie geen 

eiwit wordt geproduceerd. Deficiënties van factoren uit de 

alternatieve complement pathway zijn zeldzaam en be-

treffen meestal die van properdine, dat predisponeert voor 

infecties door Neisseria meningitidis. 

MBL (mannosebindend lectine)-deficiëntie
MBL is een pattern-recognition-molecuul, dat als opsonine 

werkt en, naast de klassieke en alternatieve route, wordt 

beschouwd als een derde route van complementactivatie. 

Circa 15% van de populatie draagt een haplotype dat leidt 

tot een verlaagde MBL-concentratie in serum, waarbij een 

verhoogd risico bestaat op infecties door gekapselde bac-

teriën. Additionele factoren zijn veelal noodzakelijk voor 

het klinisch manifest worden van een MBL-deficiëntie. 

MBL-deficiëntie is ook geassocieerd met andere ziekten, 

waaronder SLE. 

C1-esteraseremmerdeficiëntie
Klinisch de belangrijkste deficiëntie van remmers van het 

complementsysteem is die van C1-esteraseremmer, die 

leidt tot hereditair angio-oedeem (HAE). Dit autosomaal 

dominant overervende ziektebeeld wordt gekenmerkt 

door een sterk verlaagd tot afwezig serumgehalte van 

C1-esteraseremmer of een niet-functioneel eiwit. De symp-

tomen starten meestal voor de puberteit en bestaan uit 

mucocutane zwellingen zonder urticaria. Deze kunnen 

leiden tot respiratoire symptomen door (levensbedrei-

gend) larynxoedeem en symptomen van de tractus digesti-

vus waarbij zwelling van de submucosa kan leiden tot het 

Tabel 5.11 Oorzaken van secundaire immuundeficiëntie.

ziekte/aandoening immunologisch defect

diabetes mellitus ↓ functie van neutrofiele granulocyten
slechte perifere circulatie

levercirrose ↓ klaring van micro-organismen door kupffer-cellen
hypocomplementemie

ondervoeding multifactorieel

brandwonden ↓ aangeboren afweer

protein losing enteropathy verlies van immuunglobulinen en lymfocyten

nefrotisch syndroom verlies van immuunglobulinen
verlies van complementfactoren

hemodialyse ↓ cellulaire en humorale afweer

immunosuppressieve geneesmiddelen chemotherapie ↓ verworven en aangeboren afweer

lymfoproliferatieve ziekten ↓ humorale afweer

SLE intrinsiek defect immuunsysteem

asplenie ↓ klaring van geopsoniseerde micro-organismen
↓ antistofsynthese

virale infecties (hiv, CMV, EBV) ↓ cellulaire afweer en/of hypogammaglobulinemie

CMV: cytomegalovirus EBV: epstein-barr-virus; SLE: systemische lupus erythematodes.
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Tijdens behandeling met de meeste immunosuppressieve 

geneesmiddelen, met uitzondering van mycofenolaat, 

blijft de antistofresponse na vaccinaties, weliswaar ver-

minderd, aanwezig. 

Kernpunten

• Langdurige secundaire immuundeficiëntie kan 

leiden tot infecties en maligniteiten. 

• Bij patiënten met ernstige, vooral cellulaire im-

muundeficiëntie dient vaccinatie met BCG en/of 

(verzwakt) levende vaccins te worden vermeden. 

• Patiënten met hypo- of asplenie dienen te worden 

gevaccineerd met pneumokokkenpolysacharide-

vaccin, H. influenzae type b en het meningokokken 

type C-conjugaatvaccin.

5.5  Overgevoeligheidsreacties

Met de term ‘immunologisch gemedieerde overgevoelig-

heidsreactie’ wordt bedoeld een overmatige reactie van 

het immuunsysteem op een antigeen, leidend tot weef-

selbeschadiging. Deze overgevoeligheidsreacties kunnen 

optreden als reactie op contact met lichaamsvreemde 

stoffen, zoals inhalatie- of voedselallergenen, geneesmid-

delen en transfusieproducten, of als reactie op lichaams-

eigen antigenen in het kader van auto-immuunziekten. 

De mechanismen waardoor weefselbeschadiging ontstaat, 

zijn door Gell en Coombs geclassificeerd in vier typen 

(tabel 5.12 en 5.13). In de pathogenese van één ziektebeeld 

spelen soms meerdere reactietypen tegelijkertijd een rol. 

Casuïstiek 

• Ernstige contactallergische dermatitis door de spo-

radisch in Nederland voorkomende plant gifsumak 

(‘poison ivy’); een familiecasus

5.4.4   Secundaire immuundeficiënties

Secundaire immuundeficiënties treden op bij voorheen 

gezonde individuen en kunnen, afhankelijk van de onder-

liggende ziekteoorzaak, omkeerbaar zijn. Oorzaken van 

secundaire immuundeficiëntie staan samengevat in tabel 

5.11. Langdurige secundaire immuundeficiëntie leidt tot 

een verhoogde incidentie aan infecties en maligniteiten.

Casuïstiek 

• Primaire HIV-infectie: mononucleosis-infectiosa-

achtig ziektebeeld met therapeutische mogelijk-

heden

• Immuundeficiëntie bij een volwassen patiënt als 

eerste manifestatie van een primaire onderliggende 

ziekte

5.4.5   Therapie 

De therapie van immuundeficiënties is hiervoor bespro-

ken. Gezien de hoge kans op gedissemineerde ziekte en 

dood, dient bij patiënten met ernstige, vooral cellulaire 

immuundeficiëntie vaccinatie met BCG en/of (verzwakt) 

levende vaccins, zoals het mazelen-bof-rubellavaccin, 

varicellavaccin en gelekoortsvaccin, te worden vermeden. 

Transfusie met niet-bestraalde bloedproducten aan deze 

patiënten kan leiden tot graft-versus-hostziekte (GVH), 

waarbij de getransfundeerde lymfocyten zich tegen de 

gastheer richten. 

Voor patiënten die splenectomie (hebben) ondergaan 

dan wel patiënten met hypo- of asplenie door andere oor-

zaken, wordt geadviseerd te vaccineren met pneumokok-

kenpolysacharidevaccin, H. influenzae type b en het menin-

gokokken type C-conjugaatvaccin. Het is raadzaam om 

eenmaal per vijf jaar serumconcentraties aan antistoffen te 

bepalen en de vaccinaties zo nodig te herhalen. Daarnaast 

is het raadzaam om patiënten na splenectomie bij verden-

king op een bacteriële infectie momentaan te behandelen 

met antibiotica gericht op gekapselde bacteriën. 

Tabel 5.12 De verschillende overgevoeligheidsreacties.

type I type II type III type IV

voorbeeld hooikoorts, urticaria, shock na 
wespensteek

transfusiereactie, auto-immuun-
hemolytische anemie

duivenmelkerslong, verschil-
lende vasculitiden

contacteczeem

tijdsverloop vroeg: < 30 min, laat: 4-8 uur < 30 min 4-8 uur 24-48 uur

door IgE IgG/IgM IgG T-helpercel

amplificatie mestcel complement complement cytokinen

inflammatoire cel eosinofiel – neutrofiel monocyt/macrofaag

mediatoren histamine, leukotriënen – lysosomale enzymen, O2-
radicalen

cytokinen
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Afhankelijk van de aard en plaats van de allergeenexpositie 

en de gevoeligheid van het targetorgaan voor de eerder 

genoemde mediatoren, zal de reactie tot een of meer (gelo-

kaliseerde) symptomen leiden, zoals allergische conjuncti-

vitis, allergische rinitis, allergisch astma, atopisch eczeem, 

urticaria, misselijkheid, braken en diarree en eventueel een 

levensbedreigende anafylactische shock. 

Casuïstiek 

• Een 6 maanden oud meisje met een anafylactische 

reactie op rijstebloem, een zeldzame voedselover-

gevoeligheid

• Slapend allergisch geworden voor poffertjes door 

boekweit in het hoofdkussen

• Anafylaxie door pinda- en notenallergie bij 2 kinde-

ren; aanbevelingen voor beleid

5.5.2   Type II-overgevoeligheidsreacties

Bij type II-overgevoeligheidsreacties spelen autoantistof-

fen die aan membraan gebonden antigeen binden, een 

rol. De antigeen-antistofbinding wordt vaak gevolgd 

door activatie van het complementsysteem, leidend tot 

lysis van cellen en/of tot opsonisatie en fagocytose. De 

symptomen ten gevolge van deze immunologische reactie 

worden mede bepaald door de lokalisatie van de reactie. 

Voorbeelden van een type II-overgevoeligheidsreactie zijn 

de auto-immuunhemolytische anemie, auto-immuun-

trombocytopenie en auto-immuungranulocytopenie, 

en de ziekte van Goodpasture waarbij autoantistoffen 

gericht zijn tegen de glomerulaire basaalmembraan met 

kruisreactiviteit tegen de alveolaire basaalmembraan. Bij 

door alloantistoffen veroorzaakte bloedtransfusiereacties 

5.5.1   Type I-overgevoeligheidsreacties

De klassieke anafylaxie, ook wel immediate type hypersen-

sitivity genoemd, treedt op binnen enkele minuten na 

contact met antigeen dat in dit geval ook wel ‘allergeen’ 

wordt genoemd. Het betreft meestal inhalatieallergenen 

en minder vaak voedselallergenen of geneesmiddelen. Al-

lergeenspecifieke antistoffen van de IgE-klasse binden met 

hun Fc-staart aan IgE-receptoren op mestcellen en met hun 

F(Ab)
2
-gedeelte aan het allergeen. Hierdoor treedt crosslin-

king van deze antistoffen op, gevolgd door degranulatie 

van de mestcel, waarbij al na enkele seconden mediatoren 

zoals histamine, tryptase, leukotriënen, prostaglandinen 

en platelet-activating factor (PAF) vrijkomen, die een toename 

in vasculaire permeabiliteit, vasodilatatie, contractie van 

gladde spieren, secretie van mucus, aggregatie van trom-

bocyten, chemotaxie van ontstekingscellen en stimulatie 

van het autonome zenuwstelsel induceren (figuur 5.6). Dit 

wordt de ‘vroege fase’ van de type I-allergische reactie ge-

noemd. In de zogenoemde ‘late fase’, die circa 4 tot 6 uur na 

initieel allergeencontact begint en 24 uur kan aanhouden, 

vindt er release van nieuw gesynthetiseerde mediatoren 

plaats uit mestcellen en basofiele granulocyten en ook 

uit eosinofiele granulocyten, neutrofiele granulocyten 

en T-helper 2-lymfocyten die naar de plek van de reactie 

toegetrokken zijn. De T-helper 2-lymfocyten produceren 

verschillende interleukinen, waarvan IL-4 en IL-13 essenti-

eel zijn voor de isotype-switch van B-lymfocyten van IgM- 

naar IgE-productie. Targetorganen van IgE-gemedieerde 

allergische reacties zijn de ogen, de neus, de luchtwegen, 

de huid, tractus digestivus en de systemische circulatie. 

Tabel 5.13  Voorbeelden van ziektebeelden 
waarbij één van de volgende typen 
overgevoeligheidsreacties volgens 
de indeling van Gell en Coombs een 
belangrijke rol speelt. 

type I allergische rinitis
allergisch astma
atopische dermatitis
voedselallergie
systemische anafylaxie

type II auto-immuunhemolytische anemie
auto-immuuntrombopenie
auto-immuungranulocytopenie
ziekte van Graves
myasthenia gravis
Goodpasture’s syndroom

type III lokaal: arthus-reactie 
extrinsieke allergische alveolitis
serumziekte
SLE
cryoglobulinemie
sommige vasculitiden
immuuncomplexglomerulonefritis

type IV contact dermatitis
extrinsieke allergische alveolitis
interstitiële nefritis
polymyositis
type 1-diabetes mellitus
multiple sclerose

mestcelmembraan

FcR

IgE

allergeen

granula

Figuur 5.6 Crosslinking van FcRε op de membraan van mest-

cellen induceert signaal  voor degranulatie.
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ziekte SLE speelt dit type reactie een rol. Grote immuun-

complexen, die sterk complement activeren, slaan in gro-

tere vaten neer en veroorzaken daar ontstekingsreacties. 

De kleinere immuuncomplexen, die matig complement 

activeren, slaan vooral neer in organen die van nature al 

een verhoogde vaatpermeabiliteit hebben, zoals gewrich-

ten en nieren. De inflammatoire effecten van immuun-

complexen ontstaan door activatie van complement en 

door interacties met Fc-receptoren op fagocyterende cel-

len, waardoor die cellen geactiveerd worden en toxische 

stoffen zoals zuurstofradicalen en agressieve proteasen 

vrijmaken, die omliggende cellen en extracellulaire ma-

trixmoleculen beschadigen.

Voor het ontstaan van ziekten door circulerende im-

muuncomplexen is ook de klaring van immuuncom-

plexen van belang. Hierbij spelen onder meer een intact 

complementsysteem, complementreceptoren op erytro-

cyten en de kupffer-cellen in de lever een rol (figuur 5.7). 

Bij een gestoorde klaring circuleren immuuncomplexen 

langer en is de kans op neerslaan in de weefsels groter. Im-

muuncomplexen veroorzaken meestal pas problemen bij 

grote hoeveelheden antigeen en antistoffen. Dat gebeurt 

tijdens virale en chronische bacteriële infecties, zoals 

hepatitis B en endocarditis lenta, en bij gegeneraliseerde 

auto-immuunziekten, zoals SLE. In de eerste situatie 

zijn de betrokken antigenen exogeen (viraal, bacterieel), 

in de laatste situatie bestaan de immuuncomplexen uit 

autoantigenen en autoantistoffen. Vasculitiden die bij vi-

rale infecties of na geneesmiddelengebruik voorkomen, 

berusten soms op type III-overgevoeligheid, waarbij de 

vaatwanden ontstoken raken door neergeslagen circule-

rende immuuncomplexen.

spelen dezelfde mechanismen een rol. Bij een type II-over-

gevoeligheidsreactie kan binding van antistof ook plaats-

vinden aan antigenen die een receptorfunctie hebben, zo-

als in de schildklier. Voorbeelden zijn de ziekte van Graves, 

waarbij de autoantistoffen de TSH-receptor stimuleren en 

hyperthyreoïdie veroorzaken, en myasthenia gravis, waar 

autoantistoffen de acetylcholinereceptor blokkeren. 

Kernpunten

• Type I-overgevoeligheid komt frequent voor.

• Type I-overgevoeligheidsreacties ontstaan snel 

(minuten, soms uren) na contact met (soms zeer 

geringe hoeveelheden van) het allergeen. Ze zijn 

het gevolg van degranulatie van mestcellen onder 

invloed van IgE.

• De type I-allergische reactie kent ook een zoge-

noemde ‘late fase’, die circa 4 tot 6 uur na initieel 

allergeencontact begint en 24 uur kan aanhouden 

en waarin er release van nieuw gesynthetiseerde 

mediatoren plaatsvindt.

• Type II-overgevoeligheidsreacties spelen onder 

meer een rol bij de ziekte van Graves en bij mya-

sthenia gravis.

5.5.3   Type III-overgevoeligheidsreacties

Bij een type III-overgevoeligheidsreactie leiden lokale 

of circulerende antigeen-antistofcomplexen (immuun-

complexen) tot activatie van het complementsysteem 

via de klassieke route, waarna monocyten/macrofagen 

en granulocyten worden geactiveerd. Schade ontstaat 

in alle organen waar zich immuuncomplexen afzetten, 

wat afhankelijk is van grootte en lading en van de aard 

van het antigeen. Dit type overgevoeligheidreacties ont-

staat na expositie aan relatief hoge antigeendoseringen. 

Voorbeeld van een lokale immuuncomplexziekte is de 

zogenoemde arthus-reactie. Na intracutane injectie van 

antigeen waartegen iemand is gesensibiliseerd, ontstaat 

circa 6 tot 24 uur later een lokale ontstekingsreactie, 

veroorzaakt door immuuncomplexen bestaande uit al 

aanwezige antistoffen met het antigeen, waarna comple-

ment wordt geactiveerd en neutrofiele granulocyten naar 

de plek van de reactie worden toegetrokken. Deze reactie 

speelt een rol bij de extrinsieke allergische alveolitis, 

zoals de duivenmelkerslong, waarbij overigens ook een 

type IV-reactie meespeelt. Lokaal gevormde immuun-

complexen spelen ook een rol bij verschillende glomeru-

lonefritiden. 

Een klassiek voorbeeld van ziekte ten gevolge van cir-

culerende immuuncomplexen is de serumziekte waar 

ongeveer tien dagen na antigeenexpositie voldoende IgG 

is geproduceerd om oplosbare immuuncomplexen te 

vormen die aanleiding geven tot urticaria, artralgieën en 

glomerulonefritis. Ook bij de systemische auto-immuun-
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Figuur 5.7 Klaring van immuuncomplexen (IC) uit de circula-

tie. IC activeren complement, waardoor C3 fixeert aan IC. Via 

gefixeerd C3 worden IC gebonden aan erytrocyten, getranspor-

teerd naar de lever en afgegeven aan de kupffer-cellen. IC die 

geen complement fixeren, worden in de lever (en de milt) door 

Fc-receptoren (FcR) van fagocyten gebonden en gefagocyteerd. 

Deze laatste manier verloopt langzamer dan de klaring via 

erytrocyten en geeft een grotere kans op depositie van IC in de 

weefsels.
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een of meer vormen van allergie (tabel 5.14). In de afgelo-

pen jaren is er in de westerse wereld een sterke toename 

opgetreden in de incidentie van allergische reacties, die 

voor een deel wordt toegeschreven aan veranderende 

omgevingsfactoren. De zogenoemde ‘hygiënehypothese’ 

stelt dat een verminderd contact met micro-organismen 

in de eerste levensjaren leidt tot een afgenomen T-

helper 1-respons ten gunste van de T-helper 2-respons 

die in de type I, IgE-gemedieerde allergische reactie een 

belangrijke rol speelt. Los van omgevingsfactoren en 

allergeenexpositie spelen genetische factoren een rol in 

de pathogenese van allergie. 

Hoewel de meeste allergieën worden veroorzaakt 

door type I, IgE-gemedieerde allergische overgevoe-

ligheidsreactie, speelt in sommige gevallen een type 

IV-overgevoeligheidsreactie een rol, zoals bij nikkelal-

lergie en andere vormen van contacteczeem, extrinsieke 

allergische alveolitis en overgevoeligheid voor genees-

middelen.

De meeste allergenen zijn eiwitmoleculen. De inha-

latieallergenen huisstofmijt en pollen zijn vooral verant-

woordelijk voor allergische klachten zoals hooikoorts, 

allergische rinitis en allergisch astma. Daarnaast kun-

nen voedselallergenen zoals pindanoten en koemelk een 

belangrijke bron van allergische ziekte zijn. 

Overgevoeligheidsreacties op voedselbestanddelen
Allergie voor melkproducten, eieren en sojabonen treedt 

vooral op gedurende de kinderleeftijd en verdwijnt 

meestal op de volwassen leeftijd. Deze overgevoelig-

heidsreacties kunnen gemakkelijk worden verward met 

enzymdeficiënties zoals lactasedeficiëntie. Overgevoelig-

heid voor noten en visproducten blijft vaak levenslang 

bestaan. Overgevoeligheidsreacties op het mazelen-bof-

rubellavaccin of het influenzavaccin berusten meestal op 

overgevoeligheid voor kippeneiwit, doordat deze vaccins 

worden gekweekt op kippenfibroblasten. De symptomen 

kunnen variëren van een urticariële reactie en angio-

oedeem tot gastro-intestinale verschijnselen, allergisch 

astma en systemische anafylaxie. 

Casuïstiek 

• Artralgie en urticaria als immuuncomplexgemedi-

eerde complicaties na meningitis met meningo-

kokken groep B

5.5.4   Type IV-overgevoeligheidsreacties

Bij een type IV-overgevoeligheidsreactie volgens Gell en 

Coombs staat de zogenoemde delayed type hypersensitivity-

reactie op de voorgrond. Het klassieke voorbeeld hier-

van is de mantouxreactie: circa 24 tot 48 uur na intra-

cutane injectie van een gezuiverd eiwitfragment van de 

tuberkelbacterie (PPD) ontstaan bij tegen tuberculose 

gesensibiliseerde personen ter plekke erytheem en indu-

ratie. Deze reactie wordt veroorzaakt door voornamelijk 

CD4+-T-lymfocyten die na herkenning van antigeen 

IFN-γ produceren, waarna monocyten en macrofagen 

worden aangetrokken die geactiveerd raken en weefsel-

beschadiging veroorzaken. Een dergelijk type overge-

voeligheidsreactie treedt behalve bij tuberculose ook op 

bij enkele orgaanspecifieke auto-immuunziekten, zoals 

insulineafhankelijke diabetes mellitus, hashimoto-

thyreoïditis en multiple sclerose. Ook veel overgevoelig-

heidsreacties op geneesmiddelen berusten op dit type 

overgevoeligheid. 

Kernpunten

• Type III-overgevoeligheid ontstaat door de vorming 

van antigeen-antistofcomplexen die complement 

en fagocyten activeren.

• Type III-overgevoeligheidsreacties spelen vooral 

een rol bij immuuncomplexziekten. 

• Type IV-overgevoeligheid ontstaat één à twee 

dagen na contact met allergeen. De reactie is het 

gevolg van sterke activatie van macrofagen onder 

invloed van T-helpercellen.

• Type IV-overgevoeligheid wordt gediagnosticeerd 

met behulp van huidtests.

• Nikkelallergie ontstaat op basis van een type IV-

overgevoeligheidsreactie.

5.6  Allergie en overgevoeligheid voor 
geneesmiddelen

5.6.1   Allergie

De belangrijkste vormen van allergieën bij de mens zijn 

hooikoorts, huidallergieën (atopische dermatitis, urtica-

ria, contacteczeem), voedings- en geneesmiddelenaller-

gie, latexallergie, insectensteekallergie en oogallergieën. 

Naar schatting lijdt 20% van de westerse bevolking aan 

Tabel 5.14 Definities.

allergie type I, IgE-gemedieerde overgevoeligheidsreactie, 
die direct na contact met antigeen optreedt en 
(minder vaak) type IV, delayed type hypersensitivity 
overgevoeligheidsreactie, die pas enkele dagen na 
contact met antigeen tot uiting komt

allergeen antigeen dat een allergische reactie oproept

anafylaxie systemische, ernstige en snel verlopende uiting van 
een type I, IgE-gemedieerde overgevoeligheids-
reactie

atopie aangeboren gevoeligheid voor het ontwikkelen van 
allergie

hyperreactiviteit abnormaal grote gevoeligheid van luchtwegen 
voor aspecifieke prikkels zoals vochtige lucht, rook, 
inspanning en emoties
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herstelde patiënt opnieuw klachten kan krijgen en hypo-

tensief kan worden.

Hyposensibilisatie door immuuntherapie met 
extracten van allergenen
Het doel van deze therapie is door middel van subcutane 

injecties van allergeenextracten – beginnend met zeer 

lage concentraties – de overgevoeligheid voor het betref-

fende allergeen te verminderen. De werkzaamheid van 

deze therapie staat ter discussie. Voorstanders menen dat 

de immuuntherapie IgG-antistoffen tegen het betref-

fende allergeen induceert, die het allergeen wegvangen 

voordat het aan het mestcelgebonden IgE kan binden. De 

belangrijkste bijwerking van de immuuntherapie is het 

optreden van een anafylactische shock.

Omalizumab is een monoklonale antistof die de inter-

actie van IgE met de IgE-receptoren verhindert en wordt 

toegepast bij de behandeling van allergisch astma.

Bij ernstige anafylactische reacties, zoals anafylactische 

shock na een insectensteek (zie eerder) of na het eten van 

pinda’s, moet ook adrenaline worden gegeven. Omdat 

deze reacties op onvoorziene tijdstippen en locaties kun-

nen optreden, krijgen patiënten die het risico lopen op 

dergelijke reacties een auto-injector met adrenaline voor-

geschreven, de zogeheten Epipen®.

Kernpunten

• De inhalatieallergenen huisstofmijt en pollen zijn 

vooral verantwoordelijk voor allergische klachten. 

• De behandeling van type I-allergie bestaat uit het 

vermijden van expositie aan allergeen, hyposensibi-

lisatie en medicamenteuze behandeling.

• Voor personen bij wie na een insectensteek een 

ernstige anafylactische reactie is ontstaan, is het 

raadzaam een Epipen® bij zich te dragen.

• Ook patiënten met matig ernstige symptomen van 

een allergische reactie dienen na behandeling kli-

nisch te worden geobserveerd in verband met de te 

verwachten latefasereactie, waarbij een aanvanke-

lijk herstelde patiënt wederom klachten kan krijgen 

en hypotensief kan worden. 

• Corticosteroïden zijn alleen effectief bij het voorko-

men van de latefasereactie.

Casuïstiek 

• Allergie voor cashewnoten en pinda’s

• Allergische reacties en hypopigmentaties na tijde-

lijke hennatatoeages

Systemische anafylaxie
Bij meer dan 80% van de patiënten met een systemische 

anafylactische overgevoeligheidsreactie treden urticaria 

en/of angio-oedeem op, vaak voorafgegaan door gegene-

raliseerde jeuk en flushing: een warm gevoel met rood wor-

den van de huid. Een anafylactische reactie kan gepaard 

gaan met klachten van misselijkheid en/of buikkrampen 

ten gevolge van oedeem in de darmmucosa. Daarnaast tre-

den ten gevolge van bronchospasme bij circa 50% van de 

patiënten larynxoedeem, dyspnoe en expiratoire stridor 

op, in zeldzame gevallen leidend tot respiratoir falen. In 

circa 30% van de systemische anafylactische reacties treedt 

anafylactische shock op.

Insectenbeten
Anafylactische reacties op insectenbeten door wespen, 

bijen en soms hommels kunnen worden onderscheiden 

in lokale en systemische reacties. De lokale reacties wor-

den veroorzaakt door componenten in het insectengif, 

zoals fosfolipasen die lokaal uit de celmembranen ara-

chidonzuur en platelet-activating factor (PAF) vrijmaken 

en/of door type IV-overgevoeligheidsreacties van het 

vertraagde type. De pathogenese van systemische (ana-

fylactische) reacties op insectenbeten is nog steeds niet 

duidelijk. Gebaseerd op waarnemingen bij personen die 

anafylactisch reageerden op een provocatiesteek, lijkt 

activatie van mestcellen met de ernst van de reactie te 

correleren. Bij de ernstige reacties worden voorts ook 

complement, kallikreïne en fibrinolytische systemen ge-

activeerd. De rol van IgE-antistoffen tegen gifbestand-

delen is omstreden: bij 10% van de personen met anafy-

lactische reacties op insecten is geen IgE aantoonbaar, 

terwijl veel personen met aantoonbare IgE-antistoffen 

niet overgevoelig zijn voor insectensteken. Het gehalte 

in plasma van IgE-antistoffen tegen insectengif heeft 

dus een beperkte diagnostische waarde. De behandeling 

van anafylactische reacties op insectensteken is gelijk 

aan de behandeling van elke andere reactie. Voor perso-

nen bij wie na een insectensteek een ernstige anafylac-

tische reactie is ontstaan, is het raadzaam een Epipen® 

(een auto-injector met 1 mg epinefrine) bij zich te dra-

gen. Er bestaan ook toxische reacties op insectensteken 

die optreden wanneer iemand tegelijkertijd veelvuldig 

(100-500 maal) is gestoken.

Therapie van allergische reacties
Bij vermoeden op een allergische reactie moet anti-

geenexpositie zoveel mogelijk worden vermeden. Bij 

optreden van bronchospasme en/of hypotensie moeten 

allereerst adrenaline en verder eventueel salbutamolver-

neveling, antihistaminica en corticosteroïden worden 

gegeven. Corticosteroïden zijn alleen effectief bij het 

voorkomen van de latefasereactie. Ook patiënten met 

matig ernstige symptomen dienen na behandeling 

klinisch te worden geobserveerd in verband met deze 

te verwachten latefasereactie, waarbij een aanvankelijk 
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delgeïnduceerde exanthemen. Meestal is er tevens sprake 

van jeuk, soms ook van koorts. Er kan een eosinofilie in het 

perifere bloed optreden. Ook kan een interstitiële nefritis 

optreden. 

Ziektebeelden die ook door geneesmiddelen kunnen 

worden geïnduceerd, maar waarvan de pathogenese nog 

niet is opgehelderd, zijn het syndroom van Stevens-Johnson en 

toxische epidermale necrolyse (TEN). Bij volwassenen wordt het 

syndroom van Stevens-Johnson ook wel veroorzaakt door 

herpesvirusinfecties. Men neemt aan dat zowel toxische 

als immunologische mechanismen een rol spelen. Bij het 

syndroom van Stevens-Johnson treden koorts en malaise 

op, gevolgd door erythemateuze huidafwijkingen waar-

onder zogenoemde ‘schietschijflaesies’. De epidermis laat 

uiteindelijk los; minder dan 10% van het huidoppervlak 

wordt aangetast. Meestal zijn ook de slijmvliezen aangetast. 

Bij TEN is minstens 30% van het huidoppervlak aangetast 

en ontstaat een klinisch beeld vergelijkbaar met ernstige 

brandwonden. De behandeling bestaat uit het stoppen van 

elk verdacht geneesmiddel en ondersteunende therapie, 

die voor patiënten met TEN vaak zal plaatsvinden in een 

brandwondencentrum. De toegevoegde waarde van behan-

deling met corticosteroïden is onduidelijk.

Kernpunten

• Ook jaren na expositie kan een geneesmiddel 

alsnog aanleiding geven tot een immunologische 

overgevoeligheidsreactie.

• Circa 75% van de immunologisch veroorzaakte 

overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen 

wordt veroorzaakt door een type IV delayed-type 

hypersensitivity overgevoeligheidsreactie.

5.7  Auto-immuniteit

5.7.1   Tolerantie

Het immuunsysteem van een gezond individu reageert niet 

tegen lichaamseigen antigenen en is daarvoor tolerant (ta-

bel 5.15). Mechanismen die hiervoor verantwoordelijk zijn, 

spelen zich zowel in de primaire als in de secundaire lymfo-

ide organen af: centrale respectievelijk perifere tolerantie. 

Tijdens de ontwikkeling van het immuunsysteem wor-

den autoreactieve T- en B-lymfocyten verwijderd door 

apoptose (centrale tolerantie). In de thymus treedt positieve 

selectie van het T-celrepertoire op, waarbij T-cellen gese-

lecteerd worden voor binding aan eigen HLA-moleculen. 

Daarnaast treedt negatieve selectie van het T-celrepertoire 

op, waarbij T-cellen die met te hoge affiniteit binden aan 

zelf-peptiden, gepresenteerd door HLA-dragende thymo-

cyten, worden geëlimineerd. Ten gevolge van het ontbre-

ken van T-celhulp kunnen ook autoreactieve B-cellen niet 

worden geactiveerd. Het belang van negatieve selectie in 

5.6.2   Overgevoeligheidsreacties voor 

geneesmiddelen

Overgevoeligheidsreacties voor geneesmiddelen komen 

veel voor. Ook jaren na expositie kan een geneesmiddel 

alsnog aanleiding geven tot een immunologische overge-

voeligheidsreactie die zich kan presenteren met koorts, 

exantheem, urticaria en gestoorde leverfunctie, gestoorde 

nierfunctie, pneumonie, mucosale laesies en/of hematologi-

sche afwijkingen zoals auto-immuunhemolytische anemie 

of auto-immuuntrombocytopenie. Oorzakelijk bewijs wordt 

geleverd doordat uiterlijk één week na stoppen van het 

verdachte geneesmiddel de verschijnselen duidelijk vermin-

deren. Rechallenge is meestal niet nodig en soms gevaarlijk. 

Het geneesmiddel zelf of de metabolieten kunnen een over-

gevoeligheidsreactie veroorzaken. Verschillende antigene 

determinanten van eenzelfde middel kunnen verschillende 

reacties veroorzaken. Voorbeelden van geneesmiddelen die 

zogenoemde drug fever door immunologische overgevoelig-

heidsreacties kunnen veroorzaken, zijn β-lactamantibiotica, 

sulfonamiden, nitrofurantoïne, allopurinol, azathioprine, 

carbamazepine en fenytoïne. Afwezigheid van exantheem 

sluit de diagnose geneesmiddelenovergevoeligheid niet uit, 

evenmin als de afwezigheid van eosinofilie in het perifere 

bloed, die bij minder dan 20% van de gevallen van genees-

middelenovergevoeligheid optreedt. 

Type I-anafylactische reacties zijn verantwoordelijk voor 

een minderheid van de immunologische overgevoeligheids-

reacties op geneesmiddelen en worden vooral veroorzaakt 

door β-lactamantibiotica, niet-humaan serum en bloedpro-

ducten. De symptomen kunnen variëren van mild, zoals 

jeuk, urticaria, angio-oedeem en erytheem, tot ernstig 

met levensbedreigende anafylactische shock. Niet-immu-

nologisch gemedieerde mestcelactivatie geeft hetzelfde 

klinisch beeld als IgE-afhankelijke mestcelactivatie en kan 

onder meer worden geïnduceerd door geneesmiddelen als 

aspirine en NSAID’s en door röntgencontrastmiddelen. 

Een voorbeeld van een type II-overgevoeligheidsreactie op 

geneesmiddelen is de door penicilline veroorzaakte auto-

immuunhemolytische anemie, ontstaan door binding van 

IgG-antistoffen aan een penicillinedeterminant gebonden 

aan de erytrocytenmembraan. Een type III-overgevoelig-

heidsreactie op geneesmiddelen is de zogenoemde hypersen-

sitivity vasculitis, veroorzaakt door een antigeen-antistof-

reactie waarbij het geneesmiddel als hapteen fungeert. De 

belangrijkste symptomen treden op vanaf 7 tot 10 dagen na 

expositie en bestaan uit palpabele purpura en/of petechiën, 

koorts, urticaria, artralgieën, lymfadenopathie en verlaagde 

serumcomplementspiegels. Stoppen van het verdachte 

geneesmiddel leidt tot verdwijnen van de symptomen in 

een periode van dagen tot enkele weken. Zo nodig kan een 

behandeling met NSAID’s of corticosteroïden worden gege-

ven. Veel immunologisch veroorzaakte overgevoeligheids-

reacties op geneesmiddelen worden veroorzaakt door een 

type IV delayed-type hypersensitivity overgevoeligheidsreactie, 

die verantwoordelijk is voor circa 75% van alle geneesmid-
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Kernpunten

• Tolerantie is de situatie waarbij het immuunsys-

teem tegen een bepaald antigeen geen reactie 

ontwikkelt.

• Centrale tolerantie ontstaat bij ontwikkeling van T- 

en B-lymfocyten in thymus en beenmerg, en komt 

tot stand door negatieve selectie in beenmerg en 

thymus (klonale deletie) en positieve selectie in de 

thymus.

• Perifere tolerantie is een proces waarbij autoreac-

tieve T-cellen die aan het mechanisme van centrale 

tolerantie ontsnappen en in de perifere circulatie 

terechtkomen, in hun functie worden geremd.

• Perifere tolerantie kan op verschillende manieren 

ontstaan, onder andere wanneer T-lymfocyten wel 

signaal 1 ontvangen (via de antigeenreceptor), maar 

geen signaal 2 (via costimulatoire moleculen).

Casuïstiek 

• Eosinofiele fasciitis, het belang van een tijdige 

herkenning voor de genezing

• Twee patiënten met geïsoleerde vasculitis van het 

centrale zenuwstelsel

5.7.2   Auto-immuunresponsen en auto-

immuunziekten

Zowel antistoffen (autoantistoffen) als T-cellen (auto-

reactieve T-cellen) kunnen auto-immuunresponsen 

veroorzaken. De effectormechanismen leidend tot weef-

selbeschadiging komen overeen met de eerder bespro-

ken overgevoeligheidreacties typen II, III en IV naar de 

indeling van Gell en Coombs (zie tabel 5.12). Als gevolg 

van weefselbeschadiging treedt toegenomen expositie 

van antigenen op, wat leidt tot amplificatie van de auto-

immuunrespons. 

Bij auto-immuniteit richt de immuunrespons zich op 

lichaamseigen antigenen, maar dit hoeft niet altijd te lei-

den tot auto-immuunziekte. Zo kunnen gezonde men-

sen een positieve reumafactor bezitten zonder de ziekte 

reumatoïde artritis te hebben. Hetzelfde geldt voor 

antinucleaire antistoffen, waarvan positiviteit niet direct 

hoeft samen te gaan met het hebben of krijgen van SLE. 

Auto-immuunziekte ontstaat zodra tolerantiemecha-

nismen worden doorbroken en de auto-immuunrespons 

daadwerkelijk leidt tot weefselschade (tabel 5.16). De 

prevalentie van auto-immuunziekten bedraagt circa 5%. 

Vrouwen zijn vaker aangedaan dan mannen. Bijna altijd 

betreft het chronische ziektebeelden. 

Op basis van de oorzakelijke autoantigenen en hun lo-

kalisatie kan een indeling worden gemaakt in orgaanspe-

cifieke en systemische auto-immuunziekten (tabel 5.17). 

de thymus wordt geïllustreerd door defecten in het gen 

dat codeert voor AIRE (auto-immune regulator), dat ver-

antwoordelijk is voor de transcriptie van weefselspecifieke 

genen in de medulla van de thymus. Kinderen die een func-

tioneel AIRE-gen missen, lijden aan een breed spectrum 

van auto-immuunverschijnselen, bekend als APECED 

(auto-immuun polyendocrinopathie candidiasis ectoder-

male dystrofie).

Om auto-immuunreactiviteit te voorkomen, moeten de 

autoreactieve T-cellen die aan dit mechanisme van centrale 

tolerantie ontsnappen en in de perifere circulatie terecht-

komen, in hun functie worden geremd (perifere tolerantie). 

In afwezigheid van inflammatie of celbeschadiging zal 

bij contact tussen deze T-cellen en hun autoantigeen door 

de antigeenpresenterende cel geen tweede zogenoemd 

costimulatoir signaal worden gegeven, waardoor de au-

toreactieve cellen anerg (niet-reactief) worden. Daarnaast 

kunnen regulatoire T-cellen de proliferatie van autoreac-

tieve T-cellen actief remmen. CD4-positieve regulatoire 

T-cellen worden gekenmerkt door expressie van CD25 en 

FoxP3. Hun functie wordt geïllustreerd door een zeldzame 

deficiëntie van het FoxP3-gen, waarbij een gegeneraliseerd 

auto-immuunbeeld optreedt, genaamd IPEX-syndroom 

(immunodisregulatie, polyendocrinopathie, enteropathie, 

X-linked-syndroom). Ook bestaan er zogenoemde immune 

privileged sites waar geen toegang is tot circulerende lymfo-

cyten, zoals de hersenen, ogen, testes en de uterus tijdens 

zwangerschap. De meeste orgaanspecifieke moleculen zijn 

dan ook niet in staat om T-celactivatie te induceren. 

Tabel 5.15 Definities.

auto-immuniteit immuunrespons gericht tegen (componenten 
van) lichaamseigen cellen en weefsels

auto-immuunziekte weefselschade en/of gestoorde orgaanfunctie 
ten gevolge van een auto-immuunrespons

tolerantie antigeenspecifieke non-reactiviteit

centrale tolerantie negatieve selectie van T-cellen in de thymus 
en van B-cellen in het beenmerg, leidend tot 
verwijdering van lymfocyten die autoreactieve 
receptoren tot expressie brengen, alvorens zij 
de primaire lymfoïde organen verlaten

perifere tolerantie mechanismen die autoreactieve cellen die 
ontsnapt zijn aan verwijdering door middel van 
centrale tolerantie, non-reactief maken
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tot associaties met het HLA-systeem moet men zich rea-

liseren dat de meeste mensen die een dergelijk HLA-allel 

dragen, nooit die auto-immuunziekte daadwerkelijk 

zullen krijgen. 

Omgevingsfactoren die een rol spelen bij het ontstaan 

van auto-immuunziekten, zijn bijvoorbeeld sigaret-

tenrook als sine qua non bij het ontstaan van pulmonale 

symptomen bij de ziekte van Goodpasture, zonlicht als 

trigger voor SLE, geneesmiddelen en infecties.

Voor een beschrijving van de individuele ziektebeelden 

en hun behandeling wordt verwezen naar hoofdstuk 22.

Kernpunten

• Auto-immuunziekten zijn het gevolg van het door-

breken van de normale tolerantie van het immuun-

systeem voor lichaamseigen antigenen, dan wel 

van een abnormale expositie van lichaamseigen 

antigenen aan het immuunsysteem.

• Weefselschade bij auto-immuunziekten is het 

gevolg van humorale en cellulaire immuunreacties 

tegen lichaamseigen structuren. Zij verlopen via de 

overgevoeligheidsreacties typen II, III en IV naar de 

indeling van Gell en Coombs.

• Orgaanspecifieke auto-immuunziekten kunnen 

leiden tot hypo- en soms tot hyperfunctie van het 

betreffende orgaan.

• De systemische auto-immuunziekte systemische 

lupus erythematodes (SLE) wordt gekenmerkt door 

autoantistoffen tegen structuren in de celkern. 

• Omgevingsfactoren die een rol spelen bij het ont-

staan van auto-immuunziekten, zijn bijvoorbeeld 

sigarettenrook, zonlicht, geneesmiddelen en infec-

ties. 

Bij orgaanspecifieke auto-immuunziekten fungeren 

moleculen op de oppervlakte van cellen (bijvoorbeeld 

hormoonreceptoren) of intracellulaire moleculen, met 

name intracellulaire enzymen, vaak als doelwitantigenen. 

Vaak zijn endocriene organen aangetast, maar ook kun-

nen bijvoorbeeld het zenuwstelsel, de huid of individuele 

bloedcellen als doelwit van de immuunrespons dienen. 

Bij systemische auto-immuunziekten is de immuun-

respons gericht tegen autoantigenen die wijd verspreid 

voorkomen in het lichaam. Meestal betreft het intracel-

lulaire moleculen die betrokken zijn bij transcriptie en 

translatie. 

In de etiologie van auto-immuunziekten spelen naast 

het doorbreken van centrale en perifere tolerantie ook 

genetische en omgevingsfactoren een rol (tabel 5.16).

Mechanismen waardoor infecties auto-immuniteit 

kunnen veroorzaken, zijn enerzijds het verschaffen 

van een tweede costimulatoir signaal ten gevolge van 

inflammatie en daarbij behorende cytokine-release, en 

anderzijds kruisreactiviteit van lymfocyten op basis van 

zogenoemde molecular mimicry. Hierbij bestaat er een 

zodanige gelijkenis tussen pathogeen en autoantigeen, 

dat lymfocyten met reactiviteit voor het pathogeen ook 

reageren tegen een autoantigeen en daardoor auto-

immuunziekte veroorzaken. Dit mechanisme speelt 

een rol bij bijvoorbeeld de ziekte van Guillain-Barré in 

aansluiting op een infectie door C. jejuni, acuut reuma in 

aansluiting op een infectie met groep A-streptokokken 

en het manifest worden van insulineafhankelijke diabe-

tes mellitus na een coxsackie B-virusinfectie.

De belangrijkste genetische factoren die de gevoe-

ligheid voor auto-immuunziekten beïnvloeden, zijn 

gelokaliseerd in het HLA-systeem. Naar schatting zijn 

HLA-genen verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de 

genetische predispositie tot auto-immuunziekten. Een 

zwakkere bijdrage wordt geleverd door polymorfismen 

in andere genen, in het bijzonder genen die coderen voor 

eiwitten betrokken bij thymusselectie en bij de controle 

over T-celactivatie, zoals AIRE, TNF-α, CTLA4 en FoxP3. 

Hun bijdrage is echter minimaal. Ook met betrekking 

Tabel 5.16  Factoren die kunnen leiden tot 
auto-immuunziekten.

doorbreken van tolerantie:
 − superantigeen; infectie en inflammatie; weefselbeschadiging
 − verminderd aantal/disfunctie van regulatoire T-cellen
 − molecular mimicry
 − conformatieverandering van autoantigenen bijvoorbeeld door ge-

neesmiddelen

genetische factoren:
 − polymorfismen in het HLA-systeem
 − polymorfismen van andere genen

omgevingsfactoren:
 − geslachtshormonen
 − zonlicht
 − roken
 − geneesmiddelen 

Tabel 5.17 Enkele auto-immuunziekten.

orgaanspecifieke auto-immuunziekten:
 − schildklier: auto-immuunthyreoïditis (ziekte van Hashimoto), ziekte 

van Graves
 − maag: pernicieuze anemie
 − bijnieren: ziekte van Addison
 − pancreas: type 1-diabetes mellitus 
 − zenuwstelsel: multiple sclerose, myasthenia gravis
 − huid: pemphigus vulgaris, auto-immuunchronische urticaria
 − nieren: ziekte van Goodpasture
 − bloedcellen: auto-immuuncytopenie

systemische auto-immuunziekten:
 − systemische lupus erythematodes
 − antifosfolipidensyndroom
 − reumatoïde artritis
 − sclerodermie
 − dermatomyositis
 − ziekte van Sjögren
 − ANCA-geassocieerde vasculitiden

ANCA: antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen.
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5.8.1   Barrières bij solide orgaantransplantatie

Omdat AB0-bloedgroepantigenen ook tot expressie 

komen op sommige parenchymcellen, is voor een succes-

volle transplantatie AB0-compatibiliteit een eis. De laatste 

jaren worden er echter methoden ontwikkeld om nier-

transplantatie te verrichten over de bloedgroepbarrière 

heen, waarbij tevoren een behandeling wordt gegeven om 

circulerende antistoffen tegen A- en/of B-bloedgroepanti-

genen te verwijderen en hun productie te voorkomen. 

MHC (major histocompatibiliteitscomplex)-moleculen, 

bij de mens HLA (humaan leukocytenantigeen) gehe-

ten, zijn de belangrijkste transplantatieantigenen die 

afstotingsreacties kunnen veroorzaken. Omdat het HLA-

systeem een enorm polymorfisme kent en deze antigenen 

codominant tot expressie komen, is de kans dat twee 

genetisch niet-identieke individuen voor alle HLA-mole-

culen volledig gelijk zijn, zeer klein. In de zogenoemde 

directe allo-immuunrespons worden lichaamsvreemde 

HLA-moleculen van het donortransplantaat door T-

lymfocyten van de ontvanger als niet-eigen herkend. Ook 

kunnen de T-lymfocyten van de ontvanger lichaamseigen 

HLA-moleculen herkennen waarin een peptide, afkom-

stig van de orgaandonor, wordt gepresenteerd, de zoge-

noemde indirecte herkenning van alloantigenen. Deze 

immunologische reacties leiden tot weefselschade van het 

transplantaat, wat blijkt uit verslechterende orgaanfunc-

tie. Om dit te voorkomen, wordt gestreefd naar optimale 

HLA-matching tussen ontvanger en donor en wordt iedere 

patiënt na orgaantransplantatie behandeld met immuno-

suppressieve geneesmiddelen, tenzij het een transplantatie 

betreft tussen leden van een identieke meerling. 

Een andere barrière voor succesvolle transplantatie is de 

eventuele aanwezigheid van circulerende alloantistoffen 

tegen HLA-antigenen waarmee de potentiële ontvanger 

eerder in zijn leven in contact is geweest, zoals na bloed-

transfusie, zwangerschap of eerdere transplantatie. Om de 

aanwezigheid van deze antistoffen voor transplantatie uit 

te sluiten, zal in het laboratorium altijd een kruisproef wor-

den verricht waarbij de cellen van de donor worden geïncu-

beerd met het serum afkomstig van de patiënt. Indien deze 

reactie positief uitvalt, zal de transplantatie niet doorgaan. 

Ischemie-reperfusieschade, die optreedt na uitname 

Casuïstiek 

• Een patiënte met post partum ontstane algehele 

malaise, anorexie en ventriculaire tachycardieën

• Drie vrouwen met auto-immune hepatitis: het 

klinisch belang van tijdige diagnose en van remissie

• De ziekte van Behçet

• Vasculitis geassocieerd met antineutrofielencyto-

plasmatische antistoffen (ANCA) bij een man met 

ernstige vermoeidheid, koorts en een progressieve 

nierfunctiestoornis

• Een vrouw met lupus erythematodes disseminatus 

en verworven trombotische trombocytopenische 

purpura

5.8  Orgaantransplantatie

Hoewel het immuunsysteem van essentieel belang is voor 

het voortbestaan van de soort, vormt het bij de door de 

mens bedachte orgaantransplantatie een barrière. Deson-

danks heeft orgaantransplantatie zich vanaf begin jaren 

zestig in de vorige eeuw ontwikkeld tot een niet meer 

weg te denken vorm van orgaanvervanging. Niet alleen 

werden chirurgische problemen overwonnen, ook werden 

belangrijke verbeteringen in de resultaten bereikt door 

onder meer weefseltypering en ontwikkeling van immu-

nosuppressieve geneesmiddelen. In 1966 werd de eerste 

niertransplantatie in Nederland verricht, in de jaren tach-

tig volgden transplantaties van andere organen en de eer-

ste dunnedarmtransplantatie in Nederland vond plaats in 

2001. (Zie tabel 5.18 voor definities van transplantaties van 

organen.) In de afgelopen jaren is er grote vooruitgang 

geboekt in de eenjaars transplantaatoverleving: de overle-

ving op langere termijn blijft nog achter (tabel 5.19).

Tabel 5.18 Definities.

syngeen transplantatie tussen genetisch identieke individuen

allogeen transplantatie tussen genetisch niet-identieke individuen, 
binnen de soort

xenogeen transplantatie tussen verschillende soorten

Tabel 5.19 Transplantaatoverleving.

orgaantransplantatie eenjaars transplantaatoverleving (%) vijfjaars transplantaatoverleving (%) tienjaars transplantaatoverleving (%)

nier: postmortale donor 84 72 58

nier: levende donor 94 86 72

pancreas 74 68 58

lever 78 68 58

long 82 66 52

hart 90 86 76
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rese en ATG (antithymocytenglobuline). Bij een deel van 

de acute humorale rejecties worden in het serum van de 

ontvanger antistoffen tegen donorantigenen gevonden, 

zogenoemde donorspecifieke antistoffen, geproduceerd 

na de transplantatie. 

Chronische rejectie treedt maanden tot jaren na de trans-

plantatie op en wordt multifactorieel veroorzaakt. Zowel 

allo-immuunresponsen als niet-immunologische oorza-

ken zoals hypertensie, hyperlipidemie, geneesmiddelen-

toxiciteit, virale infecties en late effecten van ischemie-

reperfusieschade spelen een rol. Hoewel enkele van deze 

factoren medicamenteus kunnen worden beïnvloed, is de 

chronische rejectie tot nu toe een onomkeerbaar proces, 

uiteindelijk leidend tot transplantaatfalen. Ook terugkeer 

van de oorspronkelijke ziekte kan leiden tot transplan-

taatfalen.

Kernpunten

• Acute cellulaire rejectie treedt op binnen de eerste 

drie tot uiterlijk zes maanden na transplantatie en 

is meestal goed te behandelen door kortdurende 

toediening van een hoge dosis corticosteroïden.

• Chronische rejectie treedt maanden tot jaren na de 

transplantatie op, wordt multifactorieel veroorzaakt 

en leidt op den duur tot transplantaatfalen.

5.8.3   Immunosuppressieve geneesmiddelen 

Bij de immunosuppressieve therapie om de allo-immuun-

respons te onderdrukken, wordt een combinatie van ge-

neesmiddelen uit verschillende klassen gebruikt. Daarbij 

wordt onderscheiden: inductietherapie, waarbij gedu-

rende de eerste dagen na transplantatie een monoklonale 

of polyklonale antistof wordt toegediend; onderhouds-

therapie, die wordt gegeven gedurende de levensduur van 

het transplantaat en meestal bestaat uit een combinatie 

van drie of twee middelen uit verschillende klassen; en zo 

nodig een rejectiebehandeling (tabel 5.20). Door behande-

ling met immunosuppressieve geneesmiddelen wordt 

niet alleen de immuunrespons tegen alloantigenen maar 

ook de immuunrespons tegen andere antigenen onder-

drukt, waardoor deze patiënten verhoogd gevoelig zijn 

voor het optreden van infecties en viraal geïnduceerde 

maligniteiten, zoals lymfomen en huidmaligniteiten.

5.8.4   Complicaties na solide 

orgaantransplantatie

Patiënten na transplantatie zijn niet alleen verhoogd 

gevoelig voor (opportunistisch) infecties, waaronder cy-

tomegalovirus (CMV), epstein-barr-virus (EBV) en, in het 

bijzonder na niertransplantatie, het BK-virus; ook hebben 

zij een verhoogd risico op maligniteiten en cardiovascu-

laire ziekten. Voor een deel heeft dit te maken met hun 

en tijdens preservatie van het orgaan, leidt tot een ontste-

kingsreactie waarbij onder meer leukocyten en het comple-

mentsysteem worden geactiveerd, en cytokinen en chemo-

kinen worden geproduceerd. Dit leidt tot weefselbeschadi-

ging en vertraagd op gang komen van het transplantaat, de 

zogenoemde delayed-graft-function. Ook verhoogt dit de kans 

op acute rejectie in een latere fase. 

Om ischemie-reperfusieschade te voorkomen, wordt 

ernaar gestreefd de zogenoemde koude ischemietijd tussen 

uitname van het orgaan en revascularisatie in de ontvanger 

zo kort mogelijk te houden. Een zeer korte ischemietijd in 

het geval van levende donatie is één van de verklaringen 

voor de betere resultaten dan die met postmortale donors 

(tabel 5.19). 

Ondanks bovengenoemde voorzorgsmaatregelen, inclu-

sief onderhoudsbehandeling met immunosuppressieve 

geneesmiddelen, blijft de kans op afstotingsreacties aan-

wezig. 

Kernpunten

• HLA-antigenen zijn de belangrijkste transplanta-

tieantigenen die afstotingsreacties kunnen veroor-

zaken.

• Om dit te voorkomen, wordt gestreefd naar opti-

male HLA-matching tussen ontvanger en donor.

• Iedere patiënt wordt na orgaantransplantatie 

behandeld met immunosuppressieve geneesmid-

delen, tenzij het een transplantatie betreft tussen 

leden van een identieke meerling.

• Ischemie-reperfusieschade, die optreedt na uitna-

me en tijdens preservatie van het orgaan, leidt tot 

weefselbeschadiging en vertraagd op gang komen 

van het transplantaat, de zogenoemde delayed-

graft-function; ook verhoogt dit de kans op acute 

rejectie.

5.8.2   Typen afstotingsreacties (rejectie)

Hyperacute rejectie treedt op binnen 24 uur na transplan-

tatie, wordt veroorzaakt door al circulerende antistoffen 

in de ontvanger en is irreversibel. Door te streven naar 

AB0-compatibiliteit en het uitvoeren van een kruisproef 

vóór transplantatie om eventueel circulerende anti-HLA-

antistoffen op te sporen, komt dit type rejectie zelden 

meer voor. 

Acute rejectie treedt op binnen de eerste drie tot uiterlijk 

zes maanden na transplantatie en wordt in veel gevallen 

veroorzaakt door alloreactieve CD4- en/of CD8-positieve 

T-lymfocyten. Vaak is een dergelijke acute cellulaire rejec-

tie goed te behandelen door kortdurende toediening van 

een hoge dosis corticosteroïden. De acute humorale rejec-

tie, waarbij allospecifieke antistoffen en complementacti-

vatie een belangrijke rol spelen, kent een ernstiger beloop, 

maar reageert vaak goed op behandeling met plasmafe-
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5.9  Immuunmodulerende therapie

5.9.1   Therapeutische toepassingen van 

cytokinen

Toediening van cytokinen dan wel van remmers ervan lijkt 

zinvol bij een aantal ziekten. Met behulp van moleculair-

biologische technieken kunnen grote hoeveelheden recom-

binantcytokinen worden geproduceerd. In dubbelblind 

gecontroleerde klinische trials is het nuttige effect aange-

toond van IFN-γ bij chronische granulomateuze ziekte, 

van IFN-α bij hepatitis C, van G-CSF bij beenmergdepres-

sie door cytostatica, van TNF-α bij regionale perfusie van 

extremiteiten met een maligniteit, en van IL-2 bij niercel-

carcinoom en melanoom. Elk cytokine induceert – dosisaf-

hankelijk – meer of minder ernstige bijwerkingen. Cytoki-

nen zoals TNF, IL-1, IL-2 en GM-CSF kunnen een vascular 

leak-syndroom veroorzaken met verhoogde vasopermea-

biliteit, vasodilatatie, interstitieel oedeem en hypotensie. 

In ernstige gevallen ontstaat multiorgaanfalen. Het beeld 

is in principe reversibel en verdwijnt na staken van de toe-

diening van het betreffende cytokine. Het ontstaat doordat 

het toegediende cytokine mononucleaire leukocyten in het 

bloed aanzet tot het vrijmaken van andere cytokinen, zoals 

TNF, IL-1, IL-6 en IL-8, die neutrofiele granulocyten en NK-

cellen activeren, die vervolgens aan het endotheel hechten 

en dit beschadigen. De toename van de vasopermeabiliteit 

en de hypotensie zijn het gevolg van deze endotheelschade 

en van de vorming van het sterk vasodilatatoire stikstof-

oxide (NO). Het vascular leak-syndroom kan deels worden 

voorkomen door toediening van corticosteroïden.

5.9.2   Remming van cytokine-effectorfuncties

Om de effectorfuncties van cytokinen in vivo te remmen, 

zijn verschillende anticytokinetherapieën ontwikkeld. So-

voorgeschiedenis (langdurige periodes van orgaanfalen 

voor de transplantatie), voor een ander deel is dit verhoog-

de risico toe te schrijven aan bijwerkingen van immuno-

suppressieve geneesmiddelen. 

Kernpunt

• Patiënten na transplantatie zijn verhoogd gevoelig 

voor (opportunistisch) infecties, maligniteiten en 

cardiovasculaire ziekten.

  Intermezzo 5.3 

Een complicatie na niertransplantatie

Een 41-jarige man die drie maanden geleden een 

postmortale niertransplantatie heeft ondergaan, komt 

voor controle op de polikliniek. Hij wordt behandeld 

met prednisolon, mycofenolaatmofetil en tacrolimus. 

Hij heeft geen klachten. Zowel donor als ontvanger 

waren seronegatief voor CMV-antistoffen. Bij lichame-

lijk onderzoek worden er geen afwijkingen gevonden. 

Bij laboratoriumonderzoek wordt echter een ver-

slechtering van de nierfunctie gevonden, waarbij het 

serumcreatinine is gestegen van 106 naar 246 μmol/l. 

Het urinesediment toont circa 20 erytrocyten en 20 

leukocyten per veld. Er is een geringe proteïnurie van 

0,2 g/24 uur. Urinekweek is negatief. Bij verder onder-

zoek wordt een pre- en postrenale oorzaak van deze 

nierfunctieverslechtering onwaarschijnlijk gemaakt. 

Wegens verdenking op rejectie dan wel terugkeer 

van oorspronkelijk (onbekend) grondlijden wordt een 

nierbiopt verricht. Hierin worden inclusies gezien in 

de tubulusepitheelcellen. Een kleuring op het polyoma 

BK-virus is positief. Besloten wordt om een nierbiopsie 

te verrichten. Hierin wordt een interstitiële nefritis 

gevonden waarbij de kleuring voor BK-virus positief is. 

BK-virusinfectie is een toenemend probleem na 

niertransplantatie. De meeste gezonde volwassenen 

hebben antistoffen tegen BK-virus als blijk van vroeger 

doorgemaakte infectie. Onder de huidige immunosup-

pressieve regimes treedt na niertransplantatie bij circa 

5-10% van de patiënten een reactivatie op, die tot 

klinische problemen leidt. De reactivatie manifesteert 

zich vanaf twee maanden tot vele jaren na transplan-

tatie. Een specifiek antivirale behandeling is (nog) niet 

beschikbaar. Geadviseerd wordt de immunosuppres-

sie te verminderen om het eigen immuunsysteem in 

staat te stellen de virusreplicatie weer te onderdrukken. 

Helaas gaat dit vaak gepaard met progressief verlies 

van transplantaatfunctie. Bij bovengenoemde patiënt 

werd besloten tot verlaging en later stoppen van het 

immunosuppressivum mycofenolaatmofetil. Bij latere 

controles tot en met acht maanden na de diagnose trad 

een langzame verslechtering van de nierfunctie op. 

Tabel 5.20  Immunosuppressieve 
behandelingsmodaliteiten.

inductiebehandeling:
 − basiliximab (anti-CD25mAb)
 − antithymocytenglobuline, ATG (polyklonaal)
 − alemtuzumab (anti-CD52mAb, Campath-1H)

onderhoudsbehandeling:
 − corticosteroïden
 − calcineurineremmers

• ciclosporine
• tacrolimus

 − antiproliferatieve geneesmiddelen
• azathioprine
• mycofenolaatmofetil

 − mTOR-remmers
• sirolimus 
• everolimus

behandeling van acute rejectie:
 − corticosteroïden (pulse-therapie)
 − ATG
 − plasmaferese

ATG: antithymocytenglobuline; mTOR: mammalian target of rapamycin.
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van zowel het toegediende mAb als eventueel daartegen 

gevormde antistoffen zullen in de nabije toekomst waar-

schijnlijk leiden tot een geïndividualiseerde en optima-

lere behandeling.

Voorbeelden van therapeutisch gebruikte monoklo-

nale antistoffen zijn Campath-1H (antistof tegen het 

CD52-molecuul dat op alle witte bloedcellen voorkomt; 

wordt toegepast als immuunsuppressivum), anti-TNF-α 

(neutraliseert de activiteit van endogeen TNF-α; wordt 

onder meer toegepast bij reumatoïde artritis en de ziekte 

van Crohn), anti-GPIIb/IIIa (abciximab, een zeer potente 

trombocytenaggregatieremmer; toegepast in de cardio-

logie) en anti-CD20 (vernietigt CD20-positieve B-cellen; 

wordt gebruikt in de hematologie, en in toenemende 

mate bij de behandeling van auto-immuunziekten als 

reumatoïde artritis (RA) en systemische lupus erythema-

todes (SLE)). In de oncologie worden monoklonale anti-

stoffen, zoals bevacizumab, dat gericht is tegen vascular 

endothelial growth factor (VEGF) en antiangiogene effecten 

bezit, wel toegevoegd aan andere medicamenteuze 

therapieën. Ook zijn monoklonale antistoffen tegen de 

EGF-receptor succesvol gebleken in de behandeling van 

verschillende tumoren.

Kernpunten

• Antistoffen afkomstig van één B-celkloon hebben 

dezelfde samenstelling en specificiteit en worden 

monoklonale antistoffen genoemd.

• Bepaalde monoklonale antistoffen (tegen TNF-α, 

CD20, VEGF, IIb/IIIa-glycoproteïne van trombocy-

ten) worden in toenemende mate toegepast bij de 

behandeling van immunologische en oncologische 

ziekten.

• Tot de biologicals worden onder meer gerekend: 

therapeutische monoklonale antistoffen, recom-

binanteiwitten, vaccins en uit bloed gezuiverde 

eiwitten.

Casuïstiek 

• De ziekte van Behçet en de mogelijkheden van mo-

derne tumornecrosisfactor-remmende medicatie

• Succesvolle behandeling met infliximab van een 

patiënt met therapieresistente sarcoïdose

• Rituximab in plaats van splenectomie bij 4 kinde-

ren met chronische of refractaire auto-immune 

hemolytische anemie

• Nieuwe geneesmiddelen; omalizumab

• Nieuwe geneesmiddelen; natalizumab

luble receptorantagonisten zijn IgG1-fusie-eiwitten waar 

de Fc-staart van het humane IgG1-molecuul is gekoppeld 

aan een effectoreiwit, zoals de TNF-p75-receptor: etaner-

cept, of aan CTLA4: abatacept. Voorbeelden van monoklo-

nale antistoffen tegen cytokinen zijn infliximab en adali-

mumab gericht tegen TNF-α. TNF-α-blokkers nemen een 

belangrijke plaats in bij de behandeling van reumatoïde 

artritis en de ziekte van Crohn. Anakinra is een antagonist 

van de IL-1-receptor, die onder meer met succes wordt 

toegepast in de behandeling van auto-inflammatoire 

koortssyndromen. 

5.9.3   Therapeutische toepassingen van 

monoklonale antistoffen

Monoklonale antistoffen worden meestal met de zogehe-

ten hybridomatechniek verkregen. Een hybridoma wordt 

gemaakt door een maligne cel (meestal een muizen-

plasmacytoomcellijn) met proliferatieve capaciteit, te 

fuseren met B-lymfocyten die afkomstig zijn van muizen 

die geïmmuniseerd zijn met het antigeen waartegen de 

gewenste antistoffen gericht moeten zijn. Na de fusie 

worden de verschillende gehybridiseerde cellen individu-

eel tot klonen opgekweekt. De antistoffen die door deze 

hybridoma’s worden geproduceerd, zijn afkomstig van 

één gefuseerde B-lymfocyt en hebben dus exact dezelfde 

variabele delen en dezelfde specificiteit. Deze antistoffen 

worden toegepast bij allerlei (ook niet-immunologische) 

laboratoriumbepalingen en in de immunohistologie, 

en zij worden in toenemende mate ook therapeutisch 

toegepast. Therapeutische monoklonale antistoffen val-

len onder de zogenoemde biologicals, waartoe ook andere 

recombinanteiwitten, vaccins en uit bloed gezuiverde 

eiwitten vallen.

Het toedienen van muizenmonoklonale antistoffen bij 

de mens heeft als nadeel dat de ontvanger er antistoffen 

tegen vormt, waardoor de werkzaamheid kan afnemen 

en er bijwerkingen kunnen optreden. Daarom worden 

muizenmonoklonale antistoffen vaak gehumaniseerd, 

waarbij met behulp van moleculair-biologische technie-

ken de constante delen van de monoklonale antistof wor-

den vervangen door die van humane immuunglobulinen. 

Ook zijn er technieken om volledig humane antistoffen te 

maken. 

Toch ontwikkelt zich bij de meeste patiënten die 

worden behandeld met monoklonale antistoffen een 

immuunrespons. Het kan gaan om humane anti-muis-

antistoffen (HAMA), humane antichimere antistoffen 

(HACA) of humane anti-mens-antistoffen (HAHA), die 

dan zijn gericht tegen het idiotype. De immunogeniciteit 

van het mAb hangt mede af van de gebruikte dosering, 

van comedicatie en waarschijnlijk van genetische facto-

ren. Het bezit van deze antistoffen leidt tot een hogere 

kans op infusiegerelateerde allergische reacties, en op een 

veranderde farmacokinetiek, waarbij de werkzame mAb 

sneller kan worden geklaard. Metingen van concentraties 
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5.10  Immunologische diagnostiek

5.10.1   B-lymfocyten en immuunglobulinen

Het aantal B-cellen in perifeer bloed wordt bepaald door 

immunofenotypering met gebruik van specifieke mono-

klonale antistoffen. Hun functie kan worden afgelezen 

aan proliferatie en immuunglobulineproductie na in-

vitrostimulatie, en aan de gehaltes van de verschillende 

immuunglobuline(sub)klassen in het bloed en de serum-

concentratie aan natuurlijk voorkomende antistoffen, 

voornamelijk tegen bloedgroepantigenen. De concentraties 

immuunglobulinen in het bloed zijn van een aantal fac-

toren afhankelijk, zoals genetische factoren, geslacht en 

leeftijd. Men spreekt van hypogammaglobulinemie indien de 

concentratie immuunglobulinen verlaagd is. Dit komt voor 

bij aangeboren deficiënties, verhoogd verbruik van eiwitten 

en overmatig eiwitverlies zoals bij nierafwijkingen, brand-

wonden en protein-losing gastro-enteropathie. Bij een hyper-

gammaglobulinemie is sprake van een verhoogde concentratie 

immuunglobulinen, veroorzaakt door onder meer infecties 

en auto-immuunziekten.

Hypergammaglobulinemie kan ook worden veroorzaakt 

door een zogenoemd M-proteïne, een monoklonaal im-

muunglobuline (of onderdelen ervan zoals lichte ketens (= 

bence-jones-eiwit) of in zeldzame gevallen zware ketens), 

geproduceerd door één B-celkloon. Het monoklonale im-

muunglobuline is een homogeen eiwit en kan met elek-

troforese of immuno-elektroforese worden aangetoond. 

De aanwezigheid van een M-proteïne in serum moet 

aanleiding zijn tot onderzoek naar de aanwezigheid van 

een maligniteit van de B-cel/plasmacelreeks. Monoklonale 

immuunglobulinen worden soms gezien bij chronische 

infecties, auto-immuunziekten en ook op oudere leeftijd, 

soms zonder duidelijke oorzaak. Immuunglobulinen die 

precipiteren beneden 37 °C (cryoglobulinen) kunnen bestaan 

uit monoklonale immuunglobulinen, uit polyklonale im-

muunglobulinen (dit zijn meestal immuuncomplexen die 

minder goed oplosbaar zijn bij lagere temperaturen) of uit 

combinaties hiervan (tabel 5.21). Hun aanwezigheid kan lei-

den tot vasculitis en/of tot een hyperviscositeitssyndroom. 

Oorzaken zijn B-celmaligniteiten, auto-immuunziekten en 

chronische infecties. Soms blijft de oorzaak onbekend. 

5.9.4   Vaccinaties

Vaccinaties worden toegepast om, zonder dat daarbij ziek-

teverschijnselen ontstaan, de immuunrespons tegen een 

bepaald antigeen op te wekken, zodat het gevaccineerde 

individu bij toekomstig contact met de betreffende ziek-

teverwekker beter beschermd is. Bekende voorbeelden 

zijn de vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus, po-

lio en Haemophilus influenzae type b, evenals vaccinaties 

tegen bof, mazelen, rodehond en meningokokken type 

C op de kinderleeftijd. Recent werd het HPV (humaan 

papillomavirus)-vaccin geïntroduceerd ter preventie van 

cervixcarcinoom. Daarnaast kennen we de vaccinaties 

tegen influenza en pneumokokken voor risicogroepen, 

alsook de reizigersvaccinaties. Onder passieve vaccinatie 

wordt verstaan het toedienen van immuunglobulinen, 

zoals voor de profylaxe tegen hepatitis A. 

5.9.5   Celtherapie

Therapeutische vaccinatie ter behandeling van maligne 

tumoren is nog in een experimentele fase. Perifere 

bloedmonocyten van de patiënt worden in vitro gesti-

muleerd teneinde uit te rijpen tot dendritische cellen, 

die vervolgens worden beladen met tumorantigeen. Een 

probleem bij deze benadering is dat de moleculen die tot 

expressie komen op tumorcellen wel tumorgeassocieerd 

maar meestal niet tumorspecifiek zijn. Omdat het im-

muunsysteem gestimuleerd moet worden door de met 

tumorantigeen beladen dendritische cellen, is een goede 

immuunrespons een vereiste. Veel patiënten met een 

maligne tumor hebben echter een verminderde immuun-

respons, wat het effect van deze (experimentele) therapie 

bemoeilijkt. 

Een andere vorm van celtherapie die nog volop in ont-

wikkeling is, is de zogenoemde adoptieve T-celtherapie. 

In de lymfopene fase na stamceltransplantatie zijn virale 

infecties, zoals door CMV en EBV, belangrijke oorzaken 

van morbiditeit en mortaliteit. Om de virusspecifieke 

cellulaire immuunrespons te herstellen, is adoptieve virus-

specifieke T-celtherapie een aantrekkelijke benadering. 

Hoewel deze vorm van T-celreconstitutie in enkele centra al 

wordt toegepast, is er nog volop onderzoek gaande naar de 

meest optimale vorm met minimale kans op bijwerkingen.

Kernpunten

• Vaccinaties worden toegepast om, zonder dat 

daarbij ziekteverschijnselen ontstaan, de immuun-

respons tegen een bepaald antigeen op te wekken 

zodat het gevaccineerde individu bij toekomstig 

contact met de betreffende ziekteverwekker beter 

beschermd is.

• Adoptieve T-celtherapie is gericht op een snelle 

reconstitutie van de afweer tegen virussen, zoals 

CMV, EBV of adenovirus.

Tabel 5.21 De verschillende typen cryoglobulinemie.

type immuunglobulinecomponent

I monoklonaal (IgM, IgG, IgA, soms IgE of IgD)

II monoklonaal* (vaak IgM of IgG) en polyklonaal (IgG) 

III polyklonaal** (vaak IgG en IgM)

* Bezit reumafactoractiviteit, dat wil zeggen: is gericht tegen IgG. Het 
aanwezige polyklonale immuunglobuline is IgG en functioneert als 
antigeen voor de monoklonale component. 
** Representeert circulerende immuuncomplexen. Antigeen voor deze 
immuuncomplexen is ook in cryoglobuline aanwezig en is vaak een viraal 
antigeen, met name hepatitis B- of hepatitis C-virus. 
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en neutrofiele granulocyten vindt plaats bij ontstekings-

ziekten.

5.10.4   Het complementsysteem

Genetische deficiënties van het complementsysteem kun-

nen worden opgespoord met twee screeningstests: de 

CH50- en de AP50-test. Met de CH50-test onderzoekt men 

het vermogen van complement om erytrocyten beladen 

met antistoffen te lyseren. Men krijgt zo een indruk van de 

klassieke route en C3 tot en met C9. Met de AP50-bepaling 

test men op vergelijkbare manier de alternatieve route. 

Daarnaast zijn ook ELISA’s ontwikkeld om de klassieke, de 

alternatieve en de MBL-route te testen. Hierbij wordt de 

vorming van het C5-C9-complex na activatie van het com-

plementsysteem via immuunglobulinen (klassieke route), 

lipopolysacharide (alternatieve route) of mannose (MBL-

route) gemeten. Zowel de klassieke hemolytische assays als 

ook de ELISA’s zijn zeer geschikt voor het opsporen van 

genetische deficiënties. Is een screeningstest verlaagd, dan 

kan door bepaling van de afzonderlijke complementfacto-

ren het defect worden gepreciseerd. 

Activatie van het complementsysteem kan men aanto-

nen door de gehaltes van de verschillende complement-

eiwitten in plasma te bepalen. Als gevolg van activatie of 

verbruik kunnen de gehaltes dalen, zoals bij actieve lupus-

nefritis. Een directer bewijs voor activatie in vivo is een 

verhoogd gehalte van circulerende activatieproducten.

Kernpunten

• Aantal en functie van fagocyten van een patiënt 

worden gemeten door het aantal circulerende neu-

trofiele granulocyten en monocyten te bepalen, en 

door functionele tests van fagocyten in vitro.

• Sterke activatie van fagocyten in vivo resulteert in 

een hoger gehalte van producten die tijdens degra-

nulatie vrijkomen, zoals elastase en lactoferrine. 

• De functie van complement kan bij een patiënt 

worden gemeten aan de hand van het gehalte van 

complementeiwitten in het bloed en aan de hand 

van functionele tests in vitro. 

5.10.5   Laboratoriumdiagnostiek bij vermoeden 

van een afweerstoornis

Bij een patiënt met verdenking op een immuundeficiëntie 

kan een gefaseerde aanpak helpen om uit de grote groep 

patiënten met een mogelijke afweerstoornis die patiënten 

te selecteren bij wie het zinvol is om het klinische vermoe-

den met laboratoriumonderzoek te ondersteunen. Hier-

voor zijn in Nederland protocollen opgesteld aan de hand 

waarvan stapsgewijs de immuunstatus van een patiënt 

kan worden bepaald. Uitgangspunt is de klinische presen-

tatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

5.10.2   T-lymfocyten

Aantal en functie van T-lymfocyten kunnen met ver-

schillende methoden worden geanalyseerd: bepaling 

van het aantal CD3- of CD2-positieve cellen in perifeer 

bloed; bepaling van de verschillende subsets van CD3-

positieve cellen (onder meer percentages CD4-, CD8-, 

CD27-, CD45RA/CD45R0-positieve cellen) met behulp 

van monoklonale antistoffen (fenotypering met behulp 

van FACS (fluorescence activated cell sorting)-analyse); 

bestudering van de proliferatieve capaciteit van lymfocy-

ten van patiënten na stimulatie met een combinatie van 

monoklonale antistoffen gericht tegen CD3 en CD28, of 

met microbiële antigenen zoals PPD; meting van cytoki-

neproductie en cytotoxische capaciteit van de lymfocyten 

in vitro. De cellulaire immuunrespons in vivo kan worden 

gemeten met huidtests. Hierbij wordt antigeen, meestal 

tuberculine, intracutaan ingespoten en wordt de reactie 

na 24 tot 48 uur afgelezen op erytheem en induratie. Met 

deze test wordt de type IV vertraagde overgevoeligheids-

reactie van de huid gemeten, die een indruk geeft van het 

functioneren van T-helpercellen en geactiveerde macro-

fagen. Indien met geen enkele substantie een (vertraagde) 

overgevoeligheidsreactie kan worden uitgelokt, spreekt 

men van anergie. Dit komt onder meer voor bij immuun-

deficiënties, sarcoïdose, lymfoïde maligniteiten, uremie 

en virale infecties. 

Kernpunten

• De functie van B-lymfocyten van een patiënt wordt 

gemeten door het aantal B-lymfocyten en de hoe-

veelheid, klasse en subklasseverdeling van im-

muunglobulinen in het bloed te bepalen.

• De samenstelling van het T-lymfocytencomparti-

ment van een patiënt kan worden bestudeerd door 

het aantal en CD-fenotype in het bloed te bepalen 

(met behulp van fluorescent cell sorter-analyse, 

FACS).

• Indien nodig kan de functie verder worden bestu-

deerd met behulp van functionele tests in vitro 

(stimulatie met CD3, CD28 en andere) of in vivo.

5.10.3   Fagocyten

De functie van neutrofiele granulocyten in vitro kan met 

verschillende methoden worden bepaald: binding van 

micro-organismen via verschillende opsoninen; het vóór-

komen van de verschillende Fc- en complementreceptoren 

en de expressie van adhesiemoleculen; het verbruik van 

zuurstof tijdens fagocytose en het vermogen om op che-

motactische factoren als fMLP, C5a en IL-8 te reageren. De 

functie van weefselmacrofagen is in vitro vrijwel niet te 

meten, omdat het zelden mogelijk is materiaal van pa-

tiënten te verkrijgen. Te sterke activatie van macrofagen 
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tuberculine, de mantouxtest, en de epicutane plaktest 

voor het aantonen van bijvoorbeeld nikkelallergie). Het 

mechanisme van die tests berust op cellulaire immuniteit, 

niet op de interactie tussen IgE-antistoffen en allergenen.

Voor de bepaling van allergeenspecifieke IgE-antistof-

fen in serum wordt gebruikgemaakt van aan een vaste 

drager gekoppelde allergenen (allergosorbent). Na incu-

batie met patiëntenserum worden de aan het allergosor-

bent gebonden IgE-antistoffen gedetecteerd met (meestal 

radioactief of enzym-) gemerkte antistof, gericht tegen 

IgE. Indien de anti-IgE-antistoffen radioactief gemerkt 

zijn, wordt gesproken van een RAST (radioallergosorbent-

test), bij enzymgemerkte antistoffen meestal van een EIA 

(enzymimmunoassay). De klassieke RAST is grotendeels 

vervangen door enzymimmunoassays zoals de Immuno-

CAP. De resultaten van de immunoassays correleren goed 

met die van huidtests en allergeenprovocatietests, die in 

een daartoe gespecialiseerd functielaboratorium kunnen 

worden verricht. Een positieve immunoassay ondersteunt 

de klinische diagnose allergie.

Kernpunten

• Een stapsgewijs diagnostisch laboratoriumonder-

zoek helpt om een afweerstoornis snel en efficiënt 

te identificeren.

• Type I-overgevoeligheid kan worden aangetoond 

met behulp van huidtests en/of door bepaling van 

allergeenspecifiek IgE en het aantal eosinofiele 

granulocyten in het bloed.

5.10.7   Laboratoriumdiagnostiek bij vermoeden 

van auto-immuunziekte

Autoreactieve T-cellen zijn vermoedelijk al jaren voor 

het klinisch manifest worden van de ziekte aanwezig. In 

de diagnostiek van auto-immuunziekten spelen ze geen 

rol, onder meer omdat hun frequentie in perifeer bloed 

zeer laag is. De aanwezigheid van autoantistoffen wordt 

beschouwd als een belangrijke diagnostische laborato-

riummerker. Bij orgaanspecifieke auto-immuunziekten 

kan het gaan om autoantistoffen die direct pathogeen 

zijn, zoals autoantistoffen tegen de TSH-receptor bij de 

ziekte van Graves, of om autoantistoffen die een gevolg 

zijn van weefselbeschadiging, zoals autoantistoffen tegen 

glutaminezuurdecarboxylase (GAD65) bij type 1-diabetes 

 − recidiverende infecties, voornamelijk van de luchtwe-

gen en het KNO-gebied;

 − ongebruikelijke of opportunistische infecties en/of 

ernstige algemene conditionele achteruitgang;

 − recidiverende infecties met bacteriën, gisten en schim-

mels van oppervlakten en organen (tabel 5.22). 

In de eerste stappen van het protocol wordt relatief een-

voudige diagnostiek verricht (onder andere leukocyten 

en differentiatie, IgG-, IgA- en IgM-gehalte, screening 

op complementdeficiëntie, lymfocytensubpopulaties). 

Hierin wordt bij een grote groep patiënten een afweer-

stoornis minder waarschijnlijk gemaakt. Bij de resterende 

patiënten worden vervolgens gespecialiseerde tests uit-

gevoerd, zoals primaire en secundaire antigeenspecifieke 

antistofresponsen in vivo, T- en B-celfunctietests en fago-

cytenfunctietests in vitro. Als antigenen voor het opwek-

ken van een primaire humorale immuunrespons wordt 

hemocyanine en/of rabiës gebruikt. Om de secundaire 

humorale immuunrespons te testen, worden vaccinaties 

met tetanustoxoïd, Pneumovax en eventueel Haemophilus 

influenzae verricht en vóór en veertien dagen na vaccinatie 

de specifieke antistofgehaltes in serum gemeten.

5.10.6   Diagnostiek bij overgevoeligheids-

reacties op exogene antigenen

In geval van een type I-overgevoeligheidsreactie kan bij la-

boratoriumonderzoek een eosinofilie en verhoogd totaal 

serum-IgE worden gevonden. Huidtests of detectie van al-

lergeenspecifiek IgE kunnen helpen bij het opsporen van 

het oorzakelijk antigeen. Ook allergeenprovocatietests 

kunnen een zinvolle bijdrage leveren.

De aanwezigheid van allergeenspecifieke IgE-antistof-

fen kan met verschillende methoden worden vastgesteld. 

Veel toegepast is de huidtest: bij de patiënt wordt circa 

0,1 ml van de te testen allergeenverdunning intracutaan 

ingespoten. Bij een positieve reactie ontstaat binnen 15 

minuten een kwaddel (scherp afgegrensde, bleke zwel-

ling), omgrensd door een erythemateuze zone. De huid-

reactie verdwijnt binnen een uur, maar wordt soms na zes 

tot acht uur gevolgd door een meer diffuse late reactie. 

De huidreactie ontstaat door degranulatie van mestcellen 

na binding van ingespoten allergeen aan specifieke IgE-

antistoffen op deze cellen. Deze huidtest moet niet wor-

den verward met de huidtest voor het aantonen van type 

IV-overgevoeligheidsreactie (zoals de intracutane test met 

Tabel 5.22 Klinische presentatie en te verwachten defect in de afweer.

klinische presentatie te verwachten stoornis

recidiverende infecties van de luchtwegen en het KNO-gebied specifieke antistofvorming, complementsysteem

ongebruikelijke of opportunistische infecties of algemene conditionele achteruitgang T-lymfocytaire stoornis

recidiverende infecties met bacteriën, gisten en schimmels van oppervlakten en organen fagocytenstoornis
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tietest. De ANA vormen een gevoelige merker, maar niet 

specifiek voor auto-immuunziekten. ANA worden ook 

gevonden bij gezonde personen; de prevalentie neemt toe 

met de leeftijd. Een positieve ANA dient altijd gevolgd te 

worden door een typering van de antistofrespons. Hierbij 

zijn vooral antistoffen tegen dubbelstrengs-DNA en tegen 

de zogenoemde ENA (extraheerbare nucleaire antigenen) 

belangrijk (tabel 5.24). 

Antistoffen tegen dubbelstrengs-DNA zijn kenmer-

kend voor SLE. Zij vormen een van de diagnostische crite-

ria van deze ziekte. Naast hun betekenis voor de diagnose 

mellitus. Zij worden aangetoond met verschillende tech-

nieken, zoals indirecte immunofluorescentietechnieken 

(IFT), enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), 

radio-immunoassays (RIA) en immunoblottechnieken 

(tabel 5.23).

Bij systemische auto-immuunziekten zijn de antistof-

fen gericht tegen bestanddelen van de celkern (DNA, 

histonen en eiwitten die geassocieerd zijn met ribonu-

cleïnezuren). Een belangrijke screeningstest voor al deze 

antistoffen is de bepaling van antinucleaire antistoffen 

(ANA) met behulp van de indirecte immunofluorescen-

Tabel 5.23 Voorbeelden van autoantistoffen als diagnostische merker bij orgaanspecifieke auto-immuunziekten.

auto-immuunziekte te bepalen antistoffen tegen frequentie in % gebruikte techniek

ziekte van Hashimoto thyroïdperoxidase (TPO) 99 ELISA

ziekte van Graves TSH-receptor 98 RIA, ELISA 

pernicieuze anemie pariëtale cellen
intrinsic factor

80
75

IFT
ELISA

primaire biliaire cirrose mitochondriën 95 IFT, immunoblot

ziekte van Addison 21-hydroxylase 75 IFT, ELISA

type 1-diabetes mellitus glutaminezuurdecarboxylase (GAD65)
islet antigen 2 (IA-2)

70-80

40-70

RIA, ELISA

pemphigus vulgaris desmogleïne 1 en 3 80 IFT, ELISA

ziekte van Goodpasture alfa-3-keten van collageen type IV 100 ELISA

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; IFT: indirecte immunofluorescentietest; RIA: radio-immunoassay; TSH: thyroïdstimulerend hormoon.

Tabel 5.24 Detectie van autoantistoffen bij systemische auto-immuunziekten.

auto-immuunziekte gebruikte techniek

SLE RA SS MCTD PSS CREST PM/DM

ANA 90* 35 65 100 60 70 30 IFT

antidubbelstrengs DNA 75 10 0 15 0 0 5 IFT, RIA, ELISA

antihiston 60 15 nb nb nb nb nb ELISA, immunoblot

anticentromeer 2 0 0 5 10 95 nb ELISA, immunoblot

anti-Sm 20 0 0 1 1 1 0 ELISA, immunoblot

anti-RNP 35 3 0 100 5 2 0 ELISA, immunoblot

anti-Ro/SS-A 40 5 70 50 30 nb nb ELISA, immunoblot

anti-La-SS-B 15 1 60 0 5 0 nb ELISA, immunoblot

anti-Scl70 0 0 0 0 35 5 0 ELISA, immunoblot

anti-Jo1 0 0 0 0 0 0 30 ELISA, immunoblot

* Frequentie van positieve patiënten in %. 
ANA: antinucleaire antistoffen; anti-Ro, anti-La: afkortingen van de eerste patiënten bij wie deze antistoffen werden beschreven; CREST: CREST-syn-
droom; ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; IFT: indirecte immunofluorescentietest; MCTD: mixed connective tissue disease; nb: niet bekend; 
PM/DM: polymyositis/dermatomyositis; PSS: sclerodermie; RA: reumatoïde artritis; RIA: radio-immunoassay; SLE: gesystematiseerde lupus erythemato-
des, SS: syndroom van Sjögren.
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aangetoond bij patiënten met een andere vorm van vas-

culitis. De specificiteit van anti-MPO-antistoffen is veel 

lager. Van de antistoffen gericht tegen de andere korrelei-

witten is de klinische betekenis niet duidelijk.

ANCA kunnen worden aangetoond met een fluores-

centietest en met een ELISA. De klassieke ANCA-test is 

een indirecte immunofluorescentietest (IFT) op ethanol 

gefixeerde donorgranulocyten. Hierbij worden twee 

patronen onderscheiden. Het c-ANCA-patroon is een 

korrelige aankleuring van het cytoplasma van granulo-

cyten (figuur 5.8) en berust meestal op antistoffen tegen 

proteïnase-3 (PR-3). Het p-ANCA (perinucleaire ANCA)-

patroon is een fluorescentie rond de kern en is vaak geas-

socieerd met anti-MPO-antistoffen, maar ook met anti-

stoffen tegen andere eiwitten, zoals elastase, lactoferrine 

en cathepsine G. Hoewel de c-ANCA-fluorescentie voor-

namelijk wordt gezien indien in het serum anti-PR-3-an-

tistoffen aanwezig zijn, is dit niet altijd het geval. Soms 

gaat het c-ANCA-beeld gepaard met anti-MPO-antistof-

fen of een p-ANCA- of atypisch fluorescentiebeeld met 

anti-PR-3-antistoffen. De ANCA-fluorescentietest is een 

goede screeningstest. Het verdient aanbeveling om de 

fluorescentietest te laten volgen door ELISA’s waarmee 

specifiek antistoffen tegen PR-3 en MPO gedetecteerd 

kunnen worden.

Zijn er bij een patiënt ANCA aangetoond, dan is het 

van belang het verloop van de serumconcentratie aan 

antistoffen te vervolgen. Want hoewel er geen duidelijk 

verband is gevonden tussen antistof-serumconcentratie 

en ernst of uitgebreidheid van de ziekte in het algemeen, 

correleert bij de individuele patiënt deze serumconcen-

tratie wel met de klinische ziekteactiviteit. Bij een goede 

reactie op therapie zijn bij veel patiënten ANCA na 3-6 

maanden niet meer aantoonbaar. Een stijging in ANCA-

serumconcentratie kan voorafgaan aan een exacerbatie, 

maar niet elke stijging wordt gevolgd door een exacer-

batie. Ook hier moet de behandeling dus worden afge-

stemd op klinische symptomen en niet op de (stijging 

aan) serumconcentratie van antistoffen. 

zijn ze belangrijk voor het monitoren van ziekteactiviteit. 

In het algemeen is de hoogte van de serumconcentratie 

aan antistoffen niet maatgevend voor de ernst van de 

ziekte. Bij de individuele patiënt is de serumconcen-

tratie aan antistoffen wel gecorreleerd met klinische 

symptomen. De serumconcentratie van antistoffen tegen 

dubbelstrengs-DNA kan geruime tijd voor een klinische 

exacerbatie stijgen. Omdat niet alle stijgingen in antistof-

serumconcentratie worden gevolgd door een klinische 

exacerbatie, kan dit nooit doorslaggevend zijn in een 

beslissing tot wel/niet behandelen. Bij lupusnefritis slaan 

de autoantistoffen neer in de glomeruli en kan de serum-

concentratie van anti-dubbelstrengs-DNA-antistoffen 

op dat moment relatief laag zijn. Bijna altijd is er ook 

verbruik van complement, zich uitend in verlaging van 

de serumgehaltes C3 en C4. Herstel van deze concentra-

ties is een parameter voor aanslaan van de behandeling. 

Bij een bij SLE soms tegelijkertijd bestaande congenitale 

C4-deficiëntie zal uiteraard geen herstel tot normale 

serumspiegels optreden. 

De serumconcentratie aan antistoffen bij ENA corre-

leert niet met ziekteactiviteit. Longitudinale follow-up 

van deze antistoffen is daarom niet zinvol.

5.10.8   Laboratoriumdiagnostiek bij 

vermoeden van vasculitis

Het bepalen van antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen 

(ANCA) heeft zijn nut bewezen bij het diagnosticeren 

van diverse vasculitisvormen, vooral de systemische 

vasculitiden van de middelgrote en kleine bloedvaten. 

ANCA zijn autoantistoffen gericht tegen enzymen in 

de korrels van neutrofiele granulocyten en monocyten, 

zoals proteïnase-3 (PR-3), myeloperoxidase (MPO), 

elastase, lactoferrine en cathepsine G. Antistoffen ge-

richt tegen de twee eerstgenoemde eiwitten hebben een 

grote diagnostische waarde: anti-PR-3-antistoffen zijn 

sterk geassocieerd met de ziekte van Wegener, terwijl 

anti-MPO-antistoffen vooral gevonden worden in sera 

van patiënten met microscopische polyangiitis, het 

syndroom van Churg-Strauss en bij idiopathische cres-

centische glomerulonefritis (tabel 5.25). De specificiteit 

van anti-PR-3-antistoffen voor de ziekte van Wegener is 

hoog: ongeveer 90%. Soms worden deze antistoffen ook 

Tabel 5.25 Frequentie van ANCA bij vasculitis.

voorkomen van ANCA (%)

PR-3 MPO

ziekte van Wegener 90 10

ziekte van Churg-Strauss 10 75

microscopische polyangiitis 50 50

crescentische glomerulonefritis 25 65 Figuur 5.8 ANCA-fluorescentiepatronen op ethanol gefixeerde 

granulocyten. a c-ANCA. b p-ANCA.

A

B
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Kernpunten

• Voor de diagnostiek van auto-immuunziekten is 

vooral de detectie van autoantistoffen van belang.

• Fluctuaties in de serumconcentratie aan antistof-

fen van anti-dubbelstrengs-DNA bij SLE en van 

ANCA bij vasculitis zijn in de individuele patiënt 

bijna altijd gecorreleerd aan ziekteactiviteit.
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Infectieziekten
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Inleiding

Infectieziekten (synoniem: infecties) zijn ziekten veroor-

zaakt door levende micro-organismen. Niet alle ziekma-

kende micro-organismen kunnen van de ene op de andere 

mens worden overgedragen; in dat geval zijn de patiënten 

niet besmettelijk. Een deel van de infectieziekten wordt 

veroorzaakt door micro-organismen die huid en slijmvlie-

zen bewonen (koloniseren), wanneer de verdedigingsme-

chanismen tegen deze micro-organismen falen. Intacte 

huid en slijmvliezen vormen het belangrijkste verdedi-

gingsmechanisme tegen het binnendringen van micro-or-

ganismen. Sommige micro-organismen zijn in staat door 

een intacte barrière te dringen, andere kunnen dat alleen 

door een beschadigd oppervlak. Of daarna al of niet ‘ziek-

te’ ontstaat, hangt af van de humorale en cellulaire ver-

dedigingsmechanismen van de gastheer tegen de micro-

organismen, die deels genetisch bepaald zijn waardoor de 

één gevoeliger is voor het ziekmakend vermogen van een 

bepaald micro-organisme dan een ander (zie hoofdstuk 5). 

Het hiervoor reeds gesignaleerde ziekmakend vermogen 

van micro-organismen (ook wel pathogeniteit genoemd) 

kan worden gedefinieerd als het vermogen van een micro-

organisme te concurreren met de omgevende microflora, 

weefsel te beschadigen en de verdedigingsmechanismen 

van de gastheer te doorbreken. De pathogeniteit van een 

micro-organisme wordt gerelateerd aan het aantal indi-

viduen dat ziek wordt na met het micro-organisme in 

contact te zijn gekomen. Het zal duidelijk zijn dat wan-

neer de verdedigingsmechanismen van de gastheer niet 

optimaal functioneren, ook weinig pathogene micro-or-

ganismen infecties kunnen veroorzaken. Zulke infecties 

noemen we opportunistische infecties.

Men kan de infectieziekten microbiologisch indelen 

naar de aard van de verwekkers (figuur 6.1).

Voor dit hoofdstuk is grotendeels gekozen voor een 

klinische indeling. In paragraaf 6.2 en verder zullen ach-

tereenvolgens worden besproken: a koorts, b septische 

ziektebeelden, c meningitis en encefalitis, d infectieuze 

gastro-enteritis, e infectieziekten met exanthemen, f in-

fecties gepaard gaand met lymfeklierzwelling, g infecties 

met geelzucht, h opportunistische infecties, i ziekenhuis-

infecties, j bioterrorisme, k protozoaire ziekten, l worm-

infecties en m importziekten. Voor een bespreking van 

luchtweginfecties en urineweginfecties wordt verwezen 

naar paragraaf 16.11 en paragraaf 14.7.

Deze indeling heeft een aantal nadelen: 

 − een aantal infectieziekten is in meer dan één categorie 

onder te brengen (bijvoorbeeld meningitis kan ge-

paard gaan met exantheem); 

 − de beschrijving van virusinfecties, bacteriële infecties 

enzovoort, loopt door elkaar. 

Niettemin sluit de gehanteerde indeling aan op de be-

hoefte van de medicus practicus. In tabel 6.1 zijn ten 

behoeve van de differentiële diagnostiek de potentiële 

verwekkers bij een aantal symptomen geplaatst.

Voor veel infectieziekten bestaan voor de bestrijding 

richtlijnen die regelmatig worden geactualiseerd. Daar 

kan men ook vinden welke infectieziekten dienen te wor-

den gemeld. Men vindt daar ook de meest actuele infor-

matie over uitbraken in Nederland en in het buitenland. 

Deze informatie is te vinden op de website van het Cen-

trum Infectieziektebestrijding: www.rivm.nl/cib.

micro-organisme afmeting

bacteriën

schimmels

Protozoa

wormen

0,03–0,4 μm

5–200 μm

10 mm–1 m

0,1–5 μm

2–100 μm

virussen

Figuur 6.1 Verwekkers van infectieziekten.

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_6, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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antimicrobiële therapie instelt, dient men daarom aan-

nemelijk te maken dat het om een infectieziekte gaat die 

met de betreffende antimicrobiële therapie effectief be-

handeld kan worden. Dit zal op grond van anamnestische 

en fysisch-diagnostische gegevens, alsmede op grond van 

de bevindingen bij aanvullend onderzoek (laboratorium- 

en röntgenonderzoek) moeten gebeuren.

Besluit men dat het om een infectie gaat en dat the-

rapie mogelijk en zinvol is, dan wordt het vervolgens 

belangrijk vast te stellen wat de verwekker is. Dit bete-

kent meestal dat men materiaal voor microbiologisch 

onderzoek afneemt en zich daarna bezint op een behan-

deling, gericht tegen de meest waarschijnlijke verwekker. 

Heeft men met een bacteriële infectie van doen, dan is 

er een uitgebreid aanbod aan antimicrobiële middelen, 

meestal aangeduid als antibiotica. Het arsenaal aan mid-

Kernpunten

• Of een infectie ontstaat, hangt af van de pathoge-

niteit van het micro-organisme en de kwaliteit van 

de afweer.

• Men kan de infectieziekten microbiologisch indelen 

naar de aard van de verwekkers.

6.1  De principes van antimicrobiële 
therapie

Antimicrobiële therapie is gericht tegen micro-organis-

men en is derhalve een causale therapie. Voordat men 

symptomen ziekteverwekkers onder andere

(bovenste) luchtweginfectie (para-)influenzavirus
adenovirus
RS-virus
rinovirus
coronavirus
enterovirus
hantavirus
Coxiella burnetii
Mycoplasma pneumoniae
Legionella sp.
Chlamydia psittaci
Chlamydia pneumoniae

angina, faryngitis epstein-barr-virus
(para-)influenzavirus
adenovirus
RS-virus
rinovirus
enterovirus
Chlamydia pneumoniae

meningitis serosa (para-)influenzavirus
adenovirus
RS-virus
rinovirus
enterovirus
Mycoplasma pneumoniae

(meningo-)encefalitis bofvirus
herpessimplexvirus
varicellazostervirus
mazelenvirus
arbovirus
humaan immunodeficiëntievirus

huidexantheem (maculopapuleus) enterovirus
mazelenvirus
rubellavirus
adenovirus
parvovirus B19
humaan herpesvirus 6
humaan immunodeficiëntievirus
Rickettsiae

huidexantheem (vesiculeus) varicellazostervirus
herpessimplexvirus
coxsackievirus A
enterovirus type 71

symptomen ziekteverwekkers onder andere

artritis parvovirus B19

artralgie rubellavirus

stomatitis, gingivitis herpessimplexvirus 

ulcera slijmvliezen coxsackievirus A
varicellazostervirus

conjunctivitis, conjunctivale herpessimplexvirus 

vaatinjectie adenovirus
denguevirus
hantavirus
rubellavirus
mazelenvirus
enterovirus type 70
Chlamydia trachomatis

(gastro-)enteritis kinderen enterovirus
rotavirus
adenovirus type 40 en 41
norovirus

hepatitis hepatitis A-, B-, C-, D-, E-virus
cytomegalovirus
epstein-barr-virus
Coxiella burnetii

lymfeklierzwellingen epstein-barr-virus
cytomegalovirus
adenovirus
rubellavirus
humaan immunodeficiëntievirus

immuundeficiëntie humaan immunodeficiëntievirus

hemorragische cystitis adenovirus

nierinsufficiëntie hantavirus

Tabel 6.1  Enkele symptomen en symptoomcomplexen veroorzaakt door virussen, Rickettsiae, Mycoplasma, 
Chlamydiae en Legionella.
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den en hun interacties een piramide, zoals weergegeven 

in figuur 6.2.

Een belangrijke interactie tussen verwekker en gastheer 

wordt gevormd door de virulentie van de verwekker. Vi-

rulentie of aanvalskracht hangt nauw samen met patho-

geniteit. De gastheer stelt zich tegen micro-organismen te 

weer met behulp van de verdedigingsmechanismen (gast-

heerweerstand), zoals besproken in hoofdstuk 5. Defecten 

in de afweermechanismen verhogen de risico’s op het ont-

staan van infecties. Bovendien zullen infecties bij stoor-

nissen in de afweer in het algemeen ernstiger verlopen. 

Dit is voor de keuze en de dosering van de antimicrobiële 

middelen van belang, aangezien deze middelen dan de 

defecten in de afweer moeten compenseren. Uit dierexpe-

rimenteel onderzoek is duidelijk dat in afwezigheid van 

functionerende granulocyten hogere doses antibiotica en 

andere doseringsschema’s nodig zijn voor een therapeu-

tisch effect. Voor de keuze van de initiële antimicrobiële 

therapie is het van belang zich te realiseren dat bepaalde 

defecten in de afweer predisponeren voor bepaalde infec-

ties (zie paragraaf 6.10). Recent onderzoek heeft aange-

toond dat de variatie in het ziekmakend vermogen van 

micro-organismen bij gezonde mensen deels genetisch 

bepaald is. Zo is bekend dat mensen die heterozygoot zijn 

voor een deletie in het CCR-5-gen (een coreceptor voor de 

aanhechting van het virus) een aanzienlijk langere incu-

batietijd hebben dan personen die deze genmutatie niet 

hebben.

De interacties tussen pathogene en commensale micro-

organismen kunnen worden omschreven als kolonisatie 

en kolonisatieresistentie. Kolonisatieresistentie is het 

vermogen van commensale micro-organismen om kolo-

nisatie met andere, meestal potentieel pathogene micro-

organismen tegen te gaan. Een goed voorbeeld van kolo-

nisatieresistentie is het microbiologisch evenwicht in de 

dikke darm. De anaeroben in de darm kunnen uitgroeien 

tot concentraties van 1011 per gram darminhoud en laten 

niet toe dat de aeroben uitgroeien tot meer dan 107 of 

108 per gram. Dit antagonisme berust waarschijnlijk op 

competitie om nutriënten. Dat de anaeroben de aeroben 

in hun uitgroei hinderen, blijkt wanneer de anaeroben 

met behulp van antibiotica worden geëlimineerd; in dat 

geval groeien de aeroben uit tot 1011 per gram. In dat geval 

kunnen ook aeroben vanuit het voedsel en de omgeving 

de darm koloniseren. Uit het voorgaande zal duidelijk 

zijn geworden dat we met het geven van antimicrobiële 

therapie belangrijke verschuivingen in de microflora van 

de gastheer teweeg kunnen brengen. De mate waarin 

de kolonisatieresistentie wordt aangetast, verschilt per 

antibioticum en dit kan van belang zijn voor bepaalde 

categorieën patiënten, zoals patiënten met een ernstig 

verminderde weerstand. In hoeverre beïnvloeding van 

de kolonisatieresistentie echter bijdraagt tot het pro-

bleem van de vorming van bacteriële resistentie tegen 

antibiotica, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten, is niet 

duidelijk.

delen werkzaam tegen virussen en tegen schimmels is de 

laatste jaren sterk toegenomen. Om historische redenen 

worden hierna eerst de antibiotica besproken.

  Intermezzo 6.1 

Soms is de werkzaamheid van een nieuw 

geneesmiddel zonder meer duidelijk

Mold for infections

A marvelous mold that saves lives when sulfa drugs 

fail was described in the British Lancet last month 

by Professor Howard Walter Florey and colleagues of 

Oxford. The healing principle, called penicillin, is ex-

tracted from the velvety-green Penicillium notatum, a 

relative of the cheese mold. Although it does not kill 

germs, the mold stops the growth of streptococci and 

staphylococci with a power ‘as great or greater than 

that of the most powerful antiseptics known’. Once 

the germs are checked, the body’s white blood cells 

finish them.

Tried in ten different cases for a variety of infec-

tions, the mold produced effective results in nine.

(TIME, 15 september 1941)

Kernpunten

• Antimicrobiële therapie is gericht tegen micro-

organismen en is derhalve een causale therapie.

• Om antimicrobiële therapie in te stellen, moet men 

de verwekker kennen of vermoeden.

6.1.1   De piramide van de antibiotische therapie

Men moet beseffen dat het bij antibiotische therapie om 

een aantal interacties gaat tussen de therapie, de verwek-

ker van de infectie (de pathogeen), de gastheer (de patiënt) 

en de commensale flora. Tezamen vormen deze groothe-

commensalen

pathogenen

gastheer

therapie

activiteit

resistentie

activiteit
resistentie kolonisatie

resistentie

kolonisatie

gastheer
weerstand virulentie

fa
rm

ac
ok

in
et

ie
k

to
xi

ci
te

it

Figuur 6.2 Interactie tussen de gastheer (de patiënt), de pa-

thogeen, de commensale flora en de therapie.
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de noodzakelijke effectieve concentraties van antibiotica in 

vivo bekend. Om deze kennis te vergroten, zijn goede dier-

experimentele en klinische onderzoeken nodig. Niettemin 

zijn de in-vitrogegevens van groot belang voor het thera-

peutisch handelen.

Bij elke in te stellen antimicrobiële therapie moet de 

clinicus zich ervan bewust zijn dat hij bijdraagt aan de 

resistentievorming; niet alleen op het niveau van de flora 

van de patiënt, maar ook van de microflora in de omgeving. 

Voor een bespreking van de mechanismen van resistentie-

vorming wordt verwezen naar de leerboeken over medische 

microbiologie. Hoewel over deze mechanismen de laatste 

jaren zeer veel bekend is geworden, is het relatieve belang 

van de verschillende mechanismen voor het resistentiepro-

bleem zowel bij de patiënt als in zijn omgeving niet goed 

bekend. Wel is vast komen te staan dat er een relatie bestaat 

tussen het totale gebruik van een bepaald antibioticum in 

een ziekenhuis en de hoeveelheid resistente stammen die 

in de loop van de tijd worden geïsoleerd. Wereldwijd is er 

grote zorg over de toename van resistente bacteriën (tabel 

6.2).

Een restrictief antibioticabeleid leidt tot een minder 

snelle toename van resistentievorming.

Een belangrijke interactie tussen patiënt en antimicrobi-

eel geneesmiddel vindt plaats in de vorm van farmacokine-

tiek. Om in vivo werkzaam te kunnen zijn, moet het toege-

diende antibioticum de plaats van de infectie in voldoende 

concentratie bereiken. Farmacokinetische parameters bepa-

len samen met de intrinsieke werkzaamheid van het anti-

microbiële middel het uiteindelijke effect op de infectie. De 

Activiteit van antimicrobiële middelen enerzijds en 

resistentie van micro-organismen tegen deze middelen 

anderzijds worden vaak met de resultante van beide aan-

geduid, dat wil zeggen gevoeligheid of ongevoeligheid. Bij 

de keuze van antimicrobiële therapie zullen we ons waar 

mogelijk laten leiden door gegevens van kweek en gevoe-

ligheidsbepaling in vitro. Hierbij moet echter wel worden 

aangetekend dat de kwantitatieve gegevens van de gevoe-

ligheidsbepaling (minimaal remmende concentraties of een 

afgeleide daarvan) niet zonder meer naar de in-vivosituatie 

mogen worden vertaald. Slechts voor weinig infecties zijn 

Tabel 6.2 Belangrijke resistente bacteriën.

meticillineresistente Staphylococcus aureus

meticillineresistente coagulasenegatieve stafylokokken, bijvoorbeeld 
Staphylococcus epidermidis

penicillineongevoelige pneumokokken

vancomycineresistente enterokokken

resistente gonokokken

amoxicillineresistente Haemophilus influenzae

multiresistente Enterobacteriaceae

resistente Salmonellae

resistente Shigellae

multiresistente Mycobacterium tuberculosis

Tabel 6.3 Overzicht van belangrijke klassen antibiotica.

antibiotische groep representant werkingsmechanisme bacteriostatisch/-cide belangrijke bijwerkingen

penicillinen amoxicilline remming celwandsynthese bactericide allergie

cefalosporinen cefuroxim remming celwandsynthese bactericide allergie

tetracyclinen doxycycline remming eiwitsynthese bacteriostatisch schade voor vrucht, groeiend 
gebit en bot

aminoglycosiden gentamicine remming eiwitsynthese bactericide ototoxiciteit, nefrotoxiciteit

macroliden erytromycine remming eiwitsynthese bacteriostatisch nausea

lincomycinen clindamycine remming eiwitsynthese bacteriostatisch pseudomembraneuze colitis

rifamycinen rifampicine remming eiwitsynthese bactericide hepatotoxiciteit

glycopeptiden vancomycine remming celwandsynthese bactericide rodeneksyndroom, ototoxiciteit

sulfonamiden sulfamethoxazol remming para-aminobenzoëzuur bacteriostatisch allergie, beenmergremming

trimethoprim trimethoprim remming dihydrofolaatreductase bacteriostatisch beenmergremming

chinolonen ciprofloxacine remming gyrase bactericide nausea, onrust, achillestendinitis

nitrofuranen nitrofurantoïne remming koolhydraatsynthese bactericide neuropathie

oxazolidinonen linezolid remming eiwitsynthese bacteriostatisch beenmergremming, neuropathie

lipopeptiden daptomycine verstoring celmembraan bactericide nausea, stijging CPK-waarden
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heids- en resistentiegegevens voor een aantal belangrijke 

antibiotica weergegeven.

Kernpunten

• Defecten in de afweermechanismen verhogen de 

risico’s op het ontstaan van infecties.

• Kolonisatieresistentie is het vermogen van com-

mensale micro-organismen om kolonisatie met 

andere, meestal potentieel pathogene micro-orga-

nismen tegen te gaan.

• Antimicrobiële therapie brengt belangrijke ver-

schuivingen in de microflora van de gastheer te-

weeg.

• Bepaling van de antimicrobiële gevoeligheid geeft 

richting aan de behandeling.

• Antimicrobiële therapie draagt bij aan resistentie-

vorming.

• Onderscheid resistentievorming van de flora van de 

patiënt en van de omgevingsflora.

• Farmacokinetische parameters bepalen samen met 

de farmacodynamie van het antimicrobiële middel 

het uiteindelijke effect op de infectie.

• De toxiciteit van de antimicrobiële geneesmiddelen 

loopt sterk uiteen.

hoogte van de dosering en de doseringsintervallen worden 

grotendeels op grond hiervan bepaald. Het is bij de behan-

deling van een infectie steeds nodig zich af te vragen of de 

infectie zich afspeelt in een zogenoemd diep compartiment 

(bijvoorbeeld de liquorruimte, de hersenen, het skelet, de 

prostaat); en men moet zich realiseren dat er wat dit betreft 

grote verschillen in werkzaamheid tussen de diverse an-

timicrobiële middelen bestaan. Ook voor de toxiciteit van 

geneesmiddelen is de farmacokinetiek van groot belang. 

De clinicus dient zo veel kennis van de farmacokinetiek te 

hebben dat hij bij een gestoorde nierfunctie of afwijkende 

lichaamssamenstelling veilig maar effectief kan doseren.

De toxiciteit van de antimicrobiële geneesmiddelen loopt 

sterk uiteen. Enerzijds zijn er de voor de bacterie selectief 

toxische penicillinen en cefalosporinen, anderzijds kennen 

we de voor de mens en bacterie zeer toxische aminogly-

cosiden (tabel 6.3). Een gedetailleerde beschrijving van de 

potentiële bijwerkingen van de verschillende middelen valt 

buiten het bestek van dit hoofdstuk.

Voor antibioticavoorschriften waarover nationale con-

sensus bestaat, wordt de lezer verwezen naar de website van 

de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB): www.

swab.nl > antibioticaboekje. In tabel 6.3 zijn beknopt de 

eigenschappen van veelgebruikte antibiotica aangegeven. 

In tabel 6.4 staan de gebruikelijk te verwachten gevoelig-

Tabel 6.4 Antimicrobiële gevoeligheid van veelvoorkomende micro-organismen.

bacterie penicilline  
G

flucloxa-
cilline

amoxicilline amoxicilline-
clavulaanzuur

cefuroxim doxycycline cotrimoxa-
zolum

ciproflo-
xacine

metronidazol

S. aureus 
β-lactamase+

R S R S S S/R S S/R R

S. aureus 
β-lactamase–

S S S S S S/R S S/R R

MRSA R R R R R S/R S/R S/R R

Streptococcus  
pneumoniae

S S S S S S S I R

S. pyogenes S S S S S S S S R

Enterococcus faecalis I R S S R I S/R R R

N. gonorrhoeae 
β-lactamase–

S I S S S S/R S/R S R

N. gonorrhoeae 
β-lactamase+

R I R S S S/R S/R S R

H. influenzae R R S/R S S S S S R

E. coli R R S/R S S S/R S/R S R

Klebsiella spp. R R R S S S/R S/R S R

Pseudomonas  
aeruginosa

R R R R R R R S R

Bacteroides fragilis R R R S R S R R S

β-lactamase+: β-lactamasevormend; β-lactamase–: niet-β-lactamasevormend; I: intermediair gevoelig; R: resistent; S: sensitief (gevoelig); 
MRSA: meticillineresistente Staphylococcus aureus.
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verschijnen van resistente micro-organismen wordt ver-

groot. Bovendien werken combinaties van antibiotica niet 

zelden antagonistisch. Hierbij moet men zich realiseren 

dat de kennis van synergisme en antagonisme van anti-

microbiële middelen, vooral waar het de in-vivosituatie 

betreft, zeer beperkt is. Aangezien het combineren van 

antibiotica meestal niet tot dosisverlaging leidt, zal bij 

gebruik van combinaties de toxiciteit in het algemeen 

worden vergroot. Ook is het moeilijker te beoordelen 

welk middel voor een eventuele bijwerking (bijvoorbeeld 

een exantheem) verantwoordelijk is. Het heeft dus slechts 

in een beperkt aantal omstandigheden zin antimicrobiële 

middelen te combineren. Deze omstandigheden zijn:

 − indien synergisme tussen de middelen wordt beoogd. 

Onze kennis van synergisme in vivo is gering. Enkele 

voorbeelden van synergisme zijn: de combinatie van 

penicilline en een aminoglycoside bij infecties door 

enterokokken, de combinatie van trimethoprim en 

sulfamethoxazol (co-trimoxazol), de combinatie van 

amfotericine B en 5-flucytosine bij cryptokokkenme-

ningitis. Zowel bij co-trimoxazol als bij de combinatie 

amfotericine B met 5-flucytosine is dosisverlaging van 

de afzonderlijke componenten van de combinatie mo-

gelijk;

 − indien we resistent worden van de verwekker van de 

infectie willen voorkomen. Het resistent worden van 

de verwekker van de infectie tijdens de behandeling 

kan het gevolg zijn van een eigenschap van de bacterie 

(bijvoorbeeld M. tuberculosis), van het antimicrobiële 

middel (bijvoorbeeld rifampicine, erytromycine, tri-

methoprim; dit zijn middelen die ‘eentrapsresistentie’ 

kunnen bewerkstelligen), of van een combinatie van 

beide (β-lactamase-inductie bij Enterobacter spp. onder 

invloed van nieuwere cefalosporinen);

 − bij ernstige infecties, voordat verwekker en antibiogram 

bekend zijn, ter verbreding van het spectrum;

 − bij menginfecties. Een voorbeeld is de aerobe en anae-

robe mengflora in een intra-abdominaal of pulmonaal 

abces.

Kernpunt

• In een beperkt aantal omstandigheden heeft het 

zin antimicrobiële middelen te combineren.

6.1.4   Beoordeling van het effect van de 

therapie

Indien het geïsoleerde micro-organisme inderdaad de 

verwekker van de infectie is, en de gevoeligheidsbepa-

ling is juist, dan kan doorgaans binnen één tot drie 

dagen een gunstige reactie op de ingestelde therapie 

worden verwacht. De snelheid van de reactie hangt sa-

men met gastheerfactoren, met de verwekker en met de 

6.1.2   Initiële antimicrobiële therapie en 

aanpassing ervan

De criteria voor de keuze van een antimicrobieel middel 

zijn weergegeven in tabel 6.5.

Deze keuzecriteria hebben niet alleen geldigheid voor 

de initiële therapie, maar ook – en wellicht a fortiori – 

voor de aanpassing van de therapie wanneer gegevens van 

kweek en gevoeligheid bekend worden. Dikwijls kan de 

initiële therapie al sterk worden vereenvoudigd op grond 

van de eerste kweekgegevens (deze aanpassing van de the-

rapie wordt in de Angelsaksische literatuur tegenwoordig 

streamlining genoemd).

6.1.3   Combinatie van antibiotica

Het combineren van antibiotica heeft een verbreding 

van het spectrum tot gevolg, waardoor de kans op het 

Tabel 6.5  Criteria voor de keuze van een 
antimicrobieel middel.

men kiest voor het middel dat
 − actief is tegen de (vermoede) verwekker (tabel 6.6)
 − goed doordringt op de plaats van de infectie
 − weinig toxisch is
 − weinig aanleiding geeft tot het verschijnen van resistente micro-

organismen bij de patiënt en in zijn omgeving
 − op de gewenste wijze kan worden toegediend
 − het goedkoopst is

Tabel 6.6  Antibiotica van eerste keuze bij enkele 
bacteriële verwekkers.

grampositieve kokken
Streptococcus pneumoniae
hemolytische streptokokken
vergroenende streptokokken
enterokokken
Staphylococcus aureus

benzylpenicilline*
benzylpenicilline*
benzylpenicilline
amoxicilline met aminoglycoside**
flucloxacilline***

gramnegatieve kokken
Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae

 − penicillinegevoelig
 − penicillineongevoelig

benzylpenicilline

amoxicilline
2e/3e generatie cefalosporine of 
fluorochinolon

grampositieve staven
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Clostridium difficile
Listeria monocytogenes

benzylpenicilline
benzylpenicilline
metronidazol
amoxicilline

gramnegatieve staven
Haemophilus influenzae

 − geen β-lactamasevormer
 − β-lactamasevormer

Escherichia coli
Salmonella typhi/paratyphi
andere Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa
Bacteroides fragilis

amoxicilline
amoxicilline-clavulaanzuur
amoxicilline-clavulaanzuur
fluorochinolon
afhankelijk van gevoeligheidsbepaling
ceftazidim of piperacilline met ami-
noglycoside
metronidazol

* Bij milde infecties kan met feneticilline (per os) worden behandeld. 
** Bij milde infecties kan met amoxicilline (per os) worden behandeld. 
*** Tenzij meticillineresistent (MRSA), dan vancomycine of teicoplanine.
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Kernpunten

• Doorgaans kan binnen één tot drie dagen een 

gunstige reactie op de ingestelde therapie worden 

verwacht.

• Klinische variabelen en ervaring bepalen de behan-

delingsduur.

• De geadviseerde behandelingsduur is de laatste 

jaren korter geworden.

6.1.6   Antivirale therapie

De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden van an-

tivirale therapie duidelijk uitgebreid, mede door het 

aidsonderzoek. De belangrijkste antivirale middelen zijn 

weergegeven in tabel 6.8.

Casuïstiek 

• Valganciclovir. Orale behandeling van infecties door 

Cytomegalovirus

6.1.7   Antifungale therapie

De afgelopen jaren is het arsenaal antifungale geneesmid-

delen voor behandeling van diepe mycosen met de weinig 

toxische azolen fluconazol, itraconazol, voriconazol en 

met echinocandine uitgebreid (tabel 6.9). De liposomale 

vormen van amfotericine B zijn minder toxisch dan het 

aloude amfotericine B; de prijs van deze middelen is zeer 

hoog, maar weegt wel op tegen de zeer grote kans op ne-

frotoxiciteit bij gebruik van amfotericine B.

  Intermezzo 6.2 

Een somber toekomstperspectief?

Wereldwijd is er een sterke toename van de resistentie 

van micro-organismen tegen antimicrobiële middelen. 

Dit geldt niet alleen in ziekenhuizen, waar multire-

sistente gramnegatieve bacteriën, MRSA en vanco-

mycineresistente enterokokken ernstige nosocomiale 

infecties veroorzaken, maar ook buiten het ziekenhuis. 

Resistente pneumokokken en ook MRSA komen daar 

nu als verwekkers van infecties voor. Er bestaat grote 

vrees voor verspreiding van voor vancomycine ver-

minderd gevoelige Staphylococcus aureus. In ontwikke-

lingslanden zien we onder meer een toename van de 

resistentie van Salmonella spp. en verspreiding van de 

zeer resistente Mycobacterium tuberculosis.

Het probleem is des te nijpender omdat er de laat-

ste jaren vrijwel geen nieuwe antibiotica aan het thera-

peutisch arsenaal zijn toegevoegd. Hiervoor zijn enkele 

gekozen therapie. Zo kan men bij een patiënt met een 

min of meer normale gastheerweerstand en een pneu-

mokokkenpneumonie binnen 24 uur na het begin van 

penicillinetherapie een temperatuurdaling verwachten. 

De reactie op behandeling bij een stafylokokkensepsis of 

bij buiktyfus laat ondanks een juiste therapie veel langer 

op zich wachten.

De parameters voor het resultaat van de therapie ver-

schillen uiteraard per patiënt. De subjectieve toestand 

van de patiënt, het klinische beeld, het temperatuurbe-

loop, de bezinking en het leukocytenaantal, resultaten 

van röntgenonderzoek en van microbiologisch onder-

zoek kunnen ons leiden bij de beoordeling. Aan de hand 

van deze parameters en van klinische ervaringen zal de 

behandelingsduur worden bepaald (zie verder). Indien 

het behandelingsresultaat niet in overeenstemming is 

met de verwachting, moet naar een oorzaak hiervoor 

worden gezocht en moet niet direct op een ander antibi-

oticum worden overgegaan. De punten die men op dat 

moment moet overwegen, zijn weergegeven in tabel 6.7.

6.1.5   De duur van de therapie

Met behulp van de reeds genoemde parameters en op 

grond van klinische ervaringen met soortgelijke infecties 

kan in het algemeen de duur van de behandeling worden 

bepaald. Slechts bij uitzondering zullen we ons laten 

leiden door resultaten van geavanceerde onderzoeksme-

thoden (zoals isotopendiagnostiek).

Wanneer men de behandelingsduur zoals die voor 

verschillende infectieziekten wordt aangegeven beziet, 

dan valt op dat voor een aantal infecties de geadviseerde 

behandelingsduur de laatste jaren korter is geworden 

(bijvoorbeeld vijf à zeven dagen in plaats van veertien 

dagen). In de preoperatieve antibiotische profylaxe is de 

korte duur een wezenlijk element: alleen kortdurende 

profylaxe is noodzakelijk en resistentievorming wordt 

zoveel mogelijk voorkomen.

Tabel 6.7  Oorzaken van onvoldoende reactie op 
therapie.

1 de duur van de behandeling is te kort geweest voor een klinisch effect 

2 de klinische of microbiologische diagnose is onjuist

3 de therapie is onjuist geweest: 
 a verkeerd antibioticum gekozen 
 b de infectie wordt onvoldoende bereikt, doordat 

 − de dosis te laag is 
 − de resorptie na orale toediening slecht is 
 − de infectiehaard moeilijk bereikbaar is, als gevolg van 

• vascularisatiestoornis 
• abces of empyeem 
• corpus alienum 
• infectie in moeilijk bereikbaar compartiment
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Toestanden van verhoogde lichaamstemperatuur waarbij 

het setpoint niet verhoogd is, worden aangeduid met de 

term hyperthermie. De pathogenese van koorts is weerge-

geven in figuur 6.3. Exogene pyrogenen (koortsverwek-

kende stoffen), zoals bacteriële producten, stimuleren 

cellen van het mononucleaire fagocytensysteem (monocy-

ten en macrofagen) en wellicht ook andere cellen (onder 

andere lymfocyten en naturalkillercellen) tot de secretie 

van endogene pyrogenen. De belangrijkste endogene 

pyrogenen zijn de cytokinen interleukine-1 (IL-1), inter-

leukine-6 (IL-6) en de tumornecrosefactor (TNF), eiwit-

ten die in staat zijn de prostaglandinesynthese in de area 

preoptica van de hypothalamus aan te zetten. Daarnaast 

stimuleren deze eiwitten de productie van de zogenoem-

de acutefase-eiwitten in de lever (onder andere C-reactieve 

proteïne, fibrinogeen en complementfactoren) en verho-

gen ze de functie van T- en B-lymfocyten en granulocyten. 

De verhoging van het setpoint in de hypothalamus geeft 

reflectoir aanleiding tot verminderde warmteafgifte (on-

der andere door vasoconstrictie in de huid) en verhoogde 

warmteproductie door rillen.

Klinisch is de registratie van de lichaamstemperatuur 

van groot belang; veel ziekten (niet alleen infectieziekten) 

hebben een kenmerkend koortstype. Voorbeelden hiervan 

verklaringen. In de eerste plaats lijken de natuurlijke 

bronnen van antibiotica uitgeput. Ook de variaties 

op de bestaande middelen leveren niet veel meer op. 

De hoop was gevestigd op de ontdekking van nieuwe 

aangrijpingspunten door de kennis van microbiële en 

humane genomen, maar tot dusver is ook hier de op-

brengst zeer gering. Belangrijker is wellicht het feit dat 

de meeste farmaceutische industrieën zich afwenden 

van de ontwikkeling van antibiotica. Dit heeft te maken 

met de geringe ‘return of investment’: men moet zeer 

grote (relatief kansarme) investeringen doen voor de 

ontwikkeling van geneesmiddelen die slechts voor 

kortdurende behandelingen worden ingezet. Uit com-

mercieel oogpunt kan men dergelijke investeringen 

beter doen voor middelen die op grote schaal langdurig 

worden gebruikt (middelen tegen hart- en vaatziekten, 

antidiabetica, enz.). De toekomst is dus somber...

6.2  Koorts bij infectieziekten, febris e.c.i.en 
auto-inflammatoire syndromen

Koorts is een toestand van verhoogde lichaamstempera-

tuur waarbij het setpoint in de hypothalamus verhoogd is. 

Tabel 6.9 Middelen voor behandeling van diepe schimmelinfecties.

fungostaticum Candida spp. Cryptococcus neo-
formans

Aspergillus spp. andere schim-
mels

toediening toxiciteit

amfotericine B* S S S S i.v. nefrotoxiciteit, koorts, hypokalië-
mie, anemie

5-flucytosine S** S R R i.v./os beenmergremming

fluconazol S** S R R i.v./os hepatotoxiciteit (gering)

itraconazol S S S S/R i.v./os hepatotoxiciteit (gering)

voriconazol S R S R i.v./os hepatotoxiciteit (gering)

echinocandine S R S R i.v. geringe toxiciteit, tot dusver ver-
waarloosbaar

* De liposomale preparaten zijn minder toxisch maar zeer kostbaar. 
** C. glabrata weinig gevoelig.
S: gevoelig; R: ongevoelig.

macrofaag

exogene
pyrogenen

IL-1

IL-6

TNF
acutefasereactie

andere metabole en
immunologische effecten

centraal
zenuwstelsel

setpoint

warmteproductie

warmteafgifte

koorts

acutefase-eiwitten

granulocytose

Figuur 6.3 De pathogenese van koorts.



6

146  Interne geneeskunde

Auto-inflammatoire ziekten
De auto-inflammatoire ziekten zijn zeldzame ziekten 

waarbij intermitterend of chronisch een ontstekingsreac-

tie optreedt, meestal op basis van een triviale stimulus uit 

de buitenwereld. Er is bij deze aangeboren of verworven 

ziekten een te sterke productie van pro-inflammatoire 

cytokinen (met name IL-1β) of onvoldoende productie van 

remmers van de ontstekingsreactie. De moleculaire ach-

tergronden van een aantal van deze ziekten is thans goed 

bekend (tabel 6.10). Het zijn geen auto-immuunziekten, 

want er is geen sprake van autoagressieve T-lymfocyten of 

antistoffen.

Epidemiologie Deze aandoeningen zijn soms sterk etnisch 

en geografisch bepaald. Dit geldt met name voor famili-

aire Middellandse Zeekoorts (FMF, van familial Mediterra-

nean fever; vooral in Klein-Azië en rond Middellandse Zee 

met name bij Joden, Turken, Arabieren, Armeniërs) en de 

ziekte van Behçet (langs de Zijderoute vanaf Marokko tot 

Japan). Hyper-IgD-syndroom (HIDS) en TNF-receptor as-

sociated periodic syndrome (TRAPS) worden meer in Noord-

Europa en de VS gezien.

Klinische verschijnselen FMF, HIDS en TRAPS worden 

vooral gekenmerkt door aanvallen van koorts, gelokali-

seerde ontsteking (steriele serositis, exantheem, artritis) 

en acutefasereactie; oorspronkelijk werden deze ziekten 

aangeduid als periodieke-koortssyndromen. Het koorts-

patroon en de duur van de aanval verschilt per ziektebeeld 

(tabel 6.10). Bij een aantal ziekten zijn de ontstekingsver-

schijnselen (koorts, urticarieel exantheem, sereuze me-

ningitis) veel meer continu aanwezig, zoals bij de meeste 

uitingen van CAPS (cryopyrin associated periodic syndrome, 

tabel 6.10) en bij DIRA (deficiency of interleukin-1 receptor 

antagonist). Ook ziet men bij sommige vormen van CAPS 

en bij DIRA botdeformaties.

Laboratoriumdiagnostiek De aanvallen bij de auto-inflam-

matoire syndromen gaan gepaard met een acutefasereac-

tie (stijging van CRP; leukocytose). Voor de verschillende 

hereditaire syndromen is genetische diagnostiek moge-

lijk. Voor het stellen van de diagnose HIDS is bepaling 

van de IgD- en de IgA-concentratie in het serum zinvol. 

Hoewel bij de meeste syndromen er een overproductie 

van IL-1 is, is meting daarvan moeilijk en in de praktijk 

niet aangewezen. Voor het (verworven) syndroom van 

Schnitzler is onderzoek naar paraproteïnen geïndiceerd. 

In verband met mogelijk optreden van amyloïdose is 

jaarlijkse controle op proteïnurie en stijging van serum-

creatinine verstandig.

Therapie NSAID’s en steroïden werken over het alge-

meen onvoldoende. FMF reageert in het algemeen goed 

op colchicine oraal (2 à 3 × daags 0,5 mg); zwangerschap 

is geen reden deze medicatie te stoppen. De meeste auto-

inflammatoire syndromen reageren zeer goed op de da-

zijn pel-ebstein-koorts bij de ziekte van Hodgkin en de 

koortstypen bij onder andere malaria, brucellose, buik-

tyfus, mazelen, sepsis en tuberculose. Bij de bespreking 

van de betreffende ziektebeelden wordt hierop nader 

ingegaan. Ook voor de beoordeling van het effect van een 

antimicrobiële therapie is observatie van het tempera-

tuurbeloop van belang.

Of koorts een nuttige reactie is, is nog steeds niet geheel 

duidelijk. Waarschijnlijk verschilt het nuttig effect bij 

verschillende infectieziekten. In Nederland wordt terecht 

meer terughoudendheid betracht bij het voorschrijven 

van antipyretica dan elders. Aangezien koorts veelal op 

een virale infectie berust, is het voorschrijven van antibio-

tica bij koorts zonder begeleidende verschijnselen en zon-

der dat men een waarschijnlijke diagnose heeft gesteld in 

het algemeen niet geïndiceerd.

Febris e causa ignota
Koorts door onbekende oorzaak (febris e causa ignota, 

febris e.c.i.) is een belangrijk klinisch probleem. In het 

algemeen spreekt men pas van febris e.c.i. wanneer de 

koorts minstens drie weken bestaat en er na één week in-

tensief onderzoek in het ziekenhuis geen oorzaak wordt 

gevonden. Uit grote onderzoeken blijkt in 20 tot 40% van 

de gevallen een infectie verantwoordelijk te zijn voor de 

koorts, in 5 tot 30% een neoplasma en in 10 tot 20% een 

niet-infectieuze inflammatoire ziekte (vasculitis, reuma-

tische ziekte, sarcoïdose, ziekte van Crohn en de zoge-

noemde auto-inflammatoire ziekten). Febris factitia is een 

zeldzame oorzaak. Tegenwoordig blijft een steeds groter 

percentage (meer dan 30%) onverklaard; dit heeft ermee te 

maken dat de ‘gemakkelijke’ verklaringen tegenwoordig 

worden gevonden voordat de patiënt aan de bovenstaande 

definitie voldoet. Figuur 6.4 toont de resultaten van een 

Nederlands onderzoek naar de oorzaken van febris e.c.i. 

Bij de diagnostiek moet men zich behalve door het koorts-

type ook door de eventuele begeleidende verschijnselen 

laten leiden. Een nauwgezette anamnese en herhaald 

lichamelijk onderzoek leiden nogal eens tot de oplossing 

van het probleem. De moderne beeldvormende technie-

ken (echografie, PET-scintigrafie, computertomografie en 

MRI) zijn van grote waarde bij de diagnostiek van febris 

e.c.i.; overleg met de radioloog en nucleair geneeskundige 

is van waarde in de aanvullende diagnostiek.

infectie

neoplasma

niet-infectieuze
ontstekingsziekte

factitia (o%)

overige

geen oorzaak
gevonden

Figuur 6.4 Diagnosen bij 171 patiënten met febris e.c.i.
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 − leukocytengehalte > 12 × 109/l of < 4 × 109/l;

 − in de differentiatie > 10% staafvormige granulocyten.

Bij ernstige sepsis is er tevens orgaanfalen, zich onder 

meer uitend in verwardheid, acute oligurie (< 0,5 ml/

kg/uur) en/of tekenen van ARDS (acute respiratory distress 

syndrome). Bij septische shock is er tevens sprake van hy-

potensie (systolische bloeddruk < 90 mmHg of een daling 

> 40 mmHg) ondanks adequate toediening van intrave-

neus vocht. Deze operationele definities zijn erop gericht 

zo min mogelijk gevallen van sepsis in een vroeg stadium 

te missen en vroegtijdige behandeling mogelijk te maken. 

Derhalve zijn deze definities zeer sensitief, maar weinig 

specifiek.

Bij de algemene verschijnselen van sepsis (koorts, 

koude rilling, bloeddrukdaling, granulocytose of juist 

granulocytopenie, trombocytopenie) spelen de eerder-

genoemde mediatoren IL-1, IL-6 en TNF waarschijnlijk 

een belangrijke rol. Het complementsysteem, vasoactieve 

aminen, de stollingscascade en het fibrinolytische systeem 

worden direct of indirect geactiveerd. Behalve infectie van 

de bloedbaan is er een meer of minder duidelijke porte 

d’entrée (een huid- of slijmvlieslaesie) voor de micro-

organismen, of er is een primaire infectiehaard (bijvoor-

beeld in de urinewegen of in de galwegen). Het onderzoek 

zal zich hierop moeten richten. Bovendien moet men 

bedacht zijn op het ontstaan van strooihaarden (in botten, 

gewrichten, endocard, hersenen en hersenvliezen, nieren, 

lever, milt, longen). Het vermogen om tot strooihaarden 

aanleiding te geven, is vooral een eigenschap van gram-

positieve kokken (met name Staphylococcus aureus en strep-

tokokken) en van Salmonellae (zie paragraaf 6.6.3). Een 

onderliggende ziekte (leukemie, diabetes), voorafgaande 

medicamenteuze behandeling (corticosteroïden, cytosta-

tica) of een medische ingreep (blaaskatheter, intravascu-

laire lijn, operatie) vergroot de kans op het ontstaan van 

sepsis en als zodanig is sepsis een typisch ziektebeeld van 

de medische vooruitgang. Bovengenoemde verschijnselen 

van sepsis ziet men ook zonder dat er micro-organismen 

in de bloedbaan aanwezig zijn bij intra-abdominale abces-

sen, pancreatitis, ernstig trauma en brandwonden. Deze 

ziektebeelden leiden tot dezelfde soort cytokinemie als de 

klassieke bacteriële sepsis. Men spreekt derhalve van sep-

sissyndroom of SIRS. Onderzoek naar de mogelijkheden 

om deze schadelijke gegeneraliseerde ontstekingsreactie 

te remmen is tot dusver klinisch niet succesvol.

Verwekkers Alle pathogene bacteriën kunnen sepsis ver-

oorzaken. Met het oog op de initiële antimicrobiële thera-

pie moet men vermoedens omtrent de meest waarschijn-

lijke verwekkers formuleren op grond van de antwoorden 

op de volgende vragen.

 − Komt de patiënt van huis of betreft het een opgenomen 

patiënt? In het eerste geval zijn de meest waarschijn-

lijke verwekkers Staphylococcus aureus, streptokokken 

(inclusief pneumokokken), meningokokken en Esche-

gelijkse subcutane toediening van anakinra (recombinant 

IL-1-receptorantagonist). Bij de aanvalsgewijze ziekten 

met weinig frequente aanvallen kan de patiënt bij prodro-

men met toediening beginnen en meestal na 3-5 injecties 

stoppen. Bij de beelden met chronische ontstekingsre-

actie, zoals bij de meeste vormen van CAPS, en bij het 

syndroom van Schnitzler is dagelijkse toediening nodig. 

Langwerkende monoklonale antistoffen tegen IL-1β zijn 

in ontwikkeling.

Complicaties De serositis (peritonitis) bij FMF (en soms 

bij HIDS en TRAPS) wordt soms ten onrechte aangezien 

voor appendicitis, waarvoor dan ten onrechte een ap-

pendectomie wordt verricht. Recidiverende peritonitis 

kan leiden tot adhesies waardoor buikklachten en zelfs 

ileus kunnen optreden. De belangrijkste complicatie bij 

de auto-inflammatoire syndromen is amyloïdose. Goede 

ontstekingsremming (bij FMF met colchicine) voorkomt 

deze complicatie goeddeels.

Kernpunten

• Er is onderscheid tussen koorts en hyperthermie.

• Koorts is een onderdeel van de acutefasereactie.

• Veel ziekten hebben een kenmerkend koortstype.

• Aan de begeleidende verschijnselen (potentially di-

agnostic clues) moet bij de analyse van febris e.c.i. 

veel aandacht worden besteed.

Casuïstiek 

• Koorts van onbekende oorsprong, met als oorzaak 

anaplasmose

6.3  Sepsis

Bij de verdenking op sepsis is het van belang om – na 

adequate en snelle diagnostiek – zo snel mogelijk be-

handeling in te stellen, aangezien hiermee de prognose 

verbetert. Aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan 

(bacteriëmie) is een toestand die al of niet met ernstige 

ziekteverschijnselen gepaard gaat. Volgens de klassieke 

definitie is sepsis (synoniem: septicaemia) een ernstig 

klinisch ziektebeeld, waarbij de bloedbaan geïnfecteerd 

is met bacteriën of schimmels. Tegenwoordig wordt sep-

sis zeer operationeel gedefinieerd als een door infectie 

veroorzaakt systemisch inflammatoire-responssyndroom 

(SIRS), gekenmerkt door ten minste twee van de onder-

staande verschijnselen:

 − koorts (temperatuur > 38,3 °C) of ondertemperatuur 

(< 36 °C);

 − hartfrequentie > 90/min;

 − tachypnoe (ademfrequentie > 20/min);
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een zieke indruk, heeft koorts en ligt vaak passief in bed 

met een enigszins verlaagd bewustzijn of verwardheid 

met motorische onrust (koortsdelier). De ademhaling is 

versneld. De pols is snel en soms week, bij een hoge pols-

druk of iets verlaagde bloeddruk. Soms vindt men een 

wat vergrote lever en een vergrote milt. Bij sepsis door 

grampositieve micro-organismen zoals stafylokokken en 

streptokokken worden niet zelden huidafwijkingen aan-

getroffen; dit zijn meestal strooihaarden. Men komt op 

het spoor van sepsis door gramnegatieve bacteriën als bij 

de ernstig zieke patiënt drukpijn in de galblaasstreek, een 

duidelijke cholecystitis, drukpijn of palpabele afwijkingen 

links onder in de buik door bijvoorbeeld diverticulitis, of 

afwijkingen van het urinesediment worden gevonden.

De klachten en verschijnselen van sepsis bij patiënten 

die zijn opgenomen in een ziekenhuis of in een ver-

pleeghuis zijn vaak gekleurd door tevoren bestaande 

ziekten, medische en chirurgische ingrepen of gebruikte 

medicamenten (bijvoorbeeld glucocorticosteroïden). De 

verschijnselen kunnen gering zijn doordat de tempe-

ratuurverhoging slechts matig is, zoals bij ouderen, bij 

patiënten die antipyretica of corticosteroïden gebruiken 

en bij patiënten met nierinsufficiëntie. Ook ondertem-

peratuur komt voor. Aan de andere kant kan een sepsis 

met gramnegatieve micro-organismen bij tevoren zieke 

patiënten veel heviger en sneller fataal verlopen door het 

snel ontstaan van complicaties: verspreide lokale afwij-

kingen, shock of gedissemineerde intravasale stolling met 

bloedingen. Kenmerkend voor Pseudomonas-sepsis, zoals 

die bij de granulocytopenische patiënt voorkomt, zijn ne-

crotiserende, door bloeding blauwzwarte huidinfiltraten 

en blaren (ecthyma gangraenosum; figuur 6.5).

Laboratoriumdiagnostiek Het bewijs van sepsis is alleen 

te leveren door een positieve bloedkweek. Het verdient 

de voorkeur voor het begin van de therapie hiertoe drie 

bloedmonsters af te nemen. Door de bacterie te isoleren 

is het mogelijk de gevoeligheid voor antimicrobiële mid-

delen te bepalen. Als een porte d’entrée duidelijk lijkt, zal 

men ook daarvan materiaal opsturen voor het maken van 

een grampreparaat en het inzetten van een kweek. Meest-

richia coli. Bij de ziekenhuis- of verpleeghuispatiënt 

liggen behalve E. coli ook andere aerobe gramnegatieve 

staven voor de hand (zie paragraaf 6.11).

 − Is er een waarschijnlijke porte d’entrée? Verwondingen 

of huidinfecties predisponeren voor stafylokokken- 

en streptokokkeninfecties. Bij ernstige huidinfecties 

dient rekening te worden gehouden met community-

acquired meticillineresistente stafylokokken (c-MRSA) 

die een exotoxine, het panton-valentineleukocidine 

produceren. Vanuit de urinewegen ziet men vooral E. 

coli en andere aerobe gramnegatieve staven als verwek-

kers, vanuit de galwegen gramnegatieve staven en 

streptokokken (enterokokken), vanuit de darm en de 

vrouwelijke inwendige genitalia aerobe en anaerobe 

gramnegatieve staven en streptokokken (vaak als 

menginfecties) – bij buiksymptomatologie overwege 

men tevens Salmonella-sepsis (zie paragraaf 6.6.3) – en 

vanuit de luchtwegen vooral pneumokokken.

 − Zijn er strooihaarden? Dit betreft vooral Staphylococcus 

aureus en Salmonellae en soms andere verwekkers.

 − Is er ernstig verminderde gastheerweerstand (bijvoor-

beeld granulocytopenie)? In dat geval ziet men dat ook 

minder virulente verwekkers als Pseudomonas aeruginosa 

en schimmels tot sepsis aanleiding geven.

 − Is de patiënt recent met breedspectrumantibiotica be-

handeld? Als gevolg van de verstoring van de endogene 

flora kan de patiënt gekoloniseerd geraakt zijn met 

micro-organismen die resistent zijn tegen deze antibi-

otica. Ook hier moet men met ongewone verwekkers 

rekening houden (onder andere gisten of schimmels).

 − Zijn er andere risicofactoren? Heeft de patiënt in een 

buitenlands ziekenhuis gelegen? In dat geval zijn we 

beducht op meticillineresistente stafylokokken (zie-

kenhuis-MRSA). Is er contact met varkenshouderij (en 

eventueel andere veeteelt)? In dat geval moet rekening 

worden gehouden met de zogenoemde varkens-MRSA. 

Deze stammen zijn resistent tegen meticilline – en dus 

ook tegen (flu)cloxacilline en cefalosporinen – maar 

minder multiresistent dan de ziekenhuis-MRSA. Bij 

verdenking op MRSA worden de neus, de huid en 

eventueel verdachte plaatsen uitgestreken en onder-

zocht op MRSA (PCR en/of kweek) en wordt de patiënt 

in afwachting van de uitslagen geïsoleerd volgens de 

vigerende protocollen.

Klinische verschijnselen Meestal begint sepsis acuut met 

rillingen, koorts en algemene klachten van slechte eetlust, 

hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen. Vooral artralgieën 

bij wat langer bestaande koorts, met bij onderzoek weinig 

lokale afwijkingen, dwingen onze gedachten in de rich-

ting van sepsis.

Nauwkeurig dient in de anamnese geïnformeerd te 

worden naar klachten die kunnen berusten op galsteenlij-

den, darmproblematiek, afwijkingen van de urinewegen 

en van de tractus respiratorius.

Bij lichamelijk onderzoek maakt de patiënt meestal 

Figuur 6.5 Ecthyma gangraenosum (veroorzaakt door Pseu-

domonas aeruginosa) op de arm bij een patiënt met ernstige 

neutropenie.
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• Neem voor het begin van de therapie drie bloed-

kweken af.

• Wees beducht op MRSA (buitenlandse ziekenhuis-

opname, varkenshouderij, indrukwekkende huid-

infectie).

• De duur van de behandeling hangt af van de sterili-

satie van (a) bloedbaan, (b) de porte d’entrée, (c) de 

strooihaarden.

• Septische shock is een belangrijke complicatie.

Casuïstiek 

• Een man met hoge koorts en huidafwijkingen tij-

dens intensieve chemotherapie

• Koorts, purpura en krachtsverlies bij een 29-jarige 

vrouw

• Verwoestende bacteriëmie met Staphylococcus 

aureus van buiten het ziekenhuis

• Fulminante pneumokokkensepsis bij twee 

postsplenectomiepatiënten

• Fatale afloop van een sepsis met Capnocytophaga 

canimorsus na een triviale hondenbeet

6.3.1   Toxischeshocksyndroom 

(tamponziekte) en streptokokken-

toxischeshocksyndroom

Verwekker Het ziektebeeld wordt veroorzaakt door een 

exotoxine  van Staphylococcus aureus (toxischeshocksyn-

droom-toxine, TSST), dat wordt geproduceerd door som-

mige Staphylococcus aureus-stammen. Een soortgelijk beeld 

kan door hemolytische streptokokken worden veroor-

zaakt. Bij deze streptokokkeninfecties is er meestal tevens 

een sepsis (dat wil zeggen bacteriën in het bloed); bij het 

stafylokokken-toxischeshocksyndroom is de bloedkweek 

in de regel steriel. De streptokokken infectie is niet zelden 

geassocieerd met necrotiserende fasciitis.

Besmetting De meest frequente lokalisatie waar besmet-

ting met de toxineproducerende S. aureus plaatsvindt, is 

de vagina. Gebruik van vooral sterk adsorberende tam-

pons speelt waarschijnlijk een rol bij de toxineproductie. 

Ook huidinfecties, de bijholten of de long kunnen de 

primaire focus zijn. Waarschijnlijk stimuleert het toxine 

als een zogenoemde superantigeen macrofagen en lym-

focyten tot een sterke productie van cytokinen zoals IL-1 

en tumornecrosefactor, waardoor de symptomatologie 

totstandkomt.

Epidemiologie Het ziektebeeld is in 1978 voor het eerst 

beschreven. In 1980 werd in de Verenigde Staten in korte 

tijd een groot aantal gevallen gezien, vooral geassocieerd 

met het gebruik van sterk adsorberende tampons. De 

al is bij klinisch-chemisch bloedonderzoek de bezinkings-

snelheid verhoogd; een leukocytose met linksverschui-

ving steunt eveneens de diagnose van een bacteriële infec-

tie. Bij sepsis kan het aantal leukocyten echter normaal of 

zelfs verlaagd zijn. Er is vaak een trombocytopenie.

Therapie Wat betreft de antimicrobiële behandeling van 

sepsis, die vooral in ziekenhuizen zal plaatsvinden, gel-

den bij de keuze van een middel dezelfde criteria als in 

tabel 6.5 zijn genoemd. Bij de keuze houdt men rekening 

met de gevoeligheid van de verwekker: komt de patiënt 

van huis of betreft het waarschijnlijk resistentere zieken-

huisflora? Adequaat doseren is van belang (intraveneus). 

Men geeft de voorkeur aan bactericide middelen (zie tabel 

6.4).

De duur van de behandeling is afhankelijk van:

 − de snelheid van sterilisatie van de bloedbaan (enkele 

uren tot dagen);

 − de eliminatie van de porte d’entrée;

 − de behandelingsmogelijkheden van eventuele strooi-

haarden (hiervoor is vaak weken nodig).

Complicaties Septische shock (zie hiervoor): initieel hy-

perdynamische shock (warme, rode patiënt, respiratoire 

alkalose), daarna hypovolemie en hypoxie met metabole 

acidose en oligurie, soms diffuse intravasale stolling, 

shocklong (acute respiratory distress syndrome, ARDS) en 

functieverlies van andere organen (multiorgaanfalen). 

Lokalisatie van de sepsis in diverse organen, waarbij som-

mige ook weer de bron van sepsis kunnen zijn: abcessen in 

de longen bij stafylokokken, hartklepontstekingen door 

streptokokken of stafylokokken en zeldzamer door andere 

micro-organismen, leverabces door gramnegatieve aerobe 

en anaerobe micro-organismen, hersenabces, meningitis 

serosa en purulenta (zie paragraaf 6.5), artritis, osteomyeli-

tis, arteriitis met vorming van een mycotisch aneurysma.

Kernpunten

• Sepsis is een ernstig klinisch ziektebeeld waarbij de 

bloedbaan geïnfecteerd is met bacteriën of schim-

mels.

• Men moet handelen alsof er een sepsis is bij aan-

wezigheid van de volgende klinische verschijnselen: 

koorts of ondertemperatuur, tachycardie, tachy-

pnoe, tekenen van onvoldoende weefselperfusie.

• Sepsis vereist snelle adequate diagnostiek en the-

rapie.

• Zoek naar de porte d’entrée.

• Typisch ziektebeeld van de medische vooruitgang.

• Formuleer vermoedens omtrent de meest waar-

schijnlijke verwekkers.

• De verschijnselen van sepsis kunnen gering zijn bij 

ouderen, bij patiënten die antipyretica of cortico-

steroïden gebruiken en bij patiënten met nierinsuf-

ficiëntie.



Infectieziekten 151

woon alarmerend presenteren. Er is koorts, een diffuus 

erytheem, vooral ook op handpalmen en voetzolen, en 

er is hypotensie. De door de Centers for Disease Control 

(CDC) in Atlanta opgestelde criteria vereisen voor de 

diagnose voorts ten minste drie van de volgende sympto-

men:

1. gastro-intestinale verschijnselen (braken, diarree);

2.  spiersymptomen (myalgie of een tweemaal verhoogde 

CK in het serum);

3. exantheem en enantheem (mond, vagina, conjunctiva);

4. nierfunctiestoornis, steriele leukocyturie;

5. leverbiochemiestoornissen;

6. desoriëntatie of bewustzijnsveranderingen.

De diagnose kan op deze criteria worden gesteld. Andere 

infectieziekten (bijvoorbeeld meningokokkensepsis, scar-

latina, leptospirose) moeten worden uitgesloten. Typisch 

is ten slotte het vervellen van handen en voeten na onge-

veer veertien dagen (figuur 6.6).

Laboratoriumdiagnostiek Behalve de reeds genoemde 

laboratoriumonderzoeken, is bij verdenking op stafy-

lokokken-toxischeshocksyndroom het afnemen van 

kweken uit de vagina en van andere verdachte plaatsen 

aangewezen. Dit geldt ook voor bloedkweken (vooral 

van belang bij de streptokokkeninfectie). Een gekweekte 

stafylokok kan op de productie van toxischeshocksyn-

droom-toxine-1 (TSST-1) worden onderzocht (RIVM). Bij 

incidentie van ernstig verlopende gevallen bedroeg 

3-6/100.000 menstruerende vrouwen per jaar. Bij mannen 

en bij niet-menstruerende vrouwen kan toxinevormende 

S. aureus meestal uit haarden in de huid, longen of botten 

worden geïsoleerd.

Incubatietijd Enkele uren tot dagen.

Klinische verschijnselen De meeste patiënten met het door 

stafylokokken veroorzaakte syndroom zijn menstrue-

rende vrouwen die tampons gebruiken. Bij anamnese en 

onderzoek dient hierop speciaal te worden gelet. De ernst 

van het ziektebeeld varieert, maar het kan zich buitenge-

Tabel 6.11 Ziektebeelden veroorzaakt door streptokokken (figuur 6.7).

hemolytische  
streptokokken

vergroenende  
streptokokken

Strep. 
milleri

enterokokken

immunologisch:
 − acuut reuma
 − glomerulonefritis
 − erythema nodosum

+
+
+

door toxinen teweeggebracht:
 − scarlatina
 − erysipelas
 − toxischeshocksyndroom (vaak met sepsis)

+
+
+

infectieus (etterig):
 − impetigo
 − lymfangitis/-adenitis
 − flegmone
 − fasciitis necroticans
 − wondinfectie/pyodermie
 − endometritis
 − bacteriëmie
 − sepsis
 − acute endocarditis
 − subacute endocarditis
 − strooihaarden

• artritis
• osteomyelitis
• spondylodiscitis
• pyomyositis
• meningitis
• abcessen in parenchymateuze organen
• mycotisch aneurysma

 − pneumonie

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+**

+
(+)*

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
(+)

+
(+)*

+

(+)

+

* Bij verminderde weerstand. 
** Zeldzaam, vooral postinfluenza.

Figuur 6.6 Karakteristieke vervelling van de voeten (en han-

den) bij het toxischeshocksyndroom.
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cine. Er zijn aanwijzingen dat toediening van intrave-

neuze immuunglobulinepreparaten de prognose van het 

door streptokokken veroorzaakte ziektebeeld gunstig 

beïnvloedt.

Complicaties Voornamelijk nierinsufficiëntie en ARDS.

Preventie Geen sterk adsorberende en opzwellende 

tampons gebruiken; tampons frequent verwisselen. 

Aangezien recidieven niet zeldzaam zijn (ontbrekende 

antistofproductie), vormt een eenmaal opgetreden tox-

ischeshocksyndroom een contra-indicatie voor verder 

tampongebruik.

Het is van belang te benadrukken dat streptokokken- en 

stafylokokkeninfecties een groot aantal zeer verschillende 

ziektebeelden kunnen veroorzaken. Zie tabel 6.11 en 6.12.

  Intermezzo 6.3 

Een patiënte met koorts, sufheid, hypoten-

sie en huidafwijkingen

Een 18-jarige vrouw voelt zich acuut ziek. Ze heeft 

koorts en is licht in het hoofd. Ze wordt snel zieker 

en kan niet meer op haar benen staan. Ze is ook 

wat suf. De huisarts die haar ziet, denkt aan een 

(virale) encefalitis en regelt opname. In het zieken-

huis maakt de patiënte een zeer zieke indruk. Ze is 

soporeus en niet nekstijf. De temperatuur is 39,8 

°C, de bloeddruk 90/52 mmHg, de pols 108/min. Bij 

nauwkeurig lichamelijk onderzoek is er een subtiel 

erytheem van de huid met een ‘narcosekapje’ (bleek-

heid rond de neus en de mond), roodheid van hand-

palmen en voetzolen, en een enantheem.

De internist die haar opneemt denkt op grond van 

de hypotensie en de huidafwijking aan het toxische-

shocksyndroom. De patiënte kan door de sufheid 

geen adequate anamnese leveren over haar menses; 

er blijkt echter een tampon in situ te zijn. Deze wordt 

de patiënten zijn er meestal geen antistoffen tegen TSST-1 

(bij de meeste gezonden is dit wel het geval); men neemt 

aan dat het ontbreken van deze antistoffen predisponeert 

voor het krijgen van de ziekte.

Ook bij het door streptokokken veroorzaakte syndroom 

zijn er vaak geen antistoffen.

Therapie De behandeling is in principe symptomatisch 

(bewaking, shockbestrijding, enz.). Behandeling met 

antibiotica (flucloxacilline) beïnvloedt de prognose niet, 

maar wordt gegeven om een recidief te voorkomen. Bij 

een vermoeden van het streptokokken-toxischeshock-

syndroom is antibiotische therapie essentieel, in dit geval 

met de combinatie van benzylpenicilline en clindamy-

Tabel 6.12  Ziektebeelden veroorzaakt door 
Staphylococcus aureus.

door toxinen teweeggebracht
 − voedselvergiftiging
 − toxischeshocksyndroom
 − syndroom van Kawasaki*
 − staphylococcal scalded skin-syndroom*
 − erysipelas

infectieus (etterig)
 − impetigo
 − furunkel, karbunkel
 − paronychia
 − panaritium
 − flegmone
 − mastitis
 − wondinfectie/pyodermie
 − bacteriëmie
 − sepsis
 − acute endocarditis
 − strooihaarden

• artritis
• osteomyelitis
• spondylodiscitis
• meningitis
• pyomyositis
• abcessen in parenchymateuze organen
• mycotisch aneurysma

 − pneumonie (vooral na influenza)

* Voornamelijk bij kinderen.

Figuur 6.7 a Streptokokken in grampreparaat. b Pneumokokken in grampreparaat.

A B
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ringe antigene veranderingen (antigene drift) leiden tot 

jaarlijks terugkerende epidemieën, omdat gedeeltelijke 

kruisimmuniteit bestaat tegen eerder voorkomende 

virusstammen en tegen de stammen die door antigene 

drift een klein beetje veranderd zijn. In gematigde 

klimaten ziet men de jaarlijkse influenzapiek in de 

winter, in de tropen is influenza veel minder duidelijk 

seizoensgebonden. Bij grote antigene veranderingen 

(antigene shift) ontstaat een pandemie, aangezien (vrij-

wel) niemand immuniteit tegen het ‘nieuwe’ virus heeft. 

Dergelijke grote antigene veranderingen ontstaan alleen 

in het influenza A-virus. Deze ‘nieuwe’ influenzavirus-

sen gaan óf direct over van watervogels naar de mens óf 

via varkens. Het influenza C-virus veroorzaakt een milde 

ziekte en is zeldzaam.

NB: Griep en griepachtige ziekten worden in veel 

gevallen veroorzaakt door andere virussen dan het influ-

enza A- en influenza B-virus. Er is een reeks van respira-

toire virussen (onder andere het para-influenzavirus) die 

in het algemeen mildere infecties veroorzaken.

Incubatietijd Ongeveer twee tot vier dagen.

Klinische verschijnselen De patiënt wordt meestal acuut 

ziek met koorts, vaak voorafgegaan door een koude ril-

ling. Er is malaise, spierpijn, hoofdpijn en niet-produc-

tieve hoest met keelpijn (tracheïtis) en verkoudheid met 

niezen. De ziekteverschijnselen verdwijnen in de loop van 

enkele dagen.

Laboratoriumdiagnostiek In het acute stadium kan het 

virus uit de keel worden geïsoleerd, maar aantonen ge-

schiedt meestal met behulp van de polymeraseketting-

reactie (PCR). De diagnose kan ook serologisch worden 

bevestigd.

Therapie Meestal is geen behandeling nodig. Bij patiën-

ten met een verhoogd risico (zie onder Preventie) is vroeg-

tijdige behandeling (< 48 uur na het begin van de infectie) 

met amantadine (2 dd 100 mg, 5-7 dagen) of een neurami-

nidaseremmer aangewezen. Bij patiënten met ernstige 

infecties (virale pneumonie) is behandeling na 48 uur ook 

nog zinvol, omdat er dan nog veel virusvermeerdering 

plaatsvindt. Ernst en ziekteduur worden hiermee beïn-

vloed. Tijdige behandeling van de bacteriële complicaties 

is van groot belang (zie onder Complicaties).

Complicaties Influenza kan gecompliceerd worden door 

encefalitis, door het syndroom van Guillain-Barré en door 

pneumonie. Pneumonie kan direct veroorzaakt worden 

door het virus zelf (acute respiratory distress syndroom) 

of door secundaire bacteriële infectie (longinfiltraten, 

vooral bij patiënten met een onderliggende ziekte, zoals 

hartziekte, longziekte, diabetes, verminderde weerstand). 

Pneumokokken, Haemophilus influenzae, groep A-strep-

tokokken en Staphylococcus aureus kunnen tot ernstige 

verwijderd en ingestuurd voor bacteriologisch onder-

zoek.

De hypotensie wordt bestreden met infusiethera-

pie. In het laboratoriumonderzoek is er sprake van een 

leukocytose (15,3 × 109/l) met linksverschuiving en 

aneosinofilie. Er is een trombocytopenie (60  × 109/l), 

een verhoogd creatininegehalte (195 μmol/l), een 

vijfmaal verhoogd CPK, een zesmaal verhoogd ALAT en 

een metabole acidose.

Onder de diagnose toxischeshocksyndroom bij 

tampongebruik (‘tamponziekte’) krijgt de patiënte 

gericht op een TSST-1-producerende Staphylococcus 

aureus 6 dd 1 g flucloxacilline i.v. toegediend. Zij her-

stelt in de loop van een week.

De tamponkweek blijkt Staphylococcus aureus op 

te leveren. Negen dagen na het begin van de ziekte 

vervellen handen en voeten. Enkele weken later is er 

aanzienlijke haaruitval en vallen ook de nagels af.

De patiënte blijkt geen antistoffen tegen TSST-1 te 

hebben.

Kernpunt

• Bij onbegrepen koortsende ziekte met hypotensie: 

vraag naar tampongebruik!

Casuïstiek 

• Toxischeshocksyndroom bij 3 kinderen

• Toxischeshock-achtig syndroom door β-hemoly-

tische streptokokken uit groep A bij twee volwas-

senen

• Necrotiserende fasciitis en myositis als ernstige 

complicaties na liposuctie

• Invasieve infecties door β-hemolytische strepto-

kokken uit groep A binnen twee families

• Primaire peritonitis in samenhang met streptokok-

ken-toxischeshocksyndroom na bovenstelucht-

weginfectie door Streptococcus pyogenes

6.4  Influenza, SARS en Q-koorts

6.4.1   Influenza

Verwekker Influenzavirus A, B en C.

Besmetting Druppel- en contactinfectie (respiratoire 

secreties).

Epidemiologie Influenzavirussen vertonen een sterk 

vermogen tot verandering van oppervlakteantigenen 

en daardoor komt influenza in epidemieën voor. Ge-
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virus. In 2003 deed zich een epidemie voor in Oost-Azië en 

Canada (totaal ruim 8000 gemelde gevallen). Het grootste 

risico op overdracht bestaat bij intensief contact. In 2003 

kwam de ziekte vooral voor bij gezondheidswerkers, fa-

milie- en gezinsleden, en bij mensen met andere nauwe 

contacten.

Incubatietijd Twee tot tien dagen.

Klinische verschijnselen Longontsteking met hoge koorts, 

voorafgegaan door een prodromaal stadium met malaise, 

koorts, hoofdpijn, myalgie, keelpijn en diarree. Op hogere 

leeftijd is het beloop ernstiger.

Laboratoriumdiagnostiek De diagnose kan worden gesteld 

met behulp van PCR of serologisch (ELISA). Er zijn geen 

typische laboratoriumbevindingen.

Therapie Er is geen werkzame behandeling bekend. In 

de epidemie van 2003 werden ribavirine en corticosteroï-

den toegediend. Achteraf zijn er geen aanwijzingen voor 

werkzaamheid. Dierexperimenteel is PEG-interferon-α 

profylactisch werkzaam.

Complicaties Progressieve respiratoire insufficiëntie. In 

2003 bedroeg de sterfte wereldwijd ruim 10%. Het risico 

op sterfte is bij mensen ouder dan 50 jaar beduidend 

hoger dan bij jongeren. Waarschijnlijk als gevolg van het 

steroïdgebruik is er een aanzienlijk aantal gevallen van 

aseptische botnecrose opgetreden.

Preventie Maatregelen gericht op opsporing van en 

temperatuurcontrole bij contacten. Bronisolatie en FFP2-

mondneusmaskers zijn effectief. Het belang van handhy-

giëne is in de epidemie aanvankelijk onderschat.

6.4.3   Q-koorts

Verwekker Coxiella burnetii, een intracellulaire gramnega-

tieve coccoïde bacterie.

Besmetting Aerosol of via besmette melkproducten.

Epidemiologie Oorspronkelijk is deze zoönose beschreven 

in Australië, als Query (= vraagteken) fever. Tot voor kort 

werd verondersteld dat Q-koorts in Nederland zeldzaam 

is, maar sinds 2007 zijn er vooral in Noord-Brabant en Gel-

derland meer dan duizend gevallen opgetreden. Als bron 

van de besmetting in Nederland worden besmette dieren 

op geitenmelkbedrijven beschouwd. Ook andere dieren 

(schapen, koeien, maar ook paarden en katten) kunnen de 

bron zijn, waarbij vooral aerosolen ontstaan tijdens nage-

boorte bij chronisch geïnfecteerde dieren tot hoge concen-

traties bacteriën in de lucht leiden. Vruchtwater, melk en 

feces kunnen eveneens zeer besmettelijk zijn.

pneumonieën aanleiding geven. Deze bacteriën dringen 

binnen via het door het virus beschadigde respiratoire 

epitheel. In het bijzonder de stafylokokkenpneumonie is 

berucht om het foudroyante en fatale beloop. Vroegtijdige 

antibiotische therapie – bij voorkeur te beginnen door 

de huisarts, en parenteraal – kan levensreddend zijn; een 

spuitbaar cefalosporine (cefuroxim 750 mg of ceftriaxon 1 

g i.v. of i.m.) is het meest praktische middel. In de kliniek 

zal men na afname van materiaal de behandeling voort-

zetten met een op Staphylococcus aureus (en de andere ge-

noemde verwekkers) gerichte therapie (bijvoorbeeld een 

hoge dosis flucloxacilline of amoxicilline-clavulaanzuur 

met gentamicine).

Preventie Het influenzavaccin wordt jaarlijks aangepast 

aan de te verwachten influenzastammen. De jaarlijkse 

vaccinatie biedt bij gezonden ongeveer 80% bescherming, 

maar is afhankelijk van de overeenkomst van de vaccin-

stammen met de in dat jaar circulerende influenzavirus-

sen. Bij ouderen en immuungestoorden is de effectiviteit 

van het vaccin lager. Het vaccin wordt aanbevolen voor 

alle ouderen (> 60 jaar) en voor patiënten met afwijkingen 

en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, pa-

tiënten met afwijkingen die kunnen leiden tot decompen-

satio cordis, patiënten met diabetes mellitus, patiënten 

met chronische nierinsufficiëntie, patiënten met chroni-

sche stafylokokkeninfecties en patiënten met een vermin-

derde weerstand.

Neuraminidaseremmers (oseltamivir en zanamivir) 

kunnen in bijzondere omstandigheden voor een beperkte 

tijd (maximaal enkele weken) ook gebruikt worden ter 

profylaxe van influenza.

Casuïstiek 

• Influenza-A-pneumonie

• Een fatale infectie door aviair influenza-A(H7N7)-

virus en aanpassing van het preventiebeleid

• Influenza bij kinderen die chemotherapie onder-

gaan

6.4.2   SARS

Verwekker SARS-coronavirus.

Besmetting Druppelinfectie en contacttransmissie door 

nauw contact (< 2 m) met lichaamsvloeistoffen van een 

SARS-patiënt. Een uitbraak met besmetting via feces is 

beschreven. De ziekste patiënten zijn het besmettelijkst.

Epidemiologie SARS, het severe acute respiratory syndrome, 

is een levensbedreigende infectie veroorzaakt door een in 

2003 ontdekt coronavirus. Het virus is waarschijnlijk via 

civetkatten op markten in China op de mens overgegaan. 

Vleermuizen zijn de meest waarschijnlijke bron van het 
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Preventie Van toediening van Q-koortsvaccin aan geiten 

en schapen alsmede een lokaal verbod op het uitrijden van 

mest in voorjaar en vroege zomer wordt een preventief 

effect verwacht.

Kernpunten

• Influenzavirussen tonen een sterk vermogen tot 

verandering van oppervlakteantigenen.

• De secundaire stafylokokkenpneumonie is berucht 

om het foudroyante en fatale beloop.

• Jaarlijkse vaccinatie tegen influenza wordt aanbe-

volen voor alle ouderen en risicogroepen.

• Het severe acute respiratory syndrome (SARS) is 

een levensbedreigende infectie die wordt veroor-

zaakt door een coronavirus.

• Q-koorts is een zoönose die sinds 2007 veel voor-

komt in Nederland.

• Q-koorts kan asymptomatisch verlopen, zich als 

acute infectie met pneumonie presenteren en 

chronisch worden, meestal in de vorm van een 

endocarditis of een intravasculaire infectie.

6.5  Infectieziekten met afwijkingen van 
het centrale zenuwstelsel

Infectieziekten kunnen zich in het zenuwstelsel uiten als 

meningitis, encefalitis en als ruimte-innemend proces. 

Ook infecties in de nabijheid van het zenuwstelsel (epi-

duraal abces, geïnfecteerde sinus-cavernosus-trombose) 

veroorzaken vaak neurologische verschijnselen. Veel 

verwekkers van infecties kunnen zich in het zenuwstel-

sel manifesteren (tabel 6.13).

Alle patiënten met koorts moeten nauwkeurig worden 

onderzocht op verschijnselen van meningeale prikke-

ling, met het oog op vroege herkenning van etterige 

meningitis; de prognose van deze aandoening is veel 

beter als ze snel wordt behandeld.

Bij oudere kinderen en volwassenen uit verhoogde 

hersendruk zich door nekstijfheid. In liggende houding 

verzet de patiënt zich tegen passief heffen van het hoofd. 

Als het hoofd toch voorovergebogen wordt, worden de 

knieën reflectoir gebogen (symptoom van Brudzinski 

1). Bij passief heffen kunnen de benen slechts een kleine 

hoek met het bed maken (symptoom van Kernig). Bij 

buigen van een been in de heup en daarna strekken van 

dit been in de knie wordt de andere knie gebogen (symp-

toom van Brudzinski 2). Laat men de patiënt overeind 

zitten, dan steunt hij zich met de handen achter de rug 

(symptoom van Moro). In zittende houding met de be-

nen gestrekt op de onderlaag lukt het noch actief noch 

passief het hoofd zó voorover te buigen dat de kin bij 

gesloten mond de borst raakt. Andere symptomen van 

verhoogde hersendruk zijn braken, langzame pols, con-

Incubatietijd Ongeveer twee tot zes weken.

Klinische verschijnselen In > 60% van de gevallen verloopt 

de infectie asymptomatisch; 20% bezoekt naar schatting de 

huisarts en bij ongeveer 3% is ziekenhuisopname nodig.

Bij een symptomatische acute infectie krijgt de patiënt 

een griepachtig ziektebeeld met koorts, soms voorafge-

gaan door een koude rilling. Er is malaise, vaak heftige 

hoofdpijn, spierpijn, dyspnoe en niet-productieve hoest. 

Op de thoraxfoto is er vaak een infiltraat, dat bij lichame-

lijk onderzoek meestal niet wordt opgespoord. Chronische 

Q-koorts komt bij 1-2% van de patiënten voor. Endocarditis 

(met negatieve kweken en weinig of geen vegetaties op 

de klep) is de meest voorkomende vorm (driekwart van 

de gevallen; vooral bij pre-existent kleplijden). Dit is een 

moeilijk diagnostisch en therapeutisch probleem. Andere 

uitingen van chronische Q-koorts zijn mycotisch aneurys-

ma, vaatprothese-infectie, osteomyelitis en hepatitis. Q-

koorts tijdens de zwangerschap zou geassocieerd zijn met 

meer obstetrische complicaties; ook chronische Q-koorts 

en eventueel een reactivatie tijdens een volgende zwanger-

schap komen voor.

Laboratoriumdiagnostiek In het algemeen is er een acute-

fasereactie met vaak een stijging van de transaminasen en 

CK. De diagnose is microbiologisch niet altijd eenvoudig: 

serologie met behulp van een indirecte immunofluores-

centietest en een complementbindingsreactie. De serolo-

gie wordt in het algemeen pas laat positief. Het is daarom 

verstandig een tweede serummonster pas na drie weken 

af te nemen. In de serologie wordt gebruikgemaakt van 

twee soorten antigenen van C. burnetii (fase 1- en fase 2-an-

tigenen); antistoffen tegen fase 2 zijn in de acute fase het 

hoogst, terwijl fase 1-antistoffen later verschijnen en pas-

sen bij chronische Q-koorts. De polymerasekettingreactie, 

waarvan de sensitiviteit nog niet geheel duidelijk is, kan 

worden gedaan op bloed, keeluitstrijk en eventueel andere 

materialen.

Therapie De behandeling van eerste keuze bij acute 

symptomatische Q-koorts is doxycycline 200 mg eenmaal 

daags gedurende twee tot drie weken. Herstel wordt 

hiermee versneld en de kans op recidief verminderd. Bij 

patiënten met een pneumonie in endemisch gebied dient 

men rekening te houden met Q-koorts. Alternatief voor 

doxycycline is een chinolon. Bij zwangeren wordt co-

trimoxazol geadviseerd.

Bij patiënten met Q-koorts-endocarditis, mycotische 

aneurysma of geïnfecteerde vaatprothese wordt langdu-

rige behandeling met doxycycline en hydroxychloroquine 

geadviseerd.

Complicaties De sterfte bij Q-koorts wordt geschat op 

rond de 1%. De complicaties in de zwangerschap, endocar-

ditis en de vasculaire complicaties hierboven besproken 

zijn hieraan debet.
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gehalte is, zelfs bij diabetici, verlaagd (< 2,4 mmol/l). Met 

bacteriologisch onderzoek wordt in het grampreparaat 

naar bacteriën gezocht en een kweek ingezet. Er is een 

duidelijk verschil in verwekkers bij de verschillende 

leeftijdsgroepen (tabel 6.14). Bij meningitis serosa kan 

de liquordruk verhoogd zijn. De liquor is helder, maar 

bevat te veel cellen (meer dan 103 tot bijvoorbeeld 10003 

per mm3), voornamelijk lymfocyten en monocyten. Het 

eiwitgehalte is iets verhoogd (0,45-1 g/l) en het gluco-

segehalte is normaal of licht verlaagd (normaal 2,4-4,4 

mmol/l; circa 65 tot 75% van de bloedglucose). Behalve 

vulsies en soms enigszins gestuwde papillae nervi optici.

Vindt men bij een patiënt koorts en nekstijfheid, dan 

bestaat een absolute indicatie tot een lumbale punctie. 

Slechts door onderzoek van de liquor cerebrospinalis is 

het mogelijk de purulente meningitis te bewijzen, de 

verwekker aan te tonen en deze aandoening te differenti-

eren van sereuze meningitis en meningisme.

Bij meningitis purulenta is de liquordruk verhoogd 

(> 12 cm); de liquor is troebel door duizenden witte 

bloedcellen per mm3, voornamelijk granulocyten. Het 

eiwitgehalte is verhoogd, meestal > 1 g/l, en het glucose-

Tabel 6.13 Oorzaken van infectieziekten van het centrale zenuwstelsel (CZS).

uitingsvorm 
meningitis

encefalitis focaal

virussen:
poliovirus
ECHO, coxsackievirussen en enterovirus type 71
adenovirus
epstein-barr-virus
herpessimplexvirus
cytomegalovirus (congenitaal)
varicellazostervirus
(para-)influenzavirussen
bofvirus
arbovirussen (niet in Nederland)
rabiësvirus
mazelenvirus (subacute scleroserende panencefalitis)
papovavirus (progressieve multifocale leukencefalopathie)
humaan immunodeficiëntievirus (hiv-1 en hiv-2)
HTLV-1

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

bacteriën:
meningokokken (meningitis cerebrospinalis epidemica, ‘nekkramp’)
pneumokokken
Haemophilus influenzae
stafylokokken
hemolytische streptokokken
leptospiren
Listeria monocytogenes
Borrelia burgdorferi
Treponema pallidum
Mycobacterium tuberculosis
Actinomyces israelii
Nocardia asteroides
diverse bacteriën na penetrerende schedelverwondingen, iatrogene infecties

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

schimmels:
Cryptococcus neoformans
Candida sp.
Aspergillus sp.
Histoplasma capsulatum

+
+
+
+

+
+
+

protozoa:
Toxoplasma gondii
Plasmodium falciparum
Trypanosoma
Naegleria

+
+

+
+
+

+

wormen:
Taenia solium (neurocysticercose)
Strongyloides stercoralis +

+
+

postinfectieuze encefalomyelitis:
mazelen
waterpokken
bof
rubella
kinkhoest
immunisatie tegen kinkhoest

+
+
+
+
+
+
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introductieweken. In ons land – en in andere geïndustri-

aliseerde landen – werden de meeste ziektegevallen ver-

oorzaakt door meningokokken van de serogroepen B en 

C. Sinds de introductie van vaccinatie (2002-2003) tegen 

meningokokken groep C is de frequentie van dit serotype 

zeer sterk gedaald. In de tropen komen vooral meningo-

kokken serotype A voor.

Meningokokkenziekte is vooral een ziekte van kleine 

kinderen tussen 3 maanden en 5 jaar. Een tweede, kleinere 

piek van ziektegevallen ziet men bij tieners. Pasgeborenen 

zijn tot de leeftijd van 3 maanden beschermd door mater-

nale antistoffen. De leeftijdsverdeling verschilt overigens 

naar serotype: ziektegevallen veroorzaakt door serotype 

C en in mindere mate serotype A komen wat vaker voor 

bij ouderen in vergelijking met gevallen veroorzaakt door 

serotype B.

Incubatietijd Kort, meestal drie à vier dagen.

Klinische verschijnselen Deze zijn onder te verdelen in in-

fectieuze verschijnselen, meningeale verschijnselen en vaak 

ook cerebrale verschijnselen (encefalitis). Meestal is er een 

zeer acuut begin met temperatuurverhoging, hoofdpijn, 

misselijkheid, braken, convulsies en bewustzijnsstoornis-

sen. Bij onderzoek vindt men meningeale prikkelingsver-

schijnselen, hoge temperatuur, bradycardie, soms urine-

retentie. Het bewustzijn is gestoord; nu eens passiviteit en 

sopor, dan weer delier en motorische onrust. Door druk op 

de hersenzenuwen zijn voorbijgaande en blijvende uitvals-

verschijnselen mogelijk: oogspierverlammingen, doofheid, 

facialisverlamming, hemianopsie, neuritis optica. Door 

druk op de hersenschors en een collaterale ontsteking in 

het hersenweefsel zelf kunnen pathologische reflexen en 

een- of dubbelzijdige spastische paresen ontstaan.

De ziekte uit zich soms als meningokokkensepsis; in dat 

geval is het beeld fulminanter en er is vaak geen menin-

gitis, en hoofdpijn en nekstijfheid zijn geen belangrijke 

symptomen (tabel 6.15). Een belangrijk kenmerk is het 

optreden van bloedinkjes in de huid, die in grootte uiteen-

een bacteriologisch onderzoek wordt bij sereuze menin-

gitis een virologisch onderzoek van de liquor ingesteld. 

Een etterige meningitis begint namelijk wel eens als een 

sereuze meningitis en een sereuze meningitis is wel eens 

een verschijnsel bij een bacteriële ziekte: sepsis, leptospi-

rose, bijholteontsteking en dergelijke. Bij alle meningiti-

den moeten ook bloedkweken worden ingezet.

Bij meningisme bestaat nekstijfheid met een geheel 

normale liquor. Men vindt het symptoom bij vele ziek-

ten, zoals pneumonie, angina, lymfeklierzwellingen van 

de hals en afwijkingen van de (hals)wervelkolom.

Kernpunten

• Onderzoek patiënten met koorts op verschijnselen 

van meningeale prikkeling.

• De combinatie van koorts en nekstijfheid is een 

indicatie tot een lumbale punctie.

• De verwekkers van purulente meningitis verschillen 

per leeftijdsgroep.

Casuïstiek 

• Een jonge vrouw met koorts, benauwdheid en een 

gedaald bewustzijn

• Een depressieve buitenlandse vrouw met klachten 

van malaise

• Een student met plotselinge hoofdpijn

• Ernstige pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen: 

het belang van vaccinatie

• Drie patiënten met Afrikaanse slaapziekte na een 

bezoek aan Tanzania

6.5.1   Meningitis purulenta

Meningitis cerebrospinalis epidemica

Verwekker Neisseria meningitidis (meningokok). Dit micro-

organisme bereikt de meningen vanuit de keel via een 

bacteriëmie.

Besmetting Druppelinfectie.

Epidemiologie De meningokok kan bij 5 tot 10% van de be-

volking uit de nasofarynx worden gekweekt. Overdracht 

vindt plaats via de lucht (druppels) van persoon naar per-

soon en leidt doorgaans tot een asymptomatische infectie 

(gezonde dragers) en een enkele keer tot de klinische 

symptomen van meningitis of sepsis. Gezonde dragers 

zijn de belangrijkste bron van besmetting. In Nederland 

ziet men meningokokkenziekte vooral in de winter, maar 

in de tropen vooral aan het einde van de droge tijd. Het 

risico op meningokokkenziekte is verhoogd bij dicht 

opeen levende groepen, zoals studenten gedurende de 

Tabel 6.14  Leeftijdsgroepen en verwekkers van 
purulente meningitis.

pasgeborene Streptococcus agalactiae (groep B)
Escherichia coli
Listeria monocytogenes

baby, kleuter en schoolkind Haemophilus influenzae (type B)*
meningokokken
pneumokokken

adolescent en volwassene meningokokken
pneumokokken
(stafylokokken)
(Haemophilus influenzae type B)

oudere pneumokokken
meningokokken
stafylokokken

* Sinds vaccinatie zeldzaam.
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preparaat en kweek van huidbloedinkjes leveren bij pa-

tiënten die reeds antibioticatherapie kregen vaak nog de 

verwekker op; keelkweek.

Therapie Penicilline: intraveneus in een 24-uursdosering 

van 12 miljoen E voor een volwassene, te verdelen over zes 

giften. Tijdens de therapie verdwijnt de koorts bij me-

ningokokkenmeningitis en -sepsis in enkele dagen. Bij 

patiënten met meningokokkensepsis is opname op een 

intensive care aangewezen. Bij verdenking op eventuele 

bijnierschorsinsufficiëntie bij meningokokkensepsis (zie 

onder Complicaties) is glucocorticosteroïdsubstitutie 

aangewezen. In tegenstelling tot de situatie bij pneumo-

kokken- en Haemophilus-meningitis is bij meningokok-

kenmeningitis toediening van steroïden niet zinvol.

Bij meningokokkeninfecties ziet men niet zelden 

een tweede episode van koorts met artralgie of artritis 

(op basis van immuuncomplexen). Dit is geen reden de 

antibiotische therapie te veranderen. Bij zuigelingen en 

kleine kinderen is neurologische nacontrole wenselijk 

in verband met het later tot uiting komen van blijvende 

hersenbeschadiging (hydrocefalie, doofheid en achter-

lijkheid).

Complicaties Zie hiervoor. Voorts otitis media acuta, peri-

carditis, arthritis purulenta en immuuncomplexartritis. Bij 

de fulminante meningokokkensepsis kan een acute bijnier-

schorsinsufficiëntie optreden door bloeding in de bijnie-

ren; bovendien kan er uitgebreide huidnecrose ontstaan.

Preventie Aangezien gezinscontacten (en contacten die 

daarmee vergelijkbaar zijn, maar niet klasgenoten!) van 

een patiënt met een meningokokkenziekte een verhoogd 

risico lopen zelf deze infectieziekte te krijgen, wordt voor 

hen chemoprofylaxe aangeraden met rifampicine (2 dd 

10 mg/kg p.o. gedurende twee dagen, maximaal 600 mg 

per dosis; bij kinderen jonger dan 1 maand: 2 dd 5 mg/kg 

p.o. gedurende twee dagen). Alternatieven zijn ceftriaxon 

en ciprofloxacine. Overigens moet ook de patiënt zelf 

vóór ontslag uit het ziekenhuis deze profylaxe krijgen. 

Ondanks profylaxe moet men bij (gezins)contacten alert 

lopen van petechieën tot ecchymosen (figuur 6.8a en b). 

In het laatste geval hebben de rode vlekjes een blauw cen-

trum. Ze moeten vooral gezocht worden op aan druk bloot-

gestelde huidgedeelten, dus aan de enkels en op de billen. 

Gaat de meningokokkensepsis met bloedinkjes in de huid 

en met shock gepaard, dan spreekt men van het syndroom 

van Waterhouse-Friderichsen, dat samenhangt met intra-

vasale stolling (tabel 6.15).

Niet altijd verloopt de meningokokkeninfectie zo hevig. 

Soms ontwikkelt het beeld zich in verscheidene dagen. Een 

zeldzaam ziektebeeld is de chronische meningokokkensep-

sis (chronische meningokokkemie) met malaria-achtig ver-

lopende koortsperiodes, die zich uitstrekken over weken 

tot maanden en spontaan genezen of uiteindelijk overgaan 

in een meningitis. Achter dit ziektebeeld gaat relatief vaak 

een complementdeficiëntie (C6-, C7-, C8- of C9-deficiëntie) 

schuil. Ook bij sporadische gevallen van meningokok-

kenmeningitis wordt wel eens een immunoglobuline- of 

complementdeficiëntie gevonden.

Laboratoriumdiagnostiek Onderzoek van de liquor: cel-

getal en differentiatie, grampreparaat en kweek, eiwit en 

glucose. Een agglutinatietest op meningokokkenantigeen 

maakt een snelle diagnose mogelijk. Bloedkweek, gram-

Figuur 6.8 a Vroeg exantheem bij acute meningokokkeninfectie.     b Ecchymosen bij fulminante meningokokkensepsis.

Tabel 6.15 Acute meningokokkenziekten.

meningitis meningitis 
met shock

fulminante 
meningokokken-
sepsis

mediane duur van  
ziekte tot opname

24 uur 18 uur 12 uur

leukocyten in liquor hoog hoog laag

purpura afwezig variabel aanwezig

diffuse intravasale 
stolling

afwezig variabel aanwezig

CRP hoog licht ver-
hoogd

laag

sterfte 1-5% 10% 30-70%

A B
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diagnose mogelijk. Een dergelijke test is er ook voor cryp-

tokokkenantigeen. Verder liquoronderzoek: celgetal en 

differentiatie. Voor de diagnose cryptokokkose een direct 

preparaat van de liquor cerebrospinalis in Oost-Indische 

inkt; er moet ook altijd een bloedkweek worden ingezet.

Therapie Op geleide van het klinische beeld en de eerste 

laboratoriumgegevens zal men zo snel mogelijk met anti-

microbiële therapie beginnen. Als de uitslag van de kweek 

bekend is, kiest men het antibioticum in overeenstem-

ming met het gevonden micro-organisme en het gevoe-

ligheidsspectrum. Het voorafgaand aan de antibiotische 

therapie toedienen van glucocorticosteroïden voorkomt 

complicaties.

 − Haemophilus influenzae: de derde generatie cefalospo-

rinen (cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon) zijn thans 

eerste keus.

 − Pneumokokken: bij volwassen een penicilline, 12 mil-

joen E i.v. in zes doses verdeeld.

 − Staphylococcus aureus: bij volwassenen (flu)cloxacilline 12 

g i.v. in zes doses verdeeld. Bij gebleken gevoeligheid 

voor penicilline behandeling zoals bij pneumokokken-

meningitis.

 − Listeria monocytogenes: amoxicilline 12 g per dag in zes 

doses voor een volwassene.

 − Onbekende verwekkers: meningitis door onbekende 

verwekkers (negatief grampreparaat, negatieve an-

tigeentests) wordt initieel behandeld met een brede 

antibiotische therapie, bijvoorbeeld flucloxacilline 

met een cefalosporine van de derde generatie. Zodra de 

verwekker of de gevoeligheid in vitro bekend is, wordt 

de therapie aangepast.

 − Cryptokokken: een combinatie van amfotericine B i.v. 

en flucytosine per os of i.v. Vooralsnog lijken de resul-

taten met fluconazol, zeker initieel, minder goed.

Er is een zeer effectief polysacharideconjugaatvaccin te-

gen Haemophilus influenzae type b beschikbaar, dat vanaf 

1993 (kinderen geboren na 1 april 1993) is opgenomen in 

het Rijksvaccinatieprogramma (op de leeftijd van 2, 3, 4 en 

11 maanden). Rifampicineprofylaxe (oraal 1 dd 20 mg/kg, 

maximaal 600 mg/dag) moet worden gegeven aan gezins-

contacten, inclusief volwassenen, in gezinnen met kinde-

ren (behalve het indexgeval) jonger dan 4 jaar, vanwege 

het aanzienlijk verhoogde risico op secundaire gevallen. 

In crèches en kinderdagverblijven wordt rifampicine-

profylaxe aanbevolen indien zich twee of meer gevallen 

van H. influenzae-meningitis onder de kinderen hebben 

voorgedaan. Sinds 2006 is ook een conjugaatvaccin tegen 

pneumokokken in het Rijksvaccinatieprogramma opge-

nomen. Het effect hiervan zal in de komende jaren duide-

lijk moeten worden.

Figuur 6.9 geeft een beslisschema bij het vermoeden 

van meningitis purulenta.

zijn op symptomen die kunnen wijzen op een beginnende 

meningokokkenziekte.

Er zijn vaccins die bereid zijn op basis van polysachari-

deantigenen van serogroep A, C, Y en W-135. Deze vaccins 

zijn effectief gebleken en worden in de tropen gebruikt 

(ook voor bepaalde groepen reizigers naar landen waar 

deze infecties veel voorkomen). In Nederland zijn naar 

aanleiding van een verheffing van het aantal gevallen van 

meningitis door groep C-meningokokken in 2002 alle 

kinderen tot 18 jaar gevaccineerd. Het conjugaatvaccin is 

sinds januari 2003 opgenomen in het Rijksvaccinatiepro-

gramma, met als gevolg dat de groep C-infectie vrijwel is 

verdwenen. Aan een groep B-vaccin wordt gewerkt.

Meningitis purulenta door andere bacteriën
Deze aandoening ontstaat als lokalisatie van een sepsis, 

soms met een onduidelijke porte d’entrée of secundair 

aan ontstekingsprocessen in de buurt van de hersenvlie-

zen: bij otitis, mastoïditis, sinusitis, osteomyelitis, her-

senabces of na schedeltrauma.

Verwekkers Veel bacteriën kunnen een etterige menin-

gitis verwekken, maar het meest frequent wordt deze 

veroorzaakt door pneumokokken (vooral bij ouderen en 

bij een recent of oud schedeltrauma met liquorfistel, na 

splenectomie), Haemophilus influenzae type b (vooral bij 

kinderen jonger dan 10 jaar; tegenwoordig zeldzaam door 

het succes van Hib-vaccinatie), groep B-streptokokken 

en E. coli (bij neonaten, zie tabel 6.14) en stafylokok-

ken (onder andere bij sinus-cavernosus-trombose). Bij 

neurochirurgische patiënten ziet men soms meningitis 

door gramnegatieve darmbacteriën (E. coli, Pseudomonas 

aeruginosa). Bij patiënten met stoornissen van de cellulaire 

immuniteit, bijvoorbeeld niertransplantatiepatiënten en 

aidspatiënten, ziet men Listeria monocytogenes en ook gisten 

als Cryptococcus neoformans als verwekker van meningitis. 

Listeriameningitis wordt ook gezien bij patiënten met 

ijzerstapeling. Ook moet aan tuberculose als oorzaak van 

meningitis worden gedacht (zie verder).

Klinische verschijnselen Meningitis purulenta door pneu-

mokokken, H. influenzae en stafylokokken ontwikkelt 

zich meestal nog stormachtiger dan meningokokkenme-

ningitis, met dezelfde klachten en verschijnselen. Vaak is 

een sepsis aantoonbaar. Huidbloedinkjes treden bij hoge 

uitzondering op. Onbehandeld verlopen deze infecties 

in drie à vijf dagen fataal. Meningitis door Listeria, gisten 

en schimmels ontwikkelt zich vaak langzamer en wordt 

daardoor laat herkend.

Laboratoriumdiagnostiek Grampreparaat van liquor, bij 

vermoeden van tuberculose ook ziehl-neelsen-preparaat, 

kweek, eiwit en glucose. Een agglutinatietest op pneu-

mokokken en Haemophilus-antigeen maakt een snelle 
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• er is een zeer korte ziekteduur (enkele uren);

• er is shock, de patiënt is niet nekstijf;

• er is een hemorragische diathese, waarschijnlijk op 

grond van vasculitis en diffuse intravasale stolling.

De huisarts vraagt direct opname aan en betreurt het 

dat hij geen parenteraal toedienbaar antibioticum in 

zijn dokterstas heeft.

Op de intensivecareafdeling in het ziekenhuis 

wordt eveneens de waarschijnlijkheidsdiagnose FMS 

gesteld. De shock wordt bestreden en na het afnemen 

van twee bloedkweken wordt onmiddellijk een antibi-

oticum (penicilline G) intraveneus toegediend.

In verband met de mogelijkheid van een (relatieve 

of absolute) bijnierschorsinsufficiëntie krijgt de patiënt 

glucocorticosteroïdsubstitutie. Een huidbiopt wordt 

ingestuurd voor grampreparaat en kweek.

  Intermezzo 6.4 

Een patiënt die in enkele uren doodziek 

wordt

Een 15-jarige jongen komt ziek thuis van voetballen. 

Hij had in de kleedkamer een koude rilling gehad. 

Zijn lichaamstemperatuur is ruim 39 °C. Hij voelt zich 

gammel en gaat naar bed. Als hij drie uur later naar 

de wc moet, kan hij niet goed op zijn benen staan. 

Weer twee uur later ontdekt zijn moeder dat hij vlek-

jes op zijn armen en benen heeft. De huisarts wordt 

gewaarschuwd. Deze komt en stelt vast dat er diffuus 

petechieën en ecchymosen zijn (de vlekjes zijn niet 

wegdrukbaar met een waterglas). De bloeddruk is 

95/55 mmHg, de pols 128/min. De acra zijn koud en 

cyanotisch. De patiënt is niet nekstijf.

De huisarts heeft als werkdiagnose fulminante 

meningokokkensepsis (FMS) op grond van de volgende 

overwegingen:

vermoeden van meningitis purulenta
bij adolescenten en volwassenen

lumbale punctie* en bloedkweken

primaire meningitis
secundaire meningitis
- otogeen
- liquorroe
- na neurochirurgie

meningitis bij vermin-
derde weerstand

meningokok

pneumokok
pneumokok

stafylokok

gram-negatieve flora

pneumokok

H.influenzae

Listeria

schimmel

tenzij het grampreparaat anders suggereert

benzylpenicilline
intraveneus

flucloxacilline
+ ceftazidim
intraveneus

amoxicilline
+ ceftazidim
intraveneus

Figuur 6.9 Algoritme bij het vermoeden van meningitis purulenta.
* tenzij gecontra-indiceerd; § meest waarschijnlijke verwekkers.
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verbiopt en beenmerg). Liquor kan ook worden onderzocht 

met behulp van PCR om mycobacteriële nucleïnezuren aan 

te tonen. De mantouxreactie is meestal positief. Dat geldt 

ook voor de recent geïntroduceerde in-vitrotests die pro-

ductie van interferon-γ door bloedcellen onder invloed van 

mycobacteriële antigenen aantonen (Quantiferon-test).

Therapie Isoniazide (INH), rifampicine parenteraal (of 

oraal), pyrazinamide per os en amikacine intramusculair. 

Wanneer multiresistente mycobacteriën worden verwacht 

(bijvoorbeeld bij eerdere partiële behandeling, of bij pa-

tiënten uit Oost-Europa), kan het moeilijk zijn een effec-

tieve behandeling in te stellen. Overleg met deskundigen 

(de nationale tuberculoseconsulent van de KNCV) is dan 

aangewezen.

Complicaties Hydrocefalie, hersenzenuwbeschadigingen, 

andere neurologische restverschijnselen en restverschijnse-

len van de tuberculose elders. Onbehandeld voert de ziekte 

vrijwel steeds tot de dood.

Preventie Het BCG-vaccin geeft een in de tijd beperkte 

bescherming tegen tuberculeuze meningitis.

Kernpunten

• De anamnese bij meningitis tuberculosa is langer 

dan die bij de andere meningitiden.

• Resistentie van de tuberkelbacil maakt de behan-

deling moeilijk.

Casuïstiek 

• Een Indonesische vrouw met hoofdpijn, verward-

heid en koorts

• Drie patiënten met tuberculeuze meningitis; be-

handeling al starten bij waarschijnlijkheidsdiagnose

6.5.3   Extrapulmonale tuberculose

Verwekker Mycobacterium tuberculosis of Mycobacterium bovis.

Besmetting De pathogenese van extrapulmonale tubercu-

lose en pulmonale tuberculose komt grotendeels overeen 

(zie paragraaf 16.11). Extrapulmonale tuberculose ontstaat 

als primaire tuberculose wanneer tuberkelbacillen zich niet 

primair in de luchtwegen nestelen, maar via de mond de 

tonsillen, de halsklieren en/of de darm bereiken. Toen de 

veestapel nog niet vrij van tuberculose was en koemelk 

nog niet werd gepasteuriseerd, was deze vorm van tuber-

culose ook in Nederland niet zeldzaam; de verwekker was 

dan meestal M. bovis. Tegenwoordig is primaire extrapul-

monale tuberculose zeldzaam.

Bij de meeste gevallen van extrapulmonale tuberculose 

Kernpunten

• Klinische verschijnselen van meningokokkenme-

ningitis: infectieuze verschijnselen, meningeale 

verschijnselen, cerebrale verschijnselen.

• Bij meningokokkensepsis is er vaak geen menin-

gitis.

• Fulminante meningokokkensepsis uit zich door 

huidbloedingen en shock.

• Bij fulminante meningokokkensepsis kan een acute 

bijnierschorsinsufficiëntie optreden.

• Nauwe contacten krijgen chemoprofylaxe.

• Meningitis purulenta door pneumokokken, H. 

influenzae en stafylokokken verloopt meestal nog 

stormachtiger dan meningokokkenmeningitis.

• Er zijn zeer effectieve conjugaatvaccins tegen me-

ningokokkengroep C, Haemophilus influenzae type b 

en wellicht ook pneumokokken

Casuïstiek 

• ‘Nekstijfheid’ bij kinderen: wel of geen meningitis?

• Meningitis na triviale hondenbeet

• Bacteriële meningitis na spinale anesthesie

6.5.2   Meningitis tuberculosa

Verwekker Mycobacterium tuberculosis.

Besmetting Uitzaaiing van tuberculose elders: in longen, 

nier of als onderdeel van miliaire tuberculose.

Epidemiologie Zie paragraaf 16.11.

Incubatietijd Niet goed te bepalen, afhankelijk van de 

primaire tuberculeuze infectie.

Klinische verschijnselen De anamnese is meestal langer 

dan die van de andere meningitiden: geleidelijk in een 

of twee weken toenemende lusteloosheid, hangerigheid, 

hoofdpijn, koorts, sufheid en andere psychische veran-

deringen. Ten slotte is de patiënt zwaar ziek, heeft hoge 

koorts en is nekstijf; dikwijls ziet hij dubbel door een abdu-

censparese (basale meningitis). Vaak is bij verder onderzoek 

(bijvoorbeeld op de thoraxfoto) miliaire tuberculose of 

tuberculose elders te herkennen.

Laboratoriumdiagnostiek De liquor cerebrospinalis is ka-

rakteristiek veranderd: verhoogde druk, kleurloos, helder 

met veel cellen (bijvoorbeeld 10003-40003 mm3), voorname-

lijk lymfocyten, verlaagd glucose- en chloridegehalte. Met 

kleuring volgens Ziehl-Neelsen wordt naar tuberkelbac-

teriën gezocht. De kweek van de liquor is meestal positief; 

ook sputum en urine worden gekweekt (eventueel ook le-
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een biopt is aanzienlijk hoger. Ook een synoviabiopt heeft 

een hogere opbrengst dan onderzoek van het exsudaat. 

Wanneer de diagnose niet gemakkelijk blijkt te kunnen 

worden gesteld, is het aan te bevelen ook andere speci-

mina (sputum, beenmerg, bloed, eventueel leverbiopt) 

op mycobacteriën te onderzoeken. Het tuberculineon-

derzoek is van belang, maar is vaak negatief bij een ver-

minderde cellulaire immuniteit (anergie). De waarde van 

de Quantiferon-test is onvoldoende uitgekristalliseerd. 

Bij skelettuberculose en niertuberculose is het röntgen-

onderzoek dikwijls karakteristiek, maar gezien de lage 

frequentie van de ziekte is de overweging tuberculose bij 

de radioloog niet altijd vanzelfsprekend.

Therapie Als bij longtuberculose. Bij werveltuberculose 

is vaak chirurgische therapie nodig voor een goed behan-

delingsresultaat. De hiervoor benodigde specialistische 

kennis is helaas schaars.

Preventie Zie paragraaf 16.11.

Kernpunten

• Extrapulmonale tuberculose is meestal een endo-

gene reactivatie van postprimaire tuberculose.

• De diagnostiek bij extrapulmonale tuberculose is 

moeilijk maar duidelijk verbeterd door de beschik-

baarheid van PCR.

Casuïstiek 

• Een jongen met rugpijn en neurologische uitval

• Een jongen met een burgemeestershals

• Intracerebrale tuberculomen bij een zwangere 

Somalische

• Tuberculose van het pancreas bij een HIV-seropo-

sitieve patiënt

• Een vrouw uit Marokko met genitale tuberculose

6.5.4   Meningitis serosa

Dit ziektebeeld kan door verschillende oorzaken worden 

teweeggebracht.

 − Virussen (virale meningitis, veelal het beeld van een 

meningo-encefalitis). Enterovirussen (onder andere 

poliomyelitisvirus), adenovirus, bofvirus en epstein-

barr-virus zijn belangrijke verwekkers.

 − Bacteriën. De verwekkers van etterige meningitis kun-

nen initieel het beeld van sereuze meningitis geven. 

Daarnaast ziet men soms een sereuze meningitis bij 

lues in het tweede stadium en bij leptospirosen (zie 

paragraaf 6.9.1).

 − Parasieten. Naegleria, een amoebe, kan een moeilijk 

te behandelen meningitis veroorzaken (zie paragraaf 

gaat het om postprimaire tuberculose. Tijdens of na de pri-

maire tuberculose (pulmonaal of extrapulmonaal) hebben 

mycobacteriën zich langs hematogene of lymfogene weg 

verspreid naar andere organen. Een massale disseminatie 

treedt op tijdens miliaire tuberculose (zie paragraaf 16.11). 

Het gaat hierbij vooral om disseminatie naar lymfeklieren, 

pleuraholte, buikholte, hersenvliezen, skelet, gewrichten, 

nieren, uterus, epididymis, testis en prostaat.

Extrapulmonale tuberculose manifesteert zich vooral 

wanneer endogene reactivatie van tuberkelbacillen op-

treedt. Het is niet altijd duidelijk hoe deze reactivatie tot-

standkomt, maar niet zelden is een vermindering van de 

cellulaire immuniteit duidelijk aanwijsbaar. Immuunsup-

pressieve therapie, ondervoeding en infectie met het hu-

maan immunodeficiëntievirus kunnen door vermindering 

van de cellulaire immuniteit reactivatie bewerkstelligen.

Epidemiologie De laatste jaren is het aandeel van de post-

primaire extrapulmonale tuberculose in de tuberculose-

problematiek toegenomen. De oorzaken zijn niet duide-

lijk, hoewel de hiv-epidemie een factor lijkt te zijn.

Klinische verschijnselen Lymfekliertuberculose kan zich 

op vele plaatsen voordoen: soms als een gelokaliseerde 

lymfadenopathie (bijvoorbeeld aan de hals), soms op meer 

stations. De ontstekingsverschijnselen zijn meestal gering 

(‘koud abces’). Voor tuberculeuze pleuritis wordt verwe-

zen naar paragraaf 16.11. Tuberculeuze peritonitis is een 

moeilijke diagnose. Koorts, algemeen ziekzijn, vermage-

ring en buikverschijnselen met enige ascites zijn de be-

langrijkste verschijnselen. Voor de diagnose is meestal een 

laparoscopie of -tomie nodig. Voor tuberculeuze meningi-

tis zie paragraaf 6.5.2. Tuberculose van het skelet betreft 

meestal de wervelkolom (spondylodiscitis) en zeldzamer 

de metafysen van lange pijpbeenderen. Behalve pijn is de 

symptomatologie meestal beperkt. Ook bij tuberculeuze 

artritis is de symptomatologie meestal beperkt tot pijn 

en zwelling, met weinig algemene ziekteverschijnselen. 

Niertuberculose uit zich meestal met dysurie, hematurie 

en soms met een pijnlijke nierloge. Ureterobstructie is een 

gevreesde complicatie. Genitale tuberculose bij de vrouw 

uit zich met menstruatiestoornissen, pijn in het kleine 

bekken en infertiliteit. Bij de man is tuberculose van epi-

didymis, testis of prostaat vaak zeer symptoomarm. Het is 

niet ongewoon dat de vaste epididymis of testis bij licha-

melijk onderzoek toevallig wordt ontdekt.

Laboratoriumdiagnostiek Het aantonen van mycobacte-

riën in een direct preparaat en in een löwenstein-kweek 

is de hoeksteen van de diagnostiek. De diagnostiek is 

moeilijk doordat het aantal bacteriën bij extrapulmonale 

tuberculose vaak laag is, maar de beschikbaarheid van 

moleculaire diagnostiek (PCR) heeft deze sterk verbeterd. 

Histologisch onderzoek is vaak onmisbaar. Het is soms 

nodig een biopsie te herhalen. Ascitesvocht heeft evenals 

pleuravocht een relatief lage opbrengst; de opbrengst van 
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tie langer dan tien jaar geleden plaatsvond. Ouderen die 

nimmer werden gevaccineerd, wordt volledige immunisa-

tie voor een dergelijke reis geadviseerd. Door de invoering 

van de vaccinatie tegen bof (BMR-vaccin) per 1 januari 

1987 is de frequentie van bofmeningitis sterk afgenomen.

Kernpunt

• Virale meningitis is meestal een goedaardig verlo-

pende ziekte.

Casuïstiek 

• Hersenzenuwuitval door vroege syfilitische menin-

gitis: terugkeer van een vooroorlogs ziektebeeld

6.5.5   Encefalitis

Oorzaken Encefalitis en encefalomyelitis kunnen ont-

staan tijdens of na infectieziekten zoals mazelen, wa-

terpokken, bof en herpes simplex en herpes zoster. Een 

aantal andere virussen (bijvoorbeeld het ECHO-virus) 

kunnen een geïsoleerde meningo-encefalitis veroorzaken. 

In de Verenigde Staten kan encefalitis ook veroorzaakt 

worden door het West Nile virus. Dit van vogels overge-

brachte virus kan een meningo-encefalitis veroorzaken 

die tot de dood kan leiden. Het West Nile virus werd in 

de Verenigde Staten in 1999 voor het eerst vastgesteld en 

heeft zich sindsdien over het hele land verspreid. Tot op 

heden is deze infectie in ons land nog niet gesignaleerd, 

echter wel in Zuid-Europa (Noord-Italië).

Epidemiologie De epidemiologie van postinfectieuze 

encefalitiden wordt in belangrijke mate – maar zeker 

niet uitsluitend – bepaald door de epidemiologie van de 

infectieziekten die ze vergezellen. Zo vond men meer 

gevallen van postinfectieuze mazelenencefalitis tijdens de 

tweejaarlijkse epidemische verheffing van deze ziekte dan 

daarbuiten.

Incubatietijd Afhankelijk van de verwekker; bij postinfec-

tieuze encefalitis circa tien dagen.

Klinische verschijnselen Plotseling ontstaan van een alar-

merend ziektebeeld met hoge koorts, convulsies, sopor 

(tot coma toe) en bij onderzoek neurologische haard-

verschijnselen met uitval van functies, afhankelijk van 

de lokalisaties van de aandoening in de hersenen en het 

ruggenmerg (bijvoorbeeld uitval van hersenzenuwen, 

verlammingen, dwarslaesies met blaas- en darmledigings-

stoornissen). Nekstijfheid behoeft niet te bestaan, tenzij 

de encefalitis bij een sereuze meningitis optreedt. De 

koorts, die wel 40 °C kan bereiken, daalt vaak in een dag of 

vijf, waarna een verbetering van de uitvalsverschijnselen 

6.13.4). De meeste andere parasieten geven meer ence-

falitis, dan wel neurologische haardverschijnselen (zie 

tabel 6.13).

Besmetting Afhankelijk van de oorzaken, onder andere 

enterovirussen fecaal-oraal, adenovirus en bofvirus drup-

pelinfectie.

Incubatietijd Afhankelijk van de oorzaak.

Klinische verschijnselen De patiënten worden vrij plotse-

ling ziek met algemene verschijnselen van hoofdpijn, 

koorts, misselijkheid en soms braken. Bij onderzoek 

wordt nekstijfheid gevonden, soms met geringe neurolo-

gische afwijkingen als reflexverschillen en pathologische 

reflexen.

Berucht was poliomyelitis acuta anterior (‘kinderver-

lamming’): bij een klein deel van de patiënten ontstonden, 

na een griepachtig begin met pijn in de ledematen, opstij-

gende verlammingen van het perifere type, soms tot de 

dood leidend door ademhalings- en slikverlamming. Na 

genezing waren er vrijwel altijd restverschijnselen. Men 

moet, ook indien nog geen verlammingen bestaan, aan 

deze ziekte denken als een patiënt met sereuze meningi-

tis geen kniepees- en achillespeesreflexen heeft. Nu deze 

ziekte in Nederland nauwelijks meer voorkomt, is sereuze 

meningitis door andere virussen gelukkig meestal een 

goedaardig verlopende ziekte: de koorts daalt in ongeveer 

drie tot vijf dagen en de verschijnselen en klachten ver-

dwijnen geleidelijk in tien dagen tot drie weken.

Laboratoriumdiagnostiek Viruskweken van liquor, keel-

uitstrijk, feces en urine. De PCR komt in steeds meer 

laboratoria beschikbaar. IgM-antistoffen tegen bof in één 

serummonster, IgG-antistoffen bepalen in twee bloed-

monsters, afgenomen in respectievelijk de eerste en derde 

ziekteweek. Bacteriologisch onderzoek van liquor en 

bloed om bacteriële ziekten op te sporen die leiden tot se-

reuze meningitis en beginnende purulente meningitiden.

Therapie Omdat het syndroom meestal door virussen 

wordt veroorzaakt, zijn bedrust en symptomatische be-

handeling zonder antibiotica voldoende. Bij samenhang 

met bacteriële of parasitaire ziekten is antimicrobiële 

therapie geïndiceerd.

Epidemiologie en preventie Door de consequent verrichte 

immunisatie van de jeugd met DKTP-vaccin is poliomy-

elitis acuta anterior in Nederland zeer zeldzaam gewor-

den. De aandoening vlamt soms op in gemeenschappen 

waar (godsdienstige) bezwaren tegen inenting bestaan. 

Ondanks de wereldwijze uitroeiingscampagne circuleert 

het poliovirus in bepaalde tropische gebieden. Derhalve 

moeten reizigers naar deze streken met een boosterdosis 

poliovaccin (vaak in combinatie met difterie- en tetanus-

toxoïd, DTP) worden beschermd indien de laatste vaccina-
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Epidemiologie Tetanussporen komen zeer verspreid in 

de natuur voor. Als ze geschikte omstandigheden vinden 

(onder andere necrotisch weefsel en anaerobie) gaan ze 

in de vegetatieve vorm over, waarbij een exotoxine wordt 

gevormd. De meeste infecties ontstaan via verwondingen; 

soms kan geen porte d’entrée worden gevonden. Door 

de systematische immunisatie van zuigelingen, kleuters 

en schoolkinderen tegen onder andere tetanus is ook dit 

ziektebeeld in Nederland zeldzaam geworden en treft 

men het uitsluitend aan bij oudere, niet-geïmmuniseerde 

personen.

Incubatietijd Twee dagen tot enkele weken.

Klinische verschijnselen Deze ziekte heeft een slechte 

prognose als de incubatietijd korter is dan zeven dagen. 

Tetanus zal bovendien ernstiger verlopen indien het tijds-

verloop tussen het begin van de symptomen en het ont-

staan van de pijnlijke spierkrampen (de zogenoemde period 

of onset) korter is dan twee dagen.

De ziekte begint met een strak gevoel om de mond en 

in de kaakspieren. Door deze verhoogde spiertonus kan 

de mond al snel niet meer normaal worden geopend. 

Ongeveer tegelijkertijd ontstaat ook rigiditeit van de 

buikspieren en van de lange rugspieren. Bij onderzoek in 

dit stadium vindt men trismus, hard aanvoelende buik-

spieren en kan men de hand gemakkelijk onder de rug in 

het lendengebied van de liggende patiënt steken. Rigiditeit 

van deze spieren is soms het enige symptoom van de lich-

tere vormen van tetanus die in een aantal weken geleidelijk 

kunnen verdwijnen.

Verloopt de ziekte echter ernstiger, dan ontstaan bij de 

rigiditeit spierkrampen, het eerst in het gelaat: de risus sar-

donicus. Hierbij komen ten slotte aanvallen van zeer pijn-

lijke krampen in alle spieren van het lichaam voor, waarbij 

de extensoren overheersen: met achteroverhangend hoofd 

en een angstige, pijnlijke grijns op het gelaat trekt de pa-

tiënt de rug geheel hol, terwijl ook de buikspieren strak 

gespannen blijven en de extremiteiten in strekstand staan. 

kan plaatshebben. De prognose is echter ernstig door uit-

val van vitale functies. Postinfectieuze encefalitiden doen 

zich in het verloop van een genezende infectieziekte voor.

Laboratoriumdiagnostiek De liquor cerebrospinalis is hel-

der en kleurloos en bevat meestal slechts iets te veel cellen, 

maar een duidelijk verhoogd eiwitgehalte en dikwijls 

een iets verhoogd glucosegehalte in vergelijking met de 

bloedglucose. Virusonderzoek is gericht op de in Neder-

land gebruikelijke ziekten, tenzij de anamnese uitwijst 

dat de patiënt recent in het buitenland is geweest.

Therapie Zorgvuldige verpleging met het oog op de 

ademhalings- en slikverlammingen. Antibiotica hebben 

geen invloed op het verloop. Bij het vermoeden van her-

pesencefalitis wordt na het inzetten van de diagnostiek 

begonnen met aciclovir (zie paragraaf 6.7.10).

Complicaties Neurologische en psychische restverschijn-

selen: karakterveranderingen, retardatie, blijvende ver-

lammingen en voorts myocarditis.

Preventie Aangezien de oorzaak van de postinfectieuze 

encefalitiden onbekend is, kan de preventie slechts indi-

rect zijn. Door consequente vaccinatie tegen bijvoorbeeld 

mazelen, bof en rubella zijn de postinfectieuze encefaliti-

den, als complicatie van de ‘natuurlijke’ ziekte, praktisch 

geheel verdwenen.

Kernpunt

• Encefalitis is een alarmerend ziektebeeld met hoge 

koorts, convulsies, sopor en neurologische haard-

verschijnselen.

Casuïstiek 

• Een jongen die niet meer kan lopen

• Teken-encefalitis na een vakantie in Zuid-Duitsland

• Meningitis door Toscana-virus tijdens een zomers 

verblijf in Italië

• Een ongewone oorzaak van meningo-encefalitis: 

Japanse encefalitis

• Rombencefalitis door Listeria monocytogenes

6.5.6   Tetanus (kaak- of wondklem)

Verwekker Clostridium tetani.

Besmetting Wondinfectie. De Clostridia vermenigvul-

digen zich lokaal; de exotoxinen verwekken de ziekte-

verschijnselen nadat ze de motorische zenuwcellen via 

zenuwbanen hebben bereikt.

Tabel 6.16 Tetanusprofylaxe bij verwondingen.

 − personen van wie bekend is dat zij niet gevaccineerd zijn: dosis te-
tanusimmunoglobuline en vaccinatie volgens het schema 0, 1 en 6 
maanden

 − personen van wie bekend is dat zij geen volledige vaccinatie hebben 
doorlopen: dosis tetanusimmunoglobuline en aanvullen van ontbre-
kende vaccinaties

 − vermoedelijk gevaccineerde personen van ouder dan 20 jaar: dosis 
tetanusvaccin, waarbij mannen geboren vóór 1936 en vrouwen gebo-
ren vóór 1950 bovendien een dosis tetanusimmunoglobuline krijgen

 − volledig gevaccineerde personen bij wie de laatste vaccindosis langer 
dan tien jaar geleden werd gegeven: dosis tetanusvaccin

 − hiv-geïnfecteerden met een slechte immuunrespons na vaccinatie 
en andere immuungecompromitteerden: dosis tetanusimmunoglo-
buline en vaccinatie volgens het schema 0, 1 en 6 maanden
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Casuïstiek 

• Een kraamvrouw met opisthotonus en strekkram-

pen

• Tetanus bij een jong ongevaccineerd meisje na een 

val op straat

6.6  Infectieziekten met diarree

In deze paragraaf worden onder andere de ziekten be-

sproken die worden veroorzaakt door het nuttigen van 

besmet of op andere wijze verontreinigd(e) voedsel en 

drank. Hoewel ze strikt genomen niet in deze paragraaf 

thuishoren, wordt ook aandacht besteed aan enkele che-

mische en toxische oorzaken van voedselvergiftiging die 

aanleiding kunnen geven tot dezelfde klachten en ver-

schijnselen als die door de veel frequenter voorkomende 

bacteriële besmettingen. Voor het onderscheid tussen de 

verschillende voedselvergiftigingen is een nauwkeurige 

anamnese nodig. Vergiftigingen door chemische stof-

fen en reeds in het voedsel gevormde bacteriële toxinen 

hebben in het algemeen een korte incubatietijd (minu-

ten tot uren na de verdachte maaltijd; tabel 6.17). De 

maaltijd hoeft zich overigens niet door uiterlijk, smaak 

of reuk te onderscheiden van normaal voedsel. De incu-

batietijd van bacteriële en virale darminfecties is langer 

(dagen; tabel 6.18) doordat de bacteriën in de mens tijd 

nodig hebben voor vestiging, vermeerdering en eventu-

eel productie van toxinen.

In de anamnese moet worden gevraagd naar het vóór-

komen van dezelfde ziekteverschijnselen bij andere 

leden van het gezin of disgenoten. Als dat het geval is, 

moet de plaatselijke GGD worden gewaarschuwd voor 

nader epidemiologisch onderzoek. Dit is van belang 

voor het opsporen van de bron en om herhalingen te 

voorkomen. Het is uiterst belangrijk vragen te stellen 

over plaats en duur van een eventueel verblijf in het 

buitenland en in de tropen, waardoor de geraadpleegde 

arts de gedachten kan richten op bepaalde ziekten die in 

de (sub)tropen frequenter voorkomen dan in ons land 

(buiktyfus, dysenterie, giardiasis).

De aan- of afwezigheid van macroscopisch bloed in 

de feces en koorts of een normale lichaamstemperatuur 

geven een belangrijke richting aan het denken (figuur 

6.10). Na het lichamelijk onderzoek van de patiënten 

is laboratoriumonderzoek vaak onmisbaar voor het 

bepalen van de etiologie. De diarree dient macrosco-

pisch geïnspecteerd te worden, waarbij gelet wordt op 

consistentie, kleur, bijmenging van slijm, bloed en etter. 

In een direct preparaat kan men Giardia en Entamoeba 

histolytica aantonen. Een gram- of giemsa-preparaat is 

nuttig, omdat men hierin leukocyten, macrofagen en 

erytrocyten kan onderscheiden, waardoor het bestaan 

van een ontsteking van het maag-darmkanaal zeker 

Soms zijn hier ook de larynxspieren bij betrokken, zodat 

de patiënt cyanotisch wordt en dreigt te stikken. De aanval-

len kunnen wisselen in frequentie. Tussen de aanvallen is 

de patiënt rigide en angstig in afwachting van de volgende 

aanval, maar verder geheel compos mentis.

Van de algemene symptomen kunnen nog retentio urinae 

en obstipatie worden vermeld. De oorzaak van de dood kan 

een geleidelijk stijgende temperatuur tot 40-42 °C (hyper-

pyrexie) zijn, met daling van de bloeddruk en collaps, waar-

schijnlijk door hersenstamintoxicatie. Is het verloop niet 

fataal, dan kan de krampperiode wel vier tot zes weken du-

ren, met een geleidelijke vermindering van de frequentie.

Laboratoriumdiagnostiek Geen. Uit eventueel uitgesneden 

wondmateriaal kan de bacterie worden gekweekt.

Therapie Zo snel mogelijk inspuiten van menselijk anti-

tetanusimmunoglobuline (MATIG), 2500 E i.m. op twee 

achtereenvolgende dagen, ter binding van de tetanus-

toxine die op weg is naar het zenuwstelsel (in de cellen 

gebonden toxine wordt niet meer bereikt). Excisie van 

de geïnfecteerde wond, indien die nog aanwezig is, 

en penicilline om eventueel nog aanwezige Clostridia 

te vernietigen. De behandeling van de rigiditeit en de 

krampen moet onder constante observatie in een rustige 

omgeving plaatsvinden. De behandeling bestaat uit 

toediening van benzodiazepinen (midazolam) in hoge 

dosis, kunstmatig beademen via een tracheostomie, 

voeden met een maagsonde of intraveneus en handha-

ven van de blaasfunctie door een verblijfskatheter. Soms 

is meer neuromusculaire blokkade nodig.

Complicaties Hyperpyrexie en vasomotorische collaps, 

verslikpneumonieën en collaps van longgedeelten door 

de spasmen, maagatonie en paralytische ileus. Voorts 

nog de complicaties als gevolg van de behandeling met 

beademing en katheterisatie.

Preventie Bij elke verwonding bij een niet-geïmmuni-

seerde persoon bij wie een kans op besmetting met teta-

nussporen bestaat, moet als profylaxe MATIG worden 

gegeven (250 E i.m.). Tegelijkertijd moet (in de andere 

arm) de eerste tetanustoxoïdinjectie (0,5 ml i.m.) wor-

den toegediend (de tweede een maand later en de derde 

zes maanden na de tweede injectie). Voor tetanusprofy-

laxe bij verwondingen zie tabel 6.16. Tetanus laat geen 

immuniteit achter; een van tetanus herstelde patiënt 

moet alsnog actief tegen de ziekte worden geïmmuni-

seerd.

Kernpunten

• Tetanus ontstaat via verwondingen.

• Kenmerkend bij tetanus zijn de rigiditeit en spier-

krampen.
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Shigellae, Yersiniae, Campylobacter, eventueel Clostridium 

perfringens, Vibriones voor cholera, bij zuigelingen enter-

opathogene Escherichieae coli en voor parasitaire verwek-

kers onderzoek op cysten. Voor het opsporen van virolo-

gische oorzaken van darminfecties (norovirus, rotavirus) 

worden doorgaans moleculair-biologische methoden 

wordt tegenover de mogelijkheid van bijvoorbeeld diar-

ree door snelle passage bij resorptiestoornissen of ge-

bruik van laxeermiddelen. Bewijzend voor een bepaalde 

etiologie zijn de resultaten van het onderzoek van de 

feces die men, gericht op de vermoedelijke verwek-

ker van enteritiden, dient aan te vragen: Salmonellae, 

koorts?

ja nee

bloed bij feces? bloed bij feces?

- shigellosis
- campylobacteriosis
- salmonellosis
- yersiniosis

- salmonellosis
- yersiniosis
- malaria tropica
- (shigellosis)
- (campylobacteriosis)

- amoebendysenterie
- (shigellosis)
- (campylobacteriosis)
- (salmonellosis)
- schistosomiasis
- enterohemorragische

Escherichia coli

- enterotoxische
Escherichia coli

- toxinen van
Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus,
Clostridia

- giardiasis
- cryptosporidiasis
- cholera
- virusenteritis

ja ja neenee

- causale therapie
- orale rehydratievloeistof
- geen antidiarrhoica

- orale rehydratievloeistof
- evt. antidiarrhoica
- evt. causale therapie

Figuur 6.10 Onderzoeksschema bij infectieuze diarree.

Tabel 6.17 Enkele oorzaken van chemische voedselvergiftigingen en hun symptomen.

oorzaak voedsel waarin frequent aanwezig symptomen incubatietijd

toxische dierlijke en plant-
aardige producten

planktonsoorten schelpdieren in ernstige vormen paralysen, lichte vormen van 
krachteloosheid van spieren van armen, benen en nek, 
overgevoeligheid

5-30 minuten, soms 
langer

falloïdine en andere alkaloïden paddenstoelen (o.a. Amanita phal-
loides)

hypoglykemie en convulsies, hevige buikpijn, dorst, 
braken en diarree

6-15 uur

oxaalzuur rabarber (groene gedeelten) krampachtige pijnen 2-12 uur

chemicaliën

Na-monoglutamaat chineesrestaurantsyndroom (vnl. 
door Chinees voedsel)

doof gevoel in nek, armen en handen, hevige spierpijn 
onder andere in nek en schouders, palpitaties, zweten

20 minuten

nicotinezuur vlees (o.a. gehakt) vasodilatatie (erytheem), jeuk 10-20 minuten

histamine vissen uit de familie der Scombridae 
(o.a. makreel, tonijn, haring)

misselijkheid, buikkrampen, branderig gevoel in de 
mond, hoofdpijn, hartkloppingen

5-45 minuten

zware metalen

cadmium, koper, tin, zink voedsel/drank bewaard in pannen/
ketels enzovoort gecoat met betref-
fende metaal

misselijkheid, braken, krampen, diarree 5-15 minuten
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Kernpunten

• Bij voedselvergiftigingen is een nauwkeurige anam-

nese nodig.

• Inspectie van feces en laboratoriumonderzoek zijn 

essentieel.

gebruikt (PCR). Om pseudomembraneuze colitis door 

Clostridium difficile aan te tonen, wordt onderzoek op de 

toxine uitgevoerd.

Bij koortsige, zeer zieke patiënten kweekt men ook het 

bloed en de urine (salmonellosen, shigellosen).

Tabel 6.18 Belangrijke verwekkers van voedselvergiftigingen en darminfecties en hun symptomen.

oorzaak bron lokalisatie symptomen incubatietijd

Staphylococcus aureus stafylokok-
kenenterotoxine (thermoresis-
tent)

voedsel, veelal besmet door 
dragers (neus) of vanuit manifeste 
stafylokokkenlaesies

maag, dunne 
darm

misselijkheid, braken, diarree, gevoel van 
ernstig ziekzijn, soms ondertemperatuur 
en bloeddrukdaling

2-4 uur

B. cereus komt zeer verspreid in de natuur 
voor, onder andere op planten 
(aardappelen, erwten, rijst)

dunne darm misselijkheid, braken, diarree of buik-
krampen

2-4 uur
8-16 uur

toxine van Cl. perfringens vlees en vleesschotels (onvol-
doende verhitting en te trage 
afkoeling)

dunne darm koliekachtige buikpijnen, diarree, zelden 
koorts, zelden braken

8-20 uur

toxine van Cl. botulinum (ther-
molabiel)

thuis geweckte, gezouten of 
gepekelde voedingsmiddelen, 
vis, worst

botulisme, heesheid van de stem, dui-
zeligheid, dubbelzien, parese van an-
dere hersenzenuwen, 50% sterfte door 
ademhalingsverlamming

12-72 uur

toxine van Cl. difficile darmkolonisatie, selectie door 
antibiotica (clindamycine e.a.)

(dunne darm) 
colon

diarree, koorts, buikpijn; pseudomem-
branen bij scopie

>4 dagen na 
begin antibi-
otica

E. coli (enterotoxisch) allerlei voedsel dunne darm waterdunne diarree (reizigersdiarree) ½-3 dagen

E. coli (enterohemorragisch) vlees dunne darm bloedingen, diarree, hemolytisch-ure-
misch syndroom

½-3 dagen

Salmonellae vlees en vleeswaren en veelal 
secundair besmette andere 
voedingsmiddelen

dunne darm, 
soms ook dikke 
darm

misselijkheid, buikkrampen, braken en 
diarree, koorts

8-48 uur

Shigellae besmette haarden, voedsel en 
water

eerst dunne, 
daarna dikke 
darm

acute koorts, tenesmi, diarree met bloed, 
slijm en etter, soms alleen wat brijige 
ontlasting

1-7 dagen

Campylobacter jejuni kippenvlees en vleeswaren (drink-
water)

dunne darm en 
dikke darm

misselijkheid, buikkrampen, koorts, 
hoofdpijn, diarree soms met bloedbij-
menging

2-4 dagen

Vibrio cholerae via water en voedsel dunne darm braken, rijstwaterdiarree (ook mildere 
vormen)

1-5 dagen

Yersinia enterocolitica rauw en onvoldoende verhit 
varkensvlees

ileocaecale 
streek

buikpijn, niet zelden rechtsonder (DD 
acute appendicitis), ‘infiltraat’ berustend 
op acute ileïtis terminalis, lymfadenitis

3-7 dagen

Giardia lamblia voedsel (drinkwater) fecaal/oraal dunne darm brijige ontlasting, bovenbuikklachten, 
soms vetdiarree

ca. 14 dagen

Cryptosporidium onbekend, contact met land-
bouwhuisdieren, drink- en 
zwemwater

dunne darm enteritis met slijm, lichte koorts, bij aids 
zeer hevig en hardnekkig

3-7 dagen

Entamoeba histolytica fecaal-oraal dikke darm bloederige diarree met slijm

norovirussen fecaal-oraal en via voedsel dunne darm braken, diarree 1-3 dagen

andere virussen fecaal-oraal dunne en dikke 
darm

diarree, koorts, braken 1-3 dagen
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De voedselvergiftigingen door Clostridium perfringens en 

Bacillus cereus hebben ook ongeveer de bovenstaande ver-

schijnselen. Clostridium perfringens vormt, net als stafy-

lokokken, een thermostabiel enterotoxine.

De voedselvergiftiging door de thermolabiele exotoxi-

nen van Clostridium botulinum wordt botulisme genoemd. 

De besmetting van voedsel met sporen van deze micro-

organismen is thans zeldzaam door de verbeterde techno-

logie van het inblikken van voedingsmiddelen. Botulisme 

geeft geheel andere klinische verschijnselen dan de bo-

vengenoemde intoxicaties: een neurologisch ziektebeeld 

met lokalisatie in het verlengde merg: oogspierverlam-

mingen, spraak- en slikstoornissen en vaak een fataal 

verloop door ademhalingsverlamming. Diarree behoort 

niet tot de kenmerken.

Kernpunten

• De meest voorkomende voedselvergiftiging wordt 

veroorzaakt door stafylokokkenenterotoxinen.

• Norovirussen zijn een van de belangrijkste oorza-

ken van darminfecties.

6.6.3   Voedselinfecties door bacteriën

Ziekten in deze groep, veroorzaakt door met voedsel en 

drank opgenomen bacteriën, worden meestal geen voed-

selvergiftigingen genoemd, maar aangeduid met voedsel-

infectie, gastritis of (gastro-)enteritis, naar het klinische 

beeld, of met namen die afgeleid zijn van het oorzakelijke 

micro-organisme (bijvoorbeeld salmonellose). In deze 

paragraaf worden eveneens enkele ziekten besproken 

die klinisch verlopen onder het beeld van een enteritis, 

ook berusten op fecaal-orale besmetting, niet altijd via 

voedingsmiddelen worden verkregen maar vooral ook 

door direct contact: shigellose en cholera, enteritis door 

virussen.

In tabel 6.18 is een overzicht opgenomen van de diffe-

rentiële diagnostiek van darminfecties.

Salmonella-enteritis

Verwekker Veel soorten Salmonellae, ingedeeld in groe-

pen aangeduid met hoofdletters: groep B, groep C enzo-

voort, en onderverdeeld in ruim 2000 serotypen. Som-

mige serotypen zijn pathogeen voor zowel mens als dier.

Besmetting Via voedsel, in mindere mate via water. Patiën-

ten met hypochloorhydrie worden gemakkelijker besmet.

Epidemiologie Salmonella-infecties die worden veroorzaakt 

door andere Salmonellae dan S. typhi en S. paratyphi worden 

vaak aangeduid als ‘andere’ salmonellosen, omdat het ziek-

tebeeld van deze infecties milder verloopt dan buiktyfus en 

zelden gepaard gaat met bacteriëmie. ‘Andere’ salmonel-

Casuïstiek 

• Ernstige diarree met invasieve intestinale spiroche-

tose

6.6.1   Voedselvergiftiging door chemische 

verontreiniging

Incubatietijd Enkele minuten tot een half uur.

Klinische verschijnselen Vaak plotseling begin met mis-

selijkheid, braken en pijn in de bovenbuik (verschijnselen 

van gastritis), daarna diarree (tabel 6.17).

Laboratoriumdiagnostiek Chemisch onderzoek van even-

tueel overgebleven genuttigd voedsel, keukenmateriaal 

en excreta.

Therapie Door de in het algemeen korte duur van de ver-

schijnselen is zelden behandeling nodig.

Complicaties In het algemeen geen.

6.6.2   Voedselvergiftiging door microbiële 

toxinen

Oorzaken Toxinen van stafylokokken, Clostridium perfrin-

gens, Bacillus cereus en Clostridium botulinum.

Besmetting Via het voedsel dat de toxinen bevat.

Incubatietijd Zie tabel 6.18.

Klinische verschijnselen De meest voorkomende voedsel-

vergiftiging in deze groep wordt veroorzaakt door stafylo-

kokkenenterotoxinen. Dit zijn exotoxinen die in grote hoe-

veelheden geproduceerd kunnen worden indien voedsel dat 

lang voor de maaltijd wordt bereid, toevallig besmet is met 

stafylokokken, bijvoorbeeld via de handen van een aan een 

steenpuist lijdende bereider, en daarna onoordeelkundig 

(onvoldoende gekoeld) wordt bewaard zodat de stafylokok-

ken zich sterk kunnen vermeerderen. De toxinen zijn ther-

mostabiel; opnieuw opwarmen en verhitten voor het eten 

voorkomt de verschijnselen niet.

Plotseling ontstaat een ernstig ziektegevoel met geeu-

wen, speekselvloed, misselijkheid, pijn in de bovenbuik 

tot krampen toe, spoedig gevolgd door hevig braken, soms 

gepaard met diarree. De patiënten zien bleek, transpireren 

en tonen wel eens kenmerken van een lichte shock met een 

snelle, weke pols en lage bloeddruk. De buik is drukpijnlijk. 

De temperatuur is niet of nauwelijks verhoogd. De duur 

van de verschijnselen is kort: enkele uren tot een dag. Het 

massaal optreden van deze intoxicatie, kort na het deelne-

men aan bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd, is indruk-

wekkend en vormt een aanwijzing voor deze etiologie.
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salmonellose gepaard met septische verschijnselen: de 

pols is dan snel en week, de tensie laag, de milt kan palpa-

bel zijn en bij uitzondering zijn bij inspectie van de huid 

zelfs roseolen te vinden. De ziekte kan fataal verlopen 

door de soms extreme uitdroging, vooral bij zuigelingen 

en ouderen.

Laboratoriumdiagnostiek Salmonellae zijn te kweken uit 

de feces; soms ook uit het bloed en de urine.

Therapie Dieet en streven naar herstel van de water- en 

zouthuishouding langs orale weg zijn meestal voldoen-

de. Dit is mogelijk met behulp van zogenoemde orale 

rehydratievloeistof (ORS) (tabel 6.19). Bij hevig brakende 

en bij zeer zieke patiënten is men aangewezen op intra-

veneuze infusen. Bij hinderlijke diarree mag loperamide 

alleen bij diarree zonder bloed en zonder koorts worden ge-

bruikt (dosering 4-8 capsules à 2 mg per dag gedurende 

maximaal twee dagen). Antibiotica hebben geen invloed 

op de duur van de verschijnselen en verlengen mogelijk 

de periode van bacterie-uitscheiding na genezing. Bij 

zeer zieke patiënten, die een sepsis (lijken te) hebben, 

wordt ciprofloxacine (2 dd 400 mg i.v) geadviseerd.

Complicaties Extreme uitdroging en shock door water- 

en zoutverlies. Septische strooihaarden: osteomyelitis, 

meningitis, endocarditis, long. Na genezing kan een 

patiënt bacteriedrager worden (meestal niet langer dan 

drie tot zes maanden). Een gecompliceerd en atypisch 

verloop wordt gezien bij patiënten met een verminderde 

cellulaire immuniteit.

Preventie Gezien de sterke besmettingsgraad van een 

groot deel van onze varkens en ons pluimvee is bestrijding 

van salmonellose aan de bron een zeer complex vraagstuk. 

Voorlopig zal het zwaartepunt van de preventie moeten 

liggen op een goede voorlichting van de consument (‘eet 

geen rauw vlees of rauwe eieren’), op een zorgvuldige 

behandeling en koeling van vlees, goede desinfectie in 

slagerijen en hygiëne in de keuken, waardoor veel ziek-

tegevallen kunnen worden voorkomen. De uiteindelijke 

preventie ligt in het produceren van Salmonella-vrij vlees.

Febris typhoidea (buiktyfus, tyfoïd), paratyfus A, B 
en C

Verwekker Salmonella typhi (uit Salmonella groep D) en 

sommige paratyfusbacteriën zoals Salmonella paratyphi A, 

Salmonella paratyphi B (S. schottmulleri), Salmonella paratyphi 

C (S. hirschfeldii).

Besmetting Via voedsel en drank besmet door een bacil-

lendrager of patiënt. S .typhi en S. paratyphi zijn uitsluitend 

pathogeen voor de mens. Patiënten met hypochloorhydrie 

worden gemakkelijker geïnfecteerd (dus ook bij gebruik 

van protonpompremmers).

losen doen zich voornamelijk voor als voedselvergiftigin-

gen (zie tabel 6.18). Het belangrijkste type in Nederland is 

momenteel Salmonella typhimurium met een sterke stijging 

van het aandeel van Salmonella enteritidis (voornamelijk 

door gebruik van onvoldoende verhitte eiproducten, bij-

voorbeeld bavarois). Vertegenwoordigers van het geslacht 

Salmonella komen zeer verspreid in de dierenwereld voor. 

Voor de mens is besmet vlees en vleeswaar de belangrijkste 

infectiebron. Salmonellae kunnen bij praktisch elke dier-

soort (bijvoorbeeld hond, kat, pluimvee, andere vogels, 

reptielen en insecten) worden aangetroffen. Ook kunnen 

talloze producten secundair worden besmet: plantaardige 

(katoenschroot, kopra) en dierlijke voederproducten (vis-

meel, diermeel, beendermeel; voornamelijk voor varkens, 

kalveren en pluimvee) worden door onder andere knaag-

dieren verontreinigd. Deze voedergrondstoffen zorgen 

op hun beurt weer voor – veelal symptoomloze – dragers 

onder slachtdieren en pluimvee. In een beperkt aantal 

gevallen ontstaat besmetting via manueel contact (onder 

andere bij zuigelingen). De bacterie-uitscheider speelt bij 

het totstandkomen van de infectie bij de mens een beperkte 

rol. Het bacteriedragerschap is veelal van beperkte duur. De 

meeste infecties zijn gezinsinfecties of zijn terug te voeren 

op het buiten het gezin nuttigen van een gemeenschappe-

lijke maaltijd.

Incubatietijd Acht uur tot twee dagen.

Klinische verschijnselen Meestal een acuut begin met buik-

krampen en frequente diarree, spoedig gevolgd door 

ziektegevoel, rillerigheid en temperatuurverhoging die 

wel kan oplopen tot 39-40 °C. De beginfase gaat nogal 

eens gepaard met misselijkheid en braken: een gastro-en-

teritis. De diarree is vaak groen van kleur, kan slijm bevat-

ten en is soms bloedig tot zeer bloedig doordat ook het 

colon in het ziekteproces is betrokken (enterocolitis). Bij 

onderzoek in deze fase maakt de patiënt een zieke indruk 

en heeft hij bij palpatie van de buik diffuus drukpijn, 

vaak wat meer uitgesproken linksonder. Slijmvliezen en 

huid kunnen uitgedroogd zijn. Spoedig nemen de fre-

quentie en de pijnlijkheid van de diarree af; de feces krij-

gen een brijachtige consistentie. De temperatuur daalt in 

drie tot vijf dagen tot de norm. Nu en dan gaat deze acute 

Tabel 6.19 Samenstelling ORS.

 − NaCl 3,5 g

 − NaHCO3 2,5 g

of

 − Na-citraat 2,9 g

 − KCl 1,5 g

 − glucose 20 g

 − aqua ad 1 l
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gewrichtsklachten en slechte eetlust (‘griepachtig’). 

Klachten van de buik zijn ongewoon: soms is er wat 

diarree, soms vanaf het begin obstipatie. Vaak kucht de 

patiënt wat alsof hij een infectie van de bovenste luchtwe-

gen heeft. De temperatuur stijgt geleidelijk in deze eerste 

dagen, en kan ten slotte 39-40 °C bereiken (figuur 6.11). 

De koorts blijft voortduren en vormt een continuüm. De 

patiënt is in dit stadium geobstipeerd. In dit stadium 

is de ziekte betrekkelijk gemakkelijk te herkennen. De 

patiënt maakt een matte, wat suffe indruk; soms echter is 

hij juist onrustig en ijlt hij (koortsdelier). Het is van groot 

belang te informeren naar het verblijfsoord in de laatste 

vakantie en het tijdstip van terugkeer uit dat land.

De huid voelt warm en droog aan; de turgor is ver-

laagd. De tong wordt trillend uitgestoken en is bedekt 

met een droog beslag. De pols is opvallend langzaam 

in verhouding tot de temperatuur (relatieve bradycar-

die). De tensie kan laag zijn. Er is enige welving van de 

onderbuik, meestal zonder veel drukpijn. Vaak is er een 

vergroting van de milt, die meestal palpabel wordt. De 

klinische diagnose staat vrijwel vast indien roseolae 

worden gevonden: 2-4 mm kleine roze, wegdrukbare 

maculae op de huid van de buik, de onderste helft van 

de borst, de bovenbenen of de rug-lendenstreek. Ze zijn 

soms zeer spaarzaam aanwezig en moeten bij goede 

belichting worden gezocht (figuur 6.12). Bij niet herken-

nen of behandelen van deze ziekte blijft de koorts onge-

veer veertien dagen een continuüm, waarna een gelei-

delijke daling van de temperatuur optreedt. De ziekte 

neigt tot recidieven.

De verschijnselen berusten op een vermeerdering van 

de binnengedrongen Salmonella typhi in het lymfatische 

weefsel van de dunne darm tijdens de incubatietijd. In 

het begin van de ziekte bereiken de Salmonellae via de 

lymfe en de ductus thoracicus de bloedbaan: er ontstaat 

een sepsis. Aan het einde van de eerste en tijdens de 

tweede ziekteweek prolifereren de Salmonellae in de 

macrofagen van lever en milt en in de plaques van Peyer, 

met ulceratie van het dunnedarmslijmvlies. Septische 

recidieven zijn te verklaren doordat bacteriën die niet 

door de macrofagen worden gedood, weer in het bloed 

terechtkomen. Uiteindelijk ontwikkelt zich een zodanige 

Epidemiologie Buiktyfus door Salmonella typhi en Salmo-

nella paratyphi A, B en C komt uitsluitend voor bij de mens. 

Voedsel of water wordt via de handen met feces en/of 

urine besmet. Soms kan de ziekte ook door direct contact 

worden overgedragen.

Verfijning van de epidemiologie is mogelijk door 

faagtypering of door moleculair genetische analyse van 

stammen van Salmonella typhi. Moleculaire genotypering 

kan door karakterisering van plasmiden of door analyse 

van het chromosomaal DNA. Hierdoor kunnen bepaalde 

gevallen met meer waarschijnlijkheid op één bron worden 

teruggevoerd.

Autochtone febris typhoidea (en dit geldt ook voor pa-

ratyfus B) is een zeldzame ziekte geworden, voornamelijk 

doordat in Nederland een goede sanitaire infrastructuur 

is opgebouwd met toezicht op de kwaliteit van voedings-

middelen en verplichte pasteurisatie van melk. Verreweg 

de meeste buiktyfusgevallen in Nederland worden thans 

verkregen tijdens verblijf in (sub)tropische gebieden waar 

febris typhoidea door het ontbreken van een adequate sa-

nitaire infrastructuur een nog veelvoorkomende ziekte is.

Incubatietijd Tien tot veertien dagen, maximaal drie we-

ken.

Klinische verschijnselen Het begin is sluipend met gelei-

delijk toenemende rillerigheid, hoofdpijn, vage spier- en 
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Figuur 6.11 Koortscurve bij buiktyfus.

Figuur 6.12 De subtiele roseolae bij buiktyfus
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opgezet met weinig peristaltiek. De lever is palpabel en 

de milt lijkt percutoir vergroot, maar is niet te voelen.

De superviserende internist onderzoekt de patiënte 

bij daglicht en wijst de coassistent en de zaalarts op de 

vage roze vlekjes die vooral op de buik te zien zijn.

In het laboratorium is er een leukopenie 3,2 × 109/l, 

een granulopenie (46%) met 10% staven en 44% 

lymfo’s. In een door de machine gelezen differentiatie 

worden geen eo’s gezien (10.000 cellen geteld). Er is 

een lichte trombopenie (110 × 109/l).

De ervaren internist zal zonder veel moeite de 

diag nose buiktyfus stellen op grond van de volgende 

gegevens:

 − verblijf in een hoogendemisch land;

 − het slikken van een protonpompremmer: de hypo-

chloorhydrie maakt iemand buitengewoon vatbaar 

voor een Salmonella-infectie doordat de maagzuur-

barrière ontbreekt;

 − het beeld is klassiek: bronchitis, initiële diarree 

gevolgd door obstipatie, de geleidelijk oplopende 

temperatuur, uitmondend in een febris continua 

en de bradyfrene toestand. Voorts de kenmerkende 

relatieve bradycardie, de ‘tyfustong’, de opgezette 

buik en de vergrote lever en milt. De roseolae die 

door de onervaren onderzoeker worden gemist en 

het kenmerkende laboratoriumonderzoek maken 

het klinische beeld rond.

Brucellose (ziekte van Bang of febris undulans; 
maltakoorts)

Verwekker Brucella (verschillende typen, onder andere 

Brucella abortus, Brucella melitensis en Brucella suis).

Besmetting Het is een zoönose; de mens loopt de infec-

tie op door het drinken van besmette melk(producten) 

en door direct contact met geïnfecteerde dieren. Het is 

meestal een importziekte.

Epidemiologie De (zeldzame) gevallen van febris undu-

lans komen vooral voor bij dierenartsen en abattoir- en 

laboratoriumpersoneel. In een enkel geval ontstaat be-

smetting van de mens door consumptie van rauwe melk, 

room of kaas (praktisch altijd in het buitenland). Bij geïn-

fecteerde koeien ontstaat spontane abortus. Grote aantal-

len Brucellae zijn te vinden in de placenta, in geaborteer-

de foetussen, in vaginaal secreet en in urine en melk van 

geïnfecteerde dieren. De mens is niet besmettelijk en er is 

nimmer bewezen dat infectie bij zwangere vrouwen leidt 

tot abortus. De eradicatie van brucellosis onder het vee in 

Nederland is praktisch voltooid.

Incubatietijd Vijf dagen tot drie weken, soms langer.

Klinische verschijnselen Het begin kan acuut zijn met 

koorts, koude rillingen, sterk transpireren en algemene 

T-celimmuniteit dat macrofagen worden geactiveerd die 

de bacteriën doden.

Laboratoriumdiagnostiek Klassiek is de leukopenie met 

linksverschuiving en aneosinofilie; soms een relatieve 

lymfocytose en ook leukocytose komt voor. De bezin-

kingssnelheid is licht verhoogd: 20-40 mm. Salmonella 

typhi is te kweken uit bloed, beenmerg, duodenaal vocht, 

feces en urine. De beenmergkweek is zinvol bij patiënten 

die reeds een (inadequate) antibiotische behandeling kre-

gen. Het onderzoek naar antistoffen heeft geen waarde.

Therapie Eerste keus is thans ciprofloxacine 2 dd 500 mg 

per os (eventueel initieel intraveneus 2 dd 400 mg). Alter-

natieven: amoxicilline 6 g i.v. per dag of co-trimoxazol 2 

dd 2 ampullen/tabletten van 80 mg trimethoprim en 400 

mg sulfamethoxazol.

Complicaties Darmbloeding (behandelen met bloed-

transfusies), perforatie (chirurgisch behandelen), veneuze 

trombose, osteomyelitis, mycotisch aneurysma. Sommige 

patiënten worden tijdelijk of permanent bacteriedrager. 

De feces blijven dan positief voor S. typhi en soms ook de 

urine. Een belangrijke haard voor dragerschap is de gal-

blaas. De behandeling hiervan is specialistisch (langdurig 

antibiotisch, soms chirurgisch).

Preventie Voor sommige reizigers naar (sub)tropische ge-

bieden is vaccinatie tegen febris typhoidea aan te bevelen. 

Vaccinatie kan geschieden met een parenteraal (twee in-

jecties met ongeveer een maand tussentijd) of een levend 

verzwakt tyfusvaccin (oraal, driemaal met steeds één dag 

tussentijd). De beschermingsgraad van beide vaccins is 70 

tot 80%. Revaccinatie na ongeveer drie jaar.

  Intermezzo 6.5 

Een patiënte met koorts na een bezoek aan 

Indonesië

Een 65-jarige vrouw bezoekt Indonesië. Bij een vorige 

gelegenheid, ruim drie jaar geleden, heeft zij een orale 

tyfusvaccinatie en een DTP-booster gekregen. Als kind 

heeft zij geelzucht gehad en ze hoefde dus niet tegen 

hepatitis A te worden ingeënt. Ze slikt malariaprofy-

laxe. Wegens een hiatushernia met reflux gebruikt ze 

een protonpompremmer.

Twee weken na terugkeer in Nederland wordt de 

patiënte geleidelijk aan ziek. Zij hoest wat en heeft een 

dag wat diarree. De temperatuur loopt in enkele dagen 

op tot 39 °C. Zij reageert wat afwezig en klaagt over 

een opgezette buik. Zij is geobstipeerd. De huisarts 

denkt aanvankelijk aan een bronchitis, maar vertrouwt 

het niet en stuurt haar in voor opname.

Bij lichamelijk onderzoek is de patiënte wat brady-

freen, matig ziek. De temperatuur is 39,8 °C, de pols 

is 78/min regulair. De bloeddruk is 130/80 mmHg, 

de CVD R-4. Ze heeft een beslagen tong. De buik is 
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van kleur en kan met slijm en bloed gemengd zijn. Shigella 

dysenteriae veroorzaakt vaak een ernstiger ziektebeeld.

Laboratoriumdiagnostiek Shigellae zijn te kweken uit de 

feces, soms uit het bloed.

Therapie Meestal niet nodig, in ernstige gevallen cipro-

floxacine 2 dd 500 mg per os. Er komt vrij veel resistentie 

voor onder Shigella sp.; dit maakt andere therapieën zoals 

co-trimoxazol minder bruikbaar. Daarnaast vochthuishou-

ding regelen (zie onder Therapie van Salmonella-enteritis).

Complicaties Uitdroging. Zelden hemolytisch-uremisch 

syndroom, reactieve artritis.

Preventie De belangrijkste factor bij de preventie is een 

rigoureuze algemene hygiëne (handhygiëne!), niet alleen 

van personen, maar ook in toiletten en keukens.

Yersinia-infectie

Verwekker Yersinia enterocolitica. Een aantal typen, in Neder-

land voornamelijk type 3 en 9.

Besmetting Via de tractus digestivus. Patiënten met ijzer-

stapeling hebben een grotere kans op ernstige yersiniose.

Epidemiologie Yersiniose is voor de mens een zoönose die 

hem via vlees, rauwe melk en ander voedsel bereikt.

Incubatietijd Drie tot zeven dagen.

Klinische verschijnselen Een enteritis met diarree die enige 

dagen tot enige weken kan duren. Ze kan gepaard gaan 

met diffuse buikpijn, maar ook met pijn rechtsonder in 

de buik, zodat een appendicitis wordt gediagnosticeerd. 

Bij operatie blijkt dan dat de appendix niet ontstoken is, 

maar worden een terminale ileïtis en een lymfadenitis van 

de mesenteriale klieren gevonden. Ongeveer 30% van de 

patiënten met enteritis heeft temperatuurverhoging. Ook 

meer geprotraheerde beelden met abcesvorming of febris e 

causa ignota komen voor.

Laboratoriumdiagnostiek Yersiniae zijn te kweken uit de 

feces; de kweken van bloed en pus blijven meestal negatief. 

Bepaling van antistoffen kan worden verricht in gespecia-

liseerde laboratoria; de specificiteit hiervan laat te wensen 

over.

Therapie De fluorochinolonen (bijvoorbeeld ciprofloxacine 

2 dd 500 mg) lijken de meest effectieve therapeutica. Doxy-

cycline 200 mg startdosis, gevolgd door 100 mg per os per 

dag, is een alternatief.

Complicaties Zelden sepsis en orgaanlokalisaties met et-

tervorming; reactieve artritis.

klachten met spierpijnen. De ziekte kan ook geleidelijk 

beginnen en lijkt dan op tyfoïd. De temperatuurverho-

ging, die een hoog continuüm kan zijn of onregelmatig is, 

duurt tien tot veertien dagen en daalt dan spontaan. Tij-

dens de koortsperiode kunnen lever, milt en lymfeklieren 

vergroot palpabel worden. Na een aantal dagen normale 

temperatuur kan opnieuw een koortsperiode optreden en 

dit herhaalt zich nog een aantal malen (febris undulans).

Laboratoriumdiagnostiek In het acute stadium is het micro-

organisme soms uit het bloed te kweken. De agglutinatie-

reactie wordt positief. Ook een complementbindingsreactie 

is in latere stadia positief.

Therapie Doxycycline 200 mg per dag per os gedurende 

drie weken, gecombineerd met 1 g streptomycine i.m. per 

dag (dosering streptomycine aanpassen aan lichaamsge-

wicht en nierfunctie). In plaats van streptomycine eventu-

eel gentamicine 5 mg/kg/dg i.v. bij normale nierfunctie.

Complicaties Spondylitis, artritis, zelden meningitis en 

endocarditis.

Shigellose (bacillaire dysenterie)

Verwekker Shigella. Men onderscheidt vier species: S. dysen-

teriae (12 serotypen), S. flexneri (8 serotypen), S. boydii (18 se-

rotypen) en S. sonnei (1 serotype). Vooral dit laatste serotype 

veroorzaakt in Nederland kleine epidemieën van ziektege-

vallen, bijvoorbeeld in kindertehuizen. De andere ziet men 

meer als importziekte, vooral bij kinderen van buitenland-

se werknemers na bezoek aan het land van oorsprong.

Besmetting Vrijwel altijd van mens op mens via de fecaal-

orale weg, hoewel ook indirecte besmetting via voedsel 

mogelijk is. De infectie kan ook via oroanaal seksueel con-

tact worden overgedragen.

Epidemiologie Deze sterk infectieuze ziekte kan zich voor-

al onder kleuters en bij een laag hygiënisch niveau (onder 

andere kamperen) snel verbreiden. Overdracht via handen 

en verontreinigde deurknoppen van toiletten, handdoeken 

en dergelijke speelt een grotere rol dan de verbreiding via 

voedsel. Toch zal men bij de bestrijding ook het gebruik 

van onder andere rauwe groenten en ongekookte melk 

afraden. Bij een explosie komt een groot aantal symptoom-

loze dragers voor die voor de verspreiding van betekenis 

zijn. Opsporing daarvan kan daarom gewenst zijn.

Incubatietijd Een tot drie dagen, soms tot zeven dagen.

Klinische verschijnselen Ongeveer gelijk aan die van de 

enteritische vorm van de salmonellosen, met als verschil 

dat koorts en ziektegevoel vaak korte tijd aan de buikkram-

pen en diarree voorafgaan. De oppervlakkige ontsteking 

is vooral gelokaliseerd in het colon. De diarree is bruin 
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Besmetting Door een relatief grote dosis E. coli in voedsel 

en drank, met andere woorden via fecaal-orale besmet-

ting.

Epidemiologie Ons inzicht in het vóórkomen in Neder-

land van door enterotoxische E. coli verwekte darmziekten 

is zeer beperkt. Het is een veelvuldig voorkomende infec-

tie bij westerse reizigers naar tropische en subtropische 

gebieden.

Incubatietijd 12-72 uur.

Klinische verschijnselen De enterotoxineproducerende E. 

coli-typen zijn de voornaamste verwekkers van ‘reizigers-

diarree’: het plotseling ontstaan van diarree, waterdun 

zonder bloed, met wat buikkrampen en zonder of met 

geringe temperatuurverhoging bij bezoekers uit West-Eu-

ropa en Amerika van landen in subtropische en tropische 

gebieden. De duur van het syndroom is meestal kort: één 

tot drie dagen. Zelden is het ziektebeeld ernstig; dat gaat 

gepaard met misselijkheid, braken en uitdroging.

Laboratoriumdiagnostiek In Nederland is het slechts in 

een enkel gespecialiseerd laboratorium mogelijk E. coli te 

typeren en na te gaan of er sprake is van enterotoxinepro-

ductie.

Therapie Regeling van de vochthuishouding per os is 

meestal voldoende (zie onder Salmonella-enteritis).

Complicaties Zelden extreme uitdroging.

Overige Escherichia coli-darminfecties

Verwekker Enteropathogene E. coli-typen zijn invasief en 

kunnen ontstekingsverschijnselen veroorzaken van het 

slijmvlies van de dunne en de dikke darm. Een speciale 

vorm is de enterohemorragische E. coli, waarbij bloederige 

diarree optreedt en waarbij het hemolytisch-uremisch 

syndroom kan ontstaan.

Besmetting Fecaal-oraal (zie onder Epidemiologie).

Epidemiologie Ons inzicht in het vóórkomen in Nederland 

van door enterotoxische, invasieve of ‘enteropathogene’ 

stammen van E. coli verwekte darmziekten is zeer beperkt. 

Naast autochtone – in Nederland geacquireerde – gevallen 

zullen veel besmettingen – voornamelijk bij volwasse-

nen – tijdens verblijf in het buitenland worden verkregen 

(‘reizigersdiarree’).

Berucht zijn epidemietjes van gastro-enteritis door E. 

coli op zuigelingenafdelingen van ziekenhuizen en in 

crèches. Bij deze fecaal-orale besmettingen speelt de gecon-

tamineerde hand van de verzorgenden vaak een grote rol. 

Epidemietjes van diarree op afdelingen van pasgeborenen 

deden zich in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw 

Preventie Preventie bestaat uit goede verhitting van vlees 

en zorgvuldige hygiëne in de keuken.

Campylobacter-infectie

Verwekker Campylobacter jejuni.

Besmetting Via de tractus digestivus, vooral door het 

manipuleren en gebruik van rauw of onvoldoende verhit 

kippenvlees en contact met jonge huisdieren.

Epidemiologie Infectie met Campylobacter jejuni komt in 

Nederland frequent voor: infecties met Campylobacter 

zijn thans de meest voorkomende voedselbesmettingen. 

Pluimvee is vrijwel altijd besmet.

Incubatietijd Ongeveer twee tot vier dagen.

Klinische verschijnselen De ziekte begint acuut met koorts 

tot 39-40 °C, algemene klachten met hoofdpijn en soms 

verwardheid. Na enige dagen volgen buikkrampen, mis-

selijkheid en diarree. De feces zijn waterdun, slijmerig, 

stinkend en in ongeveer de helft van de gevallen bloede-

rig, vooral als het colon in het ziekteproces is betrokken. 

Dit ziektebeeld lijkt dus op een shigellose. Bij een derde 

van de patiënten verloopt de infectie vanaf het begin als 

een enteritis, zonder dat er koorts aan voorafgaat, en komt 

dan meer overeen met de enteritische vorm van salmonel-

losen. De duur van de verschijnselen kan variëren van 

enige dagen tot wel drie à zes weken.

Laboratoriumdiagnostiek Campylobacter spp., een gramne-

gatief krom staafje, stelt speciale eisen aan de cultuurme-

dia en is te kweken uit de feces, soms uit het bloed.

Therapie Regeling van de vochthuishouding en dieet. Ern-

stige vormen behandelen met antibiotica: erytromycine 2 g 

per os per dag (30 mg per kg lichaamsgewicht bij kinderen). 

Ook de fluorochinolonen zijn effectief (cave resistentie).

Complicaties Uitdroging, zelden sepsis, reactieve artritis 

en ziekte van Guillain-Barré.

Preventie Preventie bestaat uit het zorgvuldig omgaan 

met mogelijk besmet vlees (rauw en bereid vlees geschei-

den houden) en voldoende verhitten van vlees (vooral kip) 

voor consumptie.

Enterotoxinevormende Escherichia coli-
darminfectie

Verwekker Enterotoxische E. coli-typen produceren een 

thermolabiel en/of een thermostabiel exotoxine die een 

secretorische diarree verwekt door een mechanisme dat 

te vergelijken is met dat van het toxine van V. cholerae (zie 

onder Cholera).



6

174  Interne geneeskunde

en). De ziekte begint zeer acuut met braken, hevige, voort-

durende, waterige diarree (van bruin tot licht bruingrijs van 

kleur, rijstwaterachtig), snelle uitdroging en shock. Buik-

krampen en belangrijke temperatuurverhoging behoren 

niet tot het ziektebeeld.

De waterdunne (‘rijstwaterdiarree’), bijna met plasma 

isotone diarree wordt veroorzaakt door een exotoxine die 

door de vibrionen wordt geproduceerd. Zoals besproken, 

veroorzaakt deze toxine een toename van cyclisch AMP 

intracellulair in de epitheelcellen van de dunne darm. Daar-

door wordt de NaCl-resorptie geremd en de actieve Cl-uit-

scheiding naar het lumen van de dunne darm gestimuleerd, 

in een mate die resorptie in de dikke darm te boven gaat. 

Dit veroorzaakt de kenmerkende ‘rijstwaterdiarree’. Deze 

hevige, vaak dodelijke vorm zal niet snel worden miskend, 

maar ook lichter verlopende enteritiden, te vergelijken met 

salmonellosen en shigellosen, kunnen door choleravibrio-

nen worden veroorzaakt. Bij deze patiënten dient men de 

diagnose cholera dus niet a priori te verwerpen indien de 

klassieke rijstwaterdiarree niet wordt gezien.

Laboratoriumdiagnostiek Vibrionen (iets gekromde, gram-

negatieve staven) zijn te vinden in het grampreparaat van 

braaksel en feces; ze zijn te kweken uit de feces.

Therapie Een snel infuus van fysiologisch zout, aangevuld 

met kalium en bicarbonaat, leidt in enige uren tot verbete-

ring van de klinische toestand. Als antibiotica worden tetra-

cyclinepreparaten gegeven. Patiënten met minder ernstige 

verschijnselen kan men oraal rehydreren (zie Salmonella-

enteritis). De orale rehydratievloeistof heeft een ware om-

mekeer gebracht in de slechte prognose die cholera in tro-

pische landen had. Het principe van de behandeling is dat 

gebruik wordt gemaakt van het door glucose gefaciliteerde 

transport van natrium en water (dit transportmechanisme 

wordt niet door de infectie aangetast).

Complicaties Zie hiervoor.

Preventie Een goede sanitaire infrastructuur (schoon 

drinkwater!) is het beste wapen in de strijd tegen cholera. 

De thans ter beschikking staande vaccins tegen cholera 

hebben nauwelijks waarde: ze beschermen slechts een klein 

deel van de geïmmuniseerden gedurende korte tijd (slechts 

enkele maanden). Bijzonder belangrijk voor de versprei-

ding van de ziekte is het aantal symptoomloze dragers van 

choleravibrionen, vooral van de V. eltor-variëteit. Vaccinatie 

voorkomt het dragerschap niet.

Enteritis door virussen

Verwekker Norovirus, rotavirus en andere virussen zoals 

adeno- en enterovirussen.

Besmetting Fecaal-oraal, ook via de voeding.

voor. Thans is dit zeldzaam. Epidemieën door besmet voed-

sel en drinkwater zijn in Nederland zeldzaam. Van de ente-

rohemorragische E. coli-infecties zijn epidemietjes beschre-

ven bij kinderen en in verpleeg- en verzorgingshuizen; er is 

een relatie met rundvlees (‘hamburgerziekte’).

Incubatietijd 12-72 uur.

Klinische verschijnselen De enteropathogene, vaak invasieve 

E. coli-typen verwekken een meer op dysenterie lijkend 

ziektebeeld, waarbij de ontsteking van de dikke darm aan-

leiding kan geven tot hoge koorts en diarree met slijm- en 

bloedbijmenging.

Laboratoriumdiagnostiek In Nederland is het slechts in en-

kele gespecialiseerde laboratoria mogelijk E.coli te typeren 

en na te gaan of er sprake is van enterotoxineproducerende 

of enteropathogene typen. De indicatie voor een dergelijk 

uitgebreid onderzoek bestaat alleen bij ophoping van ziek-

ten met diarree in bepaalde patiënten- of bevolkingsgroe-

pen en na uitsluiten van andere bacteriële, parasitaire en 

virale oorzaken.

Therapie Regeling van de vochthuishouding per os is 

meestal voldoende (zie onder Salmonella-enteritis).

Complicaties Soms leidt de diarree tot extreme uitdroging. 

Bij infectie door enterohemorragische E. coli kan bloedver-

lies voorkomen; bij kinderen ontstaat soms het hemoly-

tisch-uremisch syndroom.

Preventie Naast een goede hygiënische voedselbereiding 

bestaat de preventie vooral uit scrupuleuze hygiëne bij de 

verzorging van zuigelingen en kleuters, zoals zorgvuldige 

handhygiëne, het verstrekken van bacteriologisch betrouw-

bare flesvoeding, flessen en spenen, en een nauwgezette 

algemene hygiëne in verblijfs- en werkruimten.

Cholera

Verwekker Vibrio eltor en Vibrio cholerae.

Besmetting Via drank en voedsel; soms ook direct van mens 

op mens.

Incubatietijd Eén tot vijf dagen.

Epidemiologie De ziekte wordt hier genoemd omdat ze 

betrokken moet worden in de differentiële diagnose van 

patiënten met diarree die uit de tropen afkomstig zijn. 

Incidentele importgevallen komen voor in geheel Europa, 

waaronder Nederland. De epidemiologie van cholera is in 

wezen dezelfde als die van de andere, reeds besproken ziek-

ten die door water en voedsel op de mens kunnen worden 

overgedragen. Cholera verspreidt zich in epidemieën die 

doorgaans grote delen van de wereld omvatten (pandemie-
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Casuïstiek 

• Brucellose als importziekte bij een jonge man met 

artritis

• Een jongen met cholera uit India

• Gastro-enteritis door Salmonella afkomstig van als 

huisdier gehouden slangen

6.7  Infectieziekten met exanthemen

Een aantal infectieziekten gaat gepaard met uitslag van 

de huid (exantheem); wanneer de uitslag zich op de 

slijmvliezen manifesteert, noemt men het enantheem. 

Dergelijke huidaandoeningen kunnen ook manifestaties 

zijn van intoxicaties en overgevoeligheidsreacties en deze 

moeten steeds in de differentiële diagnose worden be-

trokken. Bij het opnemen van de anamnese moet daarom 

aandacht worden besteed aan mogelijke contacten met 

infectieuze patiënten, aan het gebruik van geneesmid-

delen en aan expositie aan toxische stoffen en allergenen. 

Belangrijk is een nauwkeurige anamnese wat betreft duur 

en aard van de prodromale verschijnselen, het moment 

van uitbreken van de uitslag, de plaats waar het exan-

theem begint en de wijze van verspreiding over de huid 

en eventuele verandering in het verloop van de tijd.

De inspectie van het exantheem moet worden uitge-

voerd bij een goede belichting; daarbij wordt gelet op 

de verdeling over huid en slijmvliezen, de dichtheid van 

de laesies en de aard en kleur van de laesies: erythemata 

(roodheid door capillairverwijding, wegdrukbaar), macu-

lae (vlekken in het niveau van de huid), papulae (omschre-

ven laesies, iets boven de oppervlakte verheven), vesiculae 

(blaasjes, gevuld met betrekkelijk helder vocht), pustulae 

(gevuld met troebel vocht of pus), bullae (grotere blaren), 

crustae (korsten, door indrogen van het exsudaat) en ten 

slotte petechieën en purpura (puntvormige of iets grotere, 

streperige bloedinkjes, niet wegdrukbaar).

Casuïstiek 

• Gewrichtspijn en exantheem uit Australië, veroor-

zaakt door Ross-river-virus

• Een vrouw met een verheven gepigmenteerde 

zwelling op de romp

6.7.1   Roodvonk (scarlatina)

Verwekker Streptococcus pyogenes (= hemolytische strepto-

kok groep A).

Besmetting Meestal druppelinfectie, zelden wondinfectie 

(wondroodvonk bijvoorbeeld bij brandwonden en water-

pokken).

Epidemiologie Norovirussen komen het gehele jaar voor, 

maar vooral in de winter. Het aantal norovirusinfecties 

wordt geschat op een half miljoen per jaar en het komt 

voor bij alle leeftijdsgroepen. Rotavirusinfecties komen 

vooral voor bij zuigelingen en jonge kleuters, vooral in de 

winter. Overdracht kan via direct contact of via voedsel of 

water. Vooral schelpdieren zijn een bron van virale voed-

selinfecties. Uitbraken treden gemakkelijk op in gesloten 

gemeenschappen (bijvoorbeeld cruiseschepen).

Incubatietijd Afhankelijk van het virus meestal één tot 

vier dagen.

Klinische verschijnselen Een acute ziekte met kortdurende 

koorts, braken en enkele dagen diarree. Bij zuigelingen 

soms zeer waterige diarree zonder koorts. Norovirusinfec-

ties bij ouderen kunnen leiden tot uitdroging.

Laboratoriumdiagnostiek Kweken van feces en keeluit-

strijk. Men neemt tweemaal een bloedmonster af voor het 

aantonen van een toename van antistoffen (ELISA; eerste 

en derde ziekteweek).

Complicaties Uitdroging.

Preventie Ook hier bestaat de beste preventie uit een 

goede persoonlijke hygiëne (handhygiëne!) en een goede 

hygiëne van de omgeving.

Kernpunten

• In Nederland zijn Salmonella typhimurium en Sal-

monella enteritidis de belangrijkste verwekkers van 

salmonellosen.

• Zuigelingen en ouderen lopen bij salmonellosen 

het grootste gevaar.

• Bij iedere diarree is orale rehydratievloeistof be-

langrijk bij de behandeling.

• Buiktyfus is een importziekte met een kenmerkend 

klinisch beeld.

• Brucellose is een zoönose.

• Shigellose is een sterk infectieuze ziekte.

• Yersinia kan een pseudoappendicitis veroorzaken.

• Campylobacter-infecties zijn de meest voorkomen-

de voedselbesmettingen.

• Enterotoxische E. coli veroorzaken reizigersdiarree.

• Enteropathogene E. coli-typen veroorzaken een op 

dysenterie lijkend beeld.

• De exotoxine van de vibrio is verantwoordelijk voor 

rijstwaterdiarree.

• Verschillende virussen kunnen enteritis veroorza-

ken.
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kan vaak uit de keel worden gekweekt; de antistreptolysine-

titer kan oplopen.

Therapie Penicilline per os gedurende tien dagen, bijvoor-

beeld viermaal 125 mg feneticilline bij kinderen tot en met 

12 jaar; bij ouderen viermaal 500 mg.

Complicaties Peritonsillitis, otitis media acuta, lymfade-

nitis colli, acuut reuma (zie paragraaf 15.7 en 22.7), acute 

glomerulonefritis, toxischeshocksyndroom (zie paragraaf 

6.3.1).

Preventie Na een aanval van acuut reuma wordt geduren-

de ten minste tien jaar profylaxe gegeven in de vorm van 

penicilline (bijvoorbeeld maandelijks één injectie penidu-

ral) om een recidief van de streptokokkeninfecties te voor-

komen. Bestrijding van streptokokkeninfecties is moeilijk 

omdat veel gevallen niet als zodanig herkenbaar zijn en 

immunisatie niet mogelijk is. Bij kleine epidemieën, die 

bijvoorbeeld in een school optreden, kan het aanbeveling 

verdienen te zoeken naar ‘gemiste’ gevallen van strepto-

kokkeninfecties (tonsillitis, otitis media, lymfadenitis) en 

deze te behandelen. Bij ernstige invasieve infecties door 

groep A-streptokokken (‘streptokokkentoxisch shocksyn-

droom’ of fasciitis necroticans) is het gebruikelijk gezins-

leden of daarmee gelijkstaande contacten tien dagen te 

behandelen met clindamycine of met een combinatie van 

orale penicilline en rifampicine.

Kernpunten

• Roodvonk heeft een typisch exantheem.

• Na acuut reuma wordt gedurende ten minste tien 

jaar penicilline gegeven.

Casuïstiek 

• Een meisje met koorts, keelpijn en huiduitslag

6.7.2   Erysipelas (wondroos, belroos)

Verwekker Streptococcus pyogenes (= hemolytische strepto-

kok groep A). Erysipelas wordt veroorzaakt door het ery-

trogeen exotoxine van de bacterie.

Epidemiologie In tegenstelling tot roodvonk is erysipelas 

een ziekte die voornamelijk bij oudere mensen voorkomt.

Incubatietijd Een à twee dagen.

Klinische verschijnselen Acuut begin, met een zich van de 

plaats van de invasie uitbreidend erytheem, vaak felrood 

Epidemiologie Infecties met Streptococcus pyogenes gaan niet 

altijd met exantheem gepaard. In iedere gemeenschap – 

vooral onder kinderen – bestaat een zekere circulatie van 

deze hemolytische streptokokken. Onder invloed van een 

aantal nog onbegrepen factoren kan het aantal ziektege-

vallen stijgen. Zo wordt de laatste jaren in Noord-Ameri-

ka en Europa een toename gezien van ernstige invasieve 

infecties en het toxischeshocksyndroom veroorzaakt door 

hemolytische streptokokken groep A. Het gaat hierbij 

vooral om bepaalde typen streptokokken uit groep A (T-

typering gebaseerd op serologie en M-typering gebaseerd 

op genotypering). De piek van de streptokokkeninfecties 

ligt in de winter. Bepaalde typen Streptococcus pyogenes ge-

ven meer aanleiding tot acute glomerulonefritis als com-

plicatie dan andere; zo is type 12 bekend als nefritogeen.

Incubatietijd Een à twee dagen, soms tot zeven dagen.

Klinische verschijnselen Acuut begin met koorts, keelpijn 

en algemene klachten van hoofdpijn, misselijkheid en 

braken. De temperatuur kan 39-40 °C bereiken en daalt 

in een dag of drie tot de norm. Het karakteristieke fol-

liculaire exantheem ontstaat soms enkele uren, maar ook 

één of twee dagen na het begin van de ziekte: een erytheem 

met iets verheven extrarode puntjes ten gevolge van capil-

lairverwijding in de haarfollikels onder invloed van de 

erytrogene toxine van de streptokok (rood ‘kippenvel’). Het 

erytheem begint vaak op de borst en verspreidt zich over 

de romp, de proximale gedeelten van de ledematen en het 

gelaat. Het laat de neus-kin-driehoek vrij (‘narcosekapje’); 

soms is het wat vlekkig op de perifere gedeelten van de 

ledematen. Het gaat vaak gepaard met lichte jeuk en een 

strak, prikkelend gevoel in de huid van de vingers. In de 

huidplooien zijn bloedinkjes te zien ten gevolge van de ca-

pillairaandoening. Wanneer men met de steel van de hamer 

over het exantheem strijkt, ontstaat een witte streep (dermo-

graphie blanche). De uitslag verbleekt soms weer in korte tijd.

In het begin van de ziekte vertoont de farynx vaak een 

felrood enantheem; de tonsillen zijn ontstoken en soms 

met wit beslag bedekt. De angina kan gepaard gaan met een 

pijnlijke zwelling van de lymfeklieren in de hals. De tong, 

die aanvankelijk beslagen is, verliest dit beslag na één of 

twee dagen en is dan felrood met gezwollen papillen (fram-

bozen- of aardbeientong).

Na genezing van de ziekte ontstaat in de tweede ziekte-

week, omstreeks de tiende dag, een typische vervelling van 

de huid, die meestal begint op de vinger- en teentoppen met 

kleine schilfertjes en zich soms uitbreidt met wat grovere 

schilfers over de handpalmen en voetzolen.

De laatste jaren heeft roodvonk veel van zijn felle karak-

ter verloren, zodat het exantheem soms beperkt blijft tot de 

binnenzijde van de bovenarmen en -benen en de liesstreek 

en slechts met moeite te ontdekken is.

Laboratoriumdiagnostiek Enige eosinofilie in het perifere 

bloed; soms licht gestoorde leverbiochemie. De streptokok 
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gegeven (bijvoorbeeld eenmaal per maand een penidu-

ralinjectie).

Kernpunt

• Erysipelas wordt door een erytrogeen toxine ver-

oorzaakt.

Casuïstiek 

• Een vrouw met pijnlijk erytheem na een borstspa-

rende operatie

• Gangreen van Fournier

6.7.3   Mazelen (morbilli)

Verwekker Mazelenvirus.

Besmetting Aerogeen, dat wil zeggen door inademing 

van de zeer vluchtige kleine ingedroogde kernen van 

virusbevattende sputumdeeltjes afkomstig van patiënten.

Epidemiologie Mazelen hebben een zo hoge mate van 

infectiositeit dat vóór de tijd van de vaccinatie 70% van 

de kinderen in Nederland de ziekte doormaakte voor 

de leeftijd van 5 jaar en 98% voor de leeftijd van 10 jaar. 

In ontwikkelingslanden zijn mazelen nog altijd een 

infectieziekte die in belangrijke mate bijdraagt aan de 

kindersterfte. In Nederland wordt omstreeks 95% van de 

kinderen op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar met een 

levend verzwakt combinatievaccin tegen bof, mazelen en 

rodehond gevaccineerd. Bij ongevaccineerden zoals bevin-

delijk gereformeerden en antroposofen doen zich soms 

kleine en grote epidemieën voor. De laatste grote epide-

mie in Nederland (onder bevindelijk gereformeerden) was 

in 1999/2000, met ruim 3300 gerapporteerde gevallen en 

van kleur en iets boven de oppervlakte verheven, zodat 

een wat verheven scherpe begrenzing kan worden waar-

genomen (figuur 6.13). De huidaandoening veroorzaakt 

een pijnlijk strak gevoel bij de patiënt en is pijnlijk bij 

aanraken. Soms ontstaan slappe, vlakke, met troebel geel 

vocht gevulde blaren (erysipelas bullosa). De verschijn-

selen worden door een erytrogene toxine veroorzaakt. 

Zelden is de verwekker Staphylococcus aureus. Na gene-

zing ontstaat er plaatselijk schilfering. Het begin van 

de infectie gaat vaak gepaard met hoge koorts en alge-

mene ziekteverschijnselen, maar de temperatuur kan 

subfebriel zijn en bij oudere patiënten zelfs ontbreken. 

Predisponerend zijn oedemen, ulcera cruris en diabetes 

(bij lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek 

hierop letten!). Erysipelas recidiveert nogal eens op de-

zelfde plaats.

Laboratoriumdiagnostiek Meestal leukocytose en links-

verschuiving. Slechts zelden wordt de streptokok uit 

een huidlaesie of uit het bloed geïsoleerd. Wel kan men 

eventueel een stijgende antistreptolysinetiter (AST) aan-

tonen.

Therapie Penicilline, ten minste viermaal 1 g feneticil-

line per os; bij een zieke patiënt parenteraal beginnen 

(viermaal 1 miljoen E benzylpenicilline i.v. of bicilline 

2,4 miljoen E. i.m. per dag). Wanneer de therapie niet 

aanslaat, moet met een penicillinasevormende Staphylo-

coccus aureus als verwekker rekening worden gehouden 

(therapie: viermaal 1 g flucloxacilline per os).

Complicaties Sepsis en toxischeshocksyndroom, ab-

cesvorming, necrotiserende fasciitis (figuur 6.14), acute 

glomerulonefritis (zie tabel 6.11).

Preventie Individuele preventie bestaat uit een goede 

verzorging van de huid. Bij frequent recidiverende erysi-

pelas wordt een onderhoudsbehandeling met penicilline 

Figuur 6.13 Erisipelas. Figuur 6.14 Necrotiserende fasciitis veroorzaakt door Strepto-

coccus pyogenes. Huid en onderhuids bindweefsel en vetweef-

sel zijn necrotisch geworden. Patiënten met deze complicatie 

vertonen tevens een toxischeshocksyndroom.
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Het vaccin wordt toegediend tegelijkertijd met een levend 

verzwakt vaccin tegen bof en rodehond (BMR-vaccin) op 

de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. In verband met pas-

sief overgedragen persisterende maternale immuniteit 

moet inenting met verzwakt levend mazelenvirusvaccin 

niet eerder dan in de veertiende levensmaand gebeuren 

(BMR-vaccinatie vindt vaak tegelijk plaats met – in de 

andere arm – de vierde DKTP-vaccinatie). Kinderen tus-

sen 6 en 14 maanden die een reëel risico lopen op mazelen 

(bijvoorbeeld bij verblijf in de tropen) kunnen vervroegd 

worden gevaccineerd (herhalen op de leeftijd van 14 

maanden in verband met de grote kans op vaccinfalen). 

Vijf tot twaalf dagen na de inenting kan (lichte) koorts en/

of huiduitslag ontstaan. Kinderen met hoge koorts kun-

nen, indien hiertoe gepredisponeerd, een febriele convul-

sie krijgen. Alle kinderen dienen te worden ingeënt.

Contra-indicaties worden gevormd door ziekten met 

koorts, primaire of secundaire immuundeficiënties en 

behandeling met corticosteroïden, antimetabolieten en 

bestraling. Omdat het mazelenvirus wordt gekweekt in 

cellen afkomstig van kippenembryo’s, zijn anafylactoïde 

reacties op kippeneiwit reden de BMR-vaccinatie onder 

strikte medische begeleiding uit te voeren. Overgevoelig-

heid voor kippeneiwit als zodanig is geen contra-indica-

tie. Na toediening van immunoglobuline moet men ten 

minste drie maanden wachten alvorens te vaccineren.

Kernpunt

• Mazelen heeft een typisch exantheem.

6.7.4   Rodehond (rubella)

Verwekker Rubellavirus.

Besmetting Druppelinfectie

Epidemiologie De besmettelijkheid begint ongeveer vijf 

dagen voor het uitbreken van het exantheem; het virus 

is reeds een week voor het uitbreken van de huideruptie 

in de keel aantoonbaar. De besmettelijkheid duurt tot en 

met vijf dagen na het verschijnen van de vlekjes. Het per-

centage kinderen en volwassenen dat immuun is, stijgt 

met de leeftijd veel minder snel dan bij mazelen: rubella 

is minder infectieus, voornamelijk omdat – anders dan bij 

mazelen – hoest geen verschijnsel van de ziekte is. Door 

de algemene vaccinatie komt rodehond in Nederland vrij-

wel niet meer voor. Wel ziet men soms uitbraken onder 

ongevacineerden. In 2004/2005 was er onder bevindelijk 

gereformeerden een grote uitbraak waarbij ook 32 zwan-

gere vrouwen werden geïnfecteerd van wie dit bij 11 tot 

congenitale afwijkingen bij het kind leidde.

Incubatietijd Twee tot drie weken.

drie sterfgevallen. In geürbaniseerde gebieden waar niet 

tegen mazelen wordt gevaccineerd, doet de ziekte zich 

voor in de vorm van een tweejaarlijkse epidemische ver-

heffing. De ziekte is reeds infectieus vanaf het begin van 

het prodromale stadium (dat wil zeggen vanaf ongeveer 

vier dagen voor het uitbreken van het exantheem) tot 

circa vier dagen nadat het exantheem is verschenen.

Incubatietijd Tien dagen.

Klinische verschijnselen De ziekte begint met de verschijn-

selen van een infectie van de bovenste luchtwegen, met 

een opvallend waterige conjunctivitis, veel afscheiding 

van het neusslijmvlies en een droge kuch die soms over-

gaat in een blafhoest (die de voorbode van pseudokroep 

kan zijn). De temperatuur loopt op tot 39-40 °C. Deze 

prodromen duren twee tot vier dagen.

Tijdens dit stadium zijn op het wangslijmvlies, tegen-

over de premolaren, de zeer kleine witte vlekjes van Kop-

lik te zien, die het uitbreken van mazelen met zekerheid 

aankondigen. Na een kortdurende lichte daling van de 

temperatuur stijgt deze opnieuw en ontstaat het typische 

mazelenexantheem dat begint als lichtrode vlekjes achter 

de oren en tussen het haar en dat zich spoedig uitbreidt 

over gelaat, hals, borst, rug en bovenste ledematen. Het 

exantheem verplaatst zich in één of twee dagen naar de 

onderste ledematen, zodat soms valt waar te nemen dat de 

efflorescenties daar nog een frisrode tint hebben, terwijl 

die op de bovenste lichaamshelft al wat verbleken. De 

vlekken zijn wisselend van grootte, soms wat ineenvloei-

end, maar steeds is daartussen normale huid te zien. Soms 

is het exantheem hemorragisch (‘blauwe mazelen’), maar 

dit maakt de prognose niet slechter. Als het exantheem 

uitgebroken is, verdwijnen de vlekken van Koplik. De 

temperatuur daalt in een dag of vijf; nadat het exantheem 

verdwenen is, ontstaat een diffuse fijne schilfering.

Laboratoriumdiagnostiek Specifieke antimazelen-IgM-

bepaling, een titerstijging in IgG-antistoffen of virusiso-

latie.

Therapie Geen.

Complicaties Pseudokroep, bronchopneumonie, otitis 

media acuta en acute encefalitis die een ernstige prognose 

heeft. De subacute scleroserende panencefalitis wordt als 

een late complicatie van mazelen beschouwd (incubatie-

tijd: enkele jaren).

Preventie Toediening van normaal immunoglobuline 

(0,25 ml/kg lichaamsgewicht) kan – mits toegediend bin-

nen zes à acht dagen na expositie – de ziekte mitigeren 

(morbilloïd). Dit is aangewezen bij kinderen jonger dan 6 

maanden die zijn geboren uit niet-immune moeders.

Immunisatie met een verzwakt levend mazelenvirus-

vaccin is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. 
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Preventie Postexpositie na een risicocontact van een sero-

negatieve zwangere met menselijk immunoglobuline is 

controversieel.

Vaccinatie met verzwakt levend vaccin is nodig voor 

alle vrouwen. De vaccinatie voor elfjarige meisjes is sinds 

1973 in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. Om 

tot een snellere daling van het aantal gevallen van conge-

nitale rubella te komen, worden vanaf 1987 alle kinderen 

– zowel jongens als meisjes – reeds op de leeftijd van 14 

maanden en 9 jaar tegen rubella ingeënt, in combinatie 

met de vaccinatie tegen bof en mazelen. Door de hoge vac-

cinatiegraad circuleert het rubellavirus in Nederland niet 

meer. Zoals voor toediening van alle levende vaccins geldt, 

vormt zwangerschap in principe een contra-indicatie en 

dient tot twee maanden na de enting te worden voorko-

men. Mocht onverhoopt toch tijdens zwangerschap zijn 

gevaccineerd of treedt zwangerschap op, dan blijkt het 

risico van congenitale misvorming door het vaccinvirus 

zo gering dat een dergelijke situatie geen (medische) 

reden tot abortus is. Ongemak na de enting: artralgie. 

Screening op rubella tijdens de graviditeit is als routine 

niet aangewezen.

Kernpunt

• Rubella bij vrouwen in de eerste zestien weken van 

de graviditeit kan leiden tot congenitale misvor-

mingen.

6.7.5   Erythema infectiosum (vijfde ziekte)

Verwekker Humaan parvovirus B19.

Besmetting Druppelinfectie.

Epidemiologie Erythema infectiosum is typisch een ziekte 

van het schoolgaande kind. De besmettelijkheid begint, 

naar men aanneemt, enkele dagen voor het verschijnen 

van het exantheem en duurt drie tot vijf dagen.

Incubatietijd Ongeveer tien dagen.

Klinische verschijnselen De ziekte begint bij kinderen met 

een exantheem dat zich het eerst manifesteert op de wan-

gen als kleine rode vlekjes en zich spoedig uitbreidt en 

ineenvloeit tot een diffuus erytheem dat over de rand van 

de onderkaak heen reikt en vrij scherp begrensd is (slapped 

cheek); het laat de neusrug en de neuswortel vrij. De uit-

breiding strekt zich in een dag of twee uit tot de bovenste 

ledematen aan de dorsale zijde, tot de bovenbenen vooral 

aan de voorzijde, en tot de nates. De wat grove vlekken 

bleken spoedig centraal op, zodat er een guirlandevormig 

exantheem op deze lichaamsdelen ontstaat (Ringelröteln). 

In het begin is het wat moeilijk te onderscheiden van 

roodvonk of rubella, omdat de eerste dag soms enkele 

Klinische verschijnselen Eén tot vijf dagen voor het uit-

breken van het exantheem kunnen er – vooral bij adoles-

centen en volwassenen – lichte prodromen voorkomen. 

Deze kunnen bestaan uit anorexie, malaise, conjuncti-

vitis, hoofdpijn en lichte temperatuurverhoging. Deze 

verschijnselen verdwijnen soms bij het uitbreken van 

het exantheem. De uitslag begint vaak in het gelaat met 

kleine, lichtroze vlekjes, op het voorhoofd spoedig wat in-

eenvloeiend, waarbij de patiënten lichte klachten hebben 

over een wat strak gevoel in de huid. De uitslag breidt zich 

snel uit, zodat ook kleine, ronde, vrij regelmatige vlekjes 

kunnen worden aangetroffen op de romp. Volwassenen 

klagen soms over pijn in de gewrichten zonder dat deze 

zichtbare afwijkingen of functiebeperking tonen. De con-

junctivae zijn licht geïnjiceerd. Kleine lymfeklieren kun-

nen palpabel worden in de hals, in de nek, op de mastoi-

deae en op het achterhoofd; het is een voorbeeld van een 

benigne lymfadenopathie. De patiënten zijn nauwelijks 

ziek en de temperatuur is vrijwel niet verhoogd, hoewel 

hierop uitzonderingen voorkomen. Na drie tot vijf dagen 

verdwijnt het exantheem. De uitslag heeft niet altijd deze 

klassieke kenmerken, maar kan ook elders op het lichaam 

wat ineenvloeien, zodat de vlekjes dan onregelmatiger 

van grootte zijn. Door virusonderzoek zijn de atypische 

gevallen te diagnosticeren. Een aanzienlijk aantal geval-

len verloopt subklinisch (zonder exantheem).

Laboratoriumdiagnostiek Serologisch onderzoek naar 

toename van specifieke IgG-antistoffen of eenmalige 

specifieke antirubella-IgM-bepaling. In de eerste dagen 

kan het virus worden gekweekt uit keel, neus en urine 

(geen routine).

Therapie Geen.

Complicaties Bij de patiënt treden zeer zelden complica-

ties op, zoals postinfectieuze encefalitis of purpura (ten 

gevolge van trombocytopenie). De ziekte ontleent haar 

belang aan het feit dat een primaire infectie bij vrouwen 

in de eerste zestien weken van de graviditeit congenitale 

misvormingen van de vrucht teweeg kan brengen (hart, 

hersenen, ogen, oren, achterblijven in groei, hepatosple-

nomegalie, e.d.). De kans op misvormingen is in de eerste 

vier weken van de zwangerschap groot en bedraagt circa 

80%, in de tweede vier weken 30 tot 40%, in de periode 

negen tot twaalf weken en dertien tot zestien weken res-

pectievelijk 20% en 10%; na zestien weken daalt de kans 

op vruchtbeschadiging sterk. Ook kan het kind bij de 

geboorte gezond lijken, maar in een aantal gevallen ont-

staan vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 1 jaar toch nog 

ziekteverschijnselen (late-onset disease) zoals exantheem, 

interstitiële pneumonie, doofheid, chronische diarree en 

hypogammaglobulinemie. Neonaten die in utero met 

rubellavirus geïnfecteerd zijn, kunnen op hun beurt vaak 

gedurende vele maanden het virus verspreiden met de 

urine en via de keel.



6

180  Interne geneeskunde

tot de voetzolen toe. Dit exantheem verdwijnt in ongeveer 

drie dagen, waarna het kind genezen is. Deze ziekte wordt 

soms voor rubella gehouden. Andere virale verwekkers 

(ECHO-virussen, rubella) kunnen bij het jonge kind ook 

een op exanthema subitum lijkende ziekte veroorzaken.

Laboratoriumdiagnostiek Antistofbepaling, nog geen 

routine.

Therapie Geen.

Complicaties Reactivaties van HHV-6 zijn beschreven, 

maar de klinische betekenis is onduidelijk.

Kernpunt

• HHV-6 veroorzaakt het meest voorkomende exan-

theem bij het jonge kind.

6.7.7   Overige exanthemen

Er zijn exanthemen die niet bij de hierboven beschreven 

ziekten kunnen worden ondergebracht. Ze komen vaak 

voor in epidemische golven van licht koortsende ziekten 

met griepachtige klachten (hoofdpijn, lichte spierpijnen, 

wat keelpijn). Virusonderzoek maakt het soms mogelijk 

een etiologie op te sporen. Deze exanthemen kunnen een 

gevolg zijn van infectie met verschillende enterovirussen 

(ECHO- en coxsackie A-virussen en enterovirus type 71) en 

adenovirussen. Ongetwijfeld spelen ook andere virussen 

een rol.

6.7.8   Waterpokken (varicella)

Verwekker Varicellazostervirus (VZV).

Besmetting Aerogeen en druppelinfectie.

Epidemiologie Varicella is besmettelijk en komt voorna-

melijk op de schoolleeftijd voor. Toch kunnen ook volwas-

senen (vooral mensen die uit de tropen afkomstig zijn) 

door de ziekte worden getroffen. De besmettelijkheid 

begint ongeveer vijf dagen voor het uitbreken van het 

exantheem en duurt tot ongeveer een week na het ver-

schijnen van de laatste groep nieuwe blaasjes.

Incubatietijd Twee tot drie weken.

Klinische verschijnselen Bij kinderen begint de ziekte 

meestal acuut met koorts en het typische exantheem op 

dezelfde dag. Volwassenen klagen wel eens over malaise-

gevoelens één dag voor het uitbreken van de uitslag. Het 

exantheem is soms spaarzaam, soms zeer dicht gezaaid 

over de huid en bestaat uit laesies die een bepaalde ont-

vlekjes op de romp te zien zijn. De temperatuur kan 

verhoogd zijn tot ongeveer 38 °C. Lymfeklieren kunnen 

diffuus iets vergroot zijn. De ziekte geneest in drie tot 

vijf dagen. Zelden wordt het exantheem gevolgd door 

asymmetrische artralgieën en/of artritis. Bij volwassenen 

daarentegen wordt het exantheem minder vaak gezien; 

hierbij staan vooral symmetrische gewrichtsklachten op 

de voorgrond (komen frequenter voor bij vrouwen). Deze 

klachten kunnen, ook bij kinderen, binnen twee weken 

verdwijnen maar ook enkele maanden aanhouden en 

lijken op een seronegatieve reumatoïde artritis.

Laboratoriumdiagnostiek Antistofbepaling (IgM).

Therapie Geen.

Complicaties Aplastische crisis bij patiënten met een 

chronische hemolytische anemie. Daarnaast zijn er aan-

wijzingen dat de infectie op de foetus kan worden overge-

dragen. Het gevolg hiervan zou een (spontane) abortus of 

intra-uteriene vruchtdood kunnen zijn.

Kernpunt

• Parvovirus-B19-infectie: bij volwassenen staan 

symmetrische gewrichtsklachten op de voorgrond.

Casuïstiek 

• Een meisje met exantheem in het handschoen- en 

sokgebied

6.7.6   Exanthema subitum

Verwekker Humaan herpesvirus type 6 (HHV-6).

Besmetting Waarschijnlijk druppelinfectie.

Epidemiologie Dit is het meest voorkomende exantheem 

bij het jonge kind. In de literatuur zijn hier en daar epide-

mietjes in zuigelingentehuizen beschreven.

Incubatietijd Waarschijnlijk acht tot tien dagen.

Klinische verschijnselen De aandoening komt voornamelijk 

voor bij kinderen tot 4 jaar. Zij worden acuut ziek met vrij 

hoge koorts; het algemeen welbevinden is weinig gestoord. 

Bij fysisch onderzoek zijn geen belangrijke afwijkingen 

vast te stellen. Deze fase kan tot drie dagen duren, dan 

daalt de koorts kritisch tot de norm en blijkt het kind plot-

seling onder het exantheem te zitten: een zeer kleinvlek-

kige, lichtroze uitslag, vooral op de romp, maar vaak ook 

enigszins zichtbaar op het gelaat en soms op de ledematen, 
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sprake van een diffuse verspreiding en vermeerdering van 

virus in de cellen van deze organen.

Laboratoriumdiagnostiek Het waterpokkenvirus kan, 

vooral in de eerste dagen, worden gekweekt uit de inhoud 

van de blaasjes. In een volgens Giemsa gekleurd schrap-

sel van de bodem van een blaasje zijn – evenals bij het 

herpessimplexvirus – meerkernige reuscellen te vinden 

(tzanck-test). Tegenwoordig wordt vaker een PCR gedaan 

om VZV-DNA aan te tonen. Anti-VZV-IgM-antistoffen 

kunnen worden aangetoond of een toename van IgG-

antistoffen in een tweetal serummonsters, veertien dagen 

na elkaar afgenomen.

Therapie Lokaal mentholpoeder (tegen de jeuk). Ernstig 

verloop bij gestoorde cellulaire immuniteit: aciclovir i.v. 

of valaciclovir per os gedurende vijf tot zeven dagen (dose-

ring zie bij herpes zoster).

Complicaties Pneumonie, otitis media acuta, encefalitis.

Preventie Onder normale omstandigheden is indivi-

duele preventie niet aangewezen, maar bij patiënten 

met een gestoorde cellulaire afweer (bijvoorbeeld bij de 

ziekte van Hodgkin of door therapeutisch gebruikte 

immuunsuppressiva bij de behandeling van acute leu-

kemie bij kinderen) kan waterpokken dodelijk verlopen. 

wikkeling doorlopen. Enkele uren zijn het kleine, rode 

vlekjes, die spoedig een iets verheven centrum krijgen met 

een blaasje op de top. Het blaasje is aanvankelijk gevuld 

met vocht, maar bij het groter worden is de kleur vaak wat 

lichtgrijs. De vesikels voelen elastisch aan, barsten gemak-

kelijk of drogen in, zodat korstjes ontstaan. Na het afsto-

ten van deze korsten blijven meestal geen littekens over. 

De ontwikkeling duurt ongeveer twee tot vijf dagen. In de 

eerste dagen van de ziekte ontstaan steeds nieuwe laesies 

tussen de oude, zodat zich in een bepaald huidgebied ver-

schillende stadia naast elkaar voordoen. Ook is het opval-

lend dat het aantal laesies op de romp groter is dan op de 

ledematen. Dit is zeer duidelijk te zien indien de volaire 

zijde van de onderarm naast de buik wordt gehouden. 

Zijn er talrijke laesies, dan worden ze ook op handpalm en 

voetzool gevonden, op het behaarde hoofd en soms zeer 

dicht in het gelaat (figuur 6.15). In de mondholte barsten 

ze spoedig en vormen dan kleine ulcera. De grotere vesi-

kels op de romp hebben een ovale vorm door een kleine 

hof evenwijdig aan de richting van de huidzenuwen. De 

koorts daalt in een dag of vijf tot de norm.

Langdurig verloop van de huidafwijkingen en ernstige 

ontstekingsverschijnselen van interne organen als lon-

gen, hart en hersenen zijn mogelijk bij patiënten met een 

gestoorde immunologische afweer (zoals bij de ziekte 

van Hodgkin, bij behandeling met cytostatica of bijnier-

schorshormonen en bij premature neonaten). Bij hen is 

Figuur 6.15 Ernstige primo varicella bij een volwassene met de ziekte van Hodgkin.
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(figuur 6.16), die secundair geïnfecteerd kunnen raken. 

Na enige dagen drogen de vesikels en pustels in tot 

korsten. Na afstoting van de korsten ontstaan soms vrij 

grote huiddefecten die slechts traag dichtgranuleren met 

vorming van littekens. De infectie ontleent haar naam 

‘zona’, gordelroos, aan de lokalisatie als een gordel om 

de romp: scherp naar boven en beneden begrensd, zich 

uitstrekkend van de mediaanlijn voor tot de mediaanlijn 

achter. De gelaedeerde huid is het verzorgingsgebied van 

sensibele zenuwen.

Het virus sluimert na een in de jeugd doorgemaakte 

waterpokkeninfectie in achterwortelganglia en in gan-

glia die daarmee te vergelijken zijn. Langs de gevoelsze-

nuwen kan het virus de huid weer bereiken. De plaats 

en ook de uitgebreidheid van de aandoening variëren 

daarom. Een ernstige vorm is de herpes zoster in het 

gebied van de eerste tak van de nervus trigeminus. In het 

gebied van de tweede tak kunnen laesies worden aange-

troffen op het slijmvlies van uvula, tonsil, palatum en 

bovenkaak.

Blaasjes en ulcera op de gingiva van de onderkaak en 

de mondbodem duiden op gordelroos in het gebied van 

de derde tak van de nervus trigeminus. Bij lokalisaties in 

deze laatste twee gebieden kunnen secundaire gevallen 

van waterpokken ontstaan wanneer – via aerosolvor-

ming – het virus op niet-immune personen (onder an-

dere kinderen) wordt overgebracht.

Bij nauwkeurige inspectie van de huid bij patiënten 

met herpes zoster zijn vrij vaak kleine waterpokjes 

buiten de ‘gordel’ te vinden; dit wordt generalisatie ge-

noemd en ontstaat via de bloedbaan. Sterke generalisatie 

ziet men bij patiënten met een immuundeficiëntie door 

bijvoorbeeld behandeling met cytostatica of corticostero-

iden. Omgekeerd komt men een enkele keer op het spoor 

van een maligne ziekte door deze sterke verspreiding.

De pijn bij herpeszosterpatiënten kan zeer intens zijn. 

Verergeringen met een snijdend en stekend karakter 

maken de patiënt wanhopig en depressief. De duur kan 

uiteenlopen van het begin voor de huiduitslag tot weken 

en maanden na genezing ervan (zogenoemde post-

herpetische neuralgie).

Laboratoriumdiagnostiek Het virus kan in blaasvocht 

worden aangetoond met PCR of daaruit worden ge-

kweekt. Een titerstijging van de IgG-antistoffen is aan te 

tonen, evenals in de meeste gevallen anti-VZV-IgM.

Therapie Plaatselijk met indifferente zalf of poeder; 

pijnbestrijding, maar zonder gebruik te maken van 

verslavende middelen. Bij patiënten met cellulaire im-

muundeficiënties en sterke generalisatie, bij patiënten 

met zoster van de voorhoofdstak en bij patiënten met 

hevige pijn heeft (val)aciclovir een gunstige invloed. 

De toediening heeft alleen zin als er nog verse blaasjes 

zijn. Dosering: orale therapie met valaciclovir driemaal 

Uitsluitend voor kinderen uit deze groep staat daarom 

op beperkte schaal antivaricella-immunoglobuline 

(ZIG) ter beschikking, evenals voor neonaten van wie 

de moeder in de periode van vijf dagen voor tot en met 

twee dagen na de partus varicella doormaakt en pre-

mature neonaten met contact met waterpokken. Thans 

wordt in sommige landen aan deze risicogroep ook een 

levend verzwakt varicellavirusvaccin toegediend. Dit 

varicellavaccin is ook in Nederland verkrijgbaar, maar 

niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Kernpunt

• Patiënten met een gestoorde afweer kunnen ern-

stige varicella krijgen.

Casuïstiek 

• Waterpokken bij een zwangere met ernstige gevol-

gen voor moeder en kind

6.7.9   Gordelroos (herpes zoster)

Verwekker Varicellazostervirus (VZV).

Besmetting Endogene herinfectie.

Epidemiologie De ziekte kan waterpokken veroorzaken 

bij vatbare kinderen en volwassenen in de omgeving. Of 

gordelroos bij contacten van zosterpatiënten ontstaat, is 

omstreden.

Klinische verschijnselen De ziekte begint veelal met pijn in 

het huidsegment waar enige dagen tot een week later de 

typische afwijking ontstaat. Deze is vrijwel altijd eenzijdig 

gelokaliseerd en bestaat uit vesikels, gegroepeerd op een 

erythemateus gebied. De blaren zijn gevuld met wat troe-

bel grijsgeel vocht en vloeien soms ineen tot vlakke pustels 

Figuur 6.16 Confluerende laesies bij herpes zoster.
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kinderen tussen 1 en 3 jaar. Daarbij moet men bedenken 

dat bij ruim 90% van de patiënten deze primaire infectie 

symptoomloos verloopt. Op de leeftijd van 5 tot 6 jaar 

is ongeveer 50% geïnfecteerd met het virus. De kans op 

besmetting wordt mede bepaald door socio-economische 

factoren. Infectie met type 2-virus wordt meestal door 

geslachtsverkeer overgedragen. Genitale herpes wordt 

meestal veroorzaakt door type 2, maar in toenemende 

mate door type 1.

Incubatietijd Bij een primaire infectie tot twee weken.

Klinische verschijnselen Kleine kinderen kunnen door 

type 1 een uitgebreide ontsteking van grote gedeelten 

van het mondslijmvlies en de kaakranden krijgen, met 

witte blaasjes en ulcera: gingivostomatitis. De pijn maakt 

het slikken vaak onmogelijk. Eten gaat moeilijk. De aan-

doening gaat gepaard met koorts, die soms een week een 

febris continua kan zijn. De koorts neemt dan af, de pijn 

lijkt te verminderen, de genezing van het mondslijmvlies 

neemt daarna nog enige dagen in beslag. Velen kennen 

uit eigen ervaring de recidiverende ‘koortsuitslag’: het 

ontstaan van een of meer groepjes zeer kleine met helder 

tot lichtgeel vocht gevulde blaasjes op een lichtrode on-

dergrond, meestal voorafgegaan door een korte tijd van 

onaangename sensaties in het aangedane lip- of huidge-

bied (figuur 6.17).

De aandoening geneest via de vorming en afstoting van 

een korstje. Voor de functie van het oog zijn de recidive-

rende aandoeningen op de cornea (keratitis dendritica) en 

de iridocyclitis gevaarlijk.

Bij volwassenen kan een infectie met het HSV zich voor-

doen als een lymfocytaire meningitis. Ook een veel gevaar-

lijker meningo-encefalitis komt voor (herpesencefalitis). 

Hierbij is de temporale kwab de belangrijkste lokalisatie. 

Vrij opvallend is een insult vroeg in het ziektebeeld. De 

diagnose is moeilijk. Deze encefalitis heeft een ernstige 

prognose. Ook de secundaire HSV-infectie bij constitutio-

neel eczeem is een zeldzaam, maar ernstig ziektebeeld (va-

ricelliforme eruptie van Kaposi, synoniem: eczema herpeti-

cum; figuur 6.18). Boven het diafragma speelt vooral herpes-

100 mg of 30 mg aciclovir i.v. per kg lichaamsgewicht 

per dag, verdeeld over drie infusen van een uur, geduren-

de vijf tot zeven dagen. De pijn tijdens de actieve zoster 

reageert goed op deze behandeling, maar postherpetische 

pijn wordt door valaciclovir niet of nauwelijks beïnvloed.

Complicaties Meningitis serosa, verlamming van mo-

torische hersenzenuwen: bijvoorbeeld facialisparalyse 

met oorpijn, laesies in de uitwendige gehoorgang, op de 

oorschelp en in de farynx (syndroom van Ramsey-Hunt). 

Voorts ptosis, oogspierverlammingen, stoornissen in de 

pupilreacties door oculomotoriusverlamming. Zelden 

verlamming van de nervus abducens en minder frequent 

diafragmaverlamming door uitval van de nervus phreni-

cus. Ook perifere verlammingen van een arm of een been 

kunnen ontstaan door een grotere verspreiding van het 

virus in het ruggenmerg dan alleen in de radiculaire sen-

sibele zenuwvezels. Ernstige neurologische complicaties 

worden vooral bij aidspatiënten gezien. Oogcomplicaties 

bij herpes zoster van de nervus trigeminus: conjunctivitis, 

keratitis met ulceratie en drukverhoging, iridocyclitis, 

waarop vooral kans is als zosterlaesies zich op de neus-

punt uitbreiden (ramus nasociliaris).

Preventie Recent is aangetoond dat vaccinatie van gezon-

den > 60 jaar de kans op herpes zoster halveert en de ernst 

van postherpetische neuralgie doet afnemen.

Kernpunten

• Herpes zoster is een endogene herinfectie met 

varicellazostervirus.

• Gegeneraliseerde herpes zoster komt voor bij per-

sonen met een verminderde afweer.

• (Val)aciclovir is geïndiceerd bij patiënten met cel-

lulaire immuundeficiënties en sterke generalisatie, 

bij patiënten met zoster van de voorhoofdstak en 

bij patiënten met hevige pijn.

Casuïstiek 

• Een 17-jarige vrouw met een facialis-parese

6.7.10   Herpessimplexvirusinfectie

Verwekker Herpessimplexvirus (HSV) type 1 en 2.

Besmetting Direct contact (primaire infectie) en endogene 

herinfectie; het virus sluimert in ganglioncellen.

Epidemiologie Afgezien van de vaak zeer ernstig verlo-

pende infectie van de neonaat, komen de meeste primaire 

besmettingen met herpessimplexvirus type 1 voor bij Figuur 6.17 Recidief van herpes labialis.
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longweefsel (bijvoorbeeld bij de longontsteking van aids-

patiënten), vooral bij ernstige infecties (bijvoorbeeld bij 

een vermoeden van herpesencefalitis). Bepaling van an-

tistoffen (toename van IgG-antistoffen of eenmalig IgM-

anti-HSV) in serum bij het vermoeden van een primaire 

infectie. Antistofbepaling in serum en liquor cerebrospi-

nalis bij een vermoeden van herpesencefalitis. Een hersen-

biopsie wordt voor de diagnose herpesencefalitis niet meer 

uitgevoerd.

Therapie Ernstige primaire infecties en herpessimplexvi-

rusinfecties bij patiënten met een verlaagde immuniteit: 

aciclovir i.v. (dosering zie herpes zoster) of valaciclovir 

per os. Herpes genitalis: oraal valaciclovirtabletten, drie-

maal 1000 mg per dag gedurende vijf tot zeven dagen. 

Keratitis dendritica: plaatselijk acicloviroogzalf of TFT 

(trifluorothymidine)-zalf.

Complicaties Bij primaire infectie oogbeschadiging, uitdro-

ging bij stomatitis, ‘inklemming’ bij encefalitis, urinereten-

tie bij primo-infectie van herpes genitalis bij de vrouw.

Preventie Ter preventie van herpes neonatorum moet men 

bij de zwangerschapscontrole vragen naar het vóórkomen 

van genitale herpes bij de patiënte of haar partner, om zo-

doende aan het eind van de zwangerschap adequaat te kun-

simplexvirus type 1 een rol; eronder – in circa 80% van de 

gevallen – type 2. Herpes genitalis behoort tot de seksueel 

overdraagbare aandoeningen. De genitaal gelokaliseerde 

laesies bij de vrouw hebben vaak het karakter van kleine 

ulcera door het stukgaan van de blaasjes. Bij de vrouw vindt 

men laesies op de cervix (onpijnlijk), in de vagina of op de 

labia; bij de man op de penis, het preputium, het scrotum 

en op de huid van de anus en het slijmvlies in het rectum 

(bijvoorbeeld bij aidspatiënten). Een primaire genitale 

infectie gaat vaak gepaard met algemeen ziekzijn en bij de 

vrouw met ernstige dysurie. De primo-infectie (figuur 6.19) 

kenmerkt zich vaak door symmetrie van de laesies, terwijl 

de recidieven frequenter eenzijdig gelokaliseerd zijn.

Neonatale infecties met zowel HSV-1 als HSV-2 kun-

nen een zeer ernstig ziektebeeld veroorzaken met koorts, 

cyanose, icterus met hepatosplenomegalie, convulsies en 

coma door beschadiging van het centrale zenuwstelsel. De 

letaliteit is hoog. Het kan zowel een besmetting durante 

partu via een geïnfecteerd geboortekanaal betreffen, als ook 

een postnatale besmetting van de neonaat via niet-genitaal 

gelokaliseerde herpeslaesies bij personen die met de neo-

naat in contact komen.

Laboratoriumdiagnostiek PCR en kweek van schrapsel 

van de bodem van een blaasje, mond-keeluitstrijk, liquor 

cerebrospinalis en van biopten van slokdarm, rectum, 

Figuur 6.19 Primo-infectie met herpes simplex genitalis. De 

labia vertonen sterke zwelling en blaasjes De patiënte heeft 

ernstige mictieklachten, heeft koorts en voelt zich ziek.

Figuur 6.18 Eczema herpeticum bij een patiënt met eczeem. 

Deze ernstige infectie reageert goed op aciclovir.
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en in de duinen). De ziekte kan dan ook worden waarge-

nomen bij recreanten en personen die zich beroepshalve in 

geïnfecteerde gebieden ophouden (zoals bosbouwers). Bij 

deze laatste groep werd in ons land een infectieprevalentie 

van ongeveer 20% vastgesteld. De frequentie van lyme-

borreliose is de laatste jaren gestegen. De huisartsen in 

Nederland worden tienduizenden malen per jaar geconsul-

teerd voor tekenbeten; ECM werd in 2005 bij naar schatting 

17.000 personen vastgesteld.

Incubatietijd Drie maanden na de tekenbeet.

Klinische verschijnselen Na de beet van de met de spiro-

cheet geïnfecteerde teek (Ixodes-soorten) ontstaat een chro-

nisch verlopend, zich centrifugaal uitbreidend maculeus 

erytheem, dat een doorsnede van 50 cm kan bereiken. Aan 

de periferie bevindt zich vaak een actieve zone, terwijl men 

centraal de resten van de insectenbeet kan aantreffen. Het 

erytheem is voornamelijk gelokaliseerd op aan insecten-

beten blootgestelde lichaamsdelen (vooral ledematen). De 

aandoening gaat in een deel van de gevallen gepaard met 

koorts, hoofdpijn, algehele malaise, verspringende artralgie 

en lymfadenopathie, die soms enkele weken kunnen aan-

houden (stadium 1; figuur 6.20).

Van de zijde van het zenuwstelsel ziet men soms me-

ningopolyneuritis, aseptische meningitis, encefalitis en tick 

paralysis. Deze verschijnselen kunnen maanden aanhouden. 

Af en toe wordt een (peri)myocarditis met geleidingsstoor-

nissen als complicatie gezien (stadium 2).

Weken of maanden na de infecterende tekenbeet kan 

artritis (voornamelijk in de knieën) ontstaan, die soms chro-

nisch wordt (stadium 3). In zeldzame gevallen treden acro-

dermatitis chronica atrophicans en/of neuroborreliose op.

Laboratoriumdiagnostiek Stijging van antistoffen tegen de 

spirocheet in een gepaard serummonster, PCR en isolatie 

van de spirocheet in gespecialiseerde laboratoria, maar 

de belangrijkste pijler van de diagnostiek is de klinische 

beoordeling.

Therapie ECM wordt behandeld met doxycycline (bij 

kinderen met feneticilline). Voor de latere stadia worden 

nen handelen. Bij zwangeren met een primaire symptoma-

tische genitale HSV-infectie tijdens de laatste twee weken 

van de zwangerschap is een sectio geïndiceerd. Daarnaast 

moet voorlichting worden gegeven over de kans op een 

postnatale besmetting van de neonaat door personen met 

een niet-genitaal gelokaliseerde herpeslaesie (bijvoorbeeld 

herpes labialis).

Kernpunten

• Herpesencefalitis is een ernstig ziektebeeld.

• Een primaire genitale infectie gaat vaak gepaard met 

algemeen ziekzijn.

• Bij ernstige primaire infecties en herpessimplexvirus-

infecties bij patiënten met een vertraagde immuni-

teit is (val)aciclovir geïndiceerd.

Casuïstiek 

• Een peuter met algehele malaise en huiduitslag

• Meningoradiculitis door herpes-simplexvirus type 2

6.7.11   Erythema chronicum migrans (ECM) en 

lyme-borreliose

Verwekker Borrelia burgdorferi.

Besmetting ECM is een door een tekenbeet overgebrachte 

infectie met Borrelia. Het epidemisch vóórkomen van ECM 

in de stad Lyme (Connecticut), waarbij vooral de algemene 

symptomen op de voorgrond stonden, heeft de aandoe-

ning de naam ‘ziekte van Lyme’ gegeven.

Epidemiologie Lyme-borreliose wordt overgedragen via de 

beet van een geïnfecteerde teek (Ixodes spp.). De transmissie 

vindt pas plaats nadat de teek zich enkele uren in de huid 

heeft ingeboord om zich met bloed te voeden. Tijdige en 

deskundige verwijdering van de teek is dan ook een belang-

rijke preventieve maatregel. In Nederland komt infectie van 

de tekenpopulatie frequent voor (vooral in bosrijke streken 

dagen-weken

weken-maanden

maanden

stadium 1

stadium 2

stadium 3

tekenbeet
erythema chronicum migrans (bij 50% van de patiënten)
regionaal lymfoom
malaise, koorts, hoofdpijn

cardiale verschijnselen (bij 10% van de patiënten)
neurologische verschijnselen (bij 10 -50% van de patiënten)

mono-/oligoartritis (bij 10% van de patiënten)
[acrodermatitis chronica atrophicans]
[chronische neuroborreliose]

Figuur 6.20 De stadia van lyme-borreliose. De tussen [ ] geplaatste ziektebeelden zijn zeldzaam.
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Klinische verschijnselen Een licht tot ernstig verlopende 

koortsende ziekte met een eventueel zichtbare primaire 

laesie (tache noir, eschar; figuur 6.21b) op de plaats van de 

tekenbeet. Deze primaire laesie bestaat uit een klein ulcus 

met een doorsnede van 2-5 mm en een zwart centrum. De 

regionale lymfeklieren zijn vergroot.

Ongeveer op de vierde à vijfde ziektedag, na het ver-

dwijnen van de koorts, ontstaat een gegeneraliseerd 

maculopapuleus exantheem, waarbij ook de handpalmen 

en voetzolen betrokken zijn (figuur 6.21a); dit exantheem 

blijft ongeveer een week bestaan.

Laboratoriumdiagnostiek Antistofbepaling (IgM, IgG). De 

antistofvorming kan laat op gang komen, zodat voor de 

diagnostiek in ieder geval een bloedmonster, vier weken 

na het begin van de ziekte, noodzakelijk is.

Therapie Tetracycline (25-50 mg/kg/dag) of chlooramfe-

nicol (50 mg/kg/dag).

Complicaties Meningo-encefalitis, uveïtis, vasculitis.

Andere rickettsiosen die met een eschar gepaard kunnen 

gaan, zijn:

 − Queensland tick typhus, verwekker R. australis, overge-

bracht door teken;

 − North Asian tick typhus, verwekker R. sibirica, overge-

bracht door teken;

 − Rickettsial pox, verwekker R. akari, overgebracht door 

een mijt, voorkomend in de Verenigde Staten, de voor-

malige Sovjet-Unie, Korea en Afrika;

 − Rocky Mountain spotted fever, verwekker R. rickettsii, over-

gebracht door teken, voornamelijk voorkomend in de 

Verenigde Staten. Gaat niet gepaard met een eschar, 

maar kan heviger verlopen.

Kernpunt

• Koorts, exantheem en tache noir zijn typerend voor 

fièvre boutonneuse.

intensievere behandelingen (ceftriaxon parenteraal) ge-

durende enkele weken geadviseerd.

Preventie Preventieve maatregelen bestaan uit voorlich-

ting over de risico’s die zijn verbonden aan tekenbeten, 

het dragen van goed sluitende kleding, een hoofddeksel 

en in sommige gevallen handschoenen. De waarde van 

insectenafstotende middelen is niet bewezen.

De teek wordt met een pincet zodanig uit de huid ge-

trokken dat de ‘kop’ niet achterblijft. Daarna volgt des-

infectie van de wond. Soms laten teken ook ‘los’ van het 

lichaam door een heet bad of hete douche te nemen. De 

plaats van de tekenbeet dient enkele weken in de gaten 

gehouden te worden. Mocht zich roodheid voordoen, dan 

dient de huisarts geconsulteerd te worden.

Kernpunt

• Lyme-borreliose verloopt in stadia.

Casuïstiek 

• Een oudere man met prostaatcarcinoom en een 

pijnloze parese aan de benen

6.7.12   Fièvre boutonneuse

Verwekker Rickettsia conorii.

Besmetting Tekenbeet, in Europa voornamelijk door de 

hondenteek Rhipicephalus sanguineus.

Epidemiologie De hondenteek komt voor in gebieden 

rond de Middellandse Zee, maar ook in Afrika (Kruger-

park in Zuid-Afrika!) en India.

Incubatietijd Vijf tot zeven dagen.

Figuur 6.21 Fièvre boutonneuse. a De maculeuze huidafwijking.      b In vergroting de eschar (tache noire).

A B
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zoek: een infectie door coxsackie A-virus (herpangina) is 

te herkennen aan zeer kleine vesikels met een rood hofje 

op de voorste gehemeltebogen, soms ook op het palatum 

molle en de uvula. Ze worden spoedig beschadigd en vor-

men dan kleine ulcera met wat geel beslag op de bodem.

De keelontsteking bij adenovirusinfecties gaat vaak 

gepaard met conjunctivitis en een infectie van de bovenste 

luchtwegen.

De angina van Plaut-Vincent wordt gekenmerkt door 

een eenzijdige ulceratie, een oppervlakkig defect, met een 

vuil witgroen beslag op de bodem, gelokaliseerd op één 

tonsil of zelden ook elders op farynxwand en palatum. Er 

bestaat een foetor ex ore, soms een lichte regionale lymfe-

klierzwelling en weinig algemene ziekteverschijnselen. 

Hoewel een gonokokkenfaryngitis niet zeldzaam is, zijn 

de klachten hiervan meestal gering of zelfs afwezig. Bij 

een ernstige keelontsteking moet aan agranulocytose en 

acute leukemie worden gedacht.

Laboratoriumdiagnostiek Bacteriologische kweek van de 

keeluitstrijk, gericht op Streptococcus pyogenes, is mogelijk, 

maar meestal niet nodig. Het is mogelijk viruskweken 

van keel en feces te laten uitvoeren en tweemaal bloed af 

te nemen voor bepaling van antistoffen tegen de verschil-

lende mogelijke virussen. Ook dit is bij uitzondering 

geïndiceerd. Bij de angina van Plaut-Vincent ziet men in 

het grampreparaat massa’s fusiforme bacillen en spiroche-

ten, die moeilijk te kweken zijn.

Therapie Angina door Streptococcus pyogenes als bij rood-

vonk: weinig invloed van penicilline op de koortsduur in 

de acute fase. Hoewel bedoeld om zeldzame complicaties 

als acute glomerulonefritis en acuut reuma te voorkomen, 

weegt dit voordeel van penicillinetherapie niet op tegen 

de nadelen (allergie, kosten). Symptomatische therapie 

(paracetamol) is in het algemeen voldoende. Virusinfec-

ties: alleen symptomatische therapie; geen antibiotica. 

Plaut-Vincent: symptomatisch; bij niet vlot genezen 

wordt penicilline gegeven. Orofaryngeale gonorroe is 

moeilijk te behandelen (penicilline, spectinomycine). 

Epidemiologisch is de aandoening van weinig betekenis. 

Aparte behandeling is zelden nodig.

Complicaties Bij angina door bacteriën peritonsillitis en 

peritonsillair abces: naar voren uitpuilende fel rode voor-

ste farynxboog, in het laatste geval met fluctuatie. Peri-

tonsillitis verbetert meestal onder penicillinetherapie; 

een abces moet ingesneden worden. Andere complicaties: 

parafaryngeaal abces, lymphadenitis colli, acute glomeru-

lonefritis en acuut reuma. Een bijzondere vorm van peri-

tonsillitis/parafaryngeaal abces wordt veroorzaakt door 

Fusobacterium necrophorum. Deze infectie kan gepaard gaan 

met tromboflebitis van de vena jugularis (syndroom van 

Lemierre). Virusangina: in het algemeen geen complica-

ties; de ziekte gaat soms gepaard met sereuze meningitis 

(zie paragraaf 6.5.4).

Casuïstiek 

• Een man met koorts en een ‘tache noire’ na een 

vakantie in Zuid-Afrika

• Een niet-vermoede importziekte: meningo-encefa-

litis opgelopen in Spanje

• Koorts en vesiculopapuleus exantheem na verblijf 

in Zuid-Afrika, door infectie met Rickettsia africae

• ‘Rocky Mountain spotted fever’ bij een Ameri-

kaanse toerist

6.8  Infectieziekten met lymfeklierzwel-
lingen en/of afwijkingen in de mond-
keelholte, inclusief hiv, gonorroe en 
syfilis

Van de reeds besproken exanthematische infectieziekten 

gaan vele gepaard met lymfeklierzwellingen. Bij mazelen, 

rubella en ECHO-virusinfecties zijn deze klein, elastisch 

van consistentie en op multipele plaatsen te vinden: sub-

mandibulair, in de hals achter de musculus sternocleido-

mastoideus en in de nek. Bij roodvonk en erysipelas door 

Streptococcus pyogenes en bij geïnfecteerde verwondingen 

zijn ze vaak wat groter, pijnlijker en kunnen lokaal voor-

komen: submandibulair of in de regionale lymfeklieren. 

Enkele andere infectieziekten die ook met lymfeklier-

zwellingen en mond-keelafwijkingen gepaard gaan, wor-

den hieronder beschreven.

6.8.1   Acute keelontsteking (tonsillitis, 

faryngitis, angina follicularis)

Verwekker Streptococcus pyogenes en virussen (onder andere 

ECHO- en coxsackievirussen, adeno- en andere verkoud-

heidsvirussen, epstein-barr-virus).

Incubatietijd Afhankelijk van de verwekker.

Klinische verschijnselen De patiënt is meestal vrij plotse-

ling ziek, rillerig, heeft koorts en keelpijn bij het slikken. 

Bij onderzoek zijn de tonsillen rood en gezwollen, soms 

met stipvormige of grotere witte beslagen. Ook de gehe-

meltebogen, de farynxachterwand, het palatum molle en 

de uvula kunnen rood geïnjiceerd zijn (na tonsillectomie is 

de infectie daar gelokaliseerd). Klinisch is de rode keel, met 

eventueel een beslag, veroorzaakt door Streptococcus pyoge-

nes, niet met zekerheid te onderscheiden van die welke het 

gevolg is van een virusinfectie, tenzij de huid exantheem 

vertoont met bijvoorbeeld de kenmerken van roodvonk of 

meer maculopapuleus bij ECHO- en andere virusinfecties. 

Klierzwelling in de voorste halsdriehoek is een argument 

voor een streptokokkeninfectie. Hoestklachten pleiten 

vooral voor een virale genese. Er zijn nog enkele andere 

kenmerken die richting geven aan het laboratoriumonder-
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een epidemische verheffing in bijvoorbeeld scholen waar-

schijnlijk lang: vier tot zes weken.

Klinische verschijnselen Na een of twee weken moeheid 

en malaise ontstaat koorts met keelpijn, vaak spoedig 

gevolgd door pijnlijke lymfeklierzwellingen. Deze zwel-

lingen zijn niet beperkt tot de submandibulaire lymfe-

klieren, maar kunnen zich uitbreiden over alle stations: 

in de hals, nek, oksels, elleboogplooien en liezen. De 

eetlust is verminderd; vaak klagen de patiënten over een 

pijnlijk vol gevoel in de buik. De angina verdwijnt niet in 

een paar dagen en bij onderzoek vindt men meestal een 

jongvolwassene met koorts, wat oedemateus gezwollen 

bovenste oogleden, foetor ex ore, roodheid van de farynx 

en gezwollen tonsillen die bedekt zijn met vettig witte 

tot gele beslagen (figuur 6.22). Soms zijn bloedinkjes op 

het palatum molle waar te nemen. De lymfeklieren zijn 

pijnlijk bij palpatie, niet onderling of aan de huid en on-

derlaag gefixeerd. De milt is meestal vergroot. De lever 

kan vergroot zijn, elastisch en pijnlijk bij palpatie. De 

temperatuur is meestal gedurende ongeveer drie weken 

verhoogd en daalt geleidelijk. De angina is meestal eerder 

verdwenen. De lymfeklierzwellingen en de miltvergro-

ting kunnen wat langer blijven bestaan. De patiënten 

klagen na het acute stadium vaak nog wekenlang over 

moeheid. Bij bestudering van een groot aantal patiënten 

blijken groepen onderscheiden te kunnen worden met het 

volledige beeld en groepen waarbij de angina op de voor-

grond staat, de klierzwellingen of de leveraandoening, 

soms zelfs met een meestal lichte icterus. De huid kan een 

exantheem tonen (figuur 6.23), wisselend van rubelliform 

tot morbilliform en scarlatiniform, vooral wanneer ten 

onrechte amoxicilline of ampicilline wordt gegeven (dit is 

geen echte penicillineallergie).

Kernpunt

• Acute tonsillitis kan door diverse verwekkers wor-

den veroorzaakt.

Casuïstiek 

• Een kortademige man met koorts en keelpijn

• Keelpijn en een gezwollen hals: syndroom van 

Lemierre totdat het tegendeel is bewezen

• Epiglottitis: een kinderziekte bij volwassenen

• Mycobacterium haemophilum als veroorzaker van 

lymphadenitis colli bij een niet-zieke jongen

6.8.2   Mononucleosis infectiosa (klierkoorts, 

ziekte van Pfeiffer)

Verwekker Epstein-barr-virus (EBV).

Besmetting Door intiem contact (kissing disease) via speek-

sel, meestal van asymptomatische virusdragers. Het virus 

nestelt zich in speekselklierepitheelcellen en B-lymfocy-

ten.

Epidemiologie Het epstein-barr-virus blijkt bij serologisch 

onderzoek veelvuldig te circuleren onder de bevolking, 

vooral daar waar nauw onderling contact bestaat, dat wil 

zeggen in de lagere leeftijdsklassen en in de sociaal zwak-

kere milieus. Op jonge leeftijd verloopt de infectie in de 

overgrote meerderheid symptoomloos, op wat latere leef-

tijd vaak als een lichte tonsillitis, maar pas bij de adolescent 

manifesteert de infectie zich met het klassieke beeld van 

de mononucleosis. Van gezonde volwassenen is 15 tot 20% 

drager van het virus in de keel.

Incubatietijd In incidentele gevallen door de geringe infec-

tiositeit of vele subklinische infecties niet na te gaan; bij 

Figuur 6.22 Tonsillitis bij mononucleosis infectiosa. Figuur 6.23 Exantheem bij mononucleosis infectiosa
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Casuïstiek 

• Een man met acuut exantheem

• Conservatieve behandeling van een spontane 

miltruptuur bij een patiënt met de ziekte van  

Pfeiffer

6.8.3   Toxoplasmose

Verwekker Toxoplasma gondii.

Besmetting Toxoplasmose na de postnatale periode is 

vaak het gevolg van het eten van rauw vlees, doordat de 

veestapel in zekere mate geïnfecteerd is. De huiskat speelt 

een sleutelrol in de epidemiologie van toxoplasmose. 

Gedurende een korte tijd produceert dit dier oöcysten, die 

na 24 tot 48 uur infectieus worden. Direct contact met kat-

tenfeces waarin zich infectieuze oöcysten bevinden, vormt 

eveneens een belangrijke besmettingsweg.

Epidemiologie Toxoplasma-infecties komen in de wereld 

zeer verspreid voor: naar men aanneemt maakt ongeveer 

de helft van de wereldbevolking een infectie door. Waar-

schijnlijk speelt de consumptie van cystebevattend (rauw) 

vlees bij de overdracht een grote rol, hoewel bij vegetariërs 

in India een even hoog besmettingspercentage werd ge-

vonden als bij vleeseters. Geslachtelijke voortplanting van 

Toxoplasma is in het darmkanaal van de kat aangetoond. 

Oöcysten worden met de ontlasting geloosd en rijpen 

in ongeveer twee dagen. De mens wordt daardoor inci-

denteel besmet, maar landbouwhuisdieren en in de vrije 

natuur levende dieren worden vaak besmet door contact 

met infectieuze oöcystebevattende kattenfeces. De rol van 

de kat (en katachtigen) is bij het totale overdrachtsmecha-

nisme essentieel. Besmetting van mens op mens is niet 

beschreven.

Incubatietijd Onbekend (bij laboratoriumbesmetting 

ongeveer tien dagen).

Klinische verschijnselen De primaire infectie van een 

vrouw gedurende de zwangerschap kan leiden tot intra-

uteriene infectie van de vrucht, waardoor abortus, partus 

immaturus of partus prematurus kan volgen. Als het 

kind levend wordt geboren, kan het ernstig ziek zijn met 

koorts, hepatosplenomegalie, icterus, anemie, soms een 

exantheem en zwelling van enkele lymfeklieren. Onge-

veer 80% heeft een chorioretinitis (de haarden zijn vaak 

aan de periferie van de fundus gelokaliseerd). In andere 

gevallen lijkt het kind bij de geboorte gezond, maar 

ontstaan na enige maanden tekenen van zware hersenbe-

schadiging: hydrocefalie, spasticiteit, verlammingen en/

of convulsies. Ook deze kinderen hebben vaak een chori-

oretinitis. De ontstekingshaarden in de hersenen kunnen 

verkalken en zo zichtbaar worden op röntgenfoto’s van de 

Laboratoriumdiagnostiek Een bloeduitstrijk toont over-

heersend lymfocyten (dus bijvoorbeeld meer dan 50%). Van 

deze lymfocyten is een groot aantal (bijvoorbeeld meer dan 

10%) abnormaal van grootte, vorm en kleur, met donker-

blauw, gevacuoliseerd protoplasma; de kernen zijn wis-

selend van grootte en vorm en vertonen uiterst zelden zelfs 

nucleoli. Zo vormen de lymfocyten een bont beeld. De gra-

nulocyten in het preparaat kunnen een linksverschuiving 

vertonen. Het aantal leukocyten kan wisselend zijn, van 

leukopenie tot lichte leukocytose. De rode bloedcellen zijn 

normaal: er is dus geen anemie. De leverbiochemie is bij 

90% van de patiënten licht gestoord. Het kweken van EBV 

is geen routine; wel kan tegenwoordig de virusconcentratie 

in het bloed worden gemeten (PCR). Bij ongecompliceerde 

mononucleose is deze diagnostiek niet geïndiceerd. Hete-

rofiele antistoffen zijn bij circa 70% van de patiënten aan-

toonbaar (de reactie van Paul-Bunnell; in simpele vorm de 

monosticonreactie). Bij een mononucleosisbeeld met een 

negatieve reactie van Paul-Bunnell heeft het zin een onder-

zoek naar EBV-specifieke antistoffen te verrichten (IgM-

anti-EBV-VCA), evenals een onderzoek naar infectie met 

cytomegalovirus en Toxoplasma gondii. Ook deze laatstge-

noemde infecties kunnen gepaard gaan met een soortgelijk 

bloedbeeld en met op mononucleosis infectiosa lijkende 

klinische verschijnselen.

Voor de diagnostiek van chronische EBV-infecties (inclu-

sief burkitt-lymfoom en nasofaryngeaal carcinoom) is PCR 

voor circulerend EBV-DNA en bepaling van antistoffen 

tegen andere EBV-antigenen (EA en EBNA) aangewezen.

Therapie Symptomatisch en eventueel bedrust in het acute 

stadium. Antibiotica hebben geen zin (amoxicilline bij mo-

nonucleosis infectiosa leidt in meer dan 90% van de geval-

len tot een exantheem). Het bloedbeeld kan een halfjaar tot 

een jaar lang pathologische cellen tonen.

Complicaties Meningitis serosa, primaire atypische pneu-

monie, hemolytische anemie, trombocytopenie, syndroom 

van Guillain-Barré, zeer zelden myocarditis, uiterst zelden 

miltruptuur. Vooral in Afrika wordt het burkitt-lymfoom 

als complicatie aangetroffen (voornamelijk in endemische 

malariagebieden). Ook het nasofaryngeaal carcinoom is 

als complicatie op te vatten (voornamelijk in Zuid-China, 

Zuidoost-Azië en Noord- en Oost-Afrika).

Preventie Tegen de ziekte bestaat geen specifieke profy-

laxe.

Kernpunten

• Bij mononucleosis infectiosa is er een atypische 

lymfocytose; vaak zijn er heterofiele antistoffen.

• Amoxicilline leidt bij mononucleosis infectiosa in 

> 90% van de gevallen tot een exantheem.
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pathologisch-anatomisch onderzoek van een lymfeklier of 

van ander weefsel, waarbij een min of meer karakteristiek 

beeld wordt gezien en het micro-organisme soms wordt 

gelokaliseerd (figuur 6.24). Men kan Toxoplasma gondii ook 

isoleren na kweek in muizen.

Therapie Bij de verkregen vorm wordt de diagnose meestal 

zo laat gesteld dat de patiënt reeds aan het herstellen is. Be-

handeling is overbodig. Bij ernstige infecties (bijvoorbeeld 

chorioretinitis) geeft men een combinatie van een sulfona-

midepreparaat en pyrimethamine onder controle van het 

bloedbeeld (megaloblastaire anemie, agranulocytose, trom-

bocytopenie). Ook clindamycine blijkt bij toxoplasmose 

werkzaamheid te hebben. Indien een aidspatiënt cerebrale 

toxoplasmose ontwikkelt, is na de initiële therapie onder-

houdsbehandeling aangewezen.

Complicaties Zie hiervoor.

Preventie Bij de preventie lijkt het van belang geen (half)

rauw vlees te eten en bij het hanteren van kattenontlasting 

en bij tuinieren hygiëne te betrachten. Dit is vooral voor 

zwangeren essentieel. Ter voorkoming van de gevolgen 

van een primaire infectie bij zwangeren kan therapie met 

sulfapreparaten en pyrimethamine worden overwogen. 

Eventuele volgende kinderen kunnen geen congenitale 

Toxoplasma-infectie krijgen, omdat zij door de verworven 

immuniteit van de moeder beschermd zijn. Wanneer men 

bij een vrouw de diagnose toxoplasmose eenmaal heeft 

gesteld, is er geen bezwaar daarna zwanger te worden.

Kernpunten

• Primo-infectie van toxoplasmose in de zwanger-

schap kan aanleiding geven tot een intra-uteriene 

infectie.

• Reactivatie van toxoplasmose bij een gestoorde 

immuniteit is een ernstige ziekte.

6.8.4   Kattenkrabziekte

Verwekker Bartonella henselae, een gramnegatief, moeilijk 

kweekbare bacterie, voor het eerst geïdentificeerd met 

DNA-technieken.

Besmetting Door een kattenkrab, zelden door een beet of 

lik.

Epidemiologie Veel huiskatten en vooral zwerfkatten zijn 

asymptomatisch chronisch geïnfecteerd met de bacterie. 

De kattenvlo speelt bij de besmetting van katten een be-

langrijke rol.

Incubatietijd Drie tot vijf dagen.

schedel. De liquor kan afwijkingen vertonen in de zin van 

een meningo-encefalitis; de lever en milt kunnen vergroot 

zijn.

Postnataal verkregen toxoplasmose geeft slechts zelden 

verschijnselen: het meest herkend wordt een koortsige 

ziekte met malaise, in de hals gelokaliseerde of meer ver-

spreide kleine lymfeklierzwellingen, enige vergroting 

van lever en milt en soms een maculeus exantheem. Het 

bloedbeeld toont vaak pathologische lymfocyten. Het ziek-

tebeeld lijkt op mononucleosis infectiosa, maar de reactie 

van Paul-Bunnell is negatief. Koorts en klierzwellingen 

verdwijnen geleidelijk, de moeheid kan weken tot maan-

den duren. Ook chorioretinitis, uveïtis, myocarditis, cere-

brale haarden en meningo-encefalitis kunnen veroorzaakt 

worden door Toxoplasma gondii en worden vooral gezien bij 

patiënten met een verminderde weerstand (vooral aids). Bij 

dit type patiënten betreft het meestal een reactivatie van 

een latente infectie.

Laboratoriumdiagnostiek Bepaling van de antistoffen. 

Ongeveer 60% van de volwassenen is seropositief, zonder 

klinisch herkende voorafgaande ziekte. Bewijzend voor 

de acute ziekte is de aanwezigheid van specifieke IgM-an-

tistoffen, evenals een ten minste viervoudige titerstijging 

van IgG-antistoffen. Vaak is hierbij de complementbin-

dingsreactie positief. De IgM-reactie wordt in verhouding 

snel negatief, terwijl de IgG-titer zeer lang, waarschijnlijk 

levenslang, positief blijft. Reactivaties kunnen in het alge-

meen niet serologisch worden aangetoond. Het vervolgen 

van antistoffen nadat de diagnose is gesteld, heeft geen 

zin. Na maanden tot jaren dalen deze tot een vrij stabiel 

niveau. Bij zuigelingen met congenitale toxoplasmose 

zijn IgM-antistoffen – die de placenta niet passeren – be-

wijzend voor een actieve infectie. Complementbindende 

antistoffen zijn, in tegenstelling tot bij de moeder, afwezig. 

Het aantonen van IgG-antistoffen heeft geen diagnostische 

waarde, omdat deze passief van moeder op kind worden 

overgedragen. Ook in de diagnostiek van ernstige Toxoplas-

ma-infecties speelt de moleculaire diagnostiek een steeds 

grotere rol. Andere hulpmiddelen voor de diagnose zijn 

Figuur 6.24 Pseudocyste van Toxoplasma in hersenweefsel 

(pijl).
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Casuïstiek 

• Een jongen met een burgemeestershals

6.8.5   Cytomegalovirusinfectie

Verwekker Cytomegalovirus (CMV), een herpesvirus.

Besmetting Via de placenta (intra-uterien) en tijdens (ba-

ringskanaal) of na de geboorte (borstvoeding). Op latere 

leeftijd door contact met CMV-geïnfecteerde urine, speek-

sel, sperma. Voorts via bloedtransfusies of transplantaties.

Epidemiologie Primaire infectie van de aanstaande moe-

der met het CMV kan leiden tot een ernstig ziektebeeld 

bij het kind. Perinatale infecties komen veel voor, meestal 

zonder aanleiding te geven tot afwijkingen. Postnatale in-

fecties verlopen in overgrote meerderheid symptoomloos, 

zodat op de leeftijd van 30 jaar ruim 50% van de bevolking 

antistoffen tegen het CMV blijkt te hebben. De infectie 

heeft de neiging tot persistentie en opvlamming vindt 

plaats bij immuundeficiëntie en -suppressie en zwanger-

schap (cervix).

Incubatietijd Onvolledig bekend; bij posttransfusiecyto-

megalie vier tot acht weken.

Klinische verschijnselen De congenitale vorm wordt 

gekenmerkt door dezelfde ernstige afwijkingen als bij 

congenitale toxoplasmose en andere congenitale virus-

infecties (infecties met rubella- en herpessimplexvirus: 

onder andere hepatosplenomegalie, trombocytopenie 

en cerebrale verschijnselen). De verkregen vorm kan 

verlopen als een mononucleosis infectiosa met een ne-

gatieve reactie van Paul-Bunnell. Ook koortsperiodes 

na openhartoperaties, waarbij veel bloedtransfusies 

worden toegediend, worden vaak veroorzaakt door een 

infectie met het cytomegalovirus. Na orgaantransplan-

taties (bijvoorbeeld nier- en beenmergtransplantaties), 

waarbij steeds immuunsuppressie bij immuungecom-

promitteerden nodig is, en bij aids worden dikwijls 

infecties met het CMV gezien. Het betreft hier meestal 

een reactivatie, maar ook primaire infecties komen voor. 

Bij deze patiënten kan men een ernstig ziektebeeld zien 

met koorts, interstitiële longafwijkingen en soms afwij-

kingen in andere organen (nieren, lever, darm, bijnieren, 

hersenen en ogen).

Laboratoriumdiagnostiek Aantonen van IgM-anti-CMV 

(ontbreekt vaak bij reactivatie) of van een toename van an-

tistoffen in een serumpaar. Isolatie van het virus uit keel, 

bronchusspoelsel, urine en eventueel bloed. Het aantonen 

van het p65-antigeen van het CMV is een belangrijk diag-

nosticum: het wijst op een ernstige symptomatische infec-

Klinische verschijnselen Bij de normale gastheer is de 

meest voorkomende manifestatie een lymfadenopathie. 

Na het verstrijken van de incubatietijd ontwikkelt de 

patiënt een papel of pustel ter plaatse van de krab. Binnen 

één à twee weken ontstaat een regionale lymfadenitis. 

Afhankelijk van de initiële laesie bevindt de lymfade-

nitis zich axillair, cervicaal, pectoraal of inguïnaal. De 

lymfeklier kan na enige tijd veretteren. Algemene ziekte-

verschijnselen zijn beperkt (meestal geen koorts, wel ma-

laise). De lymfadenitis persisteert enkele weken.

Een speciale vorm is het syndroom van Parinaud (con-

junctivitis en preauriculaire lymfadenopathie), dat ont-

staat na inoculatie in de conjunctivale zak.

Bij patiënten met aids en andere stoornissen van de 

cellulaire immuniteit kan de infectie zich manifesteren als 

bacillaire angiomatose, een cutane angiomateuze papel, 

nodus of zelfs een exofytisch groeiende tumor. De afwij-

king lijkt sterk op het kaposi-sarcoom. De micro-organis-

men kunnen dissemineren naar organen (lever, milt en 

CZS), beenmerg en lymfeklieren. In de lever en in de milt 

kan het beeld van peliosis (vaatmeren) ontstaan.

Laboratoriumdiagnostiek De diagnose kan worden gesteld 

door serologie. Het lymfeklierbiopt vertoont een granulo-

mateuze ontsteking en met de zogenoemde whartin-star-

ry-kleuring kan het micro-organisme zichtbaar worden 

gemaakt. Een kweek is zelden positief. Met behulp van de 

PCR kan de verwekker worden aangetoond. De huidtest is 

obsoleet. De diagnose bacillaire angiomatose kan histolo-

gisch worden gesteld (DD: kaposi-sarcoom).

Therapie Over de effectiviteit van antibiotica bij de kat-

tenkrabziekte lopen de meningen uiteen. De lymfadenitis 

verdwijnt meestal spontaan. Enig effect is gemeld van 

ciprofloxacine, doxycycline en de macroliden. Bij encefali-

tis wordt gentamicine i.v. geadviseerd; bij bacillaire angio-

matose onder andere macroliden in hoge doses.

Complicaties Ook bij de normale gastheer komen soms 

gedissemineerde infecties (meningo-encefalitis, myelitis 

transversa, granulomateuze hepatitis en andere orgaanlo-

kalisaties) voor.

Preventie Het voorkomen van infectie bij de kat door ade-

quate vlooienbestrijding is in de praktijk moeilijk.

Kernpunten

• De meest voorkomende manifestatie van katten-

krabziekte is lymfadenopathie.

• Bij een gestoorde immuniteit ontstaan ernstige 

beelden.
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in aids of met aids verwante ziektebeelden. De tijd die 

verloopt tussen besmetting en het uitbreken van aids kan 

variëren van zes maanden tot (ten minste) vijftien jaar 

(mediane incubatietijd circa acht tot tien jaar). Antistof-

fen tegen hiv (seropositiviteit) kunnen in ruim 99% van 

de gevallen drie maanden na de infectie worden aange-

toond. Een enkele keer treedt seroconversie pas drie tot 

zes maanden na de infectie op. In de periode voorafgaande 

aan de seroconversie is de patiënt al besmettelijk en kan 

het hiv door middel van PCR in grote hoeveelheid in het 

bloed worden aangetoond. Deze window-periode (periode 

tussen besmetting en het moment dat antistoffen tegen 

het hiv kunnen worden aangetoond) is vooral van belang 

voor bloed- en orgaandonaties, aangezien gedurende deze 

periode overdracht van het virus mogelijk is. Overigens is 

de besmettelijkheid in deze periode relatief groot omdat 

er veel virus aanwezig is. Ook na de seroconversie blijft 

het virus onder andere in het bloed aantoonbaar en is 

de patiënt besmettelijk. In de periode voordat klinische 

verschijnselen ontstaan, neemt de hoeveelheid hiv toe 

en daarmee ook de besmettelijkheid van de patiënt. Hiv-

positieven die behandeld worden met antiretrovirale 

middelen en die een lage of onmeetbare lage concentratie 

virus (viral load) in het bloed hebben, zijn minder besmet-

telijk (afhankelijk van de hoeveelheid virus).

Epidemiologie Hiv verspreidt zich door seksueel contact, 

via bloed en bloedproducten en congenitaal. In Nederland 

wordt hiv-besmetting vooral gezien onder homo- en bi-

seksuele mannen, migranten uit gebieden waar het virus 

epidemisch voorkomt (vooral Afrika ten zuiden van de 

Sahara) en drugsgebruikers. In grote delen van de wereld 

(onder andere Afrika en Zuidoost-Azië) verspreidt het hiv 

zich voornamelijk door heteroseksueel contact. Het aantal 

hiv-geïnfecteerden in Nederland wordt geschat op 18.000 

personen. Het merendeel daarvan betreft homoseksu-

ele mannen. Bij heteroseksueel geïnfecteerden gaat het 

vooral om personen afkomstig uit endemische gebieden 

en hun seksuele contacten. Door de verbeterde therapie is 

het aantal nieuwe aidspatiënten sterk afgenomen, waar-

door dit geen graadmeter meer is voor de verspreiding 

van het hiv.

Het hiv is aangetoond in veel lichaamsvloeistoffen. 

In de praktijk blijkt dat alléén transmissie optreedt via 

bloed, sperma, genitaal slijm van vrouwen en via moeder-

melk. In het normale maatschappelijke verkeer (ook in de 

gezinssituatie) is het virus niet overdraagbaar. Er is geen 

virusoverdracht vastgesteld door insecten, via voedsel of 

via de luchtwegen. Naast hiv-1-infecties in Centraal- en 

Oost-Afrika komen in West-Afrika hiv-2-infecties voor. 

Hiv-2 is minder virulent dan hiv-1; de incubatietijd tot 

aids is langer en ook de kans op transmissie is lager dan 

bij hiv-1.

Incubatietijd Afhankelijk van het ziektebeeld van onge-

veer één maand (acute infectie) tot (ten minste) vijftien 

tie. Een positieve viruskweek van urine of speeksel alléén 

verschaft niet altijd bewijzende informatie voor een etio-

logisch verband met de huidige ziekte, omdat na een door-

gemaakte infectie de virusuitscheiding periodiek nog lang 

kan plaatsvinden. Het virus kan ook worden aangetoond 

met behulp van PCR; in het bijzonder bij patiënten met een 

ernstig gestoorde immuniteit (bijvoorbeeld na transplanta-

tie) wordt de diagnose gesteld op grond van de bepaling van 

de hoeveelheid virus (viral load) in plasma of bloed.

Therapie Algemeen symptomatisch. Aciclovir heeft geen 

invloed. Afgeleide verbindingen van dit middel, zoals 

ganciclovir, zijn werkzaam bij bepaalde ernstige CMV-

infecties (zoals CMV-retinitis bij aids). Ganciclovir is aan-

zienlijk toxischer dan aciclovir (granulocytopenie). Een 

ander middel dat werkzaam is tegen CMV is foscarnet.

Complicaties Zie hiervoor. Bij immuungecompromit-

teerde patiënten (onder andere aidspatiënten) een inter-

stitiële pneumonie, colitis en retinitis. Afstoten van een 

niertransplantaat.

Preventie Er bestaat geen specifieke preventie. Algemene 

hygiëne bij het wisselen van luiers en handenwassen, ver-

mijden van transplantatie van organen van seropositieve 

donors naar seronegatieve recipiënten. Screening van 

zwangeren op een primaire CMV-infectie moet worden 

ontraden.

Kernpunten

• Congenitale cytomegalie leidt tot ernstige afwij-

kingen.

• Bij patiënten met cytomegalovirusinfectie met een 

verminderde cellulaire afweer ontstaan ernstige 

ziektebeelden.

6.8.6   Humaan immunodef iciëntievirusinfecties, 

hiv (aids en met aids verwante 

ziektebeelden)

Verwekker Humaan immunodeficiëntievirus (hiv) is een 

retrovirus, behorend tot de familie der lentivirussen. Men 

kent thans hiv-1 en hiv-2.

Besmetting Door seksueel contact, via besmette injec-

tienaalden, bloed en bloedproducten, congenitaal. Het 

virus heeft grote affiniteit met T-lymfocyten (met name de 

CD4-subset) en mononucleaire fagocyten. Het CD4-mole-

cuul en de chemokinereceptoren CCR5 en CXCR4 vormen 

de receptoren voor het virus. Na besmetting met het hiv 

ontstaat zes tot acht weken later in een aantal gevallen 

een influenza-achtig, soms pfeiffer-achtig ziektebeeld 

(zie verder). Asymptomatische infectie kan jaren blijven 

bestaan; de infectie gaat uiteindelijk (vrijwel) altijd over 
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er meestal ook immunologische afwijkingen te vinden. Ge-

leidelijk vermindert het aantal CD4-cellen in het bloed en 

ontstaan er ernstiger infecties (figuur 6.26). Overigens heb-

ben de meeste hiv-geïnfecteerden in de periode na serocon-

versie gedurende vele jaren geen of vrijwel geen klachten 

of symptomen, waardoor zij ook niet herkend worden.

Aids is een klinische diagnose en wordt gekenmerkt 

door een ernstige stoornis in de cellulaire immuniteit, die 

zich uit in ‘opportunistische’ tumoren, zoals het kaposi-

sarcoom (figuur 6.27) (zie paragraaf 10.16) en het non-

hodgkinlymfoom, en ‘opportunistische’ infecties, zoals 

longontsteking door Pneumocystis carinii (figuur 6.28), 

cytomegalovirusinfectie en ernstige herpessimplexvirus-

infectie. Daarnaast worden hardnekkige darminfecties 

gezien, veroorzaakt door onder andere Cryptosporidium, 

Mycobacterium avium en cytomegalovirus. Sommige oppor-

tunistische pathogenen (bijvoorbeeld Toxoplasma gondii en 

Cryptococcus neoformans) geven aanleiding tot infectie van 

het centrale zenuwstelsel. Een directe infectie van het CZS 

jaar (aids). De gemiddelde incubatietijd (van seroconversie 

tot aids) is acht tot tien jaar.

Klinische verschijnselen Acute hiv-infecties (rond het 

moment van verschijnen van IgG-antistoffen tegen hiv) 

verlopen in veel gevallen zonder symptomen, maar gaan 

soms gepaard met een episode van algemene malaise, 

gezwollen lymfeklieren en koorts. Tijdens dit ziektebeeld 

komen ook wel hoofdpijn, spierpijn, gewrichtsklachten, 

maculopapuleuze huidafwijkingen en trombocytopenie 

voor. Zowel de symptomatische als de asymptomatische 

acute fase van hiv-infectie kan (na een tijdsverloop varië-

rend van een paar maanden tot een paar jaar) overgaan in 

een chronisch ziektebeeld dat zich onder meer kan uiten 

als een persisterende lymfadenopathie (PLS). Sommige 

patiënten hebben ook andere verschijnselen, zoals nacht-

zweten, moeheid, splenomegalie, leukopenie, trombocy-

topenie, diarree (langer dan drie maanden) en hardnekkige 

candidiasis van het mondslijmvlies (figuur 6.25). Dan zijn 
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Figuur 6.26 De stadia van een hiv-infectie.

Figuur 6.25 Candidiasis van het mondslijmvlies bij een aids-

patiënt.

Figuur 6.27 Kaposi-sarcoom op de wang.
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Laboratoriumdiagnostiek Het verschijnen van IgG-antistof-

fen tegen het hiv in het bloed (aangetoond met behulp van 

de ELISA-test) is bewijzend voor de aanwezigheid van een 

hiv-infectie. Ter uitsluiting van fout-positieve reacties moet 

een bevestigingstest (western blotting) worden uitgevoerd.

Laboratoriumtests geven een indicatie voor de prog-

nose. De belangrijkste tests zijn de hoeveelheid virus in 

het bloed (viral load) en het aantal CD4+-T-lymfocyten. De 

aanwezigheid van virulente stammen (zogenoemde syn-

cytium-inducerende, SI) is prognostisch ongunstig. Ook 

kan gekeken worden naar de functie van de lymfocyten.

De opportunistische infecties worden gediagnosti-

ceerd door antistofbepalingen, kweken van onder andere 

biopten en longlavage (bijvoorbeeld bij infecties met 

Pneumocystis carinii, Candida, cytomegalovirus en herpes-

simplexvirus).

Therapie Er is een aantal antiretrovirale middelen be-

schikbaar, die – in combinatie gebruikt – de prognose 

van een hiv-infectie gunstig beïnvloeden. Deze effectieve 

combinaties worden met highly active antiretroviral treat-

ment (HAART) aangeduid. Door een combinatie met ver-

schillende aangrijpingspunten te kiezen, wordt een sterk 

antiretroviraal effect bewerkstelligd en wordt resistentie-

ontwikkeling van het hiv zoveel mogelijk tegengegaan. In 

tabel 6.7 zijn de belangrijkste middelen met hun eigen-

schappen besproken.

Behandeling wordt thans geïndiceerd geacht bij een 

CD4-getal < 0,35 × 109/l, een viral load > 104 kopieën of bij 

klinische verschijnselen. Behandeling moet worden over-

wogen tussen 0,2 en 0,35 × 109/l. Bij patiënten met lage 

CD4-cellenconcentraties (<0,2 × 109/l) wordt ook primaire 

door het hiv kan leiden tot een snel progressieve encefa-

lopathie, en uiteindelijk ook tot ernstige dementie (aids-

dementiecomplex: ADC). Ook tuberculose (zowel pulmo-

naal als extrapulmonaal) geldt als een aidsdefiniërende 

ziekte, evenals een recidiverende pneumonie (vooral bij 

drugsgebruikers) en cervixcarcinoom.

Tabel 6.20 geeft een overzicht van de aandoeningen die, 

bij hiv-geïnfecteerden, per definitie tot de diagnose aids 

leiden.

Tabel 6.20  De aidsdefiniërende aandoeningen (U.S. 
Center for Disease Control, 1992).

bacteriële infecties, multipel of recidiverend (kinderen < 13 jaar)

candidiasis van bronchi, trachea, longen

cervixcarcinoom, invasief

coccidioïdomycose, extrapulmonaal of gedissemineerd

cryptokokkose, extrapulmonaal

cryptosporidiose, > 1 maand durend

cytomegalovirusinfectie (anders dan van lever, milt of lymfeklieren)

cytomegalovirusretinitis (met visusstoornis)

encefalopathie (hiv-gerelateerd)

herpes simplex, chronische ulceratie (> 1 maand), of bronchitis,  
pneumonitis, of oesofagitis

histoplasmose, gedissemineerd of extrapulmonaal

isosporiasis, > 1 maand durend

kaposi-sarcoom

lymfoïde interstitiële pneumonie en/of pulmonale lymfoïde hyperplasie

lymfoom, burkitt-type

lymfoom, immunoblastair

lymfoom, primair, CZS

Mycobacterium avium-, Mycobacterium intracellulare- of Mycobacterium 
kansasii-infectie, gedissemineerd of extrapulmonaal

Mycobacterium tuberculosis-infectie, pulmonaal of extrapulmonaal

mycobacteriose, andere species of niet-gedetermineerd, gedissemineerd 
of extrapulmonaal

Pneumocystis carinii-pneumonie

recidiverende pneumonie

progressieve multifocale encefalopathie (papovavirus)

salmonellasepsis, recidiverend

toxoplasmose van het centrale zenuwstelsel

cachexie door hiv (wasting)

Figuur 6.28 Pneumocystis-pneumonie bij een aidspatiënt. Er 

is een dubbelzijdig fijnvlekkig (interstitieel en deels alveolair) 

longbeeld.
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Klinische verschijnselen Bij de man: 90% is symptomatisch 

met branderige mictie met groengele uitvloed (écoule-

ment) uit de penis (‘druiper’). Bij de vrouw is het spec-

trum van de symptomatologie breder: asymptomatisch 

(circa 40%), ofwel mictieklachten met fluor, eventueel 

bartholinitis en bij ongeveer 10% het beeld van pelvic 

inflammatory disease (PID; koorts, algemeen ziekzijn, 

pijn in de onderbuik eventueel met défense musculaire 

en slingerpijn bij het toucher), vroeger salpingitis ge-

noemd. Voor de diagnostiek hiervan wordt vaak laparo-

scopie gedaan. Het risico op PID is groter als gevolg van 

intra-uteriene ingrepen (plaatsen van spiraal en abortus 

provocatus). Faryngeale en anale gonorroe geven minder 

verschijnselen en genezen vaak ook zonder behande-

ling. 

Laboratoriumdiagnostiek In een grampreparaat van de 

uitvloed zijn de gramnegatieve intracellulaire diplokok-

ken te zien. Materiaal voor gonokokkenkweek dient in 

een speciaal transportmedium te worden afgenomen, 

dan wel direct op de juiste platen te worden geënt. 

Tegenwoordig wordt vaak de voorkeur gegeven aan 

DNA-amplificatietechnieken die een grote gevoeligheid 

hebben. Nadeel hiervan is dat men geen informatie over 

de antimicrobiële gevoeligheid van de stam krijgt. Dub-

belinfectie met Chlamydia trachomatis is niet zeldzaam; 

hiervoor dient materiaal (pus, urine) in een apart trans-

portmedium te worden vervoerd. Iemand die gonorroe 

krijgt, heeft onveilig seksueel contact gehad. Dat bete-

kent dat men afhankelijk van de risico-inschatting ook 

serologie op syfilis en hiv moet inzetten.

Therapie Gezien de toenemende resistentie van gono-

kokken voor penicillinen en chinolonen (bijna 40%) 

is het doen van een kweek en gevoeligheidsbepaling 

aangewezen. De behandeling van eerste keus is thans 

ceftriaxon i.m.

Complicaties Een zeldzame complicatie van gonokok-

keninfectie bij de vrouw is de perihepatitis bij PID 

(koorts, pijn in bovenbuik, eventueel schouderpijn; klas-

siek hoort men perihepatisch wrijven (syndroom van 

Fitz-Hugh-Curtis)). Bij de man: prostatitis en epididy-

mitis en bij langdurige onbehandelde infectie stricturen 

in de urethra. Eveneens zeldzaam is de gedissemineerde 

gonorroïsche infectie (DGI), waarbij er klassiek koorts 

is met tendinitis of artritis en discrete huidafwijkingen, 

meestal aan de acra. De gonokok wordt of in een biopt of 

in een bloedkweek aangetroffen. Het gaat hier hetzij om 

speciale stammen (die niet door complement gedood 

worden) of om een deficiëntie van een late comple-

mentfactor (C6 tot C9). Zeer zeldzaam zijn endocarditis 

(vooral rechtszijdig) en meningitis. Infectie tijdens de 

zwangerschap kan leiden tot septische abortus, chorio-

amnionitis, te vroeg gebroken vliezen en endometritis. 

profylaxe tegen pneumocystose gegeven (co-trimoxazol 

of inhalatie van pentamidine).

Preventie Er is geen vaccin tegen het hiv beschikbaar. 

Beperking van de verspreiding is te verwachten door 

vermindering van het aantal seksuele partners, het ver-

mijden van risicovol seksueel gedrag, het gebruik van 

condooms, het verstrekken van steriel injectiemateriaal 

aan injecterende drugsverslaafden, en screening van 

donorbloed ter vermijding van aan zieken toe te dienen 

besmette bloedproducten.

Kernpunten

• Hiv verspreidt zich door seksueel contact, via bloed 

en bloedproducten, door gemeenschappelijk ge-

bruik van naalden en spuiten en congenitaal.

• Aids wordt gekenmerkt door een ernstige stoornis 

in de cellulaire immuniteit (CD4-lymfopenie) met 

opportunistische infecties.

• HAART heeft de prognose sterk verbeterd.

Casuïstiek 

• Een man met zwellingen in de mondholte

• Primaire HIV-infectie: mononucleosis-infectiosa-

achtig ziektebeeld met therapeutische mogelijk-

heden

• De behandeling van HIV-1-geïnfecteerde zwange-

ren

• Onbegrepen lymfklierzwellingen en trombopenie 

als niet herkende eerste symptomen van een hiv-

infectie

• Geen hiv-test verricht: een gemiste kans

6.8.7   Gonorroe

Verwekker Neisseria gonorrhoeae (gonokok), een gramnega-

tieve intracellulaire diplokok.

Besmetting Vrijwel altijd van mens op mens via de genita-

le weg, kan ook bij anaal en oraal seksueel contact worden 

overgedragen. Zeldzaam bij neonaten: ooginfectie (via 

geïnfecteerd baringskanaal).

Epidemiologie Deze sterk infectieuze ziekte kan zich 

onder seksuele partners snel verbreiden. Opsporing daar-

van is gewenst. Overdracht via toiletten, handdoeken en 

dergelijke speelt geen rol, omdat de gonokok buiten de 

menselijke slijmvliezen niet overleeft.

Incubatietijd Twee dagen tot twee weken (gemiddeld één 

week).
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gegeneraliseerde lymfadenopathie. Zeldzamer zijn he-

patitis, meningitis en botafwijkingen. Omdat secundaire 

syfilis qua manifestaties (vooral wat betreft de huidafwij-

kingen) zeer variabel is en op andere ziekten kan lijken, 

wordt het beeld klassiek la grande simulatrice genoemd. 

Zonder behandeling treedt er opnieuw een latentieperi-

ode in die jaren kan duren. Uiteindelijk kan tertiaire syfilis 

ontstaan. De uitingsvormen hiervan zijn:

 − gummata: nodeuze nodulaire proliferatieve ontste-

kingen die in huid, slijmvliezen, botten en inwendige 

organen voorkomen en zich als ruimte-innemende 

processen gedragen;

 − neurosyfilis, met verschillende manifestaties, zoals 

meningitis, vasculitis, gummata, tabes dorsalis (uitval 

van de achterstreng met gevoelsstoornissen en pijnen) 

en dementia paralytica; tabes en dementia paralytica 

zijn zeer late manifestaties;

 − cardiovasculaire syfilis (na 20-30 jaar): vorming van een 

aneurysma van de aorta ascendens en aortaklepinsuf-

ficiëntie.

Laboratoriumdiagnostiek Bij de verdenking op primaire 

syfilis worden de laesies uitgestreken en het materiaal 

bekeken met donkerveldmicroscopie en eventueel directe 

immunofluorescentie. Indien beschikbaar wordt een PCR 

gedaan. Zeker in het tweede en derde stadium is klinisch 

aan syfilis denken van groot belang. De serologie heeft 

een hoge specificiteit en sensitiviteit; bij hiv-infectie is de 

betrouwbaarheid minder. De belangrijkste serologische 

reacties zijn:

 − TPPA (een specifieke, maar wat minder gevoelige test 

die 3-4 weken na infectie positief wordt; wordt gebruikt 

als opsporingstest);

 − FTA-Abs (specifieke test die vroeg positief wordt; 

wordt gebruikt als bevestigingsreactie);

 − Western blot (immunoblot, kan ook als bevestigings-

test worden gebruikt, antistoffen in serum worden 

aangetoond op een teststrip met T. pallidum-antigenen);

 − VDRL (een niet heel specifieke, maar wel gevoelige test; 

positief na 4-8 weken; fout-positiviteit bijvoorbeeld bij 

zwangerschap, antifosfolipidesyndroom en SLE).

Therapie Bij het eerste en tweede stadium en in de latente 

fase is behandeling van eerste keus benzylpenicilline in de 

vorm van het depotpreparaat benzathinepenicilline. Bij 

neurosyfilis wordt intraveneus benzylpenicilline gegeven. 

De doseringsschema’s en behandelingsduur verschillen 

afhankelijk van de fase (en eventueel aanwezigheid van 

hiv-infectie) en vallen buiten het bestek van dit boek. Het 

alternatief doxycycline is duidelijker minder effectief. 

Recente gegevens suggereren dat azitromycine oraal bij 

vroege syfilis (en afwezigheid van hiv-infectie) even effec-

tief is als benzathinepenicilline. 

Het effect van de antibiotische behandeling wordt 

mede afgemeten aan het dalen en negatief worden van de 

titer in de VDRL-test. Controle is zeer belangrijk. 

Preventie De belangrijkste factor bij de preventie is ‘vei-

lige seks’. In de bestrijding is partneronderzoek en con-

tactopsporing van belang.

6.8.8   Syf ilis (syn.: lues)

Verwekker Treponema pallidum, een gramnegatieve spiro-

cheet die eruitziet als een kurkentrekker en niet kweek-

baar is in vitro.

Besmetting Vrijwel altijd van mens op mens via de geni-

tale weg; kan ook bij anaal en oraal seksueel contact wor-

den overgedragen. Ook overdracht op de huid is mogelijk. 

Verticale transmissie (lues congenita) komt sinds de in-

voering van de serologische screeningstest in de zwanger-

schap weinig voor. Overdracht via transfusie is mogelijk 

maar zeer zeldzaam.

Epidemiologie Dit sterk infectieuze agens dringt binnen 

via kleine laesies ontstaan bij seksueel contact en kan zich 

onder seksuele partners snel verbreiden. De incidentie 

neemt de laatste jaren in de westerse wereld toe. Opspo-

ring van patiënten is gewenst. Doordat bij patiënten met 

hiv-infectie gemakkelijker transmissie van syfilis optreedt 

en er bij hiv meer neurosyfilis optreedt, is aandacht voor 

syfilis bij hiv-geïnfecteerden van groot belang.

Incubatietijd Gemiddeld drie weken (10-90 dagen). De 

infectie verloopt in stadia. Het tweede stadium ontstaat 

één tot zes maanden na de besmetting. Het derde stadium 

ontstaat 2-30 jaar na de besmetting.

Klinische verschijnselen Eerste stadium: de infectie begint 

met een niet-pijnlijk ulcus op de geslachtsorganen (even-

tueel rectum, orofarynx); het ulcus heeft klassiek een 

harde bodem (ulcus durum, harde sjanker, zogenoemd 

primair affect) en gaat gepaard met een niet-pijnlijke 

zwelling van de regionale lymfklieren (indolente bubo-

nen). Dit stadium gaat, afhankelijk van behandeling of 

geen behandeling, sneller of langzamer (zes weken) voor-

bij. Hierop volgt bij onbehandelden een eerste latente fase 

(lues latens), die vervolgens bij het merendeel overgaat in 

secundaire syfilis. Soms is het primaire affect nog aanwezig. 

Secundaire syfilis ontstaat door hematogene verspreiding 

van de spirocheten. De belangrijkste manifestaties zijn 

niet-jeukende huidafwijkingen, meest klassiek als een 

gegeneraliseerd maculopapuleus exantheem, waarbij 

handpalmen en voetzolen betrokken zijn (dit laatste ziet 

men ook bij de primo-hiv-infectie). Soms zijn er slijm-

vliesafwijkingen en/of condylomata lata: verheven laesies 

aan anus en/of genitalia (niet te verwarren met condylo-

mata acuminata, veroorzaakt door humaan papillomavi-

rus). Alle laesies bevatten spirocheten en zijn besmettelijk, 

maar dat geldt in het bijzonder voor de condylomata. Een 

ander typisch verschijnsel is de pleksgewijze (moth-eaten) 

alopecia. Daarnaast is er vaak malaise, koorts, spierpijn en 
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Therapie 10.000-20.000 E difterieantitoxine i.v. (na uit-

sluiten van overgevoeligheid door een huidtest met 0,2 ml 

intracutaan) en erytromycine 2 g/24 uur per os (30 mg/kg 

lichaamsgewicht voor kinderen). Bij levensbedreigende 

kroep: tracheotomie en stomen; verder als hiervoor. Bij 

myocarditis: zie paragraaf 15.5. Dragers: erytromycine 

gedurende veertien dagen.

Preventie De preventie bestaat uit de reeds genoemde vac-

cinatie van daarvoor in aanmerking komende zuigelingen 

en oudere kinderen (op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maan-

den één injectie van 1 ml DKTP-vaccin i.m.; op de leeftijd 

van 4 en 9 jaar volgt een DTP-herhalingsinjectie).

Kernpunt

• Difterie is in Nederland een zeer zeldzame import-

ziekte dankzij het Rijksvaccinatieprogramma.

Casuïstiek 

• Difterie door infectie met Corynebacterium ulcerans 

in Nederland

6.8.10   Bof (parotitis epidemica)

Verwekker Bofvirus.

Besmetting Aerogeen.

Epidemiologie Wanneer er niet wordt gevaccineerd, wordt 

de epidemiologie van bof in belangrijke mate bepaald 

door een groot aantal subklinische infecties. Op de leeftijd 

van 4 jaar heeft dan reeds 40% van de kleuters aantoon-

bare antistoffen tegen bof. Naar men aanneemt, verloopt 

de infectie bij circa 35% zonder klinische verschijnselen. De 

besmettelijkheid is waarschijnlijk niet minder dan die van 

de andere infectieziekten op de kinderleeftijd.

Incubatietijd Twee tot drie weken.

Klinische verschijnselen De ziekte begint met koorts en 

pijn bij het kauwen, spoedig gevolgd door een pijnlijke 

zwelling van één of beide oorspeekselklieren. Ook de glan-

dulae submandibulares zijn vaak gezwollen. De glandulae 

sublinguales zijn meestal niet in het ziekteproces betrok-

ken. Soms worden de klieren achtereenvolgens getroffen, 

steeds met een hernieuwde stijging van de lichaamstempe-

ratuur. Bij inspectie van het wangslijmvlies zijn de uitmon-

dingen van de ductus parotidei vaak als rode stipjes te zien 

en is daar wat sereus vocht uit te drukken. Soms is slechts 

één klier aangedaan. Betreft dit de glandula submandibu-

laris, dan bestaat de kans dat ten onrechte een lymfadenitis 

De penicillinebehandeling wordt bij vroege syfilis niet 

zelden gecompliceerd door de jarisch-herxheimer-reactie, 

een door cytokinen gemedieerde reactie op vrijkomende 

bacteriële producten: binnen twee dagen ontstaat er 

koorts, spierpijn en leukocytose.

Complicaties Syfilis in de zwangerschap kan leiden tot 

congenitale syfilis met abortus of intra-uteriene vrucht-

dood, of ernstige congenitale afwijkingen. 

Preventie De belangrijkste factor bij de preventie is ‘vei-

lige seks’ (en advies daarover). In de bestrijding is partner-

onderzoek en contactopsporing van belang. Serologisch 

onderzoek van zwangeren en bloeddonors is aangewezen.

6.8.9   Difterie

Verwekker Corynebacterium diphtheriae.

Besmetting Druppelinfectie.

Epidemiologie Door een consequent uitgevoerde immu-

nisatie is difterie in Nederland een zeer zeldzame ziekte 

geworden; ze wordt nog een enkele keer aangetroffen bij 

(niet-geïmmuniseerde) kinderen van buitenlandse werk-

nemers. Ook met importgevallen uit andere gebieden 

moet rekening worden gehouden, bijvoorbeeld uit Oost-

Europa, waar zich de afgelopen jaren duizenden gevallen 

hebben voorgedaan. De epidemiologie werd bepaald door 

een groot aantal subklinische infecties en tijdelijke en 

chronische bacteriedragers.

Incubatietijd Twee tot vijf dagen, soms langer.

Klinische verschijnselen Keeldifterie: membraneus beslag 

met necrotiserende ontsteking in de oppervlakkige lagen 

van het epitheel van de tonsillen, farynxbogen, farynxach-

terwand en palatum. Het beslag is vuilgrijs van kleur, laat 

aan de randen wat los en bloedt enigszins bij pogingen tot 

afstrijken. De temperatuurverhoging is gering. De keelpijn 

is niet hevig. De halsklieren zijn gezwollen, soms met veel 

collateraal oedeem (‘burgemeesterskraag’). De difteriebac-

teriën vormen exotoxinen die gevaarlijke complicaties kun-

nen veroorzaken: myocarditis, verlammingen door uitval 

van hersenzenuwen en polyneuropathie. Larynxdifterie: 

geleidelijk toenemende heesheid, blafhoest, motorische 

onrust en stridor, vooral inspiratoir. Huiddifterie: wordt 

soms gezien bij patiënten (in het bijzonder zwemmers) met 

eczeem en met ulcera cruris. In de tropen komt huiddifterie 

veel voor. Ook jongeren op trektocht door de tropen acqui-

reren – ondanks een goede immuniteit voor difterie – door 

het lopen op blote voeten in een enkel geval huiddifterie.

Laboratoriumdiagnostiek Difteriebacteriën kunnen met 

behulp van speciale media worden gekweekt uit keel en 

neus, soms van de huid.
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De verklaring voor dit voorkomen is complex. De im-

munogeniciteit van het whole-cell-vaccin dat tot voor kort 

werd gebruikt, is beperkt en B. pertussis heeft een mutatie 

van een van de virulentiefactoren (het pertactin) onder-

gaan, waardoor dit vaccin beperkte bescherming biedt. In-

middels is een nieuw acellulair vaccin in gebruik en wordt  

een boosterinjectie aan vierjarigen gegeven. In Nederland 

zijn ziektegevallen veroorzaakt door Bordetella parapertus-

sis zeer zeldzaam. Het gebruikte vaccin beschermt niet 

tegen deze bacterie. Een andere oorzaak is dat kinkhoest 

vaker voorkomt bij ouderen, die een bron van infectie 

voor jonge kinderen kunnen zijn.

Incubatietijd Een tot drie weken, soms langer.

Klinische verschijnselen Het kenmerkende van kinkhoest 

zijn de typische hoestbuien waarin een reeks achtereen-

volgende, krampachtige expiratiestoten wordt beëindigd 

door een gierende inspiratie of – bij een zuigeling – door 

klaaglijk huilen. Tijdens de aanval heeft het kind ernstige 

ademnood, is het cyanotisch en braakt het vaak. Soms 

wordt veel slijmig exsudaat opgegeven via mond en neus. 

Door het braken lijdt de voedingstoestand. Dit kenmer-

kende convulsieve stadium wordt voorafgegaan door een 

catarraal stadium van een à twee weken, waarin kinkhoest 

slechts te vermoeden is omdat de verkoudheid langer 

duurt dan normaal en met wat koorts en veel dunne af-

scheiding gepaard gaat. De kinderen maken een wat ang-

stige indruk. Bij volwassenen is het beeld meer dat van 

een hardnekkige kriebelhoest.

Kinkhoest is mede te herkennen aan het ulcus frenuli 

linguae. Het ulcus ontstaat door beschadiging van de 

tongriem door de onderste snijtanden tijdens de hoest-

aanvallen, waarbij de tong ver uitgestoken wordt.

Laboratoriumdiagnostiek Bordetella pertussis is tijdens het 

catarrale stadium, dat drie à vier weken duurt, te kwe-

ken uit farynx- en diepe neusuitstrijken. Ook laat men 

wel hoesten tegen speciale vaste voedingsbodems. Het 

bloedbeeld vertoont een leukocytose, soms wel 30 × 109/l 

en meer, met een relatieve en absolute lymfocytose. De 

laatste jaren zijn de serologische methoden voor de diag-

nostiek verbeterd (specifieke IgA, IgM en IgG). Specifieke 

IgA-antistoffen ontstaan uitsluitend na het doormaken 

van een infectie met B. pertussis en niet na vaccinatie.

Therapie Antibiotica beïnvloeden het verloop niet. Be-

langrijk is het handhaven van een goede vochtbalans en 

voedingstoestand. Dit lukt meestal wel door voorzichtige, 

frequente toediening van vocht en een licht verteerbaar 

dieet in de periodes tussen de aanvallen. Stikbuien gaan 

meestal spontaan voorbij; de behandeling is symptoma-

tisch.

Complicaties Bronchopneumonie en longcollaps, encefa-

lopathie.

wordt gediagnosticeerd, hoewel lymfeklieren in de hals 

meer naar achteren gelokaliseerd zijn bij de kaakhoek.

Laboratoriumdiagnostiek Het bofvirus is te kweken uit het 

speeksel en de keeluitstrijk, voorts uit de urine en, als er 

een sereuze meningitis bestaat, ook uit de liquor cerebro-

spinalis. De antistoffen in het bloed nemen toe en er zijn 

specifieke IgM-antistoffen aantoonbaar. Het amylasege-

halte in bloed en urine kan verhoogd zijn.

Therapie Symptomatisch.

Complicaties Orchitis, meestal eenzijdig, bij ongeveer een 

kwart van door de ziekte getroffen adolescenten en volwas-

senen. De vruchtbaarheid lijdt vrijwel nooit. Andere com-

plicaties: strak aanvoelend, pijnlijk oedeem van de huid 

van de hals en bovenste gedeelte van de borst, lichte pan-

creatitis, oöforitis, zelden epididymitis, mastitis – ook bij 

mannen – myocarditis, eenzijdige blijvende doofheid en 

andere geïsoleerde hersenzenuwaandoeningen, frequent 

lymfocytaire meningitis, zeldzamer encefalitis.

Preventie Vaccinatie tegen bof is mogelijk met een ver-

zwakt levend virusvaccin. De door dit vaccin opgewekte 

immuniteit is waarschijnlijk van lange duur. Het bofvac-

cin kan worden gecombineerd met andere verzwakte 

levende vaccins, zoals die tegen mazelen en rubella. Sinds 

1 januari 1987 worden binnen het Rijksvaccinatiepro-

gramma kinderen op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar 

met een combinatievaccin tegen bof, mazelen en rubella 

geïmmuniseerd. Sindsdien is bof vrijwel verdwenen uit 

Nederland; men ziet af en toe nog uitbraken bij ongevac-

cineerden (antroposofen, bevindelijk gereformeerden) en 

een enkele keer bij andere groepen.

Kernpunt

• Bofvaccinatie heeft het vóórkomen van bof sterk 

verminderd.

Casuïstiek 

• Een meisje met gezwollen wangen

• Twee patiënten met de bof

6.8.11   Kinkhoest (pertussis)

Verwekker Bordetella pertussis.

Besmetting Druppelinfectie, aerogeen.

Epidemiologie Ondanks systematische vaccinatie met het 

DKTP-vaccin, komt kinkhoest in Nederland vrij veel voor. 
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sen, maar icterus is zelden zichtbaar. De nierfunctie kan 

eveneens gestoord zijn. Leptospira hardjo veroorzaakt een 

griepachtig beeld, voornamelijk bij veehouders en hun 

gezinsleden.

De ziekte van Weil

Verwekker Leptospira icterohaemorrhagiae.

Besmetting Het is een ziekte van de bruine rat. De lepto-

spiren komen met de urine vrij in zoet water en dringen 

door de slijmvliezen van oog en neus en wellicht ook via 

(on)beschadigde huid de mens binnen.

Epidemiologie De ziekte van Weil wordt verkregen door 

contact met oppervlaktewater dat is verontreinigd door 

leptospirenhoudende urine van ratten. Het aantal rat-

ten dat leptospiren in de urine uitscheidt, varieert naar 

plaats en leeftijd en kan 50% bedragen. De ziekte komt 

het meest voor bij personen die in verontreinigd opper-

vlaktewater zwemmen, bij drenkelingen, rioolwerkers 

en landarbeiders (handen wassen in sloten).

Incubatietijd Ongeveer tien dagen, soms korter.

Klinische verschijnselen Meestal is het begin acuut met 

rillerigheid, hoofdpijn, hoge koorts en opvallende spier-

pijnen, vooral in de kuiten. De urine wordt donker en 

de hoeveelheid per 24 uur lijkt af te nemen. De koorts 

kan na twee tot vijf dagen verminderen, maar de patiënt 

wordt zieker, vaak wat suf en er ontstaat een icterus. Bij 

onderzoek in dit stadium maakt de patiënt een zieke in-

druk, heeft een snelle weke pols met lage tensie, een icte-

rus met oranje bijtint, conjunctivale vaatinjectie, donkere 

urine met eiwit- en sedimentafwijkingen in de vorm van 

erytrocyten en cilinders, terwijl ook de reacties van urobi-

line en bilirubine positief zijn. De lever is drukpijnlijk en 

vergroot; slechts zelden is de milt palpabel. Vaak wordt 

ook nekstijfheid geconstateerd ten gevolge van een sereu-

ze meningitis, die in de tweede ziekteweek altijd wordt 

gevonden. De huid kan vluchtige exanthemen vertonen, 

soms hemorragisch, vooral in de ernstige gevallen. De 

nieraandoening kan leiden tot anurie, hetgeen vaak de 

doodsoorzaak is. Wordt de anurie behandeld, dan kan de 

lever nog een rol spelen bij een fataal verloop.

Minder ernstige gevallen komen vaker voor; deze ver-

lopen soms met het beeld van een koortsende ziekte met 

kuitpijnen, conjunctivale vaatinjectie, lymfocytaire me-

ningitis en slechts geringe nier- en leverafwijkingen.

Laboratoriumdiagnostiek In de eerste ziekteweek kun-

nen de leptospiren uit bloed gekweekt worden, vanaf 

de tiende ziektedag ook uit urine. Leptospiren kunnen 

eveneens uit liquor gekweekt worden (vanaf de vierde 

tot de tiende ziektedag). Na de eerste ziekteweek kan de 

diagnose gesteld worden met serologische tests, waarbij 

Preventie Met het DKTP-vaccin wordt een hoge vaccina-

tiegraad bereikt (zie onder Epidemiologie). In Nederland 

werd tot voor kort bij de DKTP-vaccinatie op de leeftijd 

van 2, 3, 4 en 11 maanden op vierjarige leeftijd een acel-

lulair vaccin gebruikt. De toename van kinkhoest in de 

afgelopen jaren, die mogelijk te wijten was aan antigene 

veranderingen van de kinkhoestbacterie, en de beschik-

baarheid van een goed acellulair vaccin hebben geleid 

tot het besluit het whole-cell-vaccin te vervangen door het 

acellulair vaccin. Dit vaccin heeft als bijkomend voordeel 

dat bijwerkingen minder frequent zijn.

Kernpunten

• Ondanks vaccinatie komt kinkhoest in Nederland 

voor, ook bij volwassenen.

• Kenmerkend zijn de typische hoestbuien.

Casuïstiek 

• Een jongen met hoestbuien en subconjunctivale 

bloedingen

6.9  Infectieziekten met geelzucht

Hepatitis als uiting van mononucleosis infectiosa en 

infecties met het cytomegalo-, herpessimplex- en rubel-

lavirus zijn reeds ter sprake gekomen. Vooral bij pasge-

borenen kunnen deze laatste virussen oorzaak zijn van 

ernstige ziekten. Ook bij patiënten met en zonder stoor-

nissen van het immuunsysteem leiden enkele van boven-

genoemde virussen tot leverontsteking. Leptospirosen 

spelen nauwelijks een rol. Daarnaast kan geelzucht met 

koorts een gevolg zijn van een infectie met het hepatitis 

A- of hepatitis B-virus en van hepatitis C, D en E. Deze 

ziekten worden door verschillende virussen veroorzaakt 

en verwekken geen immuniteit voor elkaar. Zie voor een 

gedetailleerde bespreking paragraaf 18.6.

6.9.1   Leptospirosen

Leptospirosen zijn zoönosen; wij zullen hier de ziekte 

van Weil uitgebreider bespreken. Andere leptospiren die 

in Nederland ziekten kunnen verwekken, zijn Leptospira 

canicola, Leptospira grippotyphosa en Leptospira hardjo. De 

eerste is afkomstig van honden en varkens, de tweede 

van veldmuizen en de derde van runderen. Canico-

lakoorts uit zich veelal als een acute ziekte met koorts, 

hoofdpijn, spierpijnen en lymfocytaire meningitis. Lep-

tospira grippotyphosa veroorzaakt zogenoemde modder-

koorts, eveneens met hoofdpijn en spierpijnen en soms 

met exanthemen. Er zijn wel leverbiochemiestoornis-
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Kernpunten

• Leptospirosen zijn zoönosen.

• Hoofdpijn, hoge koorts en opvallende spierpijnen 

moeten aan leptospirose doen denken.

Casuïstiek 

• Een man met icterus, nierfunctiestoornissen, trom-

bocytopenie, spierpijn en verwardheid

• Koorts en koude rillingen na een bezoek aan Thai-

land, door leptospirose

6.10  Opportunistische infecties

Met opportunistische infecties worden de infecties 

aangeduid die men bij patiënten met een verminderde 

weerstand kan aantreffen. De veroorzakers zijn micro-

organismen (opportunisten) die gebruik weten te maken 

van de stoornis in de afweer. Dit soort micro-organismen 

veroorzaakt over het algemeen geen (ernstige) infecties bij 

patiënten met een normale afweer.

De afweer tegen infecties kan door veel ziekteproces-

sen ernstig verstoord raken. Ook veel therapeutische 

interventies kunnen interfereren met de afweer. De ver-

storingen van de afweer zijn vaak discreet. Daardoor is de 

infectieproblematiek die daarvan het gevolg is vaak voor-

spelbaar. De relatie tussen type afweerstoornis en ziekte-

verwekker is weergegeven in tabel 6.21. De figuren 6.29 en 

6.5 tonen respectievelijk pneumonie door een Aspergillus-

infectie en ecthyma gangraenosum, kenmerkende com-

plicaties bij patiënten met neutropenie.

Afweerstoornissen zijn aangeboren of verworven. De 

aangeboren afweerstoornissen (primaire immuundefi-

ciënties) zijn relatief zeldzaam. De verworven afweer-

stoornissen zijn het gevolg van virusinfecties (infectie met 

het humaan immunodeficiëntievirus, cytomegalovirus), 

van een onderliggende maligniteit (bijvoorbeeld de 

ziekte van Hodgkin) en andere ziekten (diabetes mellitus, 

reumatische ziekten), of van behandeling met immuun-

suppressiva, bestraling of beenmergtransplantatie. Voe-

dingstoestand, ijzerstatus en leeftijd (neonatale periode, 

senium) bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de 

afweer.

Welke aspecten van de afweer bij verschillende ziekten 

of behandelingen gestoord raken, is weergegeven in tabel 

6.22. In deze tabel zijn niet opgenomen stoornissen in de 

eerste verdedigingslinie: de intacte huid en slijmvliezen 

met de ondersteunende afweermechanismen. Stoornissen 

in de eerste verdedigingslinie komen echter veelvuldig 

voor. Vaak wordt ook iatrogeen schade toegebracht aan 

de eerste verdedigingslinie. Men denke bijvoorbeeld aan 

het aantonen van een titerstijging in twee serummon-

sters van belang is. Het eerste monster wordt bij voor-

keur voor de tiende ziektedag afgenomen, het tweede 

een à twee weken later. Men vindt verder tekenen van 

nefritis met uremie, leverbiochemiestoornissen en trom-

bocytopenie. De liquorafwijkingen zijn hiervoor reeds 

genoemd. Vaak bestaan ook een leukocytose (granulocy-

tose) en een sterk en langdurig verhoogde bezinkings-

snelheid van de erytrocyten.

Therapie In de eerste ziektedagen geeft men penicilline, 

maar invloed hiervan op het ziekteverloop is niet bewe-

zen. De prognose van de ernstige gevallen is verbeterd 

door behandeling van de nierinsufficiëntie met behulp 

van dialyse.

Complicaties Anurie, leverinsufficiëntie en bloedingen. 

Na verbetering vanaf de derde ziekteweek vaak iridocy-

clitis, voorts myocarditis.

Preventie Het aantal gevallen van de ziekte van Weil is de 

laatste jaren sterk gedaald. Men neemt aan dat een toene-

mende (chemische) verontreiniging van het oppervlak-

tewater de overlevingskans van de leptospiren nadelig 

beïnvloedt.

  Intermezzo 6.6 

Een patiënt met koorts, spierpijn en geel-

zucht na een kanovakantie

Een 39-jarige man komt terug van een kampeer- en 

kanovakantie aan de Franse rivier de Tarn. Hij is tij-

dens de vier dagen van zijn vakantie ziek geworden, 

met koorts, hevige hoofdpijn en spierpijnen in de 

kuiten. Bij lichamelijk onderzoek maakt hij een zieke 

indruk. Hij heeft een lichte conjunctivitis en is licht 

icterisch. Hij is niet nekstijf. Aan huid en slijmvliezen 

worden verder geen afwijkingen gevonden. De lever is 

net palpabel.

Op grond van het klinische beeld wordt aan een 

leptospirose gedacht. Het laboratoriumonderzoek is 

hiermee compatibel: CRP 125 U/l. Er is een leuko-

cytose (12,9 × 109/l met 80% granulocyten). Het Hb 

is 6,8 mmol/l. De trombocyten zijn 120 × 109/l. Het 

CPK is tweemaal verhoogd, het ALAT en het LDH ruim 

driemaal.

Het serumcreatinine bedraagt 203 μmol/l. De urine 

bevat eiwit met een enkele erytrocytencilinder. In een 

donkerveldpreparaat van de urine worden geen Lept-

ospira aangetroffen. De patiënt wordt onder de diag-

nose leptospirose behandeld met benzylpenicilline. De 

serologie blijkt later bewijzend voor een infectie met 

Leptospira icterohaemorrhagiae.
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hoestdemping en sedatie, intubatie en beademing. Bij al-

coholisme lijkt het primair om de eerste verdedigingslinie 

te gaan: aspiratie, verminderde hoestreflex, slecht sluiten 

van de glottis en traumata dragen bij aan het optreden 

van infecties.

Bij lang bestaande afweerstoornissen, waarbij recidive-

rende infecties optreden, ziet men als gevolg van deze in-

fecties dikwijls anatomische afwijkingen ontstaan, die op 

Tabel 6.21 Afweerstoornis en ziekteverwekker.

afweerstoornis infectieuze agentia

beschadiging oppervlak koloniserende (endogene) flora
exogene flora

humorale afweerstoornis
 − complementdeficiëntie

• C1-C4

• C6-C9

 − immunoglobulinedeficiëntie

Haemophilus influenzae
pneumokokken
Staphylococcus aureus
meningokokken
gonokokken
Haemophilus influenzae
pneumokokken
Campylobacter jejuni
Salmonella sp.
Mycoplasma hominis
Ureaplasma sp.
ECHO-virussen

tekort aan fagocyterende cellen grampositieve kokken
aerobe gramnegatieve staven
fungi (Candida, Aspergillus)
herpessimplexvirus

gestoorde cellulaire immuniteit herpessimplexvirus
varicellazostervirus
cytomegalovirus
Chlamydia trachomatis
Listeria monocytogenes
Salmonella sp.
Legionella sp.
mycobacteriën
Nocardia sp.
Cryptococcus neoformans
Histoplasma capsulatum
Pneumocystis carinii
Toxoplasma gondii
Leishmania sp.
Strongyloides stercoralis

Figuur 6.29 Aspergillus-pneumonie bij een patiënt met leuke-

mie en neutropenie. Er zijn infiltratieve afwijkingen in het rech-

terbovenveld. Aanvullende diagnostiek (CT-scan, Aspergillus-

antigeenbepaling) is nodig om de diagnose met meer zekerheid 

te stellen.

Tabel 6.22  Enkele belangrijke oorzaken van 
afweerstoornissen.

comple-
ment

immuno-
globulinen

fagocyten cellulaire 
immuniteit

ondervoeding X (X) X

leukemie ALL X X

leukemie AML X

leukemie CLL X (X)

leukemie CML X

beenmergtrans-
plantatie*

X X X

maligne lymfoom (X) X

splenectomie X X

diabetes mellitus X1 (X)

uremie (X) X

peritoneale dia-
lyse**

X X

alcoholisme (X) (X) (X)

cirrose (X) (X)

systemische lupus (X) (X) (X)

erythemato-
des***

reumatoïde artritis (X) (X)

corticosteroïden X X

cyclofosfamide (X) X X

azathioprine (X)

ciclosporine X

antithymocyten-
globuline

(X) X

* De afweerstoornis is afhankelijk van de fase waarin de patiënt zich be-
vindt. 
** De afweerstoornis is lokaal in de peritoneale holte. 
*** De afweerstoornissen lijken vooral samen te hangen met behandeling. 
1 Door non-enzymatische glycosylering vermindert de functionele activiteit 
van complementfactoren.
X: afweerstoornis die dikwijls leidt tot infecties; (X): afweerstoornis waarvan 
de betekenis niet evident is; ALL: acute lymfatische leukemie; AML: acute 
myeloïde leukemie; CLL: chronische lymfatische leukemie; CML: chroni-
sche myeloïde leukemie.
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Casuïstiek 

• Een 35-jarige vrouw met hoge koorts en pusteuleze 

afwijkingen aan de arm, tijdens intensieve chemo-

therapie

• Een man met koorts tijdens chemotherapie

• Cutane nocardiose als opportunistische infectie

• Pneumocystis-pneumonie tijdens behandeling met 

infliximab voor actieve Crohn-colitis

• Invasieve zygomycose bij patiënten die worden 

behandeld voor een hematologische maligniteit

6.11  Ziekenhuisinfecties

Een ziekenhuisinfectie (nosocomiale infectie; zie ook 

paragraaf 16.11) is een klinisch duidelijke of microbio-

logisch bewezen infectie die na het verstrijken van de 

incubatieperiode of (als de incubatietijd niet bekend is) 

minstens 48 uur na opname begint bij een in een zie-

kenhuis opgenomen patiënt. Deze definitie zou ook van 

toepassing kunnen zijn op verpleeginrichtingen, waar 

immers veel chronische patiënten en oudere zieken 

verblijven.

De frequentie van ziekenhuisinfecties loopt uiteen 

voor verschillende afdelingen. Voor algemene zieken-

huizen worden prevalentiecijfers aangegeven tussen 

5 en 10%. Bij oudere patiënten zijn de cijfers hoger; zo 

komen urineweginfecties na transurethrale operatieve 

ingrepen voor bij 45% van de patiënten ouder dan 70 

jaar tegenover 25% bij volwassenen jonger dan 60 jaar. 

Ook nosocomiale pneumonie komt frequent voor.

Ongeveer 1% van deze verworven infecties leidt tot 

sepsis (zie paragraaf 6.3). In de jaren vijftig en zestig 

van de vorige eeuw was vooral Staphylococcus aureus een 

probleem bij wondinfecties, kruisinfecties en sepsis in 

ziekenhuizen. In de jaren zeventig en tachtig waren het 

vaak gramnegatieve micro-organismen die aanleiding 

gaven tot ziekenhuisinfecties bij patiënten. Inmiddels 

zijn daar opnieuw de grampositieve micro-organismen 

bijgekomen: niet alleen Staphylococcus aureus (vooral van-

uit het buitenland de meticillineresistente stafylokok, 

de zogeheten MRSA), maar ook de minder virulente 

zichzelf weer predisponeren tot infecties. De bronchiëcta-

sieën die men veelvuldig aantreft bij patiënten met hypo-

gammaglobulinemie zijn hiervan een goed voorbeeld.

Een veelvoorkomend moeilijk klinisch probleem is 

een longinfiltraat met koorts bij een patiënt met een 

verminderde afweer. In deze situatie is het van belang op 

zo simpel mogelijke wijze de aard van de verwekker te 

achterhalen en vervolgens zo snel mogelijk een adequate 

therapie in te stellen. Uit tabel 6.22 blijkt duidelijk dat 

de differentieeldiagnostische problemen het grootst zijn 

bij de patiënt met granulopenie en bij de patiënt met een 

gestoorde cellulaire immuniteit. Bij granulocytopenische 

patiënten met een pneumonie blijken bacteriële infecties 

zich vrijwel altijd met focale afwijkingen op de thorax-

foto te presenteren. Dergelijke afwijkingen worden vaak 

duidelijker bij herstel van de granulopoëse. Schimmelin-

fecties daarentegen kunnen zich zowel focaal als diffuus 

presenteren. Invasieve diagnostiek bij de granulocytope-

nische patiënt is vaak niet goed mogelijk door de bijko-

mende trombocytopenie. Bij de patiënt met een gestoorde 

cellulaire immuniteit worden meestal diffuus fijnvlek-

kige afwijkingen gezien (die overigens niet zelden focaal 

beginnen). Zonder invasieve diagnostiek is meestal geen 

goede behandeling mogelijk. Bronchoalveolaire lavage is 

de techniek bij uitstek om te proberen hier een diagnose 

te stellen. Bij infecties als pneumocystose is de opbrengst 

hoog. Bij andere verwekkers moet soms toch een long-

biopsie worden uitgevoerd. Ook voor andere infectieuze 

lokalisaties is vaak invasieve diagnostiek nodig wanneer 

de verwekker zich niet goed laat voorspellen.

Bij de patiënt met ernstige neutropenie is koorts een 

moeilijk te diagnosticeren probleem. Tenzij er duidelijke 

afwijkingen worden gevonden (zie figuur 6.5 en 6.29), 

zijn de diagnostische mogelijkheden beperkt en is thera-

pie na afnemen van kweken aangewezen (tabel 6.23).

Kernpunten

• De opportunistische infecties zijn afhankelijk van 

de aard van het afweerdefect.

• Een longinfiltraat met koorts bij een patiënt met 

een verminderde afweer is een moeilijk klinisch 

probleem.

Tabel 6.23 Antimicrobiële therapie bij neutropenische patiënten.

koorts en ernstige neutropenie aerobe gramnegatieve staven breedspectrumantibiotica (bijv. ceftazidim of 
meropenem i.v.)

idem, plus slijmvliesafwijkingen idem, plus streptokokken idem

idem, plus vermoeden infectie i.v. katheter idem, plus Staphylococcus epidermidis idem, plus vancomycine*

idem, plus longafwijking cave invasieve aspergillose idem, plus voriconazol

koorts en ernstige neutropenie niet reagerend op 
antibiotica

cave invasieve aspergillose idem, plus voriconazol

* Of teicoplanine.
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Kernpunten

• De frequentie van ziekenhuisinfecties is verschil-

lend per afdeling.

• Staphylococcus aureus, coagulasenegatieve stafylo-

kokken, gramnegatieve bacteriën en Candida zijn 

belangrijke nosocomiale pathogenen.

• Wees beducht op MRSA en neem voorzorgen (kwe-

ken, isolatie en glycopeptide als behandeling).

• Handdesinfectie is een belangrijk middel om kruis-

infecties te voorkomen.

Casuïstiek 

• Twee ziekenhuismedewerkers met keeldragerschap 

van meticillineresistente Staphylococcus aureus 

waarvoor systemische antibiotische behandeling 

noodzakelijk was

6.12  Bioterrorisme

6.12.1   Bioterroristische infecties

Sinds 11 september 2001 is er wereldwijd een verhoogde 

waakzaamheid met betrekking tot terroristische aansla-

gen waarbij ziektekiemen worden gebruikt.

Hoewel terroristen voor dit doel een groot aantal 

micro-organismen zouden kunnen gebruiken, houden 

de experts het meest rekening met anthrax en pokken. 

Er zijn echter veel andere mogelijkheden. In tabel 6.24 

staan enkele manifestaties die aan de genoemde infecties 

moeten doen denken. In bredere zin geldt dat men bij 

onbegrepen ziektebeelden, zeker wanneer men meer dan 

één geval ziet, aan bioterrorisme moet denken.

Kernpunt

• Bij onbegrepen ziektebeelden moet men aan bio-

terrorisme denken.

Casuïstiek 

• Een vrouw met een zwarte korst in het gelaat

• Een patiënte met cutane anthrax in België

coagulasenegatieve stafylokokken (vooral bij gebruik 

van kunstmateriaal) en meer recent ook enterokokken. 

Bij patiënten met een ernstig verminderde weerstand 

(granulopenie) ziet men ook ernstige infecties veroor-

zaakt door vergroenende streptokokken en schimmel-

infecties (Candida spp. en Aspergillus spp.). De toename 

van de problemen met deze micro-organismen hangt 

samen met een aantal factoren: infecties door bacteriën 

die door voorafgaand antibioticagebruik resistent zijn 

geworden tegen de gangbare middelen, lichtzinnig 

antibioticagebruik, veroudering van de ziekenhuispo-

pulatie, frequenter gebruik van invasieve diagnostiek 

en langdurige operaties, uitbreiding van therapeutische 

mogelijkheden zowel medicamenteus (met een negatie-

ve invloed op de afweer) als instrumenteel (langdurige 

infusen, verblijfkatheters, beademing, enz.), concentra-

tie van patiënten op bepaalde afdelingen zoals urologi-

sche en intensivecareafdelingen waar vaak kruisinfecties 

optreden.

Therapie Bij ziekenhuisinfecties komt men meestal niet 

meer met ‘eenvoudige’ antibiotica uit. Vaak moet men 

dan zijn toevlucht nemen tot nieuwe breedspectruman-

tibiotica (cefalosporinen van de derde generatie, carba-

penemantibiotica, fluorochinolonen). Gebruik van deze 

middelen leidt door selectiedruk weer tot meer resisten-

tie bij de ziekenhuisflora. Protocollaire benadering van 

dit probleem is van groot belang (zie ook paragraaf 6.1).

Preventie Behalve een zorgvuldig antibioticagebruik 

is het voorkomen van (kruis)infecties een belangrijke 

preventieve maatregel. Bij dit laatste speelt de zieken-

huishygiëne met goede handdesinfectie een belangrijke 

rol. De ziekenhuisinfectiecommissie heeft een essentiële 

taak bij de regelgeving en de uitvaardiging van richt-

lijnen. Landelijk worden richtlijnen voor de preventie 

van ziekenhuisinfecties uitgegeven door de Werkgroep 

Infectie Preventie (WIP).

Een speciaal aandachtspunt is het voorkomen van ver-

spreiding van MRSA (zie hiervoor). In veel ziekenhuizen 

in Europa heeft MRSA een vaste plaats veroverd. In Ne-

derland is dit (nog) niet het geval door waakzaamheid 

en intensieve maatregelen (kweken en PCR van neus- en 

huiduitstrijken, isolatiemaatregelen tot de uitslagen be-

kend zijn, volgens vigerende protocollen) te nemen bij 

patiënten die worden overgenomen uit een buitenlands 

ziekenhuis. In Nederland zien we wel de zogenoemde 

varkens-MRSA, een stafylokok die vooral infecties bij 

varkenshouders veroorzaakt. Deze stammen worden, 

in tegenstelling tot de ziekenhuis-MRSA, vooralsnog 

weinig van mens tot mens overgedragen. In de zieken-

huizen in de Verenigde Staten is er veel zorg over de 

verspreiding van vancomycineresistente enterokokken; 

in Europa is dit probleem vooralsnog veel kleiner.
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herhaalt en ziekteverschijnselen ontstaan. Bij malaria ter-

tiana blijven de extra-erytrocytaire vormen (hypnozoïeten) 

de bron van recidieven (figuur 6.31).

Klinische verschijnselen Malaria tropica. Na een incubatiepe-

riode van ongeveer tien dagen begint de ziekte met koorts; 

deze kan intermitterend, remitterend of continu zijn en 

al dan niet met koude rillingen gepaard gaan. Een vast 

koortstype is er niet. Een enkele maal verloopt de koorts 

als bij malaria tertiana. Hoofdpijn, spierpijnen, misselijk-

heid, braken en diarree zijn vaak begeleidende verschijn-

selen. In het verdere beloop ontstaat miltvergroting en als 

gevolg van bloedafbraak anemie en soms een hemolytische 

icterus. Reeds na enkele dagen kunnen zich ernstige symp-

tomen voordoen. Deze zijn een gevolg van (a) acute nierin-

sufficiëntie (albuminurie, oligurie tot anurie en uremie), 

(b) hersenafwijkingen (‘cerebrale malaria’) met als voor-

naamste symptoom coma, soms verwardheid of delier, en 

(c) een toenemende circulatiestoornis met shock als eind-

toestand. Het zijn deze onverwachte en snel optredende 

verwikkelingen die malaria tropica zo gevaarlijk maken. 

Wanneer iemand tijdens profylaxe besmet wordt met P. 

falciparum-parasieten die tegen het profylacticum (vooral 

chloroquine) resistent zijn, kan het ziektebeeld milder ver-

lopen en daardoor moeilijker herkenbaar zijn. Men zij op 

zijn hoede, er moet altijd worden gevraagd naar een recent 

bezoek aan de tropen: P. falciparum-infecties recidiveren 

niet; wel kan bij resistentie na behandeling een recrudes-

centie (klinisch recidief) ontstaan. Bij westerse reizigers 

die langer dan zes weken terug zijn uit een malariagebied 

en dan pas ziek worden, kan het niet om malaria tropica 

gaan (aangezien er geen extra-erytrocytaire vormen zijn).

Malaria tertiana en quartana. Deze vormen worden geken-

merkt door regelmatig terugkerende koude rillingen, bij 

malaria tertiana om de 48 uur, bij malaria quartana om de 72 

uur, overeenkomend met de duur van de erytrocytaire cy-

clus. Na enkele koortstoppen is de milt vergroot. Hoewel de 

patiënt zich tijdens de koortsaanvallen erg ziek kan voelen, 

6.13  Ziekten door protozoën

6.13.1   Malaria

Verwekkers en epidemiologie Malaria tropica wordt ver-

oorzaakt door Plasmodium falciparum (overal in de tropen, 

vooral in Afrika), malaria tertiana door Plasmodium vivax 

(in tropen en subtropen) of Plasmodium ovale (voorname-

lijk in Afrika), malaria quartana door Plasmodium malariae 

(weinig frequent; in tropen en subtropen; figuur 6.30). De 

laatste tijd wordt nogal eens melding gemaakt van ernsti-

ge malaria door de op P. vivax gelijkende P. knowlesi. Deze 

Plasmodium-soort komt voor in Zuidoost-Azië, vooral op 

het eiland Borneo.

Besmetting Overbrenging door Anopheles-muggen.

Cyclus De door de steeksnuit ingebrachte sporozoïeten 

ontwikkelen en vermenigvuldigen zich eerst in de paren-

chymcellen van de lever (het exo-erytrocytaire stadium), 

waaruit na ongeveer een week merozoïeten vrijkomen. 

Deze dringen erytrocyten binnen, waarin ze uitgroeien en 

de kern zich gaat delen. De rijpe delingsvormen vallen na 

48 uur (bij Plasmodium malariae na 72 uur) weer in een aantal 

merozoïeten uiteen, waarna de erytrocytaire cyclus zich 

Tabel 6.24 Overzicht van karakteristieken van inhalatieantrax, longpest en pokken.

karakteristieken inhalatieantrax longpest pokken

incubatie 2-43 dagen 1-6 dagen ongeveer 12 dagen

klinische verschijnselen koorts, hoest, dyspnoe, hoofdpijn, 
braken, buikpijn, thoraxpijn

koorts, hoest, thoraxpijn, hemoptoë; 
zelden halsklierzwelling (bubonen)

koorts ca. 3 dagen voor exantheem (pokken) en 
enantheem; hoofdpijn, rugpijn

epidemiologie uitbraak van ‘griep’ met snel fataal 
verloop

uitbraak van ‘ernstige pneumonie’ 
met snel fataal verloop

uitbraak van huidafwijkingen met fataal verloop

microbiologie grampositieve staven in bloedkweek gramnegatieve staven in bloed- of 
sputumkweek

positieve PCR pokkenvirus

andere aanwijzingen verbreed mediastinum op X-thorax soms diffuse intravasale stolling simultaan via blaasjes naar pustels (7 dagen)

behandeling penicillinen, tetracyclinen, fluorochi-
nolonen

gentamicine, fluorochinolonen, 
tetracyclinen

geen bewezen effectieve behandeling (cido-
fovir?)

vaccinatie beschikbaar in VS niet beschikbaar vaccinatie van contacten volgens ringprincipe

Figuur 6.30 Verspreiding van malaria (uit: Polderman en Rijp-

stra, Medische parasitologie, 1993).
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laria quartana, die tot meer dan 25 jaar na de eerste aanval 

kunnen optreden, moeten als recrudescenties (toename van 

subklinische besmetting van het bloed) worden beschouwd.

Laboratoriumdiagnostiek Onderzoek van dikkedruppel-

preparaat en bloeduitstrijk. Met nieuwe sneltests, waarmee 

antigeen van malariaparasieten in bloed wordt aangetoond, 

zijn infecties met P. falciparum, P. vivax of P. ovale redelijk 

betrouwbaar te diagnosticeren.

Therapie Bij ongecompliceerde Plasmodium falciparum-infec-

tie wanneer orale behandeling mogelijk is: bij een patiënt 

zijn deze vormen van malaria, in tegenstelling tot malaria 

tropica, in het algemeen goedaardig van karakter. Wel kun-

nen ze soms herhaaldelijk recidiveren, met intervallen van 

enkele maanden tot jaren. Bij malaria tertiana kunnen reci-

dieven optreden tot ongeveer vier jaar na de eerste aanval; ze 

ontstaan vanuit hypnozoïeten (inactieve stadia) in de lever. 

P. knowlesi heeft een erytrocytaire cyclus van de 24 uur. Het is 

voornamelijk een bij makaken voorkomende malaria, maar 

wordt de laatste jaren ook bij mensen gezien. De respira-

toire insufficiëntie die in 10% gezien wordt, kan tot de dood 

leiden. Microscopisch lijkt P. knowlesi op P. malariae. De be-

handeling is die van P. vivax. De klinische recidieven bij ma-

exo-erytrocytaire fase

alle
Plasmodium-

cellen

hypnozoïeten:
P. vivax
P. ovale

merozoïet

ringvorm

erytrocytaire fase

trofozoïeterytrocytaire
merozoïeten

schizont

gametocyt
P. falciparum

ontwikkeling in vector
(± 9-21 dagen)

sporozoïet

gametocyt

Figuur 6.31 Ontwikkelingscyclus van Plasmodium (uit: Hoepelman et al., 2010).
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overleg over de actuele situatie ten aanzien van (resistente) 

malaria in het te bezoeken gebied. In veel gebieden is er 

voorkeur voor mefloquine of atovaquon/proguanil. Uitge-

breide informatie over de te nemen maatregelen voor reizen 

naar de tropen is te vinden bij het Landelijk Coördinatie-

centrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl). 

Kernpunten

• Overweeg bij koorts na tropenbezoek altijd malaria, 

buiktyfus, leptospirose, rickettsiose en een amoe-

benleverabces.

• Reizigers die ziek worden nadat zij langer dan zes 

weken terug zijn uit een malariagebied, hebben geen 

malaria tropica, tenzij zij chemoprofylaxe gebruiken.

Casuïstiek 

• Een gezin met malaria: van asymptomatisch tot 

levensbedreigend

• Toename van malaria bij migranten in Amsterdam-

Zuidoost

• Ernstige malaria tropica in de zwangerschap: een 

bedreiging voor moeder en kind

6.13.2   Viscerale leishmaniasis (kala-azar)

Verwekker Viscerale leishmaniasis wordt veroorzaakt 

door Leishmania donovani, een kleine (2 tot 4 μm) intracel-

lulaire parasiet (amastigoot) die zich in de cellen van het 

mononucleaire fagocytensysteem bevindt.

Besmetting en cyclus Overbrenging door Phlebotomus-

mugjes, waarin L. donovani als promastigoot aanwezig is 

(figuur 6.32).

Epidemiologie De ziekte komt voor in India en China, 

Zuid-Amerika, Oost-Afrika en in landen rond de Middel-

landse Zee.

Klinische verschijnselen De incubatietijd bedraagt en-

kele maanden tot een jaar (soms langer). Verschijnselen: 

koorts, miltvergroting, vaak lymfeklierzwellingen. La-

boratoriumonderzoek: sterk verhoogde bezinkingssnel-

heid, anemie, leukopenie (1,0-3,0 × 109/1 leukocyten), soms 

trombocytopenie, sterke verhoging van IgG. Onbehan-

deld kan de ziekte tot de dood leiden.

Laboratoriumdiagnostiek Aantonen van amastigoten in 

beenmerg of miltpunctaat. Kweek met PCR, serologie en 

moleculaire biologie.

afkomstig uit Nabije Oosten, Midden-Amerika en Noord-

Amerika: chloroquine, eerste twee dagen, 1 dd 10 mg/kg, 

derde dag eenmalig 5 mg/kg. Echter, bij patiënten uit 

andere gebieden: de vaste combinatie 20 mg artemether 

en 120 mg lumefantrine (Riamet), zes doses van vier ta-

bletten. De eerste dosis van vier tabletten wordt gevolgd 

door vijf opvolgende doses van vier tabletten 8, 24, 36, 48 

en 60 uur daarna. Of atovaquon/proguanil (Malarone) 

eenmaal daags 1000/400 mg gedurende drie dagen. Keuze 

is afhankelijk van de gebruikte chemoprofylaxe.

1. Bij gecompliceerde Plasmodium falciparum-infectie of 

wanneer orale behandeling niet mogelijk of niet wense-

lijk is: artesunaat 2,4 mg/kg i.v. op tijdstip 0, 12, 24 uur 

en dan eenmaal daags totdat orale therapie mogelijk 

is. Artesunaat is niet altijd voorhanden omdat het nog 

niet officieel geregistreerd is in Nederland. Alternatief: 

kininehydrochloride 30 mg/kg per dag (max. 1800 mg/

dag) per infuuspomp i.v. of in drie giften per infuus in 

vier uur inlopend. Daarna orale therapie als hierboven 

beschreven, artemether/lumefantrine of atovaquon/pro-

guanil totale kuur.

2. Bij contra-indicatie tegen artesunaat/artemotil (zwan-

gerschap) en ongecompliceerde Plasmodium falciparum-

infectie is orale behandeling niet mogelijk of wenselijk: 

kininehydrochloride 30 mg/kg per dag (max. 1800 mg/

dag) per infuuspomp i.v. of in drie giften per infuus in 

vier uur inlopend. Zo snel mogelijk over op het orale 

schema (zie boven).

3. Bij contra-indicatie tegen artesunaat/artemotil (zwan-

gerschap) en gecompliceerde Plasmodium falciparum-

infectie: kininehydrochloride oplaaddosis 20 mg/kg in 

vier uur (max. 1800 mg); aansluitend 30 mg/kg per 24 

uur (max. 1800 mg) per infuuspomp of in drie giften 

per infuus in vier uur inlopend. Na 48 uur reduceren 

tot 15 à 20 mg/kg per 24 uur. Zodra mogelijk over op 

het orale schema (zie boven). NB: Indien in de laatste 

24 uur kinine, kinidine of mefloquine is gegeven, 

wordt de oplaaddosis kinine-HCl niet gegeven.

4. Bij Plasmodium malariae-infectie: chloroquinebase, 

eerste twee dagen eenmaal daags 10 mg/kg, dag 3: een-

maal 5 mg/kg.

5. Bij Plasmodium vivax/ovale/knowlesi-infectie: als onder 

4, gevolgd door 15 mg primaquinebase eenmaal daags 

gedurende 14 dagen (voor Zuidoost-Azië 30 mg prima-

quine eenmaal daags).

Bij iedereen die binnen zes weken na het verlaten van de tropen ziek 

wordt en koorts heeft, moet de mogelijkheid van malaria tropica 

worden overwogen, wat de andere symptomen ook mogen zijn 

(zoals braken, diarree of hoesten). De diagnose griep heeft 

in zulke gevallen menigeen het leven gekost. De enig juiste 

handelwijze bij deze patiënten is direct bloedonderzoek la-

ten verrichten naar de aanwezigheid van malariaparasieten.

Preventie Voor vertrek naar een gebied waar malaria voor-

komt, dient men contact op te nemen met de GGD voor 
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Casuïstiek 

• Een jongetje met koorts, pancytopenie en een grote 

milt

• Een patiënt met jarenlang niet onderkende muco-

cutane leishmaniasis

Behandeling Amfotericine B is eerste keus in Nederland, 

bij voorkeur in liposomale vorm. Een vijfwaardige an-

timoonverbinding (Pentostam), dagelijks intraveneus 

gedurende 30 dagen is het alternatief. Recent is het orale 

miltefostine als therapie bij resistente vormen uit India 

beschreven als zeer effectief.

amastigoot
intracellulair in

mononucleaire fagocyten,
lever, milt, beenmerg

promastigoot

ontwikkeling in vector
(± 7 dagen)

Figuur 6.32 Ontwikkelingscyclus van Leishmania spp. (uit: Hoepelman et al., 2010).
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is niet microscopisch te maken. Testen voor de detectie 

van Entamoeba histolytica-DNA en antigeen in feces zijn 

inmiddels beschikbaar. Serologie is zeer belangrijk bij 

leveramoebiasis.

Therapie Men onderscheidt weefselamoebiciden (in 

Nederland metronidazol) werkzaam tegen de histolytica-

vormen, en contactamoebiciden (in Nederland clioquinol) 

werkzaam tegen de minutavormen. Acute of chronische 

darmamoebiasis behandelt men eerst met een weefsel-

amoebicide (bijvoorbeeld metronidazol driemaal daags 

drie tabletten à 250 mg gedurende vijf dagen), gevolgd 

door een contactamoebicide (tien dagen driemaal daags 

250 mg clioquinol). Bij leveramoebiasis geeft men me-

tronidazol driemaal daags 750 mg of tinidazol eenmaal 

daags 2 g gedurende vijf tot tien dagen, gevolgd door een 

contactamoebicide. Indien geen vlot herstel volgt, is aspi-

ratie van het abces aangewezen; zelden is emetine nodig.

Casuïstiek 

• Malaise na een Afrika-reis: amoebenabces van de 

lever

• Uitbraak van amoebiasis in een Nederlands gezin; 

tropen onverwacht dichtbij

• Een Nederlander uit Mali met een perianaal ulcus 

veroorzaakt door cutane amoebiasis

6.13.4   Primaire amoebenmeningo-encefalitis

Verwekker Vrij levende amoeben, vooral uit het geslacht 

Naegleria.

Epidemiologie Naegleria komen wereldwijd voor.

Besmetting Meestal via zwembadwater. De amoeben 

dringen via het neusslijmvlies en de nervus olfactorius het 

CZS binnen.

Klinische verschijnselen Na een incubatietijd van drie tot 

zeven dagen ontstaan snel in ernst toenemende verschijn-

selen van meningitis, waaraan de patiënt meestal binnen 

enkele dagen overlijdt. De liquor is purulent.

Laboratoriumdiagnostiek Direct microscopisch onderzoek 

van vers afgenomen liquor.

Therapie Amfotericine B, gecombineerd met rifampicine 

(zelden effectief).

6.13.5   Giardiasis (lambliasis)

Verwekker Giardia lamblia. Deze flagellaat leeft op het 

slijmvlies van het duodenum en vormt cysten die met de 

feces worden uitgescheiden.

6.13.3   Amoebiasis

Verwekker Entamoeba histolytica. Deze komt voor in twee 

vormen: (1) de minutavorm (leeft als commensaal op het 

slijmvlies van het colon en vormt cysten die met de feces 

worden uitgescheiden), en (2) de histolyticavorm (bevindt 

zich als ulceraveroorzakende parasiet in het slijmvlies van 

de darm en soms in andere organen, vooral in de lever).

Epidemiologie Klinische vormen van infecties met E. his-

tolytica komen vooral voor in de tropen; in landen met een 

gematigd klimaat ziet men de infectie als importinfectie.

Besmetting Alleen door de cysten: direct of indirect fecaal-

oraal.

Klinische verschijnselen Cystedragers (d.w.z. personen met 

alleen commensaal levende amoeben): asymptomatisch. 

Hierbij is gebleken dat de cysten van de microscopisch ge-

lijke maar onschuldige Entamoeba dispar tienmaal zo vaak 

voorkomen als die van de Entamoeba histolytica.

 − Acute amoebedysenterie: bloed en slijm bij meer of 

minder goed gevormde ontlasting, frequentie meestal 

niet meer dan tienmaal daags, zelden hevige diarree. 

Geen of lichte buikkrampen, koorts gering of afwezig.

 − Chronische darmamoebiasis: ongeregelde defecatie, 

geringe buikpijn, soms wat bloed en slijm bij de ontlas-

ting. Een enkele keer ontstaat een sterk hypertrofische 

weefselreactie van de darmwand: het amoeboom, dat 

als een tumor het lumen kan vernauwen.

 − Leveramoebiasis. Soms worden amoeben naar de lever 

versleept, waar ze uitgebreide necrose kunnen veroor-

zaken: het leverabces. De inhoud hiervan bestaat voor-

namelijk uit vervloeid leverweefsel en heeft een bruine 

kleur (‘chocoladepus’). De symptomen zijn een geleide-

lijk toenemende, aanhoudende koorts, vergrote, pijn-

lijke lever, hoogstand van het diafragma, soms schou-

derpijn. Bij laboratoriumonderzoek: leukocytose en 

hoge bezinkingssnelheid. Bij perifeer gelegen abcessen 

wrijfgeruis door perihepatitis. Complicaties: perforatie 

in pleura of longen (ophoesten van chocoladepus), in de 

buikholte (peritonitis) of door de huid. Bij elke aanhou-

dende koorts met onbekende oorzaak bij mensen die in 

de tropen zijn geweest, moet men bedacht zijn op een 

amoebenabces. Diagnostiek met echo en/of CT-scan.

 − Huidamoebiasis: vrij zeldzaam; huidnecrose rondom 

anus, perforatieopening of appendectomiewond.

NB: Bij gebruik van corticosteroïden kan een cystedrager 

patiënt worden; een reeds bestaande amoebencolitis kan 

verergeren.

Laboratoriumdiagnostiek Histolyticavormen in bloed-

slijmvlokken van vers geproduceerde ontlasting; cysten 

in de feces. Het onderscheid tussen de cysten van de 

Entamoeba histolytica en de onschuldige Entamoeba dispar 



Infectieziekten 209

Klinische verschijnselen Vaak asymptomatisch, soms ’s 

nachts anusjeuk. De wormen kruipen ook wel eens in de 

vulva, met irritatie of fluor als gevolg.

Complicaties Zelden trekken oxyuren via de inwendige 

vrouwelijke geslachtsorganen tot in de buikholte. De 

langs deze weg gedeponeerde eieren worden omgeven 

door eosinofiele granulomen. Pijn in de onderbuik kan er 

het gevolg van zijn.

Laboratoriumdiagnostiek Aantonen van eieren met anus-

plakbandmethode.

Therapie Mebendazol (Vermox), 1 tablet à 100 mg. Na 14 

dagen herhalen. Denk erom gezinsleden eventueel mee te 

behandelen.

Ascariasis

Verwekker Ascaris lumbricoides (spoelworm), ongeveer 30 

cm lang, verblijf houdend in het lumen van de dunne 

darm. Levensduur: ongeveer een jaar.

Epidemiologie Voorkomen ubiquitair, vooral in de tropen 

en subtropen.

Besmetting Door eieren, indirect fecaal-oraal via bodem 

waarin rijping van de eieren plaatsvindt.

Cyclus In de darm vrijgekomen larven migreren via 

darmwand, lever, longen, luchtpijp en slokdarm naar het 

darmkanaal, waarin ze na ongeveer twee maanden vol-

wassen worden.

Klinische verschijnselen Buikkrampen, misselijkheid, 

soms diarree; lichte infecties zijn vaak asymptomatisch. 

Een dichte kluwen van wormen kan (sub)ileus veroorza-

ken. Tijdens larvenpassage door de longen ontstaan soms 

vluchtige longinfiltraten met bloedeosinofilie (syndroom 

van Loeffler).

Complicaties Door koorts of anderszins geprikkelde 

wormen kunnen gaan zwerven en via mond, neus of anus 

naar buiten komen. Zelden dringt een worm de galwegen 

binnen met galstuwing als gevolg; ook wel eens perfora-

tie van darmwand, vooral langs verse operatienaden.

Laboratoriumdiagnostiek Fecesonderzoek op wormeieren. 

Dit onderzoek moet als routine gebeuren bij de voorbe-

reiding van operaties bij personen die kort tevoren in de 

tropen verbleven. Serologie is hierbij ook mogelijk, maar 

zal alleen positief zijn bij recente passage door de longen.

Therapie Gedurende twee à drie dagen mebendazol 

(Vermox), tweemaal daags 100 mg gedurende drie dagen; 

alternatief eenmalig 400 mg albendazol.

Besmetting Direct of indirect fecaal-oraal.

Epidemiologie In principe komt Giardia lamblia wereld-

wijd voor. De infectie wordt nogal eens waargenomen bij 

personen die zijn teruggekeerd van een verblijf in de tro-

pen onder slechte hygiënische omstandigheden (bijvoor-

beeld na trektochten door India of Nepal). De ziekte is ook 

herkend bij toeristen die terugkeerden uit de voormalige 

Sovjet-Unie (Sint Petersburg). Ook in Nederland vindt 

besmetting plaats. Giardiasis is een frequente oorzaak van 

chronische diarree.

Klinische verschijnselen Meestal verlopen de infecties 

asymptomatisch, maar soms veroorzaken ze buikkram-

pen, misselijkheid en diarree: dunne of brijige ontlasting 

enkele malen per dag, zonder bloed of slijm, soms een 

duidelijke vetdiarree (zie tabel 6.18).

Laboratoriumdiagnostiek Fecesonderzoek op cysten (ook 

antigeentest). De flagellaten kan men aantreffen in duo-

denaal vocht.

Therapie Metronidazol gedurende zeven dagen, driemaal 

500 mg per dag.

Kernpunten

• Koorts, miltvergroting en pancytopenie passen bij 

viscerale leishmaniasis.

• Koorts, vergrote, pijnlijke lever en hoogstand van 

het diafragma passen bij een amoebenabces.

• Denk bij hardnekkige diarree aan giardiasis.

6.14  Ziekten door wormen

6.14.1   Nematodeninfecties van het 

darmkanaal

Oxyuriasis, enterobiasis

Verwekker Enterobius vermicularis (aarsmade), 1 cm lang, leeft 

op het slijmvlies van het colon. Levensduur: zes weken.

Besmetting Door eieren, direct of indirect ano-oraal.

Epidemiologie Komt wereldwijd voor en treft personen 

uit alle socio-economische klassen. De prevalentie van de 

infectie is het hoogst bij schoolgaande kinderen.

Cyclus Wijfjes kruipen meestal ’s nachts uit de anus en 

leggen hun eieren op de huid eromheen. Ontwikkeling 

van de wormen vindt plaats in het darmkanaal.
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aan het slijmvlies van de dunne darm en grazen dit af, 

waarbij bloedende wondjes ontstaan. Levensduur: onge-

veer acht jaar.

Epidemiologie Komt voor in tropen en subtropen.

Besmetting en cyclus Penetratie van de huid (meestal 

voetzool) door infectieve larven die zich in de vochtige 

bodem ontwikkeld hebben. Passage via longen en trachea 

naar darmkanaal (figuur 6.33).

Klinische verschijnselen Lichte infecties verlopen asympto-

matisch. Bij infecties van tientallen of honderden wormen 

is een ijzergebrekanemie het voornaamste symptoom. 

Het bloedverlies door één Necator wordt geschat op 0,03 

ml, door de iets grotere Ancylostoma op 0,1 ml per dag. In 

de tropen kan een mijnwormanemie zeer ernstige vormen 

aannemen. In Nederland dient men bij alle patiënten met 

anemie die in de voorafgaande jaren in de tropen zijn ge-

weest, de ontlasting op mijnwormeieren te onderzoeken.

Laboratoriumdiagnostiek Fecesonderzoek op wormeieren.

Therapie Mebendazol (Vermox), gedurende drie dagen 

tweemaal daags 100 mg. Alternatief eenmalig 400 mg 

albendazol. Indien bij gezonden slechts enkele eieren 

worden aangetroffen, is geen behandeling nodig, wél bij 

een aantal van vijf of meer per direct preparaat van 2 mg 

feces. Bij anemie schrijft men bovendien een ijzerprepa-

raat voor.

Trichuriasis

Verwekker Trichuris trichiura (zweepworm), 4 cm lang, be-

vindt zich op het slijmvlies van het colon, waar de worm 

met het voorste dunne gedeelte ligt ingegraven en een 

weinig bloed zuigt. Levensduur: ongeveer acht jaar.

Epidemiologie Voorkomen ubiquitair, zeer frequent in 

de tropen.

Besmetting Als bij Ascaris. Ontwikkeling vindt plaats in 

het darmkanaal (dus geen inwendige larvenpassage).

Klinische verschijnselen Meestal asymptomatisch. Slechts 

bij zware infecties van enkele honderden wormen ont-

staan verschijnselen van colitis: buikkrampen, diarree 

(soms met bloed en slijm), meteorisme, anusprolaps, 

anemie. Dit wordt in Nederland wel eens waargenomen 

bij Surinaamse kinderen die hier pas kort zijn.

Laboratoriumdiagnostiek Fecesonderzoek op wormeie-

ren.

Therapie Mebendazol, gedurende drie dagen 200 mg 

per dag; alleen nodig bij zware infecties (waarbij onge-

veer dertig eieren of meer per direct preparaat van onge-

veer 2 mg gebonden feces).

Ankylostomiasis

Verwekkers Vooral Ancylostoma duodenale en Necator ameri-

canus (mijnwormen), ongeveer 1 cm lang. Ze hechten zich 

volwassen wormen
vooral in jejunum

ontlasting met
mijnwormeieren

rhabditiforme
larve

in ± 1 week ontwikkeling tot
infectieuze filariforme larve

longpassage

Figuur 6.33 Ontwikkelingscyclus van de mijnworm (uit: Hoe-

pelman et al., 2010).

Figuur 6.34 Ontwikkelingscyclus van Strongyloides stercoralis 

(uit: Hoepelman et al., 2010).
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Casuïstiek 

• Een jong meisje met aanvallen van benauwdheid

• Een vrouw met buikpijn en gewichtsverlies

• Recidiverende, jeukende en zich verplaatsende 

huidafwijkingen bij (voormalige) tropenreizigers: 

strongyloidiasis

• Hevige diarree en eosinofiele colitis toegeschreven 

aan aarsmaden (Enterobius vermicularis)

6.14.2   Nematodeninfecties van de weefsels

Toxocariasis

Verwekker Larven van Toxocara canis (hondenspoelworm). 

De volwassen wormen leven in het darmkanaal van hon-

den, vooral bij puppy’s. De larven kunnen in verschillende 

organen van de mens als weefselparasiet verblijven.

Besmetting Na ingestie van geëmbryoneerde eieren drin-

gen de larven door de darmwand en worden met de bloed-

stroom naar de lever en andere organen vervoerd, waar ze 

worden ingekapseld in eosinofiele granulomen.

Epidemiologie Ubiquitair.

Klinische verschijnselen Bij massale infectie: vergrote le-

ver, vluchtige longinfiltraten, subfebriele temperatuur. 

Hoge eosinofilie. Berucht is de lokalisatie van de larve in 

het oog, waarbij afwijkingen ontstaan die lijken op die 

van het retinoblastoom.

Laboratoriumdiagnostiek Complementbindingsreactie of 

andere serologische reacties met Toxocara-antigeen.

Therapie Goed werkzame geneesmiddelen zijn niet 

bekend. Vaak wordt aangeraden niet te behandelen. Al-

bendazol eenmaal daags 10 mg/kg 5 dagen lijkt een goede 

keus. Sommigen bevelen het Filaria-middel di-ethylcarba-

mazine (Hetrazan) aan, anderen tiabendazol gedurende 

drie dagen.

Trichinosis

Verwekker Trichinella spiralis, 3 mm lang, leeft in de muco-

sa van de dunne darm. Levensduur: ongeveer een maand. 

De larven bevinden zich in dwarsgestreept spierweefsel. 

Levensduur: vele jaren.

Epidemiologie Trichinose komt wereldwijd voor. De 

frequentie wordt mede bepaald door gebruiken rond de 

bereiding van (varkens)vlees.

Besmetting Eten van besmet vlees (meestal varkensvlees).

Strongyloidiasis

Verwekker Strongyloides stercoralis, 2 mm lang, geheel gele-

gen in slijmvlies van duodenum of jejunum. Levensduur: 

onbekend.

Epidemiologie Komt voor in tropen en subtropen.

Besmetting en cyclus Penetratie door huid en verdere 

passage als bij mijnwormen. Het wijfje produceert eieren 

die snel uitkomen. De larven worden met de feces uitge-

scheiden. Soms ontwikkelen deze larven zich reeds in het 

darmkanaal tot infectieve larven. Deze laatste kunnen via 

de darmwand of via de huid rond de anus de eigen gast-

heer opnieuw besmetten (auto-infectie). Hierdoor kan de 

infectie zich tientallen jaren handhaven (figuur 6.34).

Klinische verschijnselen Pijn in bovenbuik, chronische of 

intermitterende diarree. Kenmerkend is het optreden van 

migrerende urticariële strepen in het bekkengebied, soms 

ook op andere plaatsen, hetgeen vermoedelijk een reactie 

is op in de huid voortkruipende larven. Vaak is er een 

sterke bloedeosinofilie. Tal van infecties verlopen zonder 

klachten.

Complicaties Bij gebruik van corticosteroïden of cytosta-

tica en door andere weerstandsverminderende factoren 

kunnen, als gevolg van massale auto-infectie, ernstige 

ziektebeelden ontstaan met hevige diarree, ileus of sepsis, 

en soms een dodelijk beloop.

De sepsis wordt veroorzaakt door het binnendringen van 

de worm in de bloedbaan, met polymicrobiële bacteriëmie. 

Indien een langdurige behandeling met bovengenoemde 

middelen wordt voorgeschreven aan personen die in de 

tropen zijn geweest, moet men de feces tevoren laten on-

derzoeken (niet alleen op larven van Strongyloides, maar ook 

op cysten van Entamoeba histolytica; zie paragraaf 6.13.3).

Laboratoriumdiagnostiek Fecesonderzoek op larven met 

een kweek en volgens de methode van Baermann, Tevens 

bestaat er serologie die positief is bij interne passage.

Therapie Ivermectine 200 μg/kg lichaamsgewicht per dag 

gedurende een à twee dagen; alternatief tweemaal daags 

400 mg albendazol gedurende drie dagen.

Kernpunten

• Larvenpassage door de longen kan leiden tot long-

infiltraten met bloedeosinofilie (syndroom van 

Loeffler).

• Bij alle patiënten met anemie die in de voorafgaan-

de jaren in de tropen zijn geweest, moet de ontlas-

ting op mijnwormeieren worden onderzocht.

• Bij een verminderde weerstand kan Strongyloides 

leiden tot hevige diarree, ileus of sepsis, met soms 

een dodelijk beloop.
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periodiciteit (d.w.z. dat ze alleen ’s nachts in het perifere 

bloed aanwezig zijn).

Besmetting en cyclus Overbrenging door verschillende 

muskietensoorten, waarin de microfilariae zich tot in-

fectieve larven ontwikkelen. Na binnendringen door de 

steekwond groeien ze uit tot volwassen wormen die zich 

overal in het lymfesysteem kunnen vestigen, maar vooral 

in de buurt van iliacale en para-aortale lymfeklieren (fi-

guur 6.35).

Epidemiologie Lymfatische filariasis is de oorzaak van een 

enorme ziektelast in de wereld met veel morbiditeit. Ver-

spreide haarden overal in de tropen.

Klinische verschijnselen De infectie verloopt, ook al zijn er 

microfilariae aantoonbaar, vaak asymptomatisch. Wan-

neer er afwijkingen zijn, bevinden die zich vooral aan 

de benen en de mannelijke genitalia; soms aan armen of 

mammae. De verschijnselen kunnen in vier groepen wor-

den ingedeeld.

 − Acute ontstekingsverschijnselen, vooral in de begin-

fase van de ziekte: lymfadenitis, lymfangitis, erysi-

pelasachtige zwellingen, funiculitis of epididymitis, 

gepaard gaand met enkele dagen durende koorts. Dit 

zijn de zogenoemde filaria-aanvallen.

 − Chronische lymfeklierzwelling, chronische verdikking 

van funiculus of epididymis; hydrokèle.

 − Uitingen van lymfestuwing, vooral in een gevorderd 

stadium van de ziekte: lymfevarices, lymfoedeem, 

elephantiasis, chylurie. Het lymfoedeem is aanvanke-

lijk indrukbaar, door subcutane fibroplasie later niet 

meer. Elephantiasis is lymfoedeem met veranderingen 

van de cutis: hypertrofie, sclerose, verrucose. Chylurie 

ontstaat door het scheuren van een lymfevat in de uri-

newegen (meestal nierbekken).

 − Secundaire bacteriële infectie: abcessen in onderhuids 

weefsel of in lymfeklieren. Filaria-aanvallen blijken 

wel eens geprovoceerd te worden door een streptokok-

keninfectie.

Laboratoriumdiagnostiek Onderzoek naar microfilariae 

(dikkedruppelpreparaat of -concentraat) in bloed om-

streeks middernacht afgenomen, of overdag drie kwartier 

na provocatie met 100 mg di-ethylcarbamazine. Ze zijn 

in de beginfase van de ziekte lang niet altijd aantoonbaar, 

en in de late fase slechts zelden. Serologie biedt dan uit-

komst, maar kan niet differentiëren tussen de verschil-

lende soorten filaria.

Therapie Ivermectine 100 μg eenmalig heeft effect op de 

microfilariae. Andere mogelijkheid is di-ethylcarbama-

zine, 6 mg per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 

twaalf dagen. Waarschijnlijk is een week voldoende voor 

Brugia malayi. Gedurende de eerste dagen kunnen reacties 

voorkomen die lijken op filaria-aanvallen. Bij lymfoe-

Cyclus De trichinen dringen de mucosa binnen. Vanaf de 

vijfde dag worden gedurende ongeveer één maand lar-

ven geproduceerd die met de bloedstroom naar de spie-

ren worden vervoerd, waar ze worden ingekapseld.

Klinische verschijnselen Alleen bij zware infecties ont-

staan duidelijke ziekteverschijnselen. Men onderscheidt 

drie fasen:

1. intestinale fase: buikkrampen en diarree, enkele da-

gen tot weken durend;

2. spierinvasie: tweede tot vijfde week; kenmerkende 

trias: koorts, spierpijnen en hoge eosinofilie; verder 

kunnen voorkomen: periorbitaal oedeem en splin-

terhemorragieën; bij ernstige infecties myocarditis 

en encefalitis, waardoor de ziekte soms dodelijk ver-

loopt;

3. inkapseling en herstel: vijfde tot negende week en 

mogelijk veel langer nog; spierpijnen en spierzwakte.

Laboratoriumdiagnostiek Spierbiopsie, serologisch on-

derzoek met trichineantigeen.

Therapie Bij ernstige ziekteverschijnselen tijdens de 

spierinvasie: corticosteroïden. Sommigen vinden ook 

tiabendazol nuttig. Bij intestinale infectie mebendazol 

200-400 mg 3 dd, drie dagen, daarna 400-500 mg 3 dd 

tien dagen. Alternatief: albendazol 10 mg/kg 1 dd, 14 da-

gen. Latere fasen, larven in de spieren: mebendazol 200 

mg 2 dd, 10 dagen of albendazol 400 mg 2 dd, 14 dagen .

Filariasis bancrofti

Verwekker Wuchereria bancrofti en Brugia malayi. De vol-

wassen worm (macrofilaria), draaddun, ongeveer 10 cm 

lang, leeft in de lymfevaten. De larven (microfilariae), 300 

μm lang, bevinden zich in het bloed, met een nocturne 

infectieuze
larve

volwassen wormen
in lymfeklieren en

aanvoerende lymfevaten

microfilariën in
lymfe en bloed

microfilariën met nachtelijke periodiciteit:
overdag in longen, 's nachts (22.00-2.00 uur)

in perifeer bloed

ontwikkeling
in vector

(± 2 weken)  

Figuur 6.35 Ontwikkelingscyclus van Wuchereria bancrofti (uit: 

Hoepelman et al., 2010).
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Kernpunten

• Eosinofilie, vergrote lever, vluchtige longinfiltraten 

en subfebriele temperatuur passen bij toxocariasis.

• Koorts, spierpijnen en hoge eosinofilie passen bij 

trichinosis.

• Bij een filaria-aanval ziet men, naast chronische 

lymfeklierzwelling, lymfestuwing en een secundaire 

bacteriële infectie.

• Een vluchtige zwelling op de extremiteiten met 

eosinofilie past bij loiasis.

• Prurigo, dermatitis, oogafwijkingen, subcutane 

knobbels en eosinofilie passen bij onchocerciasis.

Casuïstiek 

• Een man met verschillend gekleurde benen

• Een vrouw met pijnlijke noduli

• Migrerende subcutane zwellingen door dirofilariasis 

na een bezoek aan Zuid-Frankrijk

• Een patiënt met loiasis na een bezoek aan Cen-

traal-Afrika

6.14.3   Trematodeninfecties

Schistosomiasis (bilharziasis)

Verwekkers en epidemiologie Schistosomiasis mansoni 

wordt veroorzaakt door Schistosoma mansoni (voorko-

mend in Afrika en Zuid-Amerika; in Nederland vooral 

bij Surinamers); blaasschistosomiasis door Schistosoma 

haematobium (in Afrika en Midden-Oosten; wordt in Ne-

derland nogal eens waargenomen bij Marokkanen en 

Egyptenaren). De volwassen wormen, ongeveer 1 cm lang, 

leven in de venen van het colon, vooral van sigmoïd en 

deem: elastische kousen. Hydrokèle en elephantiasis 

scroti: chirurgische verwijdering.

Loiasis

Verwekker Loa loa, 6 cm lang, vrij bewegend in onderhuids 

bindweefsel. De microfilariae verblijven in het bloed, met 

een diurnale periodiciteit (dus alleen overdag aantoon-

baar).

Besmetting Overbrenging door bepaalde steekvliegen 

(Chrysops).

Epidemiologie Nigeria, Kameroen, Zaïre.

Klinische verschijnselen Vluchtige zwellingen op extremi-

teiten, lijkend op quincke-oedeem. Soms kruipt een worm 

duidelijk zichtbaar door de conjunctiva van het oog. Vaak 

bloedeosinofilie.

Laboratoriumdiagnostiek Bloedonderzoek op microfila-

riae. Serologisch onderzoek.

Therapie Albendazol 2 dd 200 mg, 21 dagen. Bij groot 

aantal microfilariën in bloed wordt plasmaferese aangera-

den alvorens te behandelen. Dan wordt di-ethylcarbama-

zine aangeraden.

Onchocerciasis

Verwekker Onchocerca volvulus, 30 cm lang, levend in de 

subcutis, vaak in fibrotische knobbels. Microfilariae in 

cutis, conjunctiva en cornea.

Besmetting Kleine steekmugjes (Simulium).

Epidemiologie Tropisch Afrika (vooral West-Afrika) en 

Midden-Amerika.

Klinische verschijnselen Prurigo, dermatitis, keratitis 

punctata en andere oogafwijkingen, subcutane knobbels 

(onchocercomen), eosinofilie.

Laboratoriumdiagnostiek Onderzoek van huidsnipper op 

microfilariae. Serologisch onderzoek.

Therapie Ivermectine 150-200 μg/kg eenmalig, gevolgd 

door doxycycline 200 mg daags gedurende zes weken.

volwassen wormen in
mesenteriale vaten

eiproductie

ontlasting met
S. mansoni-eieren

ei

accumulatie van
eieren in de lever;
granuloomvorming

en fibrose

miracidiumontwikkeling in
tussengastheer-slak

(± 5 weken)

cercariën

ontwikkeling tot
volwassen worm

(6-8 weken)

Figuur 6.36 Ontwikkelingscyclus van Schistosoma mansoni (uit: 

Hoepelman et al., 2010).
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eenmaal 40 mg per kg lichaamsgewicht. Bij neuroschis-

tosomiasis 2 dd 30 mg/kg, 14 dagen met hoge dosis stero-

iden.

Kernpunten

• Acute schistosomiasis met eosinofilie wordt syn-

droom van Katayama genoemd.

• Periportale fibrose en portale hypertensie zijn late 

complicaties.

• Bij blaasschistosomiasis wordt hematurie gezien.

Casuïstiek 

• Een man met intermitterende macroscopische 

hematurie

• Een man met koorts en urticaria na een reis door 

Uganda

• Koorts en eosinofilie, al dan niet met urticaria, na 

een reis door Afrika: acute schistosomiasis

• Buikpijn en koorts na consumptie van waterkers in 

Turkije: fascioliasis

• Een Surinaamse man met bloederige diarree na 

jarenlange onbekende schistosomiasis

6.14.4   Cestodeninfecties

Taeniasis

Verwekkers Taenia saginata (ongewapende lintworm), en-

kele meters lang. De kop ligt vastgehecht in het slijmvlies 

van het duodenum. Dagelijks worden vijf à tien geledin-

gen (proglottiden) afgestoten die met de feces worden uit-

gescheiden of zelfstandig de anus verlaten. Eieren worden 

afgezet op de huid rond de anus. Tussengastheer is het 

rund, in wiens spieren de blaasvormige larven (Cysticerci) 

tot ontwikkeling komen.

Taenia solium (gewapende lintworm), in Nederland 

slechts als importinfectie. Vergeleken met de vorige worm 

zijn er twee belangrijke verschillen: (1) het varken is de 

tussengastheer, (2) niet alleen bij het varken, maar ook bij 

de mens kunnen zich na een orale besmetting met eieren 

Cysticerci ontwikkelen, hetgeen ernstige verschijnselen 

(zie bij cysticercosis) tot gevolg kan hebben. De drager van 

deze lintworm is dus zowel een gevaar voor zichzelf als 

voor anderen in zijn omgeving.

Epidemiologie Lintwormen komen in principe wereld-

wijd voor, maar de frequentie van infectie wordt bepaald 

door hygiënische maatregelen bij het houden van vee en 

het al of niet eten van rauw of onvoldoende verhit vlees.

Besmetting Eten van onvoldoende verhit, cysticerceus 

vlees.

rectum (Schistosoma mansoni) of in de venen van de blaas 

(Schistosoma haematobium). Hun levensduur kan meer dan 

twintig jaar bedragen, maar is meestal ongeveer vijf jaar. 

De van een stekel voorziene eieren worden door darm- of 

blaaswand in het lumen gedreven; vele blijven echter 

steken of worden met de bloedstroom naar andere orga-

nen vervoerd, vooral naar de lever. Rond de in het weefsel 

achtergebleven eieren ontstaan granulomen en in een 

later stadium fibrose.

Besmetting en cyclus Tussengastheer: tropische zoetwa-

terslakken. In het water vrijgekomen cercariae dringen 

door de huid van de toekomstige gastheer naar binnen en 

worden naar de lever gevoerd, waar ze zich verder ontwik-

kelen. Vervolgens migreren ze via de poortader naar hun 

voorkeursplaatsen in darm of blaas (figuur 6.36).

Klinische verschijnselen Gedurende het invasiestadium kan, 

wanneer het niet-immune personen betreft, als reactie op 

de jonge wormen en hun eerste eiproductie, een ziektebeeld 

ontstaan dat wordt gekenmerkt door enkele weken duren-

de koorts, leververgroting en een hoge bloedeosinofilie, 

vaak ook een urticariële eruptie (syndroom van Katayama). 

In het verdere ziektebeloop zijn de infecties klinisch duide-

lijk te onderscheiden.

 − Schistosomiasis mansoni. De darmwandaandoening ver-

oorzaakt in het algemeen geen ernstige klachten; soms 

chronisch of intermitterend geringe buikpijn, ontlasting 

gemengd met bloed of slijm, diarree. Van veel groter 

klinisch belang is het hepatoliënale stadium. Door 

voortdurende toevoer van eieren ontstaat in de lever 

periportale fibrose (symmers-fibrose) met portale hyper-

tensie als gevolg. De verschijnselen hiervan zijn lever- en 

miltvergroting, slokdarmvarices (waaruit soms hevige 

bloedingen) en ascites als laat symptoom. Deze ernstige 

eindtoestand komt alleen voor bij zware infecties; lichte 

infecties verlopen asymptomatisch.

 − Blaasschistosomiasis. Het belangrijkste verschijnsel is 

hematurie, vooral op het einde van de mictie. Als gevolg 

van ureterstenose kan hydronefrose ontstaan. In een la-

ter stadium van zware infecties ontstaat soms verkalking 

van de blaaswand. Het hepatoliënale stadium komt bij 

infecties met Schistosoma haematobium slechts zelden voor.

Complicaties Wanneer met de veneuze bloedstroom veel 

eieren in de longen terechtkomen, kunnen pulmonale hy-

pertensie en cor pulmonale ontstaan. Soms worden eieren 

afgezet in het lumbale gedeelte van het ruggenmerg, met 

als gevolg verschijnselen van myelitis of radiculitis (ook 

bij schistosomiasis mansoni).

Laboratoriumdiagnostiek Vooral serologie. Onderzoek 

naar eieren in feces, urine, rectumbiopt.

Therapie Bij het syndroom van Katayama wordt aange-

raden te behandelen met corticosteroïden. Praziquantel: 
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de leverstreek. Cysten in de long worden nogal eens bij 

toeval ontdekt bij röntgenologisch routineonderzoek 

van de thorax.

Gecompliceerde cysten, dat wil zeggen cysten met 

een geschonden buitenwand, zijn daarentegen vaak wél 

de oorzaak van verschijnselen. De cysten kunnen gaan 

lekken of scheuren, waardoor de inhoud van de cyste in 

het omgevende weefsel of in de lichaamsholten terecht-

komt, hetgeen een allergische reactie (eosinofilie, urtica-

ria, anafylaxie) en ook de ontwikkeling van secundaire 

cysten tot gevolg kan hebben. Levercysten kunnen door-

groeien en perforeren in de galwegen, wat icterus en 

kolieken kan veroorzaken. Door een secundaire bacteri-

ele infectie kan een cyste veretteren, waardoor koorts en 

verschijnselen van een leverabces ontstaan. Longcysten 

kunnen in de bronchi doorbreken, waardoor hoesten, 

soms bloederig sputum en een enkele maal ophoesten 

van inhoud van de cyste optreedt. Op den duur kunnen 

de cysten verkalken en kan de parasiet afsterven. Ze 

geven dan een typische ringschaduw op de röntgenfoto. 

Echografie geeft kenmerkende beelden, CT-scanning 

geeft de meeste informatie.

Laboratoriumdiagnostiek Serologisch onderzoek op 

antilichamen. Het uitvoeren van een proefpunctie is 

wegens gevaar voor anafylactische shock en uitzaaiing 

niet geoorloofd. Cysten in de lever kunnen echografisch 

en scintigrafisch worden opgespoord.

Therapie De behandeling van keuze is thans albendazol 

10 mg/kg lichaamsgewicht, tweemaal daags gedurende 

drie maanden. Aspiratie van cyste-inhoud (onder alben-

dazolbehandeling). Operatie eventueel met albendazol 

voor en na operatie.

Klinische verschijnselen Behalve het verlies van proglotti-

den zijn er vaak geen klachten. Soms misselijkheid, buik-

krampen, diarree, prikkeling van de anus.

Diagnose Herkennen van een proglottis. Aantonen van 

eieren met de anusplakbandmethode.

Therapie Praziquantel 10 mg/kg eenmalig.

Cysticercosis

Verwekker Cysticercus cellulosae, de larve van Taenia solium. 

De Cysticerci bevinden zich vooral in het subcutane weef-

sel, de spieren en de hersenen. Auto- en heterobesmet-

ting door direct of indirect fecaal-(ano-)oraal contact.

Klinische verschijnselen Het voornaamste symptoom 

is epilepsie. Soms zijn er verschijnselen van verhoogde 

hersendruk; voorts erwt- tot boongrote subcutane no-

duli. Na enkele jaren kunnen de Cysticerci verkalken, 

waardoor ze röntgenologisch aantoonbaar zijn.

Diagnose Beeldvorming van het cerebrum; excisiebiopt 

van een onderhuidse knobbel. Serologisch onderzoek.

Therapie Bij epilepsie anti-epileptica; albendazol 2dd 

400 mg, tien dagen met daarbij een corticosteroïd.

Echinococcosis

Verwekker en cyclus De volwassen Echinococcus granulosus 

is een kleine lintworm in het darmkanaal van de hond. 

De larven ontwikkelen zich in lever en longen van scha-

pen en vele andere diersoorten tot cysten (hydatiden), 

ook bij de mens. In de cysten worden scolexblaasjes ge-

vormd; wanneer deze buiten de oorspronkelijke cysten 

geraken, kunnen ze tot secundaire Echinococcus-cysten 

uitgroeien. De cysten, die zeer groot kunnen worden 

(soms met een doorsnede van meer dan 20 cm), bevinden 

zich bij de mens vooral in de lever (ongeveer 65%; zie 

ook paragraaf 18.7.5) en in de longen (ongeveer 25%) en 

minder vaak in andere organen (ongeveer 10%) (figuur 

6.37).

Epidemiologie Autochtone gevallen komen de laatste 

jaren in Nederland nog maar zelden voor. De meeste 

gevallen betreffen buitenlandse werknemers uit het 

Middellandse Zeegebied.

Besmetting Ingestie van eieren door direct of indirect 

contact met een besmette hond of zijn feces.

Klinische verschijnselen Afhankelijk van lokalisatie en 

toestand van de cyste. Gave cysten met een ongeschon-

den wand veroorzaken dikwijls geen of slechts geringe 

klachten; soms is er alleen een onpijnlijke zwelling in 

volwassen worm
in hondendarm

eieren in
hondenfeces

infectie
hond

rauw slachtafval
met hydatide

hydatide met
dochterblazen,

broedkapsels en
protoscolices

vooral in lever en longen
ontwikkeling tot hydatide

ECHINOCOCCOSIS VAN MENS

Figuur 6.37 Ontwikkelingscyclus van Echinococcus granulosus 

(uit: Hoepelman et al., 2010).
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6.15  Importziekten

Toenemend internationaal verkeer en immigratie bevor-

deren de invoer van ziekten uit het buitenland. Afgezien 

van enkele genetische aandoeningen zoals sikkelcelziekte, 

thalassemie, G6PD-deficiëntie en familiaire mediterrane 

koorts, gaat het bij importziekten vooral om:

 − infectieziekten waarvan de besmetting gebonden is 

aan de tropen (of subtropen), zoals malaria tropica, 

viscerale leishmaniasis, trypanosomiasis, filariasis, 

schistosomiasis, dengue, gele koorts, lassakoorts en 

ebolakoorts;

 − kosmopolitische infectieziekten waarvan de haarden 

zich momenteel buiten onze grenzen bevinden, bij-

voorbeeld cholera, lepra;

 − infectieziekten die in eigen land ook weleens autoch-

toon voorkomen, maar die vooral worden waargeno-

men bij personen die in het buitenland zijn geweest 

of daaruit afkomstig zijn, bijvoorbeeld amoebiasis of 

echinococcosis. Men kan hieraan nog andere ziekten 

toevoegen, zoals tuberculose, brucellose, febris ty-

phoidea, bacillaire dysenterie of hepatitis infectiosa, 

omdat deze infecties relatief vaker voorkomen bij 

vreemdelingen, migranten of reizigers dan bij thuis-

Kernpunten

• Overweeg bij epilepsie en subcutane nodi neuro-

cysticercosis.

• Overweeg echinococcosis bij buitenlandse werk-

nemers uit het Middellandse Zeegebied met een 

cysteus ruimte-innemend proces in lever of long.

Casuïstiek 

• Een Turkse man met bovenbuikklachten en mis-

selijkheid

• Een vrouw met een lintworm uit een stoma

• Een Nicaraguaanse man met een epileptische 

aanval

• Infestatie met de lintworm Diphyllobothrium latum 

na het eten van rauwe vis

Tabel 6.25 Differentiële diagnose van de belangrijkste importziekten.

acute koorts eerste plaats: malaria
verder: dengue, leptospirose, rickettsiosen, febris recurrens, trypanosomiasis rhodesiense, arbovirusinfecties, lassakoorts, 
ebolakoorts, sikkelcelcrisis
bij langer durende koorts: leveramoebiasis, brucellose, tyfoïd, tuberculose, kala-azar, trypanosomiasis gambiense

vlekkig exantheem rickettsiosen, dengue, trypanosomiasis

hevige diarree cholera, Campylobacter-infectie, bacillaire dysenterie, Cyclospora-infectie, malaria tropica

matige diarree giardiasis, amoebiasis, andere parasitaire darminfecties, tyfoïd, schistosomiasis, tropische spruw

acute cerebrale verschijnselen malaria tropica, trypanosomiasis

epilepsie cysticercose

uitvalsverschijnselen sikkelcelziekte

lymfeklierzwelling filariasis bancrofti, lymphogranuloma venereum, tuberculose, kala-azar, trypanosomiasis, pest

geelzucht malaria tropica, hepatitis A of B, gele koorts, febris recurrens, sikkelcelcrisis

leververgroting leveramoebiasis, echinococcosis, schistosomiasis mansoni, kala-azar, primair levercarcinoom

miltvergroting malaria, tropische splenomegalie, kala-azar, brucellose, tyfoïd, histoplasmose, schistosomiasis mansoni, levercirrose, 
hemoglobinopathieën

longaandoeningen tuberculose, histoplasmose, echinococcosis, paragonimiasis, amoebiasis, tropische pulmonale eosinofilie, syndroom 
van Loeffler

hematurie blaasschistosomiasis, filariasis bancrofti, sikkelcelziekte, sikkelceltrait

anemie ankylostomiasis, ernstige trichuriasis, malaria, kala-azar, hemoglobinopathieën, G6PD-deficiëntie

hypereosinofilie* invasiestadium van schistosomiasis, strongyloidiasis, loiasis, onchocerciasis, tropische pulmonale eosinofilie, trichinosis, 
toxocariasis, fascioliasis

matige eosinofilie allerlei worminfecties

* Meer dan 3 × 109 eosinofielen per liter.
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Het risico voor de reiziger wordt ook bepaald door aan-

doeningen die de reiziger heeft gehad of nog heeft.

Reizigers die corticosteroïden gebruiken of andere im-

muunsupprimerende therapie of met hiv-infectie, lopen 

meer risico op het krijgen van manifeste tuberculose en 

andere aandoeningen die cellulaire immuniteit vereisen. 

Ook levende vaccins zijn riskant en worden bij hen afgera-

den. Het gebruik van (antivirale) therapie kan de werking 

van andere geneesmiddelen, bijvoorbeeld voor malaria 

chemoprofylaxe, beïnvloeden. Splenectomie geeft risico 

op bacteriële infecties met gekapselde bacteriën natuur-

lijk, maar ook op ernstige malaria. Salmonellose loopt 

men eerder op bij het gebruik van protonpompremmers. 

Graviditeit geeft ook meer risico op onder andere malaria 

en meer problemen met de behandeling ervan met res-

tricties voor de foetus. Zwangeren mogen geen levende 

vaccins ontvangen.

Gedrag van de reiziger bepaalt ook veelal het risico 

op aandoeningen. Seksuele (onbeschermde) contacten 

vergroten het risico op soa’s inclusief hepatitiden en hiv. 

Insecten en teken kunnen ziekten overdragen als dengue, 

malaria en rickettsiose. Grottenbezoek in met name Zuid-

Amerika kan histoplasmose veroorzaken. Watercontact 

met zoet water vergroot het risico op leptospirose, schis-

tosomiasis en strongyloidiasis.

Casuïstiek 

• Een patiënte met West-Nijl-koorts in Nederland

• Een man met fatale Lassa-koorts na een verblijf in 

Sierra Leone

• Een ongewone oorzaak van meningo-encefalitis: 

Japanse encefalitis

• Een patiënt met koorts na een bezoek aan de tro-

pen: ‘tick-borne relapsing fever’ ontdekt in een 

dikkedruppelpreparaat

• Chikungunya voor het eerst gediagnosticeerd in 

Nederland
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blijvers. Van de vele mogelijke importinfecties is een 

beperkt aantal in vorige paragrafen van dit hoofdstuk 

beschreven.

De ziekten waaraan men moet denken, worden voor een 

groot deel bepaald door het gebied waar de patiënten 

vandaan komen. Bij migranten uit Suriname moet men 

onder andere bedacht zijn op amoebiasis, andere parasi-

taire darminfecties, schistosomiasis mansoni, filariasis 

bancrofti, lepra, histoplasmose en sikkelcelziekte; bij 

migranten uit het Middellandse Zeegebied op hepatitis A, 

amoebiasis, parasitaire darminfecties, tuberculose, bru-

cellose, tyfoïd, blaasschistosomiasis (vooral personen uit 

Marokko en Egypte), echinococcosis, cysticercosis (perso-

nen uit Zuid-Europa), thalassemie en familiaire mediter-

rane koorts. Bij Nederlandse vakantiegangers, trekkers 

of werkers uit de tropen dient men bedacht te zijn op de 

algemeen voorkomende infecties: malaria, amoebiasis, 

giardiasis, worminfecties van het darmkanaal, bacteriële 

darminfecties, hepatitis infectiosa en tuberculose. Bij 

mensen die uit tropisch Afrika komen bovendien op schis-

tosomiasis, loiasis, onchocerciasis en trypanosomiasis en 

bij vakantiegangers uit het Middellandse Zeegebied op 

tyfoïd en kala-azar.

Tot slot is in tabel 6.25 een overzicht opgenomen van de 

voornaamste importziekten waaraan bij het vóórkomen 

van bepaalde symptomen moet worden gedacht.

Kernpunten

• Vraag bij iedere patiënt met koortsende ziekte naar 

verblijf in de tropen (wanneer en waar).

• Bij een patiënt met koorts na een verblijf in de 

tropen moet eerst aan malaria worden gedacht.

6.15.1   Risico’s voor reizigers

Gezondheidsproblemen bij reizigers komen veel voor. 

Van reizigers naar tropische landen melden 22-64% dit. 

Problemen kunnen soms voorkomen worden door vac-

cinaties of andere preventieve maatregelen zoals malaria 

chemoprofylaxe en bescherming tegen muggensteken.

Reisbestemmingen ingedeeld in regio’s geven ver-

schillende risicoprofielen, ook wel geografische epide-

miologie genoemd. Zo heeft een reiziger meer kans om 

malaria op te lopen in Afrika ten zuiden van de Sahara 

vanwege de transmissie-intensiteit daar. Dengue komt 

echter vaker voor dan malaria bij reizigers met koorts 

uit Zuidoost-Azië. Risico op rickettsiose, met name 

Afrikaanse tekenkoorts, komt voor in Afrika en in Azië 

lopen reizigers meer risico op buiktyfus. Wat betreft 

reizigersdiarree is het risico op bacteriële oorzaken het 

grootst in Zuidoost-Azië (met name Campylobacter) en is 

Giardia de koploper wat betreft parasitaire oorzaken. In 

Azië is het risico op leptospirose groter dan in Afrika.
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Links naar enkele relevante websites:
9. www.lcr.nl 

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.
10. www.rivm.nl/cib 

Richtlijnen, protocollen en recente informatie over uitbraken.
11. www.swab.nl 

Richtlijnen over antibiotische therapie.
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Stollingsstoornissen, 
trombose, atherosclerose 
en vaatziekten
M. Levi en C.D.A. Stehouwer

Inleiding

Het bloedvatstelsel draagt zorg voor een adequate aan- en 

afvoer van bloed naar en van de verschillende organen. 

Dit is een vitale functie van het organisme, dat daardoor 

in staat is de organen van voldoende zuurstof en voe-

dingsstoffen te voorzien en de afvalstoffen af te voeren. 

Voor een goede bloedcirculatie is het uiteraard van groot 

belang dat het bloed vloeibaar is. Indien echter een situ-

atie ontstaat waarin het bloed de bloedvaten kan verlaten 

(bijvoorbeeld bij een snijwond of een operatieve ingreep), 

is het juist van belang dat deze vloeibare vorm snel kan 

overgaan in een vaste vorm. Met andere woorden: het 

vloeibare bloed moet kunnen stollen. Het vermogen 

van het bloed om te kunnen stollen is de functie van het 

bloedstollingssysteem. Daarnaast heeft dit systeem nog 

een tweede, minstens zo belangrijke functie, namelijk het 

juist vloeibaar houden van het bloed zolang het zich in de 

bloedvaten bevindt. In feite is er bij het goed functioneren 

van de bloedstolling dus een balans tussen het vloeibaar 

houden van het bloed binnen de bloedvaten en het vermo-

gen het bloed snel te laten stollen buiten de bloedvaten.

Kernpunt

• Het bloedstollingssysteem zorgt voor het vloeibaar 

houden van het bloed zolang het in de vaten zit en 

het vermogen tot stollen als het buiten de vaten 

komt.

Hieruit volgt dat een defect in de bloedstolling, waardoor 

het vermogen tot adequate stolling afneemt, zal leiden 

tot bloedingen of overmatig bloedverlies bij een wond 

of bij een invasieve ingreep. Dergelijke afwijkingen in de 

bloedstolling kunnen aangeboren zijn, maar kunnen ook 

ontstaan tijdens het leven. Daar staat tegenover dat een 

afwijking die leidt tot stolling van het bloed in de bloed-

vaten, aanleiding geeft tot het ontstaan van trombose. 

Een trombose kan ontstaan in veneuze vaten en is bijvoor-

beeld het gevolg van een afwijking in het bloedstollings-

systeem of van verminderde bloeddoorstroming, zoals bij 

immobilisatie. Een trombose in arteriële vaten ontstaat 

daarentegen vrijwel zonder uitzondering na een ruptuur 

van een pre-existent gevormde atherosclerotische plaque. 

De locatie van deze atherotrombose bepaalt de klinische 

manifestatie. Zo ontstaat bij een trombose op een gerup-

tureerde atherosclerotische plaque in de kransvaten van 

het hart een myocardinfarct. Atherosclerose is een zeer 

veel voorkomende verworven degeneratieve aandoening 

van de arteriën, waarvoor diverse risicofactoren zijn ge-

identificeerd.

Kernpunt

• Arteriële trombose is de oorzaak van veelvoorko-

mende acute vasculaire aandoeningen (bijvoor-

beeld een hartinfarct) en ontstaat in vrijwel alle 

gevallen op een geruptureerde atherosclerotische 

plaque.

Casuïstiek 

• De meerwaarde van een gestructureerde benade-

ring bij vaatpatiënten

7.1  Werking van de bloedstolling

De bloedstolling bestaat achtereenvolgens uit: 

1. het proces van primaire hemostase; 

2. de vorming van een bloedstolsel; 

3.  (na enige tijd) het opruimen van een bloedstolsel, ook 

wel fibrinolyse genoemd. 

De primaire hemostase is de eerste verdedigingslinie van 

het lichaam tegen verlies van bloed uit de bloedvaten. Bij 

de primaire hemostase spelen de bloedplaatjes een be-

langrijke rol en het resultaat van dit proces is de vorming 

van een bloedplaatjesprop ter plaatse van het defect in de 

vaatwand. Overigens speelt vasoconstrictie een minstens 

zo belangrijke rol in deze fase. Het hierop volgende pro-

ces van de bloedstolselvorming verloopt met behulp van 

de stollingsfactoren in het bloed en leidt tot een stevig 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_7, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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Als gevolg van de adhesie raakt het bloedplaatje verder ge-

activeerd, onder andere leidend tot een vormverandering 

van het bloedplaatje (figuur 7.2). Dit heeft tot gevolg dat 

een andere receptor van de trombocyt, de glycoproteïne 

IIb/IIIa-receptor, door omkering van de plaatjesmem-

braan tijdens het proces van activatie (het zogenoemde 

‘flip-flop’-fenomeen) aan de oppervlakte van het bloed-

plaatje verschijnt en via het fibrinogeen verbindingen 

maakt met andere bloedplaatjes. Dit is de biochemische 

basis van trombocytenaggregatie (zie figuur 7.1). Deficiën-

ties van elk van de genoemde receptoren of liganden leidt 

tot een verminderde functie van de primaire hemostase 

en als gevolg daarvan tot een verhoogde bloedingsneiging 

(zie verder). 

Tijdens de activatie van de bloedplaatjes treedt er een 

scala aan biochemische reacties in het bloedplaatje op. 

Hierbij worden verschillende stoffen, die zich in gra-

nula in de bloedplaatjes bevinden, naar buiten gesto-

ten. Vrijwel al deze agentia leiden tot een versterking 

van de bloedplaatjesactivatie, vooral omdat zich op de 

trombocytenmembraan receptoren bevinden voor de 

meeste van deze moleculen. Belangrijke voorbeelden 

zijn ADP, collageen, adrenaline en trombine. Een andere 

belangrijke biochemische reactie is de omzetting van 

arachidonzuur uit de bloedplaatjesmembraan in trom-

boxaan A
2
. Tromboxaan A

2
 kan weer andere bloedplaat-

jes activeren, die op hun beurt bijdragen aan de vorming 

van de trombocytenprop. Daarnaast heeft tromboxaan 

A
2
 een sterk vaatvernauwend effect. De omzetting van 

arachidonzuur in tromboxaan A
2
 vindt plaats onder 

invloed van het enzym cyclo-oxygenase. Dit cyclo-

oxygenase wordt volledig geremd door acetylsalicylzuur 

(zie verder paragraaf 7.4).

fibrinenetwerk. Het fibrinestolsel speelt slechts tijdelijk 

een rol en als het lichaam de defecte vaatwand weer heeft 

gerepareerd, moet het stolsel verdwijnen om de bloed-

stroom weer ongehinderd te kunnen laten plaatsvinden. 

Het fibrinestolsel wordt opgeruimd door het fibrinolyti-

sche systeem, eveneens een systeem dat uit bloedeiwitten 

bestaat, met als eindproduct het plasmine, dat in staat is 

het fibrinenetwerk enzymatisch af te breken. 

7.1.1   Primaire hemostase

De primaire hemostase is dus de eerste reactie van het 

lichaam op een defect in de vaatwand. Bij de primaire 

hemostase moeten eerst de bloedplaatjes ter plaatse van 

het defect aan de vaatwand ‘plakken’ (trombocyten-vaat-

wandadhesie), waarna ze aan elkaar kunnen ‘klonteren’ 

(trombocytenaggregatie). Tegelijkertijd spelen zich in 

en aan de oppervlakte van het bloedplaatje een aantal 

biochemische reacties af, die leiden tot de release van 

vasoactieve stoffen (hetgeen onder andere leidt tot lokale 

vasoconstrictie), groeifactoren en ontstekingsmediatoren, 

en andere stoffen die zorgen voor een verdere versterking 

van de primaire hemostatische respons. 

Iets meer in detail verlopen deze processen als volgt: 

bij het ontstaan van een defect in de vaatwand komen de 

structuren die onder de oppervlakte van het endotheel 

liggen – waarbij in dit verband vooral collageen van be-

lang is – in aanraking met bloed. Als collageen met bloed 

in aanraking komt, vindt er een activatie van de trombo-

cyten plaats en kan een bloedplaatjesreceptor, die zich op 

de buitenmembraan bevindt (de glycoproteïne Ib-recep-

tor), zich binden aan een in het bloed circulerend eiwit (de 

von-willebrandfactor) en dit bindt weer aan het collageen. 

Er ontstaat dus een directe verbinding tussen het suben-

dotheel (collageen) en het bloedplaatje (Ib-receptor), waar-

bij de von-willebrandfactor de ligand vormt (figuur 7.1). 

collageentrombocyt

fibrinogeen

IIb/IIIa-receptor

Ib-receptor

von- 
willebrand-factor

endotheel

Figuur 7.1 Schematische weergave van de bloedplaatjesadhe-

sie en de bloedplaatjesaggregatie. Na adhesie van bloedplaatjes 

aan de vaatwand (door interactie van subendotheliaal colla-

geen en de glycoproteïne Ib-receptor met de von-willebrand-

factor) treedt activatie van de bloedplaatjes op en komt de 

glycoproteïne IIb/IIIa-receptor aan de oppervlakte: deze recep-

tor kan door binding van fibrinogeen aggregatie met andere 

bloedplaatjes tot stand brengen. 

Figuur 7.2 Elektronenmicroscopische opname van een ge-

activeerd bloedplaatje. Na activatie verliest de trombocyt zijn 

ronde vorm en vormen zich uitlopers die contact maken met de 

vaatwand of met andere bloedplaatjes. Deze vormverandering 

gaat gepaard met een uitstoot van vasoactieve en plaatjesag-

gregatie- en bloedstollingsbevorderende stoffen. 
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snel een grote hoeveelheid geactiveerde factoren kan 

ontstaan. Er zijn meer dan tien stollingsfactoren, die 

meestal met een Romeins cijfer worden aangeduid (bij-

voorbeeld factor VII), terwijl er bij de actieve vorm een ‘a’ 

achter wordt geplaatst (geactiveerde factor VII = factor 

VIIa). Het eindstadium van dit deel van de bloedstolling 

is de vorming van het onoplosbare fibrine. Fibrine ont-

staat door omzetting van fibrinogeen onder invloed van 

activatie van het bloedstollingssysteem (figuur 7.3). 

De bloedstolling begint als een celgebonden eiwit, tis-

sue factor (of tromboplastine) genaamd, in aanraking 

komt met het stromende bloed. De tissue factor is 

onder normale omstandigheden gelokaliseerd onder 

het vaatwandoppervlak en komt dus niet met bloed in 

contact. Ontstaat er echter een defect in de vaatwand 

(bijvoorbeeld bij een wond), dan treedt het bloed buiten 

de bloedbaan en komt het in aanraking met de suben-

dotheliaal gelegen tissue factor. Deze tissue factor bindt 

aan stollingsfactor VII uit het bloed, waarop een tissue 

Kernpunt

• Primaire hemostase bestaat uit interactie tus-

sen bloedplaatjes en de (beschadigde) vaatwand 

(adhesie), klontering van bloedplaatjes aan elkaar 

(aggregatie) en activatie van bloedplaatjes met 

uitstorting van stollingsbevorderende factoren.

7.1.2   Vorming van het f ibrinestolsel

De volgende fase van de bloedstolling is de vorming van 

het fibrinestolsel. Dit gebeurt door activering van stol-

lingsfactoren, eiwitten die zich in het bloed bevinden. 

Stollingsfactoren zijn in het bloed aanwezig in een niet-

actief voorstadium (zymogeen). Onder invloed van een 

geactiveerde stollingsfactor kan een niet-actieve stol-

lingsfactor geactiveerd worden en op zijn beurt weer an-

dere factoren activeren. Op deze wijze kan de bloedstol-

ling functioneren als een cascadesysteem, waarbij zeer 

tissue factor +
factor VII(a)

factor IXa
(+ factor VIIIa)

factor Xa
(+ factor Va)

factor XIa
factor IIa

(trombine)

fibrinogeen fibrine

tissue factor
pathway inhibitor

(TFPI)

protrombinetijd
(PT)

antitrombine

geactiveerde partiële
tromboplastinetijd

(aPTT)

proteïne-C-
systeem

Figuur 7.3 Schematische weergave van de werking van de bloedstolling. Na blootstelling van het bloed aan de tissue factor kan het 

tissue factor/factor VII-complex factor X activeren, dat daarna in staat is (met cofactor V) protrombine om te zetten in trombine 

(zwarte pijlen). Een versterkingslus wordt gevormd doordat het tissue factor/factor VII-complex ook factor IX kan activeren, hetgeen 

(met cofactor VIII) leidt tot verdere factor X-activatie (gestreepte pijlen). Een andere versterkingslus bestaat uit de activatie van fac-

tor XI door gevormd trombine, wat leidt tot verdere factor IX- en vervolgens factor X-activatie (gestippelde pijlen). De werkingsplaats 

van de fysiologische stollingsremmers tissue factor pathway inhibitor (TFPI), het proteïne C-systeem en antitrombine is aangegeven. 

Tevens is het bereik van de globale stollingstests aangegeven: protrombinetijd (PT) (kader met ononderbroken lijn) en geactiveerde 

partiële tromboplastinetijd (aPTT) (kader met onderbroken lijn).
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tekort aan vitamine K (in paragraaf 7.2.2 meer in detail 

besproken) zullen er dus lagere functioneel actieve con-

centraties van deze factoren ontstaan, hetgeen leidt tot 

een verminderde werking van de bloedstolling.

Kernpunt

• Vrijwel alle stollingsfactoren worden in de lever 

geproduceerd en bij de synthese van enkele van 

deze factoren is vitamine K noodzakelijk.

7.1.3   Remmers van de bloedstolling

Het bloedstollingssysteem is dus een zeer krachtig 

werkend systeem dat het bloed in zeer korte tijd moet 

kunnen laten stollen. De potentie van het systeem wordt 

misschien wel het best geïllustreerd door het feit dat de 

factoren die in enkele milliliters bloed aanwezig zijn, 

in staat zijn de volledige hoeveelheid circulerend bloed 

te laten stollen. Omdat te veel stolling ongewenst is 

en kan leiden tot trombose, moet het stollingssysteem 

strak worden gereguleerd. Daarvoor bestaat een systeem 

van stollingsremmers. Stollingsremmers zijn net als 

stollingsfactoren eiwitten die het stollingssysteem op 

diverse plaatsen kunnen remmen (zie figuur 7.3). Fysio-

logische stollingsremming vindt plaats op drie niveaus:

 − remming van het tissue factor/factor VIIa-complex 

door tissue factor pathway inhibitor (TFPI);

 − remming van de cofactoren V en VIII door het geacti-

veerde proteïne C-systeem;

 − remming van factor Xa en IIa (trombine) door anti-

trombine.

Waarschijnlijk zijn vooral antitrombine en het proteïne 

C-systeem van belang. Antitrombine is een serineprotea-

seremmer die bindt aan het reactieve centrum van de 

geactiveerde factoren X en II, waardoor deze volledig en 

irreversibel inactief worden. Deze binding is enzymatisch 

nogal traag, behalve in aanwezigheid van heparineachtige 

stoffen, waarop de katalytische efficiëntie van dit proces 

duizendvoudig toeneemt. Hierop berust dan ook de far-

macologische werking van heparine en heparinederivaten 

(zie verder). De belangrijke cofactoren factor Va en factor 

VIIIa worden proteolytisch afgebroken door een andere 

remmer, de geactiveerde proteïne C. Proteïne C wordt ge-

activeerd door het aan het endotheeloppervlak aanwezige 

trombomoduline, dat op zijn beurt wordt geactiveerd 

door trombine (figuur 7.4). Op deze wijze heeft trombine 

dus ook een zekere negatieve feedback; het genereert 

immers geactiveerde proteïne C dat de vorming van trom-

bine zelf blokkeert. Om zijn werk goed te kunnen uitoe-

fenen, heeft geactiveerde proteïne C zelf ook een cofactor 

nodig, namelijk proteïne S. 

Sommige mensen hebben een tekort aan een van de 

stollingsremmers. Deze personen hebben dus een ver-

factor/factor VII-complex ontstaat en activatie tot factor 

VIIa plaatsvindt. Het aldus gevormde tissue factor/factor 

VIIa-complex bindt aan factor X en activeert factor X tot 

factor Xa. Deze factor Xa kan op zijn beurt (met hulp van 

stollingsfactor V) het protrombine (factor II) omzetten in 

trombine (factor IIa). Deze laatste reactie is vooral efficiënt 

in aanwezigheid van een geschikt fosfolipidenoppervlak 

(bijvoorbeeld de geactiveerde trombocytenmembraan) 

en calcium. De gevormde factor IIa zorgt ten slotte voor 

omzetting van fibrinogeen in fibrine.

Kernpunten

• Fibrinevorming begint als tissue factor (trombo-

plastine), die normaal onder de oppervlakte van het 

endotheel ligt, in aanraking komt met bloed.

• Door binding en vervolgens activatie van stollings-

factoren wordt uiteindelijk fibrinogeen omgezet in 

fibrine.

Naast deze belangrijkste route van het stollingssysteem 

bestaat een tweetal ‘versterkingslussen’ (figuur 7.3). In 

de eerste plaats kan het tissue factor/factor VIIa-com-

plex ook indirect factor X activeren via activatie van fac-

tor IX (tot factor IXa). Met behulp van de stollingsfactor 

VIII kan factor IXa extra factor X activeren tot factor Xa. 

Het belang van deze route wordt het best geïllustreerd 

door het feit dat patiënten met een aangeboren tekort 

van factor VIII of factor IX, of bij wie deze factoren soms 

zelfs volledig ontbreken (respectievelijk hemofilie A 

of hemofilie B; zie verder), een ernstige bloedingsnei-

ging tonen. Een tweede versterkingslus bestaat uit de 

activering van factor XI door het gevormde trombine. 

Factor XIa kan factor IX activeren en, zoals hierboven 

beschreven, dit resulteert weer in factor X en vervolgens 

in protrombineactivering. Trombine kan op deze wijze 

dus ook zijn eigen vorming stimuleren.

Om stevigheid te verkrijgen, moeten dwarsverbanden 

worden gevormd tussen de ontstane fibrinevezels. Deze 

crosslinking van fibrinepolymeren vindt plaats onder in-

vloed van de transglutaminasefactor XIIIa, die ontstaat 

na activatie van de zymogene factor XIII onder invloed 

van trombine. 

Vrijwel alle stollingsfactoren worden door de lever 

geproduceerd. Dit betekent dan ook dat er bij een ver-

minderde werking van de lever lagere concentraties stol-

lingsfactoren in het bloed zullen zijn en dit kan leiden 

tot een stollingsstoornis (zie paragraaf 7.2.2). Een aantal 

stollingsfactoren kan pas actief worden als een van de 

aminozuren, een glutaminezuur, wordt gecarboxy-

leerd. Deze carboxylering vindt plaats onder invloed 

van vitamine K en is een essentiële voorwaarde voor het 

vermogen van deze stollingsfactoren om fosfolipiden 

te binden. Het betreft de stollingsfactoren II, VII, IX en 

X (vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren). Bij een 
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goede bloedcirculatie te garanderen. Voor het opruimen 

van het fibrinestolsel zorgt het fibrinolytische systeem 

(figuur 7.5). Het eindproduct van dit systeem is het eiwit 

plasmine, dat in staat is het onoplosbare fibrine om te 

zetten in oplosbare fibrineafbraakproducten. Net als bij 

het bloedstollingssysteem is plasmine een geactiveerde 

vorm van een circulerend zymogeen, het plasminogeen. 

De omzetting van het inactieve plasminogeen in het 

actieve eiwit plasmine gebeurt onder invloed van de zo-

geheten plasminogeenactivatoren. Dit zijn eiwitten die 

zich in relatief hoge concentraties in de endotheelcellen 

van de vaatwand bevinden en die zo nodig daaruit kun-

nen worden vrijgemaakt. De twee belangrijkste fysiolo-

gische plasminogeenactivatoren zijn de weefselplasmi-

nogeenactivator (tissue plasminogeenactivator, t-PA) en 

de urokinase plasminogeenactivator (u-PA). Een andere 

krachtige plasminogeenactivator is streptokinase, dat niet 

voorkomt in het menselijk lichaam maar wordt geprodu-

ceerd door streptokokken en als medicament kan worden 

gebruikt (zie paragraaf 7.4).

Ook het fibrinolytische systeem moet strak worden 

gereguleerd en kent daarom remmers. Remming van 

de fibrinolyse vindt plaats op twee niveaus. In de eerste 

plaats wordt het gevormde plasmine direct geremd door 

de serineproteaseremmer alfa-2-antiplasmine (en andere 

proteaseremmers). Dit alfa-2-antiplasmine wordt ook 

onder invloed van de eerdergenoemde factor XIIIa in 

het stolsel ingevlochten, waardoor in het zich vormende 

fibrinenetwerk een zekere mate van bescherming tegen 

fibrinolyse wordt ingebouwd. De fibrinolyse kan ook 

efficiënt worden geremd door remming van de plasmino-

geenactivatoren onder invloed van de plasminogeenacti-

vatorinhibitor type 1 (PAI-1).

hoogde activiteit van het stollingssysteem en een ver-

hoogd risico op het krijgen van trombose. Men spreekt 

ook wel van trombofilie (zie verder). Vooral de antitrom-

binedeficiëntie, de proteïne C-deficiëntie en de proteïne 

S-deficiëntie zijn goed bekend. Daarnaast is er een afwij-

king waarbij er wel voldoende proteïne C is, maar waarbij 

factor V zodanig veranderd is dat hij verminderd gevoelig 

is voor deze proteïne C. Men spreekt van geactiveerde 

proteïne C-resistentie (APC-resistentie), die wordt veroor-

zaakt door een mutatie in het factor V-molecuul (factor 

V-Leiden). Een andere mutatie die aanleiding geeft tot een 

verhoogde stollingsneiging is de protrombine-20210-mu-

tatie, die leidt tot verhoogde protrombineconcentraties 

in het bloed. In tegenstelling tot de vrij zeldzame stol-

lingsremmerdeficiënties is de prevalentie van de factor 

V-Leiden-mutatie en de protrombinemutatie tamelijk 

hoog (circa 5% in de bevolking en tot 20% bij patiënten 

met trombose).

Kernpunten

• Remmers van de bloedstolling verhinderen dat het 

bloed stolt terwijl het door de vaten stroomt.

• Een (aangeboren) tekort aan deze remmers of af-

wijkingen in de remmende systemen leidt tot een 

hogere kans op trombose.

7.1.4   Fibrinolyse

Het fibrinestolsel vormt een stevige barrière tegen het 

verlies van bloed uit de bloedbaan. Indien het defect in 

de vaatwand en de omliggende structuren weer is her-

steld, moet het stolsel echter worden opgeruimd om een 

endotheel

trombomoduline

trombine

proteïne C

geactiveerd
proteïne C + proteïne S

afbraak van factor Va en VIIIa

plasminogeenactivatie
- t-PA
- urokinase

(-streptokinase)

plasminogeen

plasmine

fibrine
fibrine-
afbraak-
producten

alfa-2-antiplasmine

plasminogeen-
activator-
inhibitor-1
(PAI-1)

Figuur 7.4 Schematische weergave van de werking van het 

proteïne C-systeem. Proteïne C wordt geactiveerd door binding 

van trombine aan het endotheelgebonden trombomoduline. 

Geactiveerde proteïne C kan (met behulp van cofactor proteïne 

S) stollingsfactor Va en VIIIa afbreken.

Figuur 7.5 Schematische weergave van de werking van het 

fibrinolytische systeem. Activatie van het zymogene plasmino-

geen tot het proteolytische enzym plasmine vindt plaats door 

plasminogeenactivatoren. Remming van het systeem vindt 

plaats op het niveau van het gevormde plasmine en door rem-

ming van de plasminogeenactivatoren. Streptokinase staat 

tussen haakjes omdat dit geen lichaamseigen plasminogeen-

activator is, maar een als geneesmiddel te gebruiken trombo-

lyticum. 

t-PA: weefselplasminogeenactivator.
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goed kunnen functioneren. Onder normale omstandig-

heden bevat het bloed 150-300 × 109 bloedplaatjes per 

liter. Voor het adequaat functioneren van de stolling zijn 

ten minste 30-50 × 109/l bloedplaatjes nodig; er is dus een 

aanzienlijke reservecapaciteit. Toch is er een flink aantal 

ziekten waarbij het bloedplaatjesaantal onder de 50 × 109/l 

kan dalen. Een tekort aan bloedplaatjes (trombocytope-

nie) wordt elders in dit boek besproken (zie paragraaf 8.4). 

Stoornissen in de primaire hemostase kunnen ook 

ontstaan door het inadequaat functioneren van een op 

zichzelf voldoende hoeveelheid bloedplaatjes (trombocy-

topathie). Zoals hierboven beschreven, zijn voor het goed 

functioneren van de adhesie en aggregatie glycoproteï-

nereceptoren nodig en deze kunnen als gevolg van een 

erfelijke ziekte bij de geboorte verminderd aanwezig zijn. 

Voorbeelden van deze overigens uiterst zeldzame ziekten 

zijn het ontbreken van de glycoproteïne Ib-receptor (ziek-

te van Bernard-Soulier) of het ontbreken van de glycopro-

teïne IIb/IIIa-receptor (trombasthenie van Glanzmann). 

Een veel vaker voorkomende ziekte is het gevolg van een 

tekort aan de belangrijkste ligand bij de adhesie van de 

trombocyten aan de vaatwand, de von-willebrandfactor 

(ziekte van Von Willebrand). Patiënten met de ziekte 

van Von Willebrand hebben een bloedingsneiging die 

kan variëren van mild tot zeer ernstig en die grotendeels 

afhankelijk is van de concentratie van deze factor in het 

bloed. Bij deze ziekte staan vooral slijmvliesbloedingen 

(bijvoorbeeld tandvleesbloedingen, huidbloedingen en 

excessief menstrueel bloedverlies) op de voorgrond. Bij 

de bloedingsneiging speelt niet alleen het belang van de 

von-willebrandfactor bij de bloedplaatjesadhesie een rol, 

maar ook het feit dat deze factor als een carriereiwit en 

stabilisator voor stollingsfactor VIII functioneert: bij een 

ernstig tekort aan de von-willebrandfactor is er dus ook 

dikwijls een tekort aan factor VIII, en dus een stoornis in 

de fibrinevorming. De ziekte heeft een autosomaal domi-

nant overervingspatroon. De ziekte van Von Willebrand 

kan worden behandeld door toediening van geneesmid-

delen die zorgen voor een stijging van de concentratie van 

endogene von-willebrandfactor in het bloed door activatie 

van de release vanuit opslagplaatsen in de endotheelcel-

len (bijvoorbeeld door infusie van desamino-D-arginine-

vasopressine (DDAVP), een vasopressineanaloog). In ern-

stige gevallen kan ook uit donorplasma gezuiverde von-

willebrandfactor worden toegediend. Een andere relatief 

vaak voorkomende congenitale afwijking die leidt tot 

een gestoorde primaire hemostase is de storage pool disease. 

Deze afwijking wordt gekenmerkt door een deficiëntie 

van de inhoud van de granula van de bloedplaatjes of het 

onvermogen de inhoud van deze granula vrij te maken. In 

de praktijk komen ook nogal wat congenitale afwijkingen 

in de primaire hemostase voor die slecht geclassificeerd 

kunnen worden (trombocytopathie e causa ignota). 

Kernpunt

• Het fibrinolytische systeem zorgt voor het weer 

verwijderen van bloedstolsels als de normale inte-

griteit van de weefsels is hersteld.

7.2  Stollingsstoornissen

Een stoornis in de bloedstolling leidt tot bloedingen of 

abnormaal veel bloedverlies na bijvoorbeeld een kiesex-

tractie of een operatie. Niet elke bloeding wordt echter 

door een stoornis in de stolling veroorzaakt; ook andere 

oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Als vuist-

regel kan gelden dat een patiënt die (telkens) op één plaats 

bloedt, meestal geen stollingsstoornis heeft (maar een 

lokaal probleem), terwijl bloedverlies op verschillende 

plaatsen kan passen bij een stollingsstoornis. Zo past het 

herhaaldelijk optreden van een neusbloeding zonder 

bloedingen op andere plaatsen veel meer bij een afwijking 

aan de neus dan bij een stollingsafwijking, terwijl het 

frequent optreden van een bloedneus én een nabloeding 

na een kiesextractie én het vaak en snel ontstaan van he-

matomen (bloeduitstortingen) zeker kan wijzen op een 

stoornis in de bloedstolling.

7.2.1   Afwijkingen in de primaire hemostase

Afwijkingen in de primaire hemostase kunnen aangebo-

ren of tijdens het leven verworven zijn. De belangrijkste 

afwijkingen in de primaire hemostase zijn beschreven in 

tabel 7.1. Sommige vaatafwijkingen (zie paragraaf 7.2.3) 

gaan gepaard met een gestoorde primaire hemostase.

Zoals hierboven beschreven, spelen de bloedplaatjes 

een centrale rol bij de primaire hemostase. Derhalve zal 

bij een bloedplaatjestekort de primaire hemostase niet 

Tabel 7.1  Belangrijke aangeboren en 
verworven afwijkingen die gepaard 
(kunnen) gaan met een verminderde 
trombocytenadhesie en -aggregatie.

aangeboren afwijkingen:
 − ziekte van Von Willebrand
 − trombasthenie van Glanzmann
 − ziekte van Bernard-Soulier
 − storage pool disease
 − trombocytopathie e.c.i.

verworven afwijkingen:
 − trombocytopenie

• aanmaakstoornis (bijv. leukemie of chemotherapie)
• verhoogde afbraak (bijv. auto-immuuntrombocytopenie)
• verlies (bijv. zeer ernstige bloeding)

 − nierinsufficiëntie (uremie)
 − (ernstige) levercirrose
 − medicatie

• acetylsalicylzuur en andere NSAID’s
• antibiotica 
• vele andere medicamenten (zoals antidepressiva uit de groep 

van serotonineantagonisten)
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en ernstige invaliditeit. Ook op andere plaatsen kunnen 

bloedingen ontstaan en het is van het grootste belang dat 

de patiënt bij elk, zelfs klein, trauma zo snel mogelijk 

wordt behandeld. Uiteraard moeten bij elke hemofilie-

patiënt voor elke bloedige ingreep voorzorgsmaatre-

gelen worden getroffen. De behandeling van hemofilie 

bestaat uit intraveneuze toediening (bij bloedingen 

of eventueel profylactisch) van een concentraat van de 

ontbrekende stollingsfactor. In de tijd dat deze concen-

traten nog uit donorplasma werden gezuiverd, zijn veel 

hemofiliepatiënten besmet geraakt met hiv of hepatitis 

C. Tegenwoordig worden recombinantstollingsfactor-

concentraten gebruikt. Hemofilie A of B is een erfelijke 

ziekte met geslachtsgebonden overerving en komt dus 

alleen bij mannen voor. De incidentie van hemofilie is 1 : 

10.000 baby’s (85% hemofilie A en 15% hemofilie B).

Behalve aangeboren tekorten van factor VIII of IX kunnen 

er in principe deficiënties bestaan in elke stollingsfactor. 

Veel voorkomend, vooral onder de Joodse bevolking van 

oorspronkelijk Oost-Europese origine, is een tekort aan 

factor XI. Dit leidt in de regel tot een milde tot matig ern-

stige bloedingsneiging, die zich vooral manifesteert bij 

trauma’s en operaties. Deficiënties van andere stollings-

factoren zijn zeldzaam en resulteren in een wisselend 

ernstige bloedingsneiging, die vooral afhankelijk is van 

de aanwezige concentratie van de betreffende factor. 

Bij een verminderde leverfunctie kunnen ernstige stol-

lingsstoornissen ontstaan. Zoals eerder vermeld, worden 

vrijwel alle stollingsfactoren door de lever geprodu-

ceerd en bij een leverfunctiestoornis dalen dus ook de 

concentraties van deze factoren in het bloed. Daarnaast 

bestaat er bij levercirrose dikwijls portale hypertensie 

met splenomegalie, waardoor een trombocytopenie kan 

ontstaan. Bij levercirrose is er dus een stollingsstoornis 

door verlaagde concentraties stollingsfactoren, door een 

afgenomen hoeveelheid bloedplaatjes en (zoals eerder 

genoemd) ook nog door een slechtere werking van de 

bloedplaatjes als gevolg van ophoping van giftige stof-

fen. Een en ander kan in de ernstigste gevallen leiden tot 

een fors verhoogde bloedingsneiging. Een globaal tekort 

aan stollingsfactoren kan bij een bloeding worden be-

handeld door toediening van plasma.

Kernpunt

• De ziekte van Von Willebrand is een relatief vaak 

voorkomende afwijking in de primaire hemostase 

die wordt veroorzaakt door een tekort aan von-

willebrandfactor. Hierdoor kan geen goede trombo-

cytenadhesie aan de vaatwand plaatsvinden.

Verworven afwijkingen die leiden tot stoornissen in 

de primaire hemostase zijn een onvoldoende nier- of 

leverfunctie. Bij zowel een nierinsufficiëntie (uremie) 

als een onvoldoende leverfunctie (zoals bij levercirrose) 

veroorzaakt de ophoping van onvoldoende geklaarde 

afvalstoffen een verminderde functie van de bloedplaat-

jes. De waarschijnlijk meest voorkomende oorzaak voor 

een stoornis in de primaire hemostase is het gebruik van 

geneesmiddelen. Zoals eerder genoemd, beïnvloedt ace-

tylsalicylzuur de bloedplaatjesaggregatie. Andere midde-

len met eenzelfde (maar iets minder krachtig) effect zijn 

andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmid-

delen (NSAID’s). Ook verschillende antibiotica en andere 

medicamenten (zoals antidepressiva uit de groep van de 

selectieve serotonineantagonisten) kunnen interfereren 

met een goede werking van de primaire hemostase.

Kernpunt

• Acetylsalicylzuur (aspirine) is een remmer van de 

primaire hemostase door remming van het cyclo-

oxygenase in de trombocyten.

Casuïstiek 

• Een erfelijke hemostaseafwijking als oorzaak van 

menorragie

• Intermitterende trombocytopenie als uiting van de 

ziekte van Von Willebrand

• Van mutaties in het Von Willebrand-factorgen naar 

hemorragische diathese en trombocytopenie

• Het verworven Von-Willebrand-syndroom

7.2.2   Afwijkingen in de vorming van het 

f ibrinestolsel

Ook deze afwijkingen in de bloedstolling kunnen aan-

geboren of verworven zijn (tabel 7.2). De bekendste af-

wijking is een aangeboren tekort aan stollingsfactor VIII 

(hemofilie A) of factor IX (hemofilie B). Bij de ernstigste 

vormen van hemofilie ontbreekt factor VIII of IX geheel 

en heeft de patiënt van jongs af aan spontane bloedin-

gen, vooral in spieren en gewrichten. Als deze bloedin-

gen niet tijdig worden behandeld, kunnen ze reeds op 

jonge leeftijd leiden tot grote schade aan de gewrichten 

Tabel 7.2  Belangrijkste aangeboren en verworven 
afwijkingen die gepaard (kunnen) gaan 
met een verminderde werking van de 
vorming van het fibrinestolsel.

aangeboren afwijkingen:
 − hemofilie A en B
 − andere stollingsfactordeficiënties

verworven afwijkingen:
 − leverinsufficiëntie
 − vitamine K-deficiëntie
 − massaal bloedverlies
 − antistollingsmedicatie (cumarine of heparine)
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bacteriën, zoals E. coli). Bij onvoldoende inname van vi-

tamine K-bevattend voedsel (vooral groenten zoals kool-

soorten en broccoli) kan dus een vitamine K-deficiëntie 

ontstaan. Vitamine K is een zogenoemd vetoplosbaar 

vitamine, hetgeen betekent dat het in de darm wordt 

opgenomen met behulp van galzouten. Bij een volledige 

verstopping van de galwegen zullen er geen of weinig 

galzouten in de darm terechtkomen en is de opname van 

vitamine K verstoord. Ten slotte kunnen ook veranderin-

gen in de darmbacterieflora (bijvoorbeeld door gebruik 

van antibiotica) een vitamine K-tekort veroorzaken, maar 

dit is meestal slechts het geval in combinatie met een van 

de andere oorzaken. Een vitamine K-deficiëntie kan lei-

den tot stollingsstoornissen en zelfs tot bloedingen. Een 

vitamine K-deficiëntie kan worden behandeld door orale 

of intraveneuze toediening van vitamine K. Is een onmid-

Kernpunt

• Deficiënties van stollingsfactoren (aangeboren, 

zoals bij hemofilie, of verworven, zoals bij lever-

falen) leiden tot verminderde fibrinevorming en 

bloedingen.

Zoals eerder vermeld, speelt vitamine K een belangrijke 

rol bij de productie van de stollingsfactoren II, VII, IX en 

X. Een stollingsstoornis kan dus ook het gevolg zijn van 

een tekort aan vitamine K. Het lichaam heeft de beschik-

king over twee typen vitamine K: vitamine K
1
 (aanwezig 

in planten en groenten, dus via het voedsel beschikbaar) 

en vitamine K
2
 (geproduceerd door in de darm aanwezige 

Overigens ziet men bij circa een derde van de hemo-

filiepatiënten een nieuwe (spontane) mutatie. Tegen-

woordig is prenatale diagnostiek gevolgd door abortus 

bij bekende draagsters van hemofilie de meest voor-

komende vorm van preventie van deze aangeboren 

stollingsafwijking. Door behandeling en preventie van 

bloedingen met stollingsfactorconcentraten is de le-

vensverwachting van hemofiliepatiënten de afgelopen 

jaren dezelfde geworden als die van personen zonder 

hemofilie. Belangrijke bijkomende gezondheidspro-

blemen bij hemofiliepatiënten zijn in het verleden 

opgelopen infecties met hiv (waaraan in Nederland 

indertijd circa 30% van de hemofiliepatiënten is over-

leden) of hepatitis C (met dikwijls levercirrose en het 

risico op hepatocellulair carcinoom) en het risico op 

het ontwikkelen van remmende antistoffen tegen het 

stollingsfactorconcentraat, waardoor deze behande-

ling gecompliceerd wordt. 

  Intermezzo 7.1 

Hemofilie

Hemofilie is een X-chromosoomgebonden erfelijke 

ziekte. Dit betekent dat vrouwen (meestal asympto-

matisch) draagster zijn van dit defect (zij hebben im-

mers nog een tweede gezond X-chromosoom), terwijl 

hun zonen, als zij het zieke X-chromosoom overgeërfd 

krijgen, hemofilie ontwikkelen. Daardoor kunnen grote 

families met hemofilie ontstaan, zoals treffend dui-

delijk wordt wanneer men de stambomen bestudeert 

van de Europese vorstenhuizen in de negentiende en 

twintigste eeuw. De Engelse koningin Victoria (1819-

1901) bleek draagster van hemofilie A en door haar 

kinderrijkdom kwam de ziekte niet alleen voor in vele 

koningshuizen in het toenmalige Europa, maar werden 

ook vele prinsen van Rusland, Pruisen en Spanje tot 

kreupele invaliden (figuur I.7.1). De val van de Russi-

sche tsarenfamilie wordt soms zelfs aan deze aandoe-

ning toegeschreven. 

Figuur I.7.1
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Ook andere bindweefselstoornissen kunnen gepaard gaan 

met een verhoogde bloedingsneiging. Vooral de verschil-

lende typen van de ziekte van Ehlers-Danlos kunnen gepaard 

gaan met dit symptoom. Aan deze bloedingen ligt een 

verhoogde fragiliteit van de bloedvaten ten grondslag. De 

ziekte van Ehlers-Danlos wordt veroorzaakt door afwij-

kingen in het collageen. 

Verschillende ziekten kunnen aanleiding geven tot het 

ontstaan van purpura, wat in feite bloedingen in de huid 

zijn. Purpura kunnen voorkomen als primaire huidziek-

te, in het kader van zeer ernstige infectieziekten, of in het 

kader van een vasculitis, bijvoorbeeld de ziekte van Henoch-

Schönlein. Patiënten met chronische purpura hebben in het 

algemeen geen gegeneraliseerde bloedingsneiging. 

Bij een zeer slecht samengesteld dieet kan een vitamine 

C-deficiëntie ontstaan. Vitamine C speelt een belangrijke 

rol bij de hydroxylering van het aminozuur proline in het 

collageen; bij een vitamine C-tekort ontstaat collageen 

met een sterk verminderde stevigheid. Klinisch heeft dit 

het klassieke beeld van ‘scheurbuik’ tot gevolg, dat bestaat 

uit tandvleesbloedingen, bloedingen in gewrichten, zwel-

ling en pijn van de onderste extremiteiten en huidafwij-

kingen. 

Kernpunt

• Behalve stoornissen in het stollingsysteem kunnen 

ook vasculaire afwijkingen aanleiding geven tot een 

stollingsstoornis.

Casuïstiek 

• Een vrouw met een bloedende tong

• Een 31-jarige vrouw met voorbijgaande visusklach-

ten en polycytemie

7.3  Diagnostiek van stollingsstoornissen

Zoals eerder vermeld, is vooral het ontstaan van bloe-

dingen op verschillende plaatsen en onder verschillende 

omstandigheden suggestief voor een stollingsstoornis. Bij 

een patiënt bij wie men een stollingsstoornis vermoedt, 

is – alle ingewikkelde en gevoelige laboratoriummetho-

den ten spijt – de anamnese van het allergrootste belang. 

Spontane bloedingen, bloedingen na een relatief gering 

trauma of excessief bloedverlies na kleine chirurgische 

en tandheelkundige ingrepen kunnen wijzen op een 

stoornis in de hemostase. Daar staat tegenover dat bij een 

patiënt die in het verleden bijvoorbeeld kiesextracties of 

een amandeloperatie heeft ondergaan zonder dat daarbij 

bloedingscomplicaties zijn opgetreden, de aanwezigheid 

van een aangeboren stollingsdefect zeer onaannemelijk is. 

Aan de hand van de lokalisatie van de bloeding kan soms 

dellijke correctie van de stolling noodzakelijk, dan kan 

een uit donorplasma gezuiverd concentraat van de vier 

vitamine K-afhankelijke factoren (protrombinecomplex-

concentraat) worden toegediend. 

Een apart te vermelden verworven stollingsstoornis is 

de diffuse intravasale stolling (DIS). Hierbij ontstaat door 

een onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld sepsis, ernstig 

trauma, maligniteit) een systemische activatie van het 

stollingssysteem, met als gevolg een wijdverspreide de-

positie van fibrinestolsels in middelgrote en kleine bloed-

vaatjes. Dit leidt tot een verminderde orgaanperfusie en 

kan in combinatie met andere factoren (bijvoorbeeld een 

gestoorde hemodynamiek bij sepsis) aan ernstig orgaan-

falen bijdragen. Door de voortdurende consumptie van 

bloedplaatjes en stollingsfactoren zijn de concentraties 

van deze componenten van het stollingssysteem dikwijls 

sterk verlaagd en kunnen tegelijkertijd zeer hevige bloe-

dingen ontstaan. 

Casuïstiek 

• De blinde vlekken van het oriënterende bloedstol-

lingsonderzoek

• Een spontane gewrichtsbloeding bij een vrouw post 

partum: een geval van verworven hemofilie A

7.2.3   Vasculaire afwijkingen die leiden tot 

een verhoogde bloedingsneiging

Behalve afwijkingen in de bloedstolling kunnen ook en-

kele vaatafwijkingen tot een verhoogde bloedingsneiging 

leiden. 

De belangrijkste afwijking in deze categorie is de he-

reditaire hemorragische teleangiëctasie, beter bekend 

onder het eponiem ziekte van Rendu-Osler-Weber. Dit is een 

aangeboren ziekte met een autosomaal dominant over-

ervingspatroon. Bij patiënten met de ziekte van Rendu-

Osler-Weber komen op verschillende plaatsen vaatverwij-

dingen voor, die worden veroorzaakt door het ontbreken 

van gladdespiercellen in de vaatwand. De laesies bloeden 

zeer gemakkelijk en de bloedingsneiging kan zeer veel 

ongemak veroorzaken. De afwijking is het meest frequent 

gelokaliseerd in het neusslijmvlies (met als gevolg hevige, 

moeilijk stelpbare neusbloedingen), maar lokalisaties in 

het mondslijmvlies, op de tong, op de lippen en op han-

den en voeten komen eveneens vaak voor. Afwijkingen in 

de tractus digestivus, in de tractus urogenitalis of in de 

longen kunnen aldaar bloedingen veroorzaken; (geluk-

kig) zeldzaam ontstaan intracerebrale bloedingen door 

afwijkingen in de hersenbloedvaten. Tegenwoordig be-

staat de behandeling van deze ziekte uit lasertherapie, in 

het bijzonder bij oppervlakkige laesies en bij afwijkingen 

in het maag-darmgebied. Herhaalde behandeling is dik-

wijls noodzakelijk, omdat de afwijkingen zeer frequent 

recidiveren.
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cyten in het bloed; door middel van de zogenoemde ‘bloe-

dingstijd’ wordt vervolgens nagegaan of deze bloedplaat-

jes goed functioneren. Bij het testen van de bloedingstijd 

wordt met een scherp mesje een minuscuul krasje in de 

huid gezet en wordt gemeten hoe lang het duurt voordat 

de bloeding gestelpt is. Door de aard van de test is deze 

speciaal geschikt om het functioneren van de primaire 

hemostase na te gaan. Indien de bloedingstijd verlengd 

is, is verder onderzoek aangewezen. In dat geval kan bij-

voorbeeld het gehalte aan von-willebrandfactor worden 

bepaald of kan in het laboratorium de bloedplaatjesag-

gregatie in bij de patiënt afgenomen bloed worden nage-

bootst. Men moet zich wel realiseren dat de sensitiviteit 

en de specificiteit van de bloedingstijd beperkt zijn.

Het functioneren van het systeem van fibrinevorming 

kan worden gemeten door de werking ervan te imiteren 

in bij de patiënt afgenomen bloed. Bij dit bloed wordt 

een kleine hoeveelheid van een bloedstollingsactivator 

(bijvoorbeeld tissue factor) gemengd en vervolgens wordt 

nagegaan hoe lang het duurt tot zich een fibrinestolsel 

heeft gevormd. In de regel kan met twee van dergelijke 

tests (de protrombinetijd (PT) en de geactiveerde partiële 

tromboplastinetijd, aPTT) het functioneren van vrijwel 

het gehele stollingssysteem worden nagegaan. Bij een 

abnormale uitslag van de test kan ook worden nagegaan 

waar in het stollingssysteem de afwijking zich bevindt. 

Een abnormale testuitslag van de aPTT en/of de PT wordt 

gevolgd door uitgebreider stollingsonderzoek, zodat de 

afwijking precies kan worden vastgesteld. Het verschil-

lende ‘bereik’ van de aPTT en de PT (zoals geïllustreerd 

in figuur 7.3) leidt ertoe dat de differentiële uitslag van 

deze tests richting kan geven aan de diagnose of aan na-

der onderzoek (tabel 7.3). Een definitieve diagnose kan 

meestal worden gesteld door de activiteit of de hoeveel-

heid van een specifieke stollingsfactor te meten. Tussen 

verschillende laboratoria kunnen grote verschillen in 

testuitslagen bestaan, onder andere doordat verschillende 

reagentia worden gebruikt. Voor de PT is dit van speciaal 

belang, omdat deze test wordt gebruikt om de intensiteit 

van antistollingsbehandeling met vitamine K-antago-

nisten (cumarinederivaten) te monitoren. Daarom wordt 

de uitslag van de PT in deze situatie met behulp van een 

correctiefactor, afhankelijk van het gebruikte reagens, 

uitgedrukt in International Normalized Ratio (INR), die 

wél vergelijkbaar is tussen verschillende laboratoria.

Kernpunt

• Met oriënterend laboratoriumonderzoek (verlaagd 

trombocytenaantal, verlengde bloedingstijd (trom-

bocytenfunctie) en verlenging van globale stollings-

tijden (aPTT en PT) kunnen de meeste stollings-

stoornissen worden gedetecteerd. 

worden vastgesteld waar het stollingsdefect zich bevindt. 

Afwijkingen in de primaire hemostase kenmerken zich 

vooral door slijmvliesbloedingen, zoals een neusbloeding 

of een darmbloeding. Petechieën (kleine puntvormige 

bloedinkjes in de huid) passen vrijwel exclusief bij een 

ernstige trombocytopenie. Daarentegen zal een patiënt 

met een (ernstige) stoornis in de fibrinevorming zich pre-

senteren met spier- en gewrichtsbloedingen of (gelukkig 

relatief zeldzaam) een hersenbloeding. 

Een bloedingsneiging die al op de kinderleeftijd aanwe-

zig was, wijst op een aangeboren stollingsdefect. Ook een 

verhoogde bloedingsneiging bij familieleden past bij een 

erfelijke stollingsafwijking. Een pas sinds kort aanwezige 

stollingsstoornis kan wijzen op een verworven afwijking. 

Ook de anamnese kan afwijkingen aan het licht brengen 

die gerelateerd zijn aan stollingsproblemen (bijvoorbeeld 

een leverziekte). Uiteraard zijn afwijkingen in de bloed-

stolling die worden veroorzaakt door het gebruik van me-

dicijnen ook via de anamnese vast te stellen. Daarbij moet 

vooral ook aandacht worden besteed aan het gebruik van 

medicamenten die door de patiënt niet altijd als ‘medi-

cijn’ worden aangemerkt, zoals het ‘aspirientje’.

Kernpunt

• De beste methode om een stollingsstoornis op het 

spoor te komen is een goede anamnese gericht op 

een verhoogde bloedingsneiging. 

7.3.1   Stollingstests

Uiteindelijk kunnen met behulp van laboratoriumonder-

zoek de aanwezigheid en de aard van de stollingsstoornis 

worden vastgesteld. Gezien de veelheid van factoren en 

componenten die bij een goede werking van de bloedstol-

ling betrokken zijn, zijn screenende tests noodzakelijk. 

Bij de screening van de primaire hemostase kan meestal 

worden volstaan met de bepaling van het aantal trombo-

Tabel 7.3  Interpretatie van oriënterende 
stollingstijden.

aPTT verlengd, PT normaal:
 − geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (factor VIII, of IX, of XI)
 − therapie met ongefractioneerde heparine
 − lupus anticoagulans

aPTT normaal, PT verlengd:
 − geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (factor VII)
 − milde vitamine K-deficiëntie

aPTT verlengd en PT verlengd:
 − geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (factor II, of V, of X of fibrinogeen)
 − globale stollingsfactordeficiëntie

• aanmaakstoornis (leverinsufficiëntie)
• verhoogd verbruik (diffuse intravasale stolling)
• verlies (zeer ernstige bloeding)

 − ernstige vitamine K-deficiëntie
 − gebruik van cumarinederivaten
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7.4  Antistollingsmedicamenten 

Er zijn verschillende medicamenten die ingrijpen in het 

stollingssysteem en die de werking van de bloedstolling 

verminderen. Deze middelen worden toegepast bij de 

behandeling of preventie van overmatige bloedstolling, 

dat wil zeggen trombose. De werking van de primaire 

hemostase kan worden tegengegaan door bloedplaatjes-

aggregatieremmers, terwijl ook de vorming van fibrine 

kan worden vertraagd met behulp van medicijnen. An-

tistollingsmedicamenten remmen het stollingsproces, 

zodat de vorming of verdere uitbreiding van trombose 

wordt tegengegaan. Het lichaam zelf ruimt via het fibri-

nolytische systeem een stolsel op. Zo nodig kan het oplos-

sen van een gevormde trombose worden versneld door 

toediening van zogenoemde trombolytische medicijnen. 

De belangrijkste bijwerking van alle medicamenten die 

ingrijpen in het systeem van de bloedstolling is uiteraard 

het verhoogde risico op bloedingen. Het voordeel van 

antistollingstherapie moet dan ook in alle situaties wor-

den afgewogen tegen het toegenomen risico op deze soms 

ernstige bijwerking.

Kernpunten

• Antistollingsmedicamenten remmen het bloedstol-

lingssysteem, waardoor trombose wordt voorko-

men of verdere aangroei van een gevormde trom-

bus wordt geremd.

• De twee belangrijkste groepen antitrombotica 

zijn de remmers van de bloedplaatjesaggregatie 

(bijvoorbeeld acetylsalicylzuur) en remmers van de 

fibrinevorming (bijvoorbeeld heparine of vitamine 

K-antagonisten).

• De meest voorkomende complicatie van antistol-

lingsbehandeling is het optreden van een bloeding.

• Bij een bloeding bij een patiënt met een stollings-

stoornis moet naast de gebruikelijke behandeling 

onmiddellijk de stolling worden gecorrigeerd.

7.4.1   Trombocytenaggregatieremmers

De bekendste remmer van de bloedplaatjesaggregatie 

is acetylsalicylzuur (aspirine). Zoals hierboven reeds 

vermeld, kan acetylsalicylzuur het bloedplaatjesenzym 

cyclo-oxygenase remmen, waardoor de vorming van 

tromboxaan A
2
 afneemt. Dit leidt tot een remming van de 

primaire hemostase. Omdat vooral bij arteriële trombose 

de bloedplaatjes een belangrijke rol spelen, wordt ace-

tylsalicylzuur zeer frequent voorgeschreven bij de be-

handeling en vooral ook bij de preventie van deze ziekte, 

bijvoorbeeld bij een hartinfarct of een herseninfarct. Het 

effect van acetylsalicylzuur op de bloedplaatjes is niet 

afhankelijk van de dosis, dus zeer lage doses acetylsalicyl-

zuur geven al een volledig antihemostatisch effect en dat 

  Intermezzo 7.2 

Vitamine K-deficiëntie

Een 25-jarige studente biologie blijft na het trekken 

van een verstandskies nabloeden, zelfs zodanig dat 

na twee dagen nabehandeling nodig is. Bij navraag 

blijkt zij de laatste weken ook veel blauwe plekken te 

hebben bij gering trauma. Haar voorgeschiedenis is 

blanco, met uitzondering van een urineweginfectie 

twee maanden geleden, waarvoor amoxicilline werd 

voorgeschreven. In de familie heeft niemand een 

verhoogde bloedingsneiging. De patiënte gebruikt 

geen medicijnen. Bij lichamelijk onderzoek vallen veel 

hematomen op armen en benen op, maar verder zijn 

er geen afwijkingen. De milt is niet vergroot. Labora-

toriumonderzoek toont een Hb van 7,8 mmol/l (refe-

rentiewaarde: 7-9 mmol/l), trombocyten 234 × 109/l 

(referentiewaarde: 150-350 × 109/l), een protrombine-

tijd van 19,3 s (referentiewaarde: < 12,5 s) en een aPTT 

van 41 s (referentiewaarde: < 42 s). 

Naar aanleiding van de geïsoleerde verlenging van 

de PT wordt gedacht aan een factor VII-deficiëntie dan 

wel een (milde) vitamine K-deficiëntie (zie tabel 7.3). 

Om dit onderscheid te maken, worden twee vitamine 

K-afhankelijke stollingsfactoren gemeten (factor VII en 

factor X) en twee vitamine K-onafhankelijke factoren 

(factor V en fibrinogeen) (tabel I.7.1). De uitslagen lui-

den: factor VII 52%, factor X 63%, factor V 102% en fi-

brinogeen 3,5 g/l (referentiewaarde: 2-4 g/l). Onder de 

diagnose vitamine K-deficiëntie krijgt de patiënte 10 

mg vitamine K gedurende drie dagen voorgeschreven; 

daarna is de protrombinetijd volledig genormaliseerd.

Vitamine K is een vetoplosbaar vitamine. Het is een 

bestanddeel van bladgroenten en koolsoorten (vita-

mine K1) en wordt verder in de darm gesynthetiseerd 

door bacteriën (vitamine K2). Bij een eenzijdige voe-

ding kan te weinig vitamine K uit de voeding worden 

verkregen, terwijl breedspectrumantibiotica de darm-

flora kunnen verstoren, zodat de vitamine K2-productie 

afneemt. Vitamine K is noodzakelijk bij de carboxyle-

ring van glutaminegroepen van een aantal stollings-

factoren (factor II, VII, IX en X), die ervoor zorgen dat 

deze factoren actief zijn. 

De patiënte had de laatste weken inderdaad erg 

slecht gegeten door drukte met haar studie en tenta-

menstress en mogelijk heeft de eerdere antibioticaku-

ur eveneens bijgedragen aan de vitamine K-deficiëntie.

Tabel I.7.1   Vitamine K-afhankelijke 
stollingsfactoren.

factor II

factor VII

factor IX

factor X
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bloeding. Ernstige bloedingen, zoals hersenbloedingen, 

bloedingen die een ziekenhuisopname nodig maken of 

spier- en gewrichtsbloedingen, komen per jaar bij 1 tot 2% 

van de behandelde patiënten voor.

Kernpunt

• Cumarinederivaten zijn krachtige, oraal in te ne-

men remmers van de bloedstolling door het anta-

goneren van de werking van vitamine K.

Heparine is een mengsel van gesulfateerde stoffen dat 

wordt verkregen uit de darmen van runderen of varkens. 

Heparine werkt door remming van factor IIa (trombine) 

en factor Xa. De werking van heparine berust op een 

krachtige versterking van het effect van de eerdergenoem-

de remmer van deze twee factoren, het antitrombine. He-

parine wordt vaak gebruikt bij de behandeling en preven-

tie van zowel arteriële als veneuze trombose. Een nadeel 

van heparine is dat het alleen intraveneus of subcutaan 

kan worden toegediend. Een ander nadeel is dat de inten-

siteit van de antistolling zeer variabel is bij eenzelfde do-

sering. Het antistollende effect moet dus frequent worden 

gecontroleerd (door middel van de aPTT) en de dosis moet 

worden aangepast. Tegenwoordig wordt op grote schaal 

laagmoleculairgewichtheparine gebruikt, zoals nadropa-

rine of enoxaparine. Dit zijn stoffen die alleen de hepari-

nefractie bevatten met een relatief laag molecuulgewicht. 

De werking van deze stoffen verschilt essentieel niet van 

die van ongefractioneerde heparine, maar ze hebben twee 

grote voordelen. In de eerste plaats is de halveringstijd 

veel langer, zodat bij een- of tweemaal daagse subcutane 

toediening al een goede antistolling kan worden bereikt. 

In de tweede plaats is de antistollende werking van deze 

middelen veel stabieler en beter te voorspellen, zodat de 

frequente laboratoriumcontrole achterwege kan blijven. 

Laagmoleculairgewichtheparine heeft overigens ook 

nauwelijks effect op de aPTT. De belangrijkste bijwer-

king van heparine is bloeding. Daarnaast is er een relatief 

weinig voorkomende, maar wel gevreesde complicatie, 

namelijk de door heparine geïnduceerde trombopenie 

(HIT). Daarbij ontstaat bij een met heparine behandelde 

patiënt een antistof tegen het complex van heparine en de 

in bloedplaatjes voorkomende plaatjesfactor-4. Binding 

van deze antistof aan het bloedplaatje leidt tot krachtige 

bloedplaatjesactivatie, hetgeen leidt tot verbruik van 

trombocyten (met als gevolg trombocytopenie) en in veel 

gevallen ernstige arteriële of veneuze trombose. Omdat 

deze trombose dus voorkomt bij patiënten die reeds met 

heparine worden behandeld, spreekt men wel van para-

doxale trombose. Hoewel HIT bij minder dan 1% van de 

met heparine behandelde patiënten voorkomt, is het toch 

geïndiceerd bij heparinebehandeling wekelijks het trom-

bocytengetal te controleren. Bij HIT moet de toediening 

van heparine onmiddellijk worden gestaakt. 

is gunstig, omdat de bijwerkingen van acetylsalicylzuur 

wél dosisafhankelijk zijn. Deze bijwerkingen bestaan, 

behalve uit het genoemde verhoogde risico op bloe-

ding, vooral uit het risico op afwijkingen aan het maag-

darmslijmvlies, variërend van een lichte beschadiging 

van het slijmvlies (erosie) tot het optreden van maag- en 

darmzweren (ulcera). Het effect van acetylsalicylzuur op 

bloedplaatjes is irreversibel, dat wil zeggen dat als een 

bloedplaatje eenmaal in contact is geweest met acetylsa-

licylzuur, het voor de rest van zijn levensduur geremd zal 

blijven (het kernloze bloedplaatje is immers niet in staat 

tot eiwitsynthese). De levensduur van een bloedplaatje 

is circa tien dagen, dus pas tien dagen nadat men het ge-

bruik van acetylsalicylzuur heeft gestaakt, zal het effect 

ervan geheel verdwenen zijn. Bij patiënten die acetylsali-

cylzuur gebruiken, is na een invasieve ingreep een groter 

bloedverlies te verwachten en in sommige gevallen ver-

dient het dus aanbeveling (zo mogelijk) het gebruik ten 

minste vijf dagen voor de ingreep te staken. 

Een nieuwe klasse trombocytenaggregatieremmers is 

gericht tegen de ADP-receptor op bloedplaatjes. Voor-

beelden van middelen uit deze groep zijn clopidogrel en 

prasugrel. De toepassing die het meest van betekenis is, is 

waarschijnlijk de combinatie van clopidogrel en acetylsa-

licylzuur, waarvan in klinisch onderzoek een aanzienlijke 

effectiviteit is gebleken.

Kernpunt

• Remming van de primaire hemostase, bijvoorbeeld 

met acetylsalicylzuur (aspirine), wordt zeer vaak 

toegepast ter secundaire preventie van arteriële 

trombose.

7.4.2   Remmers van de f ibrinevorming

Er zijn twee belangrijke en veelgebruikte medicijnen die 

de vorming van het fibrinestolsel kunnen tegengaan: 

cumarinederivaten en heparine(analogen). 

Cumarinederivaten, zoals acenocoumarol of fenprocou-

mon, zijn zogenoemde vitamine K-antagonisten. Zoals 

hierboven beschreven, zijn vier belangrijke stollingsfac-

toren (factor II, VII, IX en X) afhankelijk van vitamine K. 

Bij gebruik van cumarinederivaten neemt de concentratie 

van deze factoren in het bloed dus af en dit leidt tot een 

afname van de fibrinevorming. De orale toediening van 

deze middelen vergemakkelijkt het gebruik van deze 

vorm van antistolling over een lange periode (in sommige 

gevallen zelfs levenslang). Cumarinetherapie kent het 

grote nadeel van een aanzienlijke variabiliteit in werking 

bij verschillende patiënten en bij één patiënt na verloop 

van tijd. De intensiteit van de antistolling moet dus regel-

matig worden gecontroleerd door middel van bloedon-

derzoek, waarvan de uitslag wordt uitgedrukt in de INR. 

De belangrijkste bijwerking van cumarinederivaten is 
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zogenoemde ‘ex-vivo’-gentherapie, waarbij fibroblas-

ten van de ontvanger worden gekweekt, die worden 

getransfecteerd met een virus dat het gewenste DNA-

fragment bevat. Na incorporatie van dit DNA in het 

DNA van de fibroblast (op de plaats van het defecte 

gen), kan deze weer bij de patiënt worden ingebracht. 

Op deze wijze verkrijgt de patiënt fibroblasten die het 

gewenste eiwit produceren, met de normale regulatie 

van gentranscriptie en (hopelijk) dezelfde posttransla-

tionele modificaties. 

Kernpunt

• Heparine (en hiervan afgeleide derivaten) zijn di-

recte remmers van geactiveerde stollingsfactoren 

(met name trombine en factor Xa) en kunnen al-

leen parenteraal worden toegediend.

Casuïstiek 

• Een patiënt met verminderde gevoeligheid voor 

acenocoumarol tijdens gebruik van sondevoeding

• Partiële acenocoumarol- en fenprocoumonresis-

tentie door enzympolymorfisme

7.4.3   Trombolytica

In sommige situaties kan het stolsel zich op zo’n strate-

gisch nadelige plaats bevinden dat zeer snelle stolselop-

lossing geboden is. Een goed voorbeeld hiervan is trombo-

se in een coronairvat, waarbij het hartinfarct groter wordt 

naarmate het stolsel langer een voldoende bloedtoevoer 

naar de hartspier belemmert. Om een snelle, soms bijna 

onmiddellijke stolseloplossing te bewerkstelligen, kan 

trombolytische therapie worden toegepast. Trombolyti-

sche therapie berust op een sterke activatie van het stol-

seloplossende (fibrinolytische) systeem van het lichaam 

door toediening van relatief zeer hoge concentraties plas-

minogeenactivatoren. Veelgebruikte trombolytica zijn 

recombinant t-PA of door streptokokken geproduceerd 

streptokinase. In de vaatchirurgie en interventieradiolo-

gie wordt nog dikwijls gebruikgemaakt van het minder 

fibrinespecifieke urokinase. De belangrijkste bijwerking 

van alle plasminogeenactivatoren is het optreden van 

ernstige bloedingen, dus ook hier geldt in sterke mate dat 

het te verwachten voordeel van de therapie moet worden 

afgezet tegen het toegenomen bloedingsrisico.

Casuïstiek 

• Intraveneuze trombolyse: de ideale oplossing voor 

het herseninfarct?

Ten slotte is zeer recent een aantal nieuwe stollingsrem-

mers geïntroduceerd die rechtstreeks en selectief trom-

bine kunnen remmen (dabigatran) of factor Xa kunnen 

remmen (rivaroxaban). Het voordeel van deze middelen is 

dat ze naar alle waarschijnlijkheid een stabiele mate van 

antistolling kunnen bewerkstelligen na een- of tweemaal 

daagse orale inname en dat voortdurende monitoring van 

de intensiteit van de antistolling niet noodzakelijk is. De 

komende jaren zal de exacte plaats van deze nieuwe gene-

ratie antistollingsmiddelen moeten worden bepaald.

  Intermezzo 7.3 

Nieuwe ontwikkelingen

Nu het inzicht in de biochemische en moleculaire ach-

tergrond van bloedstollingsafwijkingen en de pathoge-

nese van veneuze en arteriële trombose de afgelopen 

jaren zo enorm is toegenomen, is het verleidelijk te 

speculeren over toekomstige behandelingen op mole-

culair niveau. Door integratie van DNA in gastheercel-

len van een patiënt kunnen de gewenste genen op 

de juiste plaats tot expressie worden gebracht (‘gen-

therapie’) (figuur I.7.2). Het meest tot de verbeelding 

spreekt misschien wel de correctie van een deficiënte 

stollingsfactor door een aangeboren gendefect (zoals 

bij hemofilie). Inderdaad lopen er momenteel diverse 

trials met gentherapie bij hemofilie. Ook op het ge-

bied van dislipidemieën wordt intensief gewerkt aan 

de ontwikkeling van gentherapie, bijvoorbeeld voor 

patiënten met een te laag HDL-cholesterolgehalte, 

voor wie geen goede medicamenteuze behandeling 

voorhanden is. 

Nog niet goed opgeloste problemen met gentherapie 

zijn de risico’s die virussen die het gewenste DNA 

moeten overbrengen, met zich kunnen meebrengen, 

de afweerreactie van de gastheer tegen deze virussen, 

de magere opbrengst aan eiwit van het getransfec-

teerde DNA en niet goed kloppende posttranslationele 

modificaties die noodzakelijk zijn voor een goede func-

tie van het eiwit, maar die niet automatisch plaatsvin-

den in de getransformeerde cellen. 

Momenteel wordt veel geëxperimenteerd met de 

2
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7.5  Veneuze trombose en longembolie

Een bloedstolsel in een ader wordt aangeduid met ve-

neuze trombose. Meestal wordt hiermee een trombose 

in een diep gelegen ader (bijvoorbeeld tussen de spieren) 

bedoeld. Een trombose in een oppervlakkig gelegen ader 

(vlak onder de huid) gaat in vrijwel alle gevallen samen 

met een ontsteking van de vaatwand en wordt trombofle-

bitis genoemd. Hoewel een veneuze trombose in principe 

in alle aders kan voorkomen, is een veneuze trombose 

in de beenvaten (trombosebeen) het meest frequent. Een 

trombose kan (deels) losschieten en via de bloedbaan wor-

den meegevoerd. Bij een stolsel in de aderen in het been 

zal het losgeschoten stuk via de onderste holle ader en 

het rechteratrium en -ventrikel van het hart in de long-

circulatie terechtkomen. Daar zal het stolsel vastlopen 

in de nauwer wordende vaatjes van de long, waardoor 

het achterliggende deel van de long van bloed verstoken 

zal blijven. Een losgeschoten stuk stolsel wordt embolie 

genoemd; bij een trombose in de beenvaten kan dus een 

longembolie ontstaan. Behalve uit de vaten van het been 

kan een longembolie ook afkomstig zijn uit het rechter-

atrium van het hart, vooral als het atrium niet regelmatig 

samentrekt en in feite functioneel vrijwel stilstaat, zoals 

het geval is bij atriumfibrilleren. Uit onderzoek is geble-

ken dat bij de meeste patiënten met een trombosebeen 

ook een (eventueel asymptomatische) longembolie kan 

worden vastgesteld en dat de meeste patiënten die zich 

presenteren met een longembolie ook een (eventueel 

asymptomatische) trombose in de beenvaten hebben. Het 

lijkt dus gerechtvaardigd ervan uit te gaan dat veneuze 

trombose en longembolie dezelfde ziekte is (‘veneuze 

trombo-embolie’).

Kernpunt

• Veneuze trombose en longembolie zijn onderdeel 

van dezelfde ziekte en komen dikwijls gelijktijdig 

voor.

Casuïstiek 

• Een man met een gezwollen en rode arm

• Een vrouw met post-partum hoofdpijn, apathie en 

een gestoord gevoel van de linkerarm

• 2 patiënten met aanwijzingen voor veneuze trom-

bo-embolie, bij wie werd afgeweken van de richtlijn

• Neuroradiologische interventie bij 2 patiënten met 

cerebralesinustrombose

• Dilemma’s rond de behandeling van patiënten met 

een centrale longembolie op de spiraal-CT-scan 

zonder tekenen van cardiogene shock

Figuur 7.6 Echografie van de knieholte ter detectie van trom-

bose. 

a De normale rechterknieholte met de normale arteria poplitea 

(a) en vene poplitea (v) die bij compressie wordt samengedrukt. 

b De trombose in de linker v. politea (vt). Het lumen van de 

vene is echorijk en de vene is bij compressie niet comprimeer-

baar. 

c De trombus (vt) als verstoring van het kleurendopplersignaal.

A

B
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een diepe veneuze trombose uit te sluiten, bijvoorbeeld 

met echografie. Een geïnfecteerd wondje aan armen of be-

nen kan een tromboflebitis uitlokken, maar meestal is de 

oorzaak niet duidelijk. Risicofactoren voor een recidive-

rende tromboflebitis (of een tromboflebitis telkens op een 

andere plaats, ofwel thrombophlebitis migrans) zijn maligni-

teiten of een verhoogde tromboseneiging (zie verder). 

De symptomen van een longembolie ontstaan meestal 

acuut en bestaan uit pijn bij ademhalen, kortademigheid, 

subfebriele temperatuurstijging en soms het ophoesten 

van kleine hoeveelheden bloed. Door een zeer grote long-

embolie kan de longcirculatie geblokkeerd raken, met 

als mogelijk gevolg een ernstige shock en het eventueel 

acuut overlijden van de patiënt. Deze zeldzame vorm van 

longembolie komt voornamelijk voor als een embolie 

vastloopt op de eerste vertakking van de grote longslag-

ader (‘ruiterembolus’) en daarbij beide hoofdtakken van 

de arteria pulmonalis afsluit. Bij een serie kleinere long-

embolieën is het verloop meer subacuut en kunnen de 

symptomen minder duidelijk zijn (bijvoorbeeld alleen 

toenemende dyspnoe). De klassieke symptomen van een 

longembolie zijn dikwijls niet alle aanwezig en het stellen 

van de diagnose kan uiterst moeilijk zijn. Dit wordt mede 

veroorzaakt door het feit dat veel symptomen van een 

longembolie ook goed kunnen passen bij andere aandoe-

ningen, bijvoorbeeld een longontsteking. Aan de andere 

kant kan een longembolie opmerkelijk weinig klachten 

veroorzaken en kan de patiënt bijvoorbeeld alleen last 

hebben van lichte kortademigheid. De diagnose wordt 

uiteraard makkelijker als een patiënt tegelijkertijd klach-

ten heeft die passen bij een trombosebeen en klachten die 

passen bij een longembolie. Gezien het aspecifieke karak-

ter van de symptomen van een longembolie is ook hier 

aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

Op een röntgenfoto van de longen kunnen aanwijzin-

gen zichtbaar zijn voor een longembolie (bijvoorbeeld 

door een driehoekige schaduw in het gebied van de embo-

lie (een longinfarct) of de aanwezigheid van wat vocht in 

de pleuraholte), maar meestal is de thoraxfoto normaal. 

Op het elektrocardiogram kunnen er aanwijzingen zijn 

voor een extra belasting van het rechterventrikel, zoals 

een rechterbundeltakblok, rechterasdraai, een S-dal in 

afleiding I of een Q-dal in afleiding III. Bij laboratorium-

onderzoek kan de zuurstofspanning in het bloed verlaagd 

zijn, maar ook dit hoeft niet altijd het geval te zijn bij een 

longembolie. Tegenwoordig wordt in de meeste centra 

bij de diagnostiek van een longembolie gebruikgemaakt 

van een spiraal-CT-scan met contrastmiddel, waarbij op 

de plaats van de longembolie contrastuitsparingen in de 

arteriae pulmonales zichtbaar zijn (figuur 7.7a). 

Een ander, door de opkomst van de CT-scan echter 

steeds meer in onbruik rakend onderzoek voor het aan-

tonen of uitsluiten van een longembolie, is de ventilatie-

perfusiescan. Ten behoeve van de ventilatiescan wordt 

radioactief gelabeld eiwit in de bloedbaan gespoten en 

wordt een scan van de long gemaakt. Is een gedeelte van 

7.5.1   Symptomen en diagnostiek bij een 

veneuze trombo-embolie

De symptomen van een trombosebeen zijn het directe ge-

volg van de verstopping van de ader: het been wordt dik, 

rood, warm en pijnlijk. Daarnaast kunnen de oppervlak-

kige vaten gaan opzetten omdat het bloed toch een weg 

uit het been probeert te vinden. Het grote probleem bij 

de diagnostiek van een trombosebeen is echter dat ener-

zijds vaak een of meer symptomen ontbreken, maar dat 

er anderzijds bij aanwezigheid van de symptomen zeer 

vaak helemaal geen trombose is. Dit is een gevolg van het 

feit dat de symptomen ook door veel andere afwijkingen 

(bijvoorbeeld een ontsteking) veroorzaakt kunnen wor-

den. Uit grote onderzoeken blijkt dat slechts bij minder 

dan 50% van de patiënten met een dik, rood, pijnlijk been 

een trombose aanwezig is. Hieruit volgt dat de diagnose 

veneuze trombose in de beenvaten nooit alleen op basis 

van de klachten van de patiënt en van de bevindingen 

bij lichamelijk onderzoek kan worden gesteld, maar dat 

aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Tegenwoordig 

kan de diagnose trombosebeen het gemakkelijkst worden 

gesteld met behulp van echografie (figuur 7.6a). Bij dit 

onderzoek wordt met de echoprobe de samendrukbaar-

heid onderzocht van veneuze bloedvaten, en wel in de lies 

ter plaatse van de vena iliaca en de oorsprong van de vena 

femoralis superficialis, en in de knieholte ter plaatse van 

de vena poplitea. Onder normale omstandigheden is de 

vene gemakkelijk dicht te drukken, maar bij een veneuze 

trombose is dit niet geheel mogelijk. Bij dit onderzoek 

kan tevens de aanwezigheid van een stolsel in het bloed-

vat worden gevisualiseerd en kan de veranderde bloed-

stroom worden gemeten. Als op deze wijze een trombose 

toch niet kan worden aangetoond of uitgesloten, kan een 

flebogram (een röntgencontrastfoto van de aderen) uit-

sluitsel geven. Dit laatste onderzoek is echter meer belas-

tend voor de patiënt. 

Kernpunten

• Een gezwollen, rood, warm en pijnlijk been kan 

wijzen op een diepe veneuze trombose.

• De symptomen zijn echter weinig specifiek en altijd 

dient aanvullend onderzoek te worden verricht om 

deze diagnose te bevestigen.

Pijn, roodheid en zwelling van het been (of de arm) kun-

nen ook worden veroorzaakt door een oppervlakkige 

tromboflebitis. Dit is een ontsteking van een oppervlak-

kig gelegen vene, al of niet in combinatie met trombose 

in het betreffende bloedvat. Bij onderzoek is vaak een 

harde, rood verkleurde streng palpabel in het verloop van 

een oppervlakkige vene. De diagnose kan worden gesteld 

op grond van de anamnese en het lichamelijk onderzoek, 

maar in principe is het zinvol het gelijktijdig bestaan van 
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Kernpunten

• Een longembolie kan leiden tot kortademigheid, 

thoracale pijn (vastzittend aan de ademhaling) en 

bloeddrukdaling.

• Deze klachten kunnen slechts in geringe mate 

aanwezig zijn, wat de diagnostiek van longembolie 

kan bemoeilijken.

• Aan de andere kant zijn de klachten weinig speci-

fiek, zodat bevestiging met aanvullend onderzoek 

essentieel is. 

Een nieuwe ontwikkeling bij de diagnostiek van zowel 

een veneuze trombose als een longembolie is een labora-

toriumtest waarbij afbraakproducten van fibrine kunnen 

worden gemeten (D-dimeerfragmenten). Deze test heeft 

een lage specificiteit en positief voorspellende waarde, 

dat wil zeggen dat een positieve testuitslag (ofwel een 

verhoogde D-dimeerconcentratie) zeer weinig zegt. De 

sensitiviteit van de test is echter hoog en dat betekent dat 

een negatieve testuitslag dus tamelijk goed de afwezig-

heid van een veneuze trombo-embolie voorspelt. Initiële 

klinische studies tonen aan dat een negatieve testuitslag 

bij een patiënt met een lage klinische verdenking op een 

veneuze trombose of longembolie deze aandoeningen 

met voldoende zekerheid uitsluit.

Kernpunten

• De diagnose veneuze trombose wordt gesteld door 

middel van duplexechografie van de vaten.

• De diagnose longembolie wordt gesteld door mid-

del van CT-angiografie.

• Een negatieve D-dimeertest kan bij een patiënt met 

een lage klinische verdenking de diagnose veneuze 

trombose of longembolie uitsluiten.

7.5.2   Behandeling van een veneuze trombo-

embolie

De behandeling van een veneuze trombo-embolie bestaat 

uit antistolling. De behandeling bestaat in de regel uit 

het gebruik van cumarinederivaten gedurende drie tot 

zes maanden. Het doel van de behandeling is niet alleen 

de bestaande trombose of embolie te laten verdwijnen, 

maar ook het voorkómen van een recidief van de veneuze 

trombo-embolie. Als er een duidelijk uitlokkend moment 

voor de veneuze trombo-embolie kan worden aangegeven 

(bijvoorbeeld een recente operatie), bestaat de neiging 

korter te behandelen, terwijl bij een trombose zonder 

duidelijk uitlokkend moment dikwijls langer antistolling 

wordt voorgeschreven. Bij patiënten die al enkele malen 

een trombose hebben gehad, wordt deze behandeling 

soms voor onbepaalde tijd voortgezet, hoewel de optimale 

de longcirculatie afgesloten, dan zal op de scan een ‘kaal’ 

stuk ontstaan. Tegelijkertijd wordt een ventilatiescan ge-

maakt, waarbij door de patiënt een radioactief gas wordt 

ingeademd. De diagnose longembolie kan worden gesteld 

wanneer men, bij het vergelijken van deze twee scans, een 

afwijking in de circulatie ziet in een gebied met een nor-

male ventilatie. Bij twijfel kan ook een röntgencontrast-

foto van de longvaten worden gemaakt, een zogenoemd 

pulmonalisangiogram. Hierbij wordt via de lies de vena 

femoralis aangeprikt en wordt een katheter via de vena 

cava inferior en het rechterhart in de longslagader opge-

voerd, waarna contrast kan worden ingespoten. 

Figuur 7.7 Beeldvormend onderzoek bij longembolie door 

middel van een spiraal-CT-scan. a en b: transversale coupes; c: 

frontale reconstructie. De intraluminale vullingsdefecten wij-

zend op longembolie zijn aangegeven met pijlen. 
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twee jaar na het ontstaan van een trombose. Bij een zeer 

kleine groep patiënten met een ernstige longembolie (of 

meer episodes van longembolie) kan een secundaire pul-

monale hypertensie ontstaan, een ernstig ziektebeeld met 

chronische kortademigheid en neiging tot rechtszijdige 

decompensatio cordis. 

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Daarom 

wordt in situaties waarin het risico op het ontstaan van 

een veneuze trombo-embolie verhoogd is (zoals na een 

operatie of bij bedlegerige patiënten in het ziekenhuis), 

uit voorzorg al een lage dosis heparine (of tegenwoordig 

meestal laagmoleculairgewichtheparine) gegeven in de 

vorm van een eenmaal daagse onderhuidse injectie. 

Kernpunten

• De hoeksteen van de behandeling van veneuze 

trombo-embolie is de toediening van antistollings-

middelen (in de regel heparine gedurende minstens 

een week en totdat de orale vitamine K-antagonis-

ten in de goede therapeutische range zijn).

• Veneuze trombo-embolie kan in hoogrisicosituaties 

worden voorkomen door dagelijkse toediening van 

lage doses heparine subcutaan.

• Veneuze trombose en longembolie hebben bij een 

tijdige diagnose en correcte behandeling een zeer 

goede prognose. De langetermijngevolgen van een 

veneuze trombose kunnen bestaan uit het optre-

den van posttrombotische veneuze insufficiëntie en 

die van een longembolie uit het ontstaan van pul-

monale hypertensie (hoewel dit zelden voorkomt).

7.6  Risicofactoren voor een veneuze 
trombo-embolie

Een veneuze trombose wordt meestal veroorzaakt door 

één van de volgende factoren of een combinatie daarvan, 

zoals die reeds door de Duitse patholoog Virchow werden 

genoemd: 

 − een verhoogde stolbaarheid van het bloed;

 − een vertraagde bloedstroom;

 − een beschadiging van de vaatwand. 

Uit deze ‘trias van Virchow’ zijn vele oorzaken van veneu-

ze trombose te begrijpen. De belangrijkste oorzaken zijn 

vermeld in tabel 7.4.

De laatste jaren is veel kennis opgedaan over afwijkin-

gen in het stollingssysteem, die meestal aangeboren en 

erfelijk zijn en aanleiding kunnen geven tot trombose 

(‘erfelijke trombofilie’). Bij een aanzienlijk deel van de 

patiënten met een veneuze trombo-embolie kunnen een 

of meer van dergelijke afwijkingen worden aangetoond. 

Zoals eerder genoemd, betreft het deficiënties van fysio-

logische stollingsremmers of protrombotische mutaties, 

duur van de antistolling in feite niet goed bekend is. 

Omdat de cumarinederivaten pas na enkele dagen 

werkzaam zijn en de beginperiode zeer belangrijk is, 

wordt ter overbrugging gedurende circa een week he-

parine (dat immers direct werkt) bijgegeven. Wanneer 

laagmoleculairgewichtheparine wordt voorgeschreven, 

kan het middel in een- of tweemaal daagse onderhuidse 

injecties worden toegediend en kan de patiënt eventueel 

thuis worden behandeld of zichzelf behandelen. In de 

praktijk wordt een patiënt met klinische verschijnselen 

van een longembolie wel kortdurend in het ziekenhuis 

opgenomen. In de praktijk wordt dus met (laagmolecu-

lairgewicht)heparine én cumarinen begonnen en wordt 

na een week (én bij een goede therapeutische range van 

de cumarinen) de heparine gestopt. Zoals hierboven reeds 

vermeld, is het doel van deze therapie uitsluitend om ver-

ergering van de trombose of complicaties te voorkomen, 

zodat het lichaam de trombose zelf kan opruimen. Bij een 

zeer ernstige, eventueel levensbedreigende longembolie 

met respiratoire of circulatoire instabiliteit kan trombo-

lytische therapie met recombinant t-PA onmiddellijke 

verbetering geven. Omdat deze behandeling gepaard gaat 

met een aanzienlijk bloedingsrisico, blijft ze gereserveerd 

voor de ernstigste gevallen. 

Zoals vermeld, wordt de behandeling met cumarinede-

rivaten uitgevoerd op geleide van de INR en zijn frequen-

te dosisaanpassingen noodzakelijk. De patiënt wordt elke 

week tot eenmaal per drie weken gecontroleerd, afhan-

kelijk van de stabiliteit van de instelling. In Nederland 

worden de controles en dosisaanpassingen uitgevoerd 

door de trombosedienst. Sinds kort is het ook mogelijk 

dat de patiënt de INR zelf controleert met behulp van een 

draagbare stollingsmeter in een via een vingerprik verkre-

gen druppel bloed, en zichzelf doordoseert. Factoren die 

de instelling op cumarinederivaten kunnen verstoren zijn 

veranderingen in het dieet (bijvoorbeeld meer vitamine 

K-bevattende voedingsmiddelen), episodes van diarree of 

antibioticagebruik (deze middelen tasten immers ook de 

vitamine K-producerende darmflora aan) of gebruik van 

vrijwel alle andere geneesmiddelen (waardoor de binding 

van cumarine aan plasma-eiwitten kan veranderen). In al 

deze situaties is extra controle van de intensiteit van de 

antistolling dus van belang. 

Als de behandeling van een trombosebeen en/of long-

embolie tijdig en goed wordt ingezet, is het ziektebeloop 

vaak zeer gunstig. De meeste patiënten zijn snel klach-

tenvrij en herstellen volledig. Bij sommige patiënten met 

een trombosebeen veroorzaakt de trombose echter een 

blijvende beschadiging aan de kleppen in de aderen. Dit 

leidt tot insufficiëntie (‘lekkage’) van deze kleppen en 

tot chronische klachten van een opgezet en soms pijnlijk 

been. Door de blijvende slechte circulatie in het been die 

hiervan het gevolg is, kunnen zelfs slecht of niet-genezen-

de wonden (zogenoemde veneuze ulcera) ontstaan. Dit 

posttrombotische syndroom kan vaak worden voorkomen 

door het gebruik van een elastische steunkous tot één à 
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wezig is. Het lijkt verstandig patiënten met trombofilie, 

en zeker degenen die reeds een trombose hebben door-

gemaakt, te adviseren liever geen orale anticonceptiva te 

gebruiken. 

Kernpunt

• Veneuze trombose kan worden veroorzaakt door 

(meestal aangeboren) afwijkingen in de bloedstol-

ling (erfelijke trombofilie) of door omgevingsfac-

toren (zoals kanker, immobilisatie, kraambed), 

dan wel (meestal!) door een combinatie van deze 

factoren. 

Casuïstiek 

• Een 9-jarige jongen met een geïsoleerde spleno-

megalie

• Risicofactoren voor veneuze trombose: factor V 

Leiden en protrombine 20210A

• Met postmenopauzale hormonale substitutiethe-

rapie geen bescherming tegen hart-vaatziekte, wel 

meer kans op veneuze trombo-embolie

• Door dragen van elastische kousen tijdens langeaf-

standsvluchten minder kans op asymptomatische 

diepe veneuze trombose

7.7  Arteriële vaataandoeningen

De meeste arteriële vaataandoeningen op volwassen leef-

tijd zijn gerelateerd aan het ontstaan van atherosclerose, 

al dan niet in combinatie met een in aansluiting daarop 

ontstane arteriële trombose. Zeldzamer zijn ontstekings-

ziekten, meestal van middelgrote of kleine arteriën (waar-

onder verschillende vormen van vasculitis), die in hoofd-

stuk 22 worden beschreven. 

Atherosclerose is een langzaam progressieve degene-

ratieve aandoening van de arteriële vaatwand, die leidt 

tot vernauwing van het bloedvat. Deze vernauwing kan 

aanleiding geven tot een insufficiënte bloedvoorziening 

van het achterliggende weefsel of orgaan, in het bijzonder 

in gevallen waarbij een verhoogde bloeddoorstroming 

noodzakelijk is. Het gevolg daarvan is ischemie, hetgeen 

dikwijls aanleiding geeft tot pijn of verminderde functie 

van het orgaan. 

De atherosclerotische plaque bestaat uit een kern 

van lipiden, voornamelijk afkomstig uit plasma, een 

atheroombrij met necrotisch bindweefsel, gladdespiercel-

len en ontstekingscellen. Een laag van bindweefsel bedekt 

deze bestanddelen van het atheroom en scheidt ze van 

de bloedstroom. Als de inhoud van de atherosclerotische 

laesie in contact komt met de bloedstroom, meestal door 

een ruptuur van de bindweefselkap, vormt zich een stolsel 

zoals de factor V-Leiden-mutatie of de protrombine-

20210-mutatie. Ook een verhoogde waarde van homo-

cysteïne in het bloed, soms een aangeboren afwijking als 

gevolg van een mutatie in een van de enzymen die belang-

rijk zijn bij het homocysteïnemetabolisme, is geassocieerd 

met een verhoogd risico op een veneuze trombo-embolie. 

Ten slotte kunnen er ook tijdens het leven afwijkingen 

in het stollingssysteem ontstaan die trombose kunnen 

veroorzaken. De belangrijkste daarvan zijn de vorming 

van (auto)antistoffen tegen het celmembraanbestanddeel 

cardiolipine (anticardiolipineantistoffen) of een zoge-

noemd lupus anticoagulans (een autoantistof die soms in 

het kader van een systemische lupus erythematodes (SLE) 

wordt gevormd). Andere belangrijke risicofactoren voor 

het ontstaan van een veneuze trombo-embolie zijn trau-

ma’s, operaties, immobilisatie, zwangerschap en kraam-

bed, en kanker. Vooral deze laatste ziekte is een ernstige 

risicofactor voor trombose en in een aantal gevallen kan 

een trombose zelfs de eerste manifestatie van een maligne 

aandoening zijn. 

Hoewel door aangeboren en verworven afwijkingen 

in het stollingssysteem het risico op trombose toeneemt, 

moet de ernst van deze trombofilie bij de meeste aangeda-

ne mensen niet worden overschat. Het risico op trombose 

bij een patiënt met een van deze aandoeningen (vooral 

de veelvoorkomende factor V-Leiden- en protrombine-

20210-mutatie) is 0,5% per jaar en de meerderheid van 

deze patiënten zal nooit een trombose ontwikkelen. Het 

risico op trombose neemt wel aanzienlijk toe als een afwij-

king in het stollingssysteem samengaat met een andere 

risicofactor voor veneuze trombose, zoals tijdens of na een 

zwangerschap of tijdens een periode van immobilisatie. 

Ook een combinatie van verworven risicofactoren, zoals 

kanker, een operatie en immobilisatie, verhoogt het risico 

op een veneuze trombo-embolie aanzienlijk. In dergelijke 

gevallen is tromboseprofylaxe met laaggedoseerde (laag-

moleculairgewicht)heparine effectief. Orale anticoncep-

tiva verhogen het risico op trombose en dit risico wordt 

geamplificeerd als tevens een vorm van trombofilie aan-

Tabel 7.4  Belangrijkste risicofactoren voor een 
veneuze trombo-embolie.

afwijkingen in het bloed:
 − congenitaal

• antitrombinedeficiëntie
• proteïne C-deficiëntie
• proteïne S-deficiëntie
• factor V-Leiden-mutatie
• protrombine-20210-mutatie
• hyperhomocysteïnemie (?)

 − verworven
• antifosfolipiden-/anticardiolipineantistoffen

klinische omstandigheden:
 − immobilisatie
 − trauma
 − operatie
 − maligniteit
 − zwangerschap en kraambed
 − gebruik van orale anticonceptiva



Stollingsstoornissen, trombose, atherosclerose en vaatziekten 237

van de sterk vergrijzende bevolking en – paradoxaal – de 

verbeterde behandeling: doordat meer mensen een hart-

infarct overleven, nemen de incidentie en de prevalentie 

van hartfalen toe.

Kernpunten

• Atherosclerose is een langzaam progressieve dege-

neratieve aandoening van de slagaders, die leidt tot 

vernauwing van deze vaten.

• Bij een ruptuur van een atherosclerotische plaque 

kan hierop een arteriële trombose ontstaan, het-

geen leidt tot een afsluiting van het vat.

7.7.1   Pathogenese

In de huidige theorie over de pathogenese speelt choleste-

rol een belangrijke rol, en in het bijzonder het low-density 

lipoproteïne- (LDL-)partikel. LDL-cholesterol kan door de 

endotheelcellaag infiltreren in de intima. Aldaar krijgen 

enzymen en vrije zuurstofradicalen uit endotheelcellen 

en gladdespiercellen de kans op het LDL in te werken, 

met als gevolg oxidatieve veranderingen. Dit oxidatief 

veranderde LDL-partikel heeft veel biologische functies; 

twee belangrijke functies zijn chemoattractie van mono-

cyten en cytotoxiciteit. De daaropvolgende transmigratie 

van deze monocyten en transformatie tot weefselmacro-

fagen resulteert uiteindelijk in schuimcelvorming. De 

enkele laag endotheelcellen, die in de normale situatie 

strak dakpansgewijs tegen elkaar liggen, gaat microsco-

pische scheurtjes vertonen waardoor de onderliggende 

schuimcellen en de bindweefselmatrix in contact komen 

met de bloedstroom (figuur 7.8). Op deze plaatsen vindt 

bloedplaatjesadhesie en -aggregatie plaats, waarbij actieve 

stoffen uit het bloedplaatje vrijkomen. Mitogene factoren 

uit bloedplaatjes (onder andere platelet-derived growth fac-

tor, PDGF), monocyten én endotheelcellen stimuleren de 

groei van gladdespiercellen in de intima, die vervolgens 

naar de subendotheliale ruimte migreren. 

  Intermezzo 7.4 

De geschiedenis van cholesterol als risico-

factor

De identificatie van risicofactoren voor atherosclerose 

is nog van relatief recente datum. Een kleine stad in 

de Verenigde Staten, Framingham in de staat Massa-

chusetts, werd na de Tweede Wereldoorlog uitgekozen 

voor een groot prospectief onderzoek naar het belang 

van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De bevol-

king van deze stad vormde een redelijke afspiegeling 

van de bevolking van de Verenigde Staten. Elke twee 

jaar werd en wordt de bevolking van Framingham 

onderzocht op risicofactoren en op de klinische gevol-

gen van atherosclerose. Vrij snel werd duidelijk dat op 

op de geruptureerde plaque. Deze arteriële trombose leidt 

dan tot een (sub)totale afsluiting van het bloedvat en tot 

infarcering van het achterliggende weefsel of orgaan. Dit 

laatste is in de regel een acute gebeurtenis. 

Aan atherosclerose gerelateerde ziektebeelden, zoals 

het myocardinfarct of het cerebrovasculaire accident, 

zijn in de westerse wereld verantwoordelijk voor bijna 

de helft van de totale sterfte. De sterfte ten gevolge van 

atherosclerotische hart- en vaatziekten, die in de geïndu-

strialiseerde westerse wereld sinds de jaren vijftig van de 

vorige eeuw explosief toenam, is inmiddels op zijn retour. 

Sinds 1970 is er in deze landen een duidelijke daling van 

het sterftecijfer vastgesteld, althans wanneer men de ge-

standaardiseerde sterfte beziet, dat wil zeggen de sterfte 

per vergelijkbare leeftijdsgroep. Mondiaal bekeken neemt 

de sterfte aan atherosclerotische aandoeningen wel toe, 

vooral door de forse stijging die op dit moment in niet-

westerse landen wordt gezien. In Nederland mag dan wel 

een bescheiden daling van het aantal sterftegevallen aan 

hart- en vaatziekten waarneembaar zijn, het aantal opna-

men en verpleegdagen in verband met atherosclerotische 

hart- en vaatziekten neemt daarentegen toe als gevolg 

schuimcellen (macrofagen met geoxideerd LDL)

extracellulaire lipoproteïnedepositie

gladdespiercellen

A B

DC

Figuur 7.8 Verschillende stadia van vorming van een athe-

rosclerotische plaque. De zogenoemde fatty streak (stadium 

A) bestaat uit depositie van schuimcellen onder het oppervalk 

van het endotheel. Meer geavanceerde plaques (stadium B en 

C) bestaan daarnaast uit vrije cholesterolkristallen en andere 

lipoproteïnen alsmede gladdespiercellen, afgedekt door een 

fibreuze kap. Bij ruptuur van de kap (stadium D) kan door expo-

sitie van trombogeen plaquemateriaal (vooral mononucleaire 

cellen die tissue factor tot expressie brengen) een stolsel ont-

staan. 
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maar intacte endotheellaag met onderliggende schuim-

cellen en gladdespiercellen, wordt fatty streak genoemd. 

De fatty streak kan al worden gevonden in de aorta en 

in de grote en middelgrote arteriën van kinderen van 10 

jaar. Op latere leeftijd verschijnen ze eveneens in de coro-

naire en cerebrale arteriën. Niet alle fatty streaks vertonen 

progressie naar de volwassen atheromateuze plaque; som-

mige gaan spontaan in regressie, maar het is onbekend 

door welke factoren dat proces wordt bepaald. Op som-

mige plaatsen zal de fatty streak de ontwikkeling door-

maken via de fibreuze naar de atheromateuze plaque. De 

uiteindelijke atheromateuze plaque, die zich vaak in het 

vierde of vijfde decennium ontwikkelt, wordt gekarakte-

riseerd door cholesterolkristallen, calciumneerslagen en 

door gedeeltelijke herstelreacties. In de bedekkende laag 

bindweefsel kunnen bovendien vascularisatie, maar ook 

bloedingen en ulceratie voorkomen, waardoor een pla-

queruptuur kan ontstaan. Zoals vermeld kan door deze 

laatste gebeurtenis de atheroombrij in contact komen met 

de bloedstroom, waardoor een acute arteriële trombose 

kan ontstaan. De processen die tot plaquenecrose leiden, 

zijn nog allerminst opgehelderd, maar waarschijnlijk 

spelen de in groten getale aanwezige macrofagen een rol. 

Deze cellen kunnen een scala van toxische en inflamma-

toire stoffen uitscheiden, zoals vrije zuurstofradicalen, 

cytokinen, peroxiden en proteasen, waardoor de bind-

weefsellaag van de plaque wordt beschadigd.

7.8  Risicofactoren voor atherosclerose

Uit grote epidemiologische onderzoeken is gebleken dat 

duidelijke risicofactoren voor atherosclerose geïdenti-

ficeerd kunnen worden (tabel 7.5). De drie belangrijkste 

risicofactoren zijn niet te beïnvloeden; dit zijn de leeftijd, 

het geslacht en de familieanamnese. Het stijgen van de 

leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor coronaire 

hartziekten (CHZ). Vóór het dertigste levensjaar zijn 

hartinfarcten extreem zeldzaam, terwijl bij mensen ouder 

dan 65 jaar het hartinfarct het meest voorkomende ziekte-

beeld is. Het mannelijke geslacht is eveneens een belang-

rijke risicofactor. Voor mannen is de kans op een myocard-

infarct zes- à zevenmaal zo groot als voor vrouwen vóór de 

grond van de individuele aanwezigheid van bepaalde 

risicofactoren, zoals een hoge cholesterolconcentratie, 

kon worden voorspeld of er een grotere kans bestond 

op het ontstaan van een hartinfarct dan bij vergelijk-

bare individuen zonder deze risicofactoren.

In 1985 wonnen de Amerikanen Michael S. Brown 

en Joseph L. Goldstein de Nobelprijs voor hun research 

naar cholesterolmetabolisme (figuur I.7.3). Zij ontdek-

ten dat LDL-cholesterol in het bloed door de lever kan 

worden opgenomen door de LDL-receptor en dat een 

erfelijk tekort aan deze receptor leidt tot familiaire 

hypercholesterolemie. In homozygote vorm leidt dit 

tot torenhoge cholesterolwaarden in het bloed en het 

vóórkomen van hartinfarcten en andere manifestaties 

van atherosclerose op zeer jeugdige leeftijd. In het-

erozygote vorm is familiaire hypercholesterolemie een 

van de meest voorkomende metabole ziekten in de 

bevolking, met een geschatte incidentie van 1 op 500. 

Actief gesteund door subsidies van de overheid 

worden op dit moment in Nederland alle dragers van 

familiaire hypercholesterolemie opgespoord. Gebase-

erd op deze observaties zijn medicamenten ontwikkeld 

(statinen) die het aantal cholesterolreceptoren op de 

hepatocyt vergroten en leiden tot lagere LDL-choles-

terolconcentraties in het bloed. 

Deze gladdespiercellen uit de intima hebben enkele 

opvallende eigenschappen die ze onderscheiden van de 

gladdespiercel die is gelokaliseerd in de media van de 

vaatwand. In de eerste plaats bezitten ze een groot vermo-

gen tot proliferatie, uitgelokt door de hiervoor genoemde 

stimulerende groeifactoren. Daarnaast zijn ze, veel meer 

dan de gladdespiercellen in de media, in staat allerlei 

bindweefselcomponenten te produceren, zoals collageen, 

elastine en glycosaminoglycanen, die in ruime mate in 

de plaque kunnen worden aangetroffen. Ten slotte zijn 

ze, evenals weefselmacrofagen, in staat lipoproteïnen te 

fagocyteren zodat ook uit gladdespiercellen schuimcellen 

kunnen ontstaan. Deze laesie, die bij elektronenmicrosco-

pisch onderzoek wordt gekenmerkt door een uitgerekte 

Figuur I.7.3 Brown (links) en Goldstein voor een door 

hen getekende figuur van de cholesterolhuishouding.

Tabel 7.5 Risicofactoren voor atherosclerose.

niet-modificeerbaar:
 − leeftijd
 − mannelijk geslacht
 − familieanamnese

modificeerbaar:
 − verhoogd LDL-cholesterol (> 2,5 mmol/l)
 − verlaagd HDL-cholesterol (< 1 mmol/l bij mannen en < 1,2 mmol/l 

bij vrouwen)
 − roken
 − hypertensie (> 140/90 mmHg)
 − diabetes mellitus
 − overgewicht (BMI > 25 kg/m2) en obesitas (>30 kg/m2)
 − hyperhomocysteïnemie (> 12-15 μmol/l)
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dat door eliminatie of verlaging van het niveau van deze 

factoren de incidentie van hart- en vaatziekten daadwer-

kelijk afneemt. Ook is het van belang te vermelden dat de 

genoemde risicofactoren elkaar versterken: bij een combi-

natie van risicofactoren neemt het risico op atherotrom-

botische complicaties sterk toe.

Op welke wijze dragen deze risicofactoren bij aan athe-

rosclerose? Hoewel de risicofactoren die bijdragen aan 

de ontwikkeling van atherosclerose uit epidemiologisch 

onderzoek naar voren zijn gekomen, weten we nog niet 

precies hoe deze factoren pathofysiologisch leiden tot 

vorming van een atherosclerotische plaque. Zoals hier-

boven beschreven, is dit voor LDL-cholesterol misschien 

nog het meest uitgekristalliseerd. Een verhoogd LDL-

cholesterolgehalte kan bijvoorbeeld ontstaan als excess-

cholesterol niet goed door de lever wordt opgenomen, 

zoals bij een tekort aan LDL-receptoren (zie hoofdstuk 21). 

Een congenitale deficiëntie van de LDL-receptor is de oor-

zaak van familiaire hypercholesterolemie (zie intermezzo 

7.4). Indien de cholesterol zich ophoopt in cellen (zoals in 

macrofagen in atherosclerotische plaques) kan hij via het 

menopauze. Na de menopauze halen vrouwen de mannen 

echter weer snel in. Waardoor vrouwen zoveel beter dan 

mannen beschermd zijn tegen CHZ is niet helemaal op-

gehelderd. Wel is duidelijk dat het niveau van de meeste 

risicofactoren, vooral de factoren die betrekking hebben 

op de vetstofwisseling, bij vrouwen vóór de menopauze 

lager en dus gunstiger is dan bij mannen. De menopauze 

doet deze voordelen eigenlijk allemaal teniet. De fami-

lieanamnese is een onafhankelijke risicofactor voor het 

krijgen van myocardinfarcten, zeker als deze vóór het 

vijftigste levensjaar optreden, zelfs als daarbij familiaire 

risicofactoren, zoals stoornissen in de vet- of koolhydraat-

stofwisseling, buiten beschouwing worden gelaten. 

De belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren zijn hy-

pertensie, roken, diabetes mellitus, afwijkingen in de 

lipoproteïnehuishouding (in het bijzonder een verhoogd 

LDL-cholesterol of een verlaagd HDL-cholesterol), obesi-

tas en hyperhomocysteïnemie. Van elk van deze risicofac-

toren is niet alleen aangetoond dat ze het risico op athe-

rosclerose verhogen, maar is ook aannemelijk gemaakt 
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  Intermezzo 7.5 

Cardiovasculaire complicaties bij  

atherosclerose

Een 56-jarige man heeft typische anginapecto-

risklachten. Bij onderzoek naar risicofactoren 

voor atherosclerose valt op dat hij rookt (1 pakje 

sigaretten per dag), te zwaar is (BMI 30 kg/m2) en 

hypertensie heeft (RR 150/95 mmHg). Bij labora-

toriumonderzoek is de nuchtere glucosewaarde 9,2 

mmol/l en de postprandiale glucose 11,8 mmol/l 

(passend bij diabetes mellitus), de totalecholes-

terolconcentratie 9,1 mmol/l, LDL-cholesterol 6,5 

mmol/l en HDL-cholesterol 1,2 mmol/l. Volgens de 

risicotabel (figuur I.7.4) is de kans op een cardiovas-

culaire complicatie in de komende tien jaar 29%.

Verder is het interessant dat uit de tabel blijkt 

dat bij een goede behandeling van bloeddruk en 

cholesterol het tienjaarsrisico op een cardiovas-

culaire complicatie afneemt naar 13% (zwarte pijl) 

en dat bij stoppen met roken en afvallen (met de 

waarschijnlijkheid dat daarmee de diabetes verdwi-

jnt) dit risico zelfs kan dalen naar 6% (gestippelde 

pijl).
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7.9.1   Coronairvaten

Atherosclerose van de kransvaten van het hart leidt tot 

angina pectoris, gekenmerkt door pijn op de borst bij 

inspanning met uitstraling naar armen of kaken (zie 

hoofdstuk 15). Indien een atherosclerotische plaque in de 

kransvaten ruptureert en hierop een stolsel ontstaat, kan 

een acuut coronairsyndroom ontstaan, zoals een myo-

cardinfarct of instabiele angina pectoris. Voor een nadere 

bespreking van ischemische hartaandoeningen wordt 

verwezen naar hoofdstuk 15.

7.9.2   Cerebrale vaten

Atherosclerose van de hersenvaten (bijvoorbeeld de ar-

teria carotis) leidt in de regel niet tot symptomatologie, 

waarschijnlijk door de vele verbindingen en anastomosen 

die de hersencirculatie kent. Een ruptuur van een plaque 

en arteriële trombose, al of niet met embolisatie naar pe-

rifere, kleinere vaten, leidt wel tot problemen, in de vorm 

van een transient ischaemic attack (TIA) of herseninfarct. In 

beide gevallen is het gevolg neurologische uitval, waarvan 

de aard en de intensiteit afhankelijk zijn van de lokali-

satie van het stolsel, bijvoorbeeld een parese van arm of 

been of een spraakstoornis. Bij een TIA zijn (per definitie) 

de symptomen binnen 24 uur reversibel, maar bij een 

herseninfarct kan de schade blijvend zijn. Aanvullende 

diagnostiek vindt plaats met behulp van een CT-scan van 

de hersenen. Echo-duplexonderzoek van de carotiden kan 

helpen bij het bepalen wie in aanmerking komt voor een 

carotisdesobstructie ter voorkoming van een recidief-TIA 

of een herseninfarct.

Casuïstiek 

• Een man met het syndroom van Horner, ipsilaterale 

hoofdpijn en dysfasie

• Dissectie van de A. carotis door een stomp trauma: 

nog altijd een valkuil

7.9.3   Aorta 

Atherosclerose van de aorta is vrijwel altijd asymptoma-

tisch, zelfs als dit aanleiding geeft tot een aneurysmati-

sche verwijding. Een dergelijk aneurysma, meestal van de 

abdominale aorta en minder frequent van de thoracale 

aorta, wordt vaak per toeval gevonden bij lichamelijk on-

derzoek (pulserende massa palpabel midden in de buik) 

of bij aanvullend beeldvormend onderzoek (bijvoorbeeld 

echografie of X-thorax). Hoewel een aneurysma meestal 

het gevolg is van atherosclerotische veranderingen, zijn er 

ook andere, tamelijk zeldzame oorzaken, zoals bindweef-

selziekten (bijvoorbeeld bij de ziekte van Marfan) of een 

infectie van de aorta (zogenoemd ‘mycotisch aneurysma’). 

Een acute complicatie bij een aneurysmatisch verwijde 

ABCA-transportsysteem van de celmembraan worden uit-

gepompt als HDL-cholesterol en ook weer door de lever 

worden opgenomen. Een laag HDL-cholesterolgehalte is 

dus een reflectie van een slechte functie van dit ‘choleste-

rolopruimsysteem’ en is ook geassocieerd met ernstiger 

atherosclerose (zie hoofdstuk 21). 

Bij het mechanisme dat bijdraagt aan de ontwikkeling 

van atherosclerose wordt volgens de huidige inzichten 

een grote rol toegekend aan het endotheel van de vaat-

wand. Gezond vasculair endotheel is belangrijk voor de 

regulatie van de vaattonus en de vaatpermeabiliteit, voor-

komt adhesie van leukocyten en trombocyten aan de vaat-

wand en remt de vorming van intravasculaire bloedstol-

sels. Alle bovengenoemde risicofactoren voor atheroscle-

rose beïnvloeden deze endotheelcelfuncties in negatieve 

zin, hetgeen onder andere leidt tot verhoogde vaattonus 

en permeabiliteit, toegenomen adhesie van leukocyten 

aan de vaatwand (met als resultaat ontstekingsactivatie 

ter plaatse) en verminderde remming van bloedstolling en 

verminderde fibrinolyse.

Kernpunt

• Atherosclerose ontstaat onder invloed van een 

aantal risicofactoren, waarvan leeftijd, geslacht, 

roken, hypertensie, diabetes en afwijkingen in het 

lipidemetabolisme (zoals hypercholesterolemie) de 

belangrijkste zijn.

Casuïstiek 

• Familiaire hypercholesterolemie: cardiovasculaire 

complicaties op jonge leeftijd te verwachten en te 

voorkomen

7.9  Klinische manifestaties van arteriële 
vaataandoeningen

De klinische manifestatie van atherosclerose of een pla-

queruptuur met vorming van een arteriële trombose, 

maar ook van andere vaataandoeningen, is uiteraard af-

hankelijk van de lokalisatie. De meest voorkomende loka-

lisaties die aanleiding geven tot klinische problemen zijn 

de coronairvaten, de hersenvaten, de aorta en slagaders 

van de benen en overige lokalisaties, zoals nierarteriën of 

de arteriële bloedvoorziening van de tractus digestivus. 

Casuïstiek 

• Vier patiënten met een aneurysma van de A.  

hepatica
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strategie is het plaatsen van een endoprothese in de aorta 

via de arteria femoralis, een techniek die op dit moment 

in sommige centra mogelijk is. Complicaties van een aor-

tadissectie zijn een ruptuur van de aorta (zie verder) of het 

ontstaan van een pericardtamponnade. Een dissectie van 

de aorta kan ook (op jonge leeftijd) ontstaan bij patiënten 

met een aangeboren bindweefselziekte, zoals bij het syn-

droom van Marfan. 

Bij een ruptuur van een aneurysmatisch verwijde aorta ontstaat 

logischerwijs een ernstige shock. In deze situatie moet on-

middellijk een acute interventie worden uitgevoerd, zoals 

een operatie met aortabuisimplantatie of (in sommige 

centra) een introductie van een endoprothese in de aorta. 

Om deze levensbedreigende situatie vóór te zijn, wordt 

bij grote of snel in omvang toenemende aneurysmata 

een dergelijke interventie dikwijls uit voorzorg electief 

uitgevoerd. In de meeste centra wordt een verwijding van 

de aortadiameter van meer dan 6 cm als een indicatie voor 

operatie beschouwd, terwijl bij een kleinere diameter (de 

normale diameter is 2 tot 2,5 cm) regelmatig echogra-

fische controle wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld elke zes 

maanden). 

Een coarctatio aortae is een aangeboren vernauwing van 

de aorta descendens, meestal ter hoogte van of net onder 

de afgang van de arteria subclavia. De afwijking wordt 

meestal op de kinderleeftijd ontdekt, maar kan ook bij 

(jong)volwassenen worden vastgesteld. Kenmerkend is 

een hoge bloeddruk aan de armen, in combinatie met 

slecht voelbare pulsaties van de arteriae femorales en 

een verlaagde bloeddruk in de benen. De afwijking kan 

vóórkomen in combinatie met een bicuspide aortaklep, 

hetgeen mede door de hoge druk in de aorta ascendens 

kan leiden tot een aortaklepinsufficiëntie. Bij een druk-

verval van meer dan 30 mmHg over de stenose wordt 

geadviseerd deze op te heffen (door middel van chirurgie 

aorta is een aortadissectie, waarbij de intima van het vat 

scheurt, zodat het bloed tussen de intima en de media kan 

terechtkomen. Daardoor ontstaat als het ware een vals 

lumen (figuur 7.9). Als dit gebeurt in de thoracale aorta, 

ontstaat een zeer hevige, snijdende pijn tussen de schou-

derbladen. Als de dissectie zich voortzet in de aorta ascen-

dens en tot de aortaklep, kan een aortaklepinsufficiëntie 

ontstaan. Afhankelijk van de lokalisatie van de dissectie 

kan bij lichamelijk onderzoek een rechts-linksverschil 

worden waargenomen bij palpatie van de pols of een ver-

schil in de bloeddruk tussen de rechter- en linkerarm. De 

diagnose wordt bevestigd met behulp van CT-scanning of 

eventueel echocardiografie. De behandeling varieert, af-

hankelijk van de kliniek en de lokalisatie van de dissectie, 

van afwachtend tot acute chirurgische interventie. Bij een 

dissectie van de aorta ascendens zal vanwege de zeer hoge 

mortaliteit (90% binnen drie maanden) meestal worden 

gekozen voor acuut chirurgisch ingrijpen. Een nieuwe 

Figuur 7.9 Aanwijzingen voor een aneurysma van de thoracale aorta op een PA X-thorax (a), waarbij de pijlen wijzen op de verbrede 

aorta descendens. b toont een transversale coupe bij CT van de thorax. Na intraveneus contrast is de aneurysmatische verwijde as-

cenderende (A) en descenderende (B) aorta te zien. In de descenderende aorta is contrast zichtbaar in het ware lumen. Tevens is een 

niet-aankleurende wandstandige trombus zichtbaar (pijl). c toont een frontale reconstructie van de CT-scan van de thorax waarbij 

de aneurysmatische aorta descendens goed te zien is (de pijl geeft wederom een wandstandige trombus aan).

A

B C
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Op een atherosclerotische plaque in de beenarteriën kan 

na een ruptuur ook een arteriële trombose ontstaan. De 

acute arteriële afsluiting die daarvan het gevolg is, leidt 

tot een acuut pijnlijk, wit en koud been met afwezige 

arteriële pulsaties. Ook in een dergelijk geval vindt aan-

vullende diagnostiek plaats in de vorm van echo-duplex 

en/of arteriografie en bestaat de behandeling uit een acute 

PTA of chirurgie, terwijl in sommige gevallen ook behan-

deling met trombolytica kan worden toegepast. 

In minder ernstige gevallen zijn enkele andere maat-

regelen effectief. Stoppen met roken heeft een gunstige 

invloed op de klachten en vermindert de noodzaak van 

eventuele latere chirurgische interventies. Door looptrai-

ning (ten minste drie tot zes maanden 30 minuten per dag 

lopen) neemt de pijnvrije afstand met 100 tot 200% toe. 

Hoewel acetylsalicylzuur of andere bloedplaatjesaggrega-

tieremmers weinig effect hebben op claudicatioklachten 

of op het beloop van het ziektebeeld, moet deze therapie 

toch worden gegeven gezien het gunstige effect op andere 

(per definitie aanwezige) manifestaties van atherosclerose 

in coronaire en cerebrale arteriën. Andere vormen van 

antistolling zijn niet effectief. 

Een speciale vorm van insufficiëntie van de arteriële 

vaatvoorziening van de benen is trombangiitis obliterans 

(de ziekte van Buerger). Dit is een relatief zeldzaam voor-

komende, segmentale inflammatoire ziekte van kleine 

en middelgrote arteriën en venen van het been, met een 

onduidelijke origine. De ziekte komt vooral voor bij jonge 

mannen die veel roken en kent tevens een familiaire com-

ponent. De kenmerkende ontstekingsreactie van arteriën 

en venen kan op zichzelf ook aanleiding geven tot trom-

bose. Specifieke therapie is niet voorhanden, maar stop-

pen met roken draagt wel bij aan een betere prognose.

Casuïstiek 

• Boezemfibrilleren: alledaags, maar mogelijk leidend 

tot embolisatie naar een extremiteit

• Onderbeenamputatie wegens kritieke ischemie: 

morbiditeit, sterfte en mogelijkheden tot revalidatie

• Claudicatio intermittens bij een 26-jarige wielren-

ner

• Percutane subintimale angioplastiek bij een oude 

vaatpatiënte met kritieke ischemie en een niet-

genezend arterieel ulcus aan de voet

• Blauwe-tenensyndroom; een teken van eindarteri-

ele occlusie

7.9.5   Nierarteriën

Atherosclerose van de nierarteriën kan leiden tot een nier-

arteriestenose. Een dergelijke stenose kan de oorzaak zijn 

van ernstige hypertensie of een verminderde nierfunctie. 

Aanwijzingen voor een nierarteriestenose kunnen wor-

den verkregen wanneer men bij lichamelijk onderzoek 

of ballondilatatie), omdat de hoge druk proximaal van de 

coarctatie kan leiden tot atherosclerose en een verhoogd 

risico op hersenbloedingen. 

Ten slotte zijn er nog ziekten die behoren tot de groep 

van de vasculitiden, die in de aorta of de daaruit ont-

springende vaten gelokaliseerd kunnen zijn. Een goed 

voorbeeld is de reuscelarteriitis (arteriitis temporalis), die 

gepaard gaat met algehele malaise, koorts, hoofdpijn en 

visusstoornissen. Deze aandoeningen worden besproken 

in hoofdstuk 22.

Casuïstiek 

• Een man met bloedbraken en gas in de aorta 

• De aortocavale fistel, een zeldzame complicatie van 

een aneurysma van de abdominale aorta 

• Acute rechtsdecompensatie bij een aneurysma 

aortae door een links-rechtsshunt 

• Pijn in de rug? Vergeet de buik niet

• Geïsoleerde orchidodynie als eerste uiting van een 

aneurysma aortae abdominalis 

7.9.4   Arteriën van de benen

Atherosclerose van de beenarteriën komt frequent voor 

en leidt soms tot klachten: claudicatio intermittens. Hierbij 

ontstaat pijn in de benen (meestal in de kuiten, maar soms 

ook in de bovenbenen) bij lopen, die direct weer verdwijnt 

bij stilstaan (‘etalagebenen’). In ernstiger gevallen is er ook 

pijn in rust of kan uiteindelijk zelfs ulceratie of gangreen 

ontstaan. Bij lichamelijk onderzoek worden dikwijls af-

wezige of verminderde perifere pulsaties en een verlaagde 

enkel-armindex (bloeddruk aan de benen ten opzichte 

van bloeddruk aan de armen) vastgesteld en soms zijn 

er ook ‘trofische’ stoornissen zichtbaar, zoals een droge, 

schilferende huid, slecht genezende wondjes, haarverlies 

en verkalking en verhoorning van de teennagels, die wij-

zen op langdurig bestaande ischemie van het been. 

De symptomatologie van perifeer arterieel vaatlijden 

wordt dikwijls ingedeeld in vier stadia: 

 − stadium 1: geen typische klachten;

 − stadium 2: typische claudicatioklachten bij een loopaf-

stand van > 100 m (2a) of < 100 m (2b);

 − stadium 3: klachten in rust;

 − stadium 4: ulcera of dreigende necrose. 

Op grond van de kenmerkende anamnese en de bevindin-

gen bij lichamelijk onderzoek kan aanvullende diagnostiek 

worden verricht in de vorm van echo-duplexonderzoek 

van de beenarteriën en eventueel arteriografie. Bijkomend 

voordeel van dit laatste onderzoek is dat gelijktijdig een 

ballondilatatie van de door atherosclerose vernauwde arte-

rie kan worden uitgevoerd (percutane transluminale angio-

plastiek, PTA) indien dat technisch mogelijk is. Een andere 

therapeutische optie is bypasschirurgie. 
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van atherosclerose en het voorkómen van acute arterieel 

trombotische complicaties. Een belangrijk deel van de 

interventies betreft aanpassing van de leefstijl, met een 

hoge prioriteit voor het stoppen met roken en gewichts-

reductie, ook al omdat dit laatste gepaard gaat met een 

lagere prevalentie van diabetes, dislipidemie en hyper-

tensie. Diabetes en hypertensie moeten zo strikt mogelijk 

worden gereguleerd, vrijwel altijd met medicamenten 

(zie hoofdstuk 13 en 20). Verder kan een verhoogd choles-

terolgehalte worden behandeld met HMG-CoA-reduc-

taseremmers (statinen), zoals simvastatine. In grote trials 

is inderdaad aangetoond dat het voorschrijven van deze 

middelen aan patiënten met een verhoogd risico op athe-

rosclerose en arteriële trombose effectief is bij het voorkó-

men van hart- en vaatziekten en de mortaliteit doet dalen. 

Een andere zinvolle interventie is het voorschrijven van 

acetylsalicylzuur als trombocytenaggregatieremmer. Het 

is interessant om te zien dat uit klinisch onderzoek blijkt 

dat het gebruik van acetylsalicylzuur door patiënten die 

een TIA hebben gehad, niet alleen herseninfarcten voor-

komt, maar ook andere manifestaties van atherotrombose 

reduceert, zoals een myocardinfarct. Dit onderstreept het 

systemische karakter van atherosclerose en de noodzaak 

van een integrale aanpak, ondanks het feit dat de mani-

festaties van deze aandoening in eerste instantie tot één 

orgaan beperkt kunnen blijven. 

Zoals hierboven vermeld, zijn lage doseringen aspirine 

(80-100 mg) voldoende om de trombocyten adequaat te 

remmen en zijn er hierbij minder bijwerkingen dan bij 

hogere doseringen. Tegenwoordig wordt in de praktijk 

veel gewerkt met risicotabellen, waarbij op basis van de 

aanwezigheid van risicofactoren het vijf- of tienjaarsrisico 

op een atherotrombotisch event (bijvoorbeeld hartinfarct 

of herseninfarct) wordt vastgesteld. Het preventieve 

management van arteriële vaataandoeningen wordt dan 

vooral geleid door een verhoogd risico (bijvoorbeeld bij 

iedereen met een verhoogd risico cholesterolverlagers 

voorschrijven, ongeacht de uitgangswaarde van het cho-

lesterol). Leefstijladviezen (bewegen of gezond en geva-

rieerd dieet) zijn tevens onderdeel van het preventieve 

management van atherotrombotische aandoeningen.

Kernpunt

• Modificatie van risicofactoren voor atherosclerose 

leidt tot een (aanzienlijke) reductie van het risico 

op cardiovasculaire complicaties.
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een geruis over de nierarterie hoort (circa 10 cm boven de 

navel en enkele centimeters naast de middenlijn, eventu-

eel dorsaal), en kan worden vastgesteld met aanvullend 

beeldvormend onderzoek (bijvoorbeeld een CT-angio-

gram van de nierarteriën). Een niet-atherosclerotische 

vernauwing van de nierarteriën is de fibromusculaire 

dysplasie, die vooral voorkomt bij jonge vrouwen. De 

pathogenese van deze aandoening is niet duidelijk. Voor 

de nadere diagnostiek en behandeling van een nierarterie-

stenose wordt verwezen naar hoofdstuk 13 en 14.

Casuïstiek 

• Acute occlusie van de A. renalis behandeld met 

reolytische trombectomie

7.9.6   Arteriën van de tractus digestivus

Atherosclerose van de arteriële bloedvoorziening van de 

tractus digestivus kan leiden tot angina abdominalis, dat 

wil zeggen buikpijn na het eten. Hoewel de diagnose 

tamelijk kenmerkend is, gaat het soms om een lastige 

diagnose waaraan vaak pas in een laat stadium wordt 

gedacht. Een acute atherotrombotische afsluiting van 

een mesenteriaal vat (mesenteriale trombose) kan leiden 

tot acute en ernstige darmischemie. In deze situatie is 

de patiënt ernstig ziek, met meestal hevige buikpijn en 

peritoneale prikkeling, koorts en lage bloeddruk, en bij 

laboratoriumonderzoek een opvallende leukocytose en 

metabole acidose met een verhoogd lactaatgehalte. Een 

mesenteriale trombose kent een hoge mortaliteit en leidt 

in veel gevallen tot het verwijderen van grote delen van de 

necrotische darm, waardoor de noodzaak van chronische 

parenterale voeding kan ontstaan. 

Kernpunten 

• Atherosclerose leidt tot een vernauwing van de 

bloedvaten die als eerste manifest wordt (bijvoor-

beeld in de vorm van pijn ten gevolge van ischemie) 

in situaties waarin een verhoogde bloedtoevoer 

vereist is. 

• Afsluiting van een bloedvat na een ruptuur van een 

atherosclerotische plaque met daarop een arteriële 

trombose leidt tot infarcering van het achterlig-

gende weefsel, onder andere gepaard gaand met 

pijn en functieverlies.

7.10  Management van arteriële 
vaataandoeningen

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat grote winst 

kan worden geboekt bij het voorkómen van progressie 
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Hematologie 
M.H.J. van Oers

Inleiding

De hematologie houdt zich bezig met de fysiologie en 

pathologie van het bloed en de bloedvormende organen. 

Bloed bestaat uit cellen gesuspendeerd in plasma, een 

oplossing van eiwitten (transporteiwitten, immuuneiwit-

ten, stollingseiwitten) en zouten in water. 

8.1  Hematopoëse

In een volwassen individu worden onder basale om-

standigheden per minuut circa 150 miljoen erytrocyten, 

eenzelfde aantal trombocyten en ongeveer 50 miljoen 

granulocyten gevormd. Bij bloedingen of infecties kan 

deze productie gemakkelijk drie- tot achtmaal verhoogd 

worden. Alle bloedcellen komen voort uit gemeenschap-

pelijke voorlopercellen: de pluripotente stamcellen. Deze 

vormen ongeveer 0,01% van alle kernhoudende beenmerg-

cellen. Ze hebben niet alleen het vermogen zichzelf te 

repliceren, maar ook om via tussenstadia (de zogenoemde 

gecommitteerde stamcellen) te differentiëren tot alle rijpe 

bloedcelvormen (figuur 8.1). De pluripotente en gecom-

mitteerde stamcellen zijn morfologisch niet als zodanig 

herkenbaar.

  Intermezzo 8.1 

De plasticiteit van stamcellen

De laatste jaren is duidelijk geworden dat het been-

merg behalve pluripotente hemopoëtische stamcel-

len ook endotheelvoorlopercellen en mesenchymale 

stamcellen bevat. Deze laatste cellen kunnen uitgroei-

en tot onder andere vetweefsel, bot en kraakbeen. 

Daarnaast zijn er buitengewoon interessante dierex-

pluripotente stamcel

CFU-GEMM

thymus

beenmerg

CFU-GM

CFU-eo

CFU-baso

CFU-meg

BFU-e CFU-e

T-lymfocyt

B-lymfocyt

monocyt-macrofaag

neutrofiele granulocyt

eosinofiele granulocyt

basofiele granulocyt

trombocyt

erytrocyt

IL-3
GM-CSF

M-CSF

G-CSF

TPO

EPO

Figuur 8.1 Sterk vereenvoudigd schema van de hematopoëse.

CFU: colony-forming unit; GEMM: granulocyt-erytrocyt-megakaryocyt-monocyt; GM: granulocyt-monocyt; meg: megakaryocyt; 

eo: eosinofiele granulocyt; baso: basofiele granulocyt; BFU-e: burst-forming unit-erytrocyt; CSF: colony-stimulating factor; IL-3: 

interleukine-3; EPO: erytropoëtine; TPO: trombopoëtine.

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_8, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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gisme met de CSF’s. De CSF’s spelen waarschijnlijk een 

cruciale rol in de aanpassing van de hematopoëse aan 

situaties waarin de productie van bloedcellen verhoogd 

moet worden (infecties, bloedingen). Veel groeifactoren 

stimuleren niet alleen de vorming, maar ook de functie 

van de rijpe bloedcellen. Al deze groeifactoren zijn te-

genwoordig door middel van recombinant-DNA-tech-

nieken in zuivere vorm beschikbaar. Sommige worden 

al klinisch toegepast in situaties waarin stimulatie van 

de bloedcelvorming gewenst is, bijvoorbeeld na behan-

deling met cytostatica of na beenmergtransplantatie, en 

bij nefrogene anemie.

Terwijl alle bloedcellen volledig uitrijpen in het been-

merg, migreert een deel van de lymfocytenvoorlopercel-

len naar de thymus en komt pas daar tot functionele 

rijpheid: de T-lymfocyten. Andere lymfocyten rijpen wél 

uit in het beenmerg: B-lymfocyten. De levensloop van 

de diverse rijpe bloedcelelementen verschilt sterk. Rijpe 

lymfocyten recirculeren tussen verschillende comparti-

menten: beenmerg, bloedbaan, lymfevaten, lymfeklie-

ren, milt en weefsels. Rijpe erytrocyten en trombocyten 

daarentegen verblijven grotendeels in de bloedbaan. 

Fagocyten gaan via de bloedbaan naar de weefsels. Tus-

sen de bloedcellen bestaan ook grote verschillen in rij-

pingsduur, overleving, totale celmassa en verdeling over 

bloed en beenmerg. Het beenmerg is rood of geel, af-

hankelijk van de aan- of afwezigheid van bloedvormend 

weefsel. Geel merg bevat vetweefsel. Op volwassen 

leeftijd is het rode (bloedvormende) beenmerg aanwezig 

in ribben, borstbeen, schouderbladen, wervels, schedel, 

bekken en het bovenste gedeelte van humerus en femur. 

In het beenmerg ontwikkelen de bloedcellen zich in het 

stroma, dat onder meer fibroblasten, vetcellen en ma-

crofagen bevat, en dat tussen de met endotheel beklede 

veneuze sinussen ligt. Rijpe(re) bloedcellen komen via 

deze sinussen in de circulatie. Optimale hematopoëse 

vereist een nauwe interactie tussen stamcellen, been-

mergstroma en groeifactoren.

Kernpunten

• Alle rijpe bloedcellen komen voort uit één ge-

meenschappelijke voorlopercel: de pluripotente 

hemopoëtische stamcel.

• Gecommitteerde stamcellen worden ook colony-

forming units (CFU) genoemd.

• De bloedcelaanmaak wordt gereguleerd door 

hemopoëtische groeifactoren.

• In het beenmerg ontwikkelen de bloedcellen zich 

in het stroma.

Inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de hematopo-

ese kan worden verkregen door morfologisch onderzoek 

van beenmerg. Met een speciaal geconstrueerde naald 

kan beenmerg worden opgezogen uit het sternum of de 

perimentele onderzoeken uitgevoerd die erop wijzen 

dat er in het beenmerg ook cellen aanwezig zijn die 

kunnen differentiëren tot rijpe, niet-hemopoëtische 

cellen, zoals epitheelcellen van lever, nier, long, huid 

en tractus digestivus, hart- en skeletspiercellen en 

zenuwcellen. Het is nog onduidelijk of er pluripotente 

stamcellen zijn die kunnen uitgroeien tot al deze rijpe 

eindcellen (en dus een grote ‘plasticiteit’ bezitten) of 

dat er toch multipele stamcellen met een beperkter 

potentieel zijn. De frequentie van deze stamcellen is 

zeer laag en voor een bijdrage aan niet-hemopoëtisch 

weefsel is een forse weefselschade nodig. Het gebruik 

van deze beenmergstamcellen bij de behandeling van 

bijvoorbeeld hartinfarcten of degeneratieve spieraan-

doeningen is een opwindende mogelijkheid, maar 

vereist nog veel basaal onderzoek. 

De gecommitteerde stamcellen worden ook colony-

forming units (CFU) genoemd. Op elk niveau worden de 

celdeling en de differentiatie van de voorlopercellen 

gereguleerd door (een samenspel van) de hemopoëti-

sche groei- en differentiatiefactoren (naar hun effect 

in vitro ook aangeduid als colony-stimulating factors of 

CSF). De groeifactoren verschillen afhankelijk van de 

cellen waarop ze een effect hebben (targetcellen). Een 

brede targetcelspecificiteit hebben interleukine-3 en 

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF). 

Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), macrophage 

colony-stimulating factor (M-CSF), erytropoëtine en trom-

bopoëtine hebben een beperktere targetcelspecifiteit. 

Met uitzondering van erytropoëtine en trombopoëtine, 

gemaakt door respectievelijk peritubulaire cellen in de 

nier en door de lever, kunnen de hemopoëtische groei-

factoren door vele celsoorten worden geproduceerd: 

fibroblasten, endotheelcellen, monocyten-macrofagen 

en T-lymfocyten. De recent geïdentificeerde stamcelfac-

tor (SCF) wordt geproduceerd door fibroblasten. De 

belangrijkste werking van de SCF is een sterk syner-

Tabel 8.1  Waarde van beenmergaspiraat en -biopt 
in de diagnostiek van bloedziekten.

ziektebeeld beenmergaspiraat beenmergbiopt

(pan)cytopenie +* ++

anemie ++ –

myelodysplasie** ++* ++

leukemie** ++* –

myeloproliferatieve ziek-
ten**

+* ++

stagering lymfomen** ++* ++

beenmerginfiltratie + ++

* Materiaal voor immunotypering en DNA-onderzoek. 
** Zie hoofdstuk 9. 
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cytoskelet. De GP zijn deels dragers van de rode bloed-

groepantigenen. De erytrocyt bevat als belangrijkste eiwit 

de hemoglobine, die een molecuulgewicht heeft van 65 

kilodalton (kDa). Het globinedeel is opgebouwd uit vier 

polypeptideketens, elk ongeveer 150 aminozuren lang. Bij 

de belangrijkste hemoglobine van een volwassene (HbA
1
) 

zijn dit twee alfa- en twee bètaglobineketens (figuur 8.2). 

Elk van deze vier globineketens bevat op een specifieke 

plaats een haemgroep die bestaat uit een protoporfyri-

nemolecuul met een ijzeratoom in het centrum (figuur 

8.3). Haem is verantwoordelijk voor de rode kleur van de 

hemoglobine. Functioneel is hemoglobine in de eerste 

plaats van belang voor het zuurstoftransport. Het bindt 

snel en reversibel zuurstof aan het ijzeratoom en vormt 

dan oxyhemoglobine. Bij deze reactie wordt het bivalente 

ijzer niet geoxideerd. Dit is een opvallende eigenschap 

van hemoglobine, omdat ijzer zonder haem gemakkelijk 

tot de ferri(Fe3+)vorm wordt geoxideerd. Hemoglobine dat 

ferri-haem bevat (methemoglobine) is niet in staat zuurstof 

te binden. De zuurstofdissociatiecurve geeft het verband aan 

tussen de zuurstofspanning en de verzadiging van de 

hemoglobine met zuurstof (figuur 8.4). De ligging van de 

karakteristieke sigmoïdale curve wordt beïnvloed door 

het erytrocytaire gehalte aan 2,3-difosfoglyceraat (2,3-

DPG, afkomstig uit de glycolyse), de pH van het bloed, de 

pCO
2
 en de temperatuur. Stijging van het 2,3-DPG (zoals 

bij hypoxie), van de pCO
2
 of van de temperatuur, of een 

daling van de pH veroorzaakt een verschuiving van de 

curve naar rechts, resulterend in een toegenomen zuur-

stofafgifte in de weefsels.

Een reciproke verandering van bovengenoemde para-

meters resulteert in een verschuiving naar links, met als 

gevolg een verminderde zuurstofafgifte. Sommige aange-

crista iliaca. Dit aspiraat is vooral geschikt voor het beoor-

delen van cytologische details van de bloedcellen en voor-

lopers, en voor het verrichten van immunofenotypering 

en cytogenetisch en moleculairbiologisch onderzoek. Uit 

de crista iliaca kan door middel van een botbiopsie ook 

materiaal worden verkregen voor histologisch onderzoek 

van het beenmerg. Dit geeft een beter inzicht in de celrijk-

dom, architectuur, stroma (fibrose) en eventuele infiltratie 

met maligne cellen. Hoewel het onderzoek van aspiraat 

en biopt complementair is, verschilt de relatieve waarde 

van beide onderzoeken per ziektebeeld (tabel 8.1). 

De verhouding tussen voorlopers van de witte en de 

rode bloedcellen bedraagt 1,5-3 : 1. Bij de witte cellen 

overheersen voorlopers van de neutrofiele granulocyten 

(zie verder). Megakaryocyten vormen minder dan 0,5% 

van de beenmergcellen. Elke megakaryocyt produceert 

echter 3000-5000 trombocyten.

Kernpunt

• Het onderzoek van beenmergaspiraat en been-

mergbiopt is complementair.

8.1.1   Stamcelziekten

Vanuit het bovenbeschreven concept van de hematopo-

ese is het begrijpelijk dat er bloedziekten zijn waarbij 

afwijkingen worden gevonden in (vrijwel) alle rijpe 

bloedcelelementen. Het ziektebeeld kan echter worden 

gedomineerd door de morfologische en/of functionele 

afwijkingen in een van de cellijnen. Stamcelziekten kun-

nen in drie grote groepen worden verdeeld:

 − reversibele of permanente stamcelinsufficiëntie (bij-

voorbeeld aplastische anemie);

 − kwalitatieve afwijkingen van de stamcel (myelodyspla-

sie, paroxismale nachtelijke hemoglobinurie);

 − ongecontroleerde, maligne proliferatie van stamcellen 

(de zogenoemde myeloproliferatieve ziekten).

De verschillende vormen van stamcelafwijkingen komen 

later in dit hoofdstuk ter sprake.

8.2  Erytrocyten

8.2.1   Fysiologie

Erytrocyten zijn uiterst flexibele biconcave schijfjes met 

een gemiddelde diameter van 7,2 μm. Deze flexibiliteit is 

zeer belangrijk voor een goede doorstroming van de ca-

pillairen. De membraan bestaat uit een lipidedubbellaag 

waarin zich glycoproteïnen (GP) bevinden. Veel GP zijn 

door de membraan heen verankerd in het membraan-

Figuur 8.2 Opbouw van het hemoglobinemolecuul. De zwarte 

balkjes geven de plaats aan van de haemgroepen (naar: Dean 

en Schechter, 1978).

α2 α1

β1β2
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lage pO
2
 wordt de aanmaak gestimuleerd, bij een hoge 

pO
2
 geremd.

Erytropoëtine is verantwoordelijk voor de compen-

satoire toename in erytrocytenaanmaak bij een te laag 

zuurstofgehalte in het bloed, bijvoorbeeld bij anemie, op 

grote hoogte en bij longziekten. De anemie bij chronische 

nierziekten is vooral het gevolg van een tekort aan erytro-

poëtine.

De CFU-e is de directe voorloper van de pro-erytroblast, 

de vroegste rodecelvoorloper die men in het beenmerg kan 

herkennen. Deze cel ontwikkelt zich in ongeveer vijf dagen 

via een aantal tussenstadia (de basofiele erytroblast, de po-

lychromatische erytroblast en de orthochromatische erytro-

blast of normoblast) tot reticulocyt. Deze differentiatie gaat 

gepaard met drie belangrijke veranderingen:

 − toename van het hemoglobinegehalte;

 − verlies van mitochondriën en het eiwitsynthetiserende 

apparaat, inclusief ribosomen en RNA;

 − kerncondensatie en uiteindelijk uitstoting van de kern.

Vanaf het stadium van normoblasten delen de cellen 

zich niet meer. De reticulocyt bevat nog resten van DNA, 

kernmembranen, mitochondriën, ribosomen en RNA. Bij 

vitale kleuring (bijvoorbeeld met briljant cresylblauw) 

slaan ribosomen en RNA neer als een netwerk, een reti-

culum. De reticulocyten verblijven een à twee dagen in 

het beenmerg. Vierentwintig tot achtenveertig uur na 

het verschijnen in het bloed raken ze de resten van de 

celorganellen en het RNA en DNA kwijt en zijn dan rijpe 

erytrocyten geworden. De milt speelt bij de verwijdering 

van bovengenoemde intracellulaire vormsels een zeer be-

langrijke rol: de zogenoemde pitting-functie van de milt. 

Reticulocyten vormen 1 tot 2% van alle erytrocyten; bij een 

versterkte aanmaak stijgt dit percentage.

boren afwijkingen van het hemoglobinemolecuul hebben 

eveneens invloed op de zuurstofaffiniteit van de hemo-

globine. Door middel van de hemoglobine kan het bloed 

ongeveer honderdmaal zoveel zuurstof vervoeren als 

wanneer dit uitsluitend fysisch was opgelost in plasma.

Kernpunten

• De erytrocyt bevat als belangrijkste eiwit de hemo-

globine.

• Functioneel is hemoglobine in de eerste plaats van 

belang voor het zuurstoftransport.

• De zuurstofdissociatiecurve geeft het verband aan 

tussen de zuurstofspanning en de verzadiging van 

de hemoglobine met zuurstof.

8.2.2   Aanmaak en afbraak van erytrocyten 

De CFU-e (colony-forming unit-erytrocyt) vormt tijdens 

groei en differentiatie een hechte kolonie van hemo-

globinebevattende cellen. De directe voorloper van de 

CFU-e is de BFU-e (burst-forming unit-erytrocyt). In kwe-

ken migreren dochtercellen van deze BFU-e over korte 

afstand, alwaar ze uitrijpen tot CFU-e, zodat het beeld 

ontstaat van een groep dicht opeengepakte kolonies: de 

zogenoemde burst. Reeds in dit stadium zijn de voor-

lopers gevoelig voor erytropoëtine, een glycoproteïne 

met een molecuulgewicht van 34 kDa, dat niet alleen de 

proliferatie van de gecommitteerde stamcellen stimu-

leert, maar ook de uitrijping tot reticulocyten versnelt. 

De productie van erytropoëtine in de nier wordt gere-

geld door de lokale weefselzuurstofspanning: bij een 
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Figuur 8.3 Structuur van haem. Figuur 8.4 Zuurstofdissociatiecurve.

DPG: difosfoglyceraat.
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Gedurende de passage in de darm wordt een gedeelte van 

het urobilinogeen door de darmmucosa geresorbeerd; het 

circuleert in de bloedbaan en wordt gedeeltelijk door de le-

ver als bilirubine weer uitgescheiden. Een gedeelte passeert 

onveranderd de lever en wordt als urobilinogeen door de 

nieren uitgescheiden. Men noemt deze cyclus de enterohepa-

tische kringloop. Bij een toegenomen afbraak van erytrocyten 

ziet men een stijging van het indirect reagerende bilirubine 

in het plasma en van de uitscheiding van urobilinogeen 

in de urine. Ook bij de normale bloedafbraak komt er wat 

intacte hemoglobine in het plasma. Dit wordt gebonden 

aan een door de lever gesynthetiseerde alfa-2-globuline, 

de haptoglobine, dat een 1 : 1-complex vormt met hemo-

globine. Dit complex wordt snel opgenomen door de lever 

(halveringstijd ongeveer tien minuten), alwaar de hemo-

globine wordt afgebroken. In het plasma circuleert ook 

het uit de lever afkomstige hemopexine, dat geoxideerd 

haem (het ferri-haem) naar de lever transporteert.

De levensduur van erytrocyten bedraagt ongeveer 120 dagen. 

Oude erytrocyten worden grotendeels geëlimineerd door 

het macrofagensysteem van de milt, lever en beenmerg 

(figuur 8.5). De hemoglobine wordt daar afgebroken tot 

ijzer, globine en porfyrine. Het ijzer wordt opgeslagen en 

kan opnieuw worden gebruikt. Ook de globine wordt via 

de aminozuren gereütiliseerd voor de vorming van andere 

lichaamseiwitten. Alleen het porfyrine wordt niet opnieuw 

gebruikt. Het wordt afgebroken tot biliverdine: dit wordt 

gereduceerd tot bilirubine en komt in de bloedbaan, alwaar 

het wordt gebonden aan albumine. Dit bilirubine reageert 

indirect in de reactie van Hijmans van den Bergh. In de 

lever wordt het bilirubine veresterd aan glucuronzuur tot 

het diglucuronide van het bilirubine. Dit geconjugeerde 

bilirubine reageert direct in de reactie van Hijmans van 

den Bergh. Het wordt met de gal uitgescheiden. In de darm 

wordt het bilirubine door darmbacteriën gereduceerd tot 

stercobilinogeen (= urobilinogeen), dat na oxidatie in de 

lucht op den duur in stercobiline (= urobiline) overgaat. 

globine

aminozuren

reütilisatie

haem

biliverdine

bilirubine

Fe

ferritine

mononucleaire fagocyt

haptoglobine albumine

Hb

Fe-transferrine

bloedbaan

lever beenmerg

afbraak Hb als
in fagocyt

enterohepatische kringloop

feces

oude
beschadigde

gesensibiliseerde
erytrocyt

inbouw in hemoglobine

hemoglobine (Hb)

Figuur 8.5 Schema van de hemoglobineafbraak.
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8.2.3   Anemie – inleiding

Of tijdens de erytropoëse voldoende normale erytrocyten 

worden gevormd, is afhankelijk van vele factoren:

 − een normale pluripotente stamcel;

 − een normaal beenmergstroma;

 − voldoende hemopoëtische groeifactoren (in het bij-

zonder erytropoëtine);

 − een normale DNA-synthese;

 − een normale hemoglobinesynthese;

 − een normale samenstelling van de erytrocytenmem-

braan;

 − een normaal intra-erytrocytair enzymapparaat.

Op al deze punten kunnen stoornissen bestaan die 

leiden tot een kwantitatief of kwalitatief verminderde 

aanmaak en/of verhoogde afbraak van erytrocyten. Dit 

leidt tot bloedarmoede of anemie: een toestand waarbij 

het aantal erytrocyten en/of de hemoglobineconcen-

tratie in het perifere bloed lager is dan normaal voor de 

leeftijd en het geslacht. Vroeger werd de effectiviteit van 

de erytropoëse beoordeeld door het tellen van het aantal 

erytrocyten, het meten van het hemoglobinegehalte 

(Hb) en het bepalen van de hematocriet (Ht): de fractie 

van het bloedvolume dat wordt ingenomen door de 

opeengepakte rode cellen. Tabel 8.2 geeft de referentie-

waarden voor deze parameters bij gezonde volwassenen. 

De verschillen tussen man en vrouw zijn onder meer het 

gevolg van de stimulatie van de erytropoëse door andro-

gene hormonen.

Kernpunten

• De levensduur van erytrocyten bedraagt ongeveer 

120 dagen.

• Oude erytrocyten worden grotendeels geëlimineerd 

door het macrofagensysteem van de milt, de lever 

en het beenmerg.

• Hemoglobine wordt afgebroken tot ijzer, globine en 

porfyrine.

• IJzer en globine worden gereütiliseerd.

• Porfyrine wordt afgebroken tot bilirubine, dat met 

de gal wordt uitgescheiden.

Bij een versterkte bloedafbraak wordt meer vrijkomende 

hemoglobine aan haptoglobine gebonden, waardoor de 

haptoglobinespiegel in het bloed daalt. Bij ontstekings-

processen gaat dit soms niet op, omdat haptoglobine een 

acutefase-eiwit is en onder die omstandigheden kan toe-

nemen.

Bij het ontbreken van de (functionele) milt is de oprui-

ming van intracellulaire vormsels in de rode cellen niet 

afdoende. Dit leidt tot het circuleren van erytrocyten met 

kernresten, die te zien zijn als de kenmerkende howell-

jolly-lichaampjes (figuur 8.6) en ringen van Cabot (figuur 8.7). 

De resten mitochondriën, ribosomen en RNA zijn zicht-

baar als polychromasie en basofiele stippeling (figuur 8.7). 

Bij asplenie is de levensduur van erytrocyten toch niet 

verlengd, omdat de lever en het beenmerg de miltfunctie 

overnemen.

Kernpunt

• Een verlaagd haptoglobinegehalte is een sterke 

aanwijzing voor het bestaan van een verhoogde 

bloedafbraak.

Figuur 8.6 Kerninsluitsels: howell-jolly-lichaampjes. Figuur 8.7 Kerninsluitsels: ring van Cabot.

Tabel 8.2 Referentiewaarden van rode bloedcellen.

vrouw man

erytrocyten (1012/l) 3,9-5,1 4,5-5,6

hemoglobine (mmol/l) 7,5-9,8 8,0-10,0

hematocriet (l/l) 0,38-0,45 0,41-0,49
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cyten, maar men ziet ook of er sprake is van een variatie 

in celgrootte (anisocytose), of er vormafwijkingen zijn 

(poikilocytose), en of er abnormale insluitsels in de ery-

trocyten aanwezig zijn.

Anemie – algemene symptomatologie 
Onafhankelijk van de oorzaak geeft anemie algemene 

klachten en symptomen. De belangrijkste zijn: vermoeid-

heid, lusteloosheid, zwakte, bleke huid en slijmvliezen, 

hartkloppingen, kortademigheid bij inspanning, vaak 

ook hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen. Bij oudere 

mensen ziet men nogal eens een high output hartfalen, 

waarbij het hart ondanks een verhoging van de hartpres-

tatie niet kan voldoen aan de hogere eisen, zodat de pa-

tiënt verschijnselen van decompensatio cordis krijgt. Ook 

angina pectoris komt vrij vaak voor. Een systolisch geruis 

aan het hart is niet ongebruikelijk bij ernstige bloedar-

moede. De ernst van de bovengenoemde klachten is sterk 

afhankelijk van de snelheid waarmee de anemie ontstaat. 

Daarnaast kunnen er symptomen zijn van de onderlig-

gende ziekte.

Anemie – classificatie 
Bij de classificatie van anemieën zijn twee klinisch 

bruikbare uitgangspunten mogelijk:

 − classificatie gebaseerd op de pathogenese van de ane-

mie (tabel 8.3);

 − classificatie op basis van de bij het bloedonderzoek 

gevonden indices, in het bijzonder het MCV.

De anemieën worden dan ingedeeld in drie groepen: 

microcytair (MCV te laag), normocytair (MCV normaal) 

en macrocytair (MCV verhoogd) (tabel 8.4). Vaak worden 

ook adjectieven gebruikt die betrekking hebben op het 

hemoglobinegehalte van de erytrocyt (hypochroom, nor-

mochroom en hyperchroom), respectievelijk te weinig, 

normaal en te veel Hb per cel (berekend als MCH). Dit lijkt 

weinig toe te voegen aan de classificatie op basis van MCV.

Bij de bespreking van de anemieën zullen we ons laten 

leiden door de pathogenetische classificatie. Het is daar-

bij goed te bedenken dat de volgorde geen weerspiege-

ling is van de frequentie waarin de verschillende ziekten 

voorkomen. IJzergebrek blijft de meest frequente oor-

zaak van bloedarmoede!

Uit de bovengenoemde parameters kunnen afgeleide 

waarden worden berekend, de zogenoemde indices.

 − Mean cell volume (MCV): het gemiddelde volume van 

de erytrocyten. Dit wordt berekend door het hema-

tocrietgetal te delen door het aantal erytrocyten per 

liter. Referentiewaarde: 75-96 fl.

 − Mean cell hemoglobin (MCH): de gemiddelde hoeveel-

heid hemoglobine per erytrocyt. Dit wordt berekend 

door de hemoglobineconcentratie per liter bloed te 

delen door het aantal erytrocyten per liter. Referen-

tiewaarde: 1700-2000 amol.

 − Mean cell hemoglobin concentration (MCHC): de gemid-

delde hemoglobineconcentratie per erytrocyt. Dit 

wordt berekend door de hemoglobineconcentratie 

per liter bloed te delen door het hematocrietgetal. 

Referentiewaarde: 20-22,5 mmol/l.

Tegenwoordig worden in elektronische telapparaten 

het aantal en het volume (MCV) van de rode cellen direct 

gemeten, evenals het Hb. Daaruit worden Ht, MCH en 

MCHC berekend. De rodecelindices zijn waardevol ge-

bleken als basis voor een classificatie van verschillende 

vormen van bloedarmoede. De meest bruikbare classi-

ficatie gaat uit van het MCV (zie verder). Het berekenen 

van de indices kan echter nimmer een vervanging zijn 

van het bekijken van het gekleurde uitstrijkpreparaat 

van het bloed. Dit geeft namelijk niet alleen direct infor-

matie over grootte en kleuringsintensiteit van de erytro-

Tabel 8.3  Pathogenetische classificatie van 
anemieën.

gestoorde aanmaak:
 − beenmergafwijking

 − immunologisch
 − gebrek aan productiefactoren

stamceldefect
infiltratie
pure red cel aplasia
ijzer
foliumzuur, vitamine B12

erytropoëtine

verhoogde afbraak:
 − intracellulaire factoren

 − extracellulaire factoren

membraanafwijkingen
enzymdeficiënties
hemoglobineafwijkingen
antistoffen
mechanisch
infecties

verhoogd verlies:
 − acuut/chronisch

Tabel 8.4 Indeling van anemieën op basis van mean cell volume (MCV).

microcytair
(laag MCV)

normocytair
(normaal MCV)

macrocytair 
(hoog MCV)

ijzergebrek aplastische anemie vitamine B12-/foliumzuurgebrek

thalassemie en andere hemoglobinopathieën nierinsufficiëntie hemolytische anemieën*

sideroblastaire anemie meeste andere anemieën hypothyreoïdie/leverziekten

NB: Uitzonderingen en mengvormen komen voor. 
* Ten gevolge van reticulocytose.
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verschijnselen zijn het gevolg van de bloedarmoede en 

het tekort aan granulocyten en trombocyten. Men vindt 

dikwijls een sluipend beginnende bloedarmoede met 

tekenen van infecties en hemorragische diathese. Infecties 

van de huid en de mond-keelholte staan op de voorgrond, 

maar pneumonieën komen eveneens veel voor. De he-

morragische diathese komt tot uiting in huidbloedingen 

(petechieën, ecchymosen, hematomen), bloedingen van 

neus, mondslijmvlies en tandvlees, retinabloedingen, 

menorragieën en bloedingen in de tractus digestivus en in 

de urinewegen. Bij lichamelijk onderzoek zijn er, behalve 

de tekenen van anemie, bloedingsneiging en infecties, 

weinig afwijkingen. Er zijn geen palpabele lymfeklieren 

en de lever noch de milt is vergroot. Bij het bloedonder-

zoek vindt men meestal een normochrome normocytaire 

anemie met een laag reticulocytenaantal. Daarnaast ziet 

men een absolute granulocytopenie, een monocytopenie 

en, bij 50% van de patiënten, een lymfocytopenie. Ook het 

aantal bloedplaatjes is meestal sterk verlaagd. Beenmerg 

moet door middel van botbiopsie worden verkregen, 

omdat histologisch onderzoek onontbeerlijk is voor de 

differentiatie van andere oorzaken van pancytopenie. 

Meestal vindt men een celarm, vetrijk beenmerg waarin 

soms lymfocytaire infiltraten aanwezig zijn.

Therapie en prognose. Bij een milde aplastische anemie (vaak 

hypoplastische anemie genoemd) volstaat supportive care. 

Androgenen verhogen de telomeraseactiviteit in vroege 

(CD34-positieve) hematopoëtische voorlopercellen. Dit 

verklaart de soms gunstige effecten van deze behandeling. 

De ernstige aplastische anemie verloopt, indien onbehan-

deld, uiteindelijk vaak fataal. Infecties en bloedingen zijn 

meestal de rechtstreekse doodsoorzaak. Bij patiënten < 

40 jaar is allogene stamceltransplantatie (zie hoofdstuk 9) 

de eerste keus bij de behandeling van ernstige aplastische 

anemie. Afhankelijk van de leeftijd geneest 60-90% van de 

patiënten hiermee. Patiënten < 40 jaar zonder passende 

familiedonor en patiënten boven de 40 jaar worden be-

handeld met immuunsuppressieve therapie: een combi-

natie van antithymocytenglobuline (ATG) en ciclosporine, 

gericht tegen de geactiveerde T-cellen die een rol spelen 

bij de pathogenese. Dit leidt bij 60-70% tot verbetering 

van de bloedgetallen. De kans op een recidief binnen vijf 

jaar is echter 20-35%. Essentieel bij de behandeling is de 

ondersteunende therapie: infectiepreventie en -behande-

ling en transfusie van (gefiltreerde) rodecelconcentraten 

en bloedplaatjes (alleen bij levensbedreigende bloedin-

gen). Gevaren van langdurige transfusie zijn de vorming 

van antistoffen tegen bloedcelantigenen, infectietrans-

missie en ijzerstapeling, hetgeen leidt tot orgaanschade.

Kernpunten

• Anemie kan worden veroorzaakt door:

 − gestoorde aanmaak van erytrocyten;

 − verhoogde afbraak van erytrocyten;

 − verhoogd verlies van erytrocyten.

• De classificatie van anemie op basis van het MCV 

en het reticulocytenaantal is in de klinische praktijk 

het belangrijkst.

• Onafhankelijk van de oorzaak geeft anemie alge-

mene klachten en symptomen. Daarnaast kunnen 

er symptomen zijn van de onderliggende ziekte. 

Casuïstiek 

• De internist als consulent bij een patiënt met on-

verklaarde anemie op de afdeling Cardiologie

• Anemie bij adoptiekinderen, niet altijd ijzergebrek

8.2.4   Bloedarmoede door aanmaakstoornissen 

Aplastische anemie 
De pluripotente stamcel kan door veel processen tijdelijk 

of permanent worden beschadigd. Dit leidt tot een on-

voldoende aanmaak van alle bloedcellijnen. Derhalve is 

de term aplastische anemie ongelukkig, omdat er naast 

anemie ook sprake is van leukopenie en trombocytopenie, 

dat wil zeggen: er bestaat een pancytopenie. In Nederland 

bedraagt de incidentie van aplastische anemie ongeveer 1 

op de 100.000 per jaar. Tabel 8.5 geeft een overzicht van de 

oorzaken van aplastische anemie. Een acute beschadiging 

van stamcellen door geneesmiddelen of toxinen uit zich 

vooral in een granulocytopenie, omdat granulocyten van 

alle bloedcellen de kortste levensduur en de langste aan-

maaktijd hebben. Bij de meeste patiënten wordt er geen 

duidelijke oorzaak gevonden. Bij deze idiopathische vorm 

van aplastische anemie is er waarschijnlijk sprake van 

de structie van de stamcellen door geactiveerde T-lymfocy-

ten. Hiertegen is dan ook de therapie gericht (zie onder).

Kliniek en laboratoriumonderzoek. Aplastische anemie is een 

zeer ernstige, spoedeisende aandoening. De klinische 

Tabel 8.5 Oorzaken van aplastische anemie.

congenitaal:
 − met aangeboren afwijkingen (fanconi-anemie)
 − zonder aangeboren afwijkingen

verworven:
 − idiopathisch
 − medicamenteus*
 − ioniserende straling
 − chemicaliën (benzeen)
 − postinfectieus (hepatitis A)

* (Oxy)fenylbutazon, chlooramfenicol, goud, penicillamine, thyreostati-
ca, cytostatica, anticonvulsiva en vele andere.
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Beenmerginfiltratie 
Anemie kan ook het gevolg zijn van een aanmaakstoornis 

door infiltratie van beenmerg met maligne cellen (leu-

kemie, lymfomen, tumormetastasen) of granulomateus 

ontstekingsweefsel (tbc, sarcoïdose). Meestal is dan ook de 

aanmaak van trombocyten en leukocyten gestoord. Ook in 

deze gevallen maakt de anemie dus onderdeel uit van een 

pancytopenie. Het klinische beeld wordt veelal gedomi-

neerd door de onderliggende ziekte.

Pure red cell aplasia (PRCA)
Bij deze ziekte bestaat een geïsoleerde stoornis in de 

aanmaak van de rode reeks. Witte cellen en bloedplaatjes 

worden normaal aangemaakt. Het beenmerg bevat nau-

welijks voorlopers van de rode bloedcellen. In het perifere 

bloed zijn geen reticulocyten aanwezig. De ziekte komt 

voor op volwassen leeftijd en is frequent geassocieerd 

met thymustumoren. In een aantal gevallen zijn auto-

antistoffen tegen erytroblasten aangetoond. Operatieve 

verwijdering van de thymustumoren resulteert soms in 

herstel van de anemie. Sommige patiënten reageren goed 

op behandeling met cyclofosfamide en prednison, terwijl 

ook gunstige resultaten zijn gemeld met ciclosporine. 

Een voorbijgaande vorm van PRCA kan berusten op een 

infectie met parvovirus B
19

. Deze anemie reageert goed op 

intraveneus toegediende gammaglobuline.

IJzergebrekanemie 
Het ijzermetabolisme. IJzer is nodig voor de synthese van 

haem. Het menselijk lichaam bevat 3 tot 5 g ijzer; 70% 

hiervan is aanwezig in de vorm van hemoglobine-ijzer, 

myoglobine-ijzer, in enzymen (cytochromen) of als 

plasma-ijzer. De ijzervoorraden bedragen 800 tot 1500 

mg. Het lichaam kan slechts minimale hoeveelheden ijzer 

Kernpunten

• Aplastische anemie heeft onbehandeld een zeer 

hoge mortaliteit.

• In de meeste gevallen berust de pathogenese op 

een T-celgemedieerde immuunrespons tegen de 

hematopoëtische stamcellen.

• Bij patiënten < 40 jaar met een passende familie-

donor is allogene stamceltransplantatie de beste 

behandeling.

• De overige patiënten worden behandeld met im-

muunsuppressieve therapie.

Sideroblastaire anemie 
Sideroblastaire anemie wordt veroorzaakt door een stoor-

nis in de inbouw van ijzer in de hemoglobine. Dit leidt 

tot een ineffectieve erytropoëse, hetgeen zich uit in een 

microcytaire (soms macrocytaire) anemie met een laag 

reticulocytenaantal en een normaal of verhoogd serum-

ijzergehalte. In het beenmerg ziet men erytroblasten met 

ijzerkorrels. Deze anemie (ook wel refractaire anemie 

met ringsideroblasten genoemd), die een enkele maal 

reageert op behandeling met pyridoxine (vitamine B
6
), 

behoort tot de myelodysplastische syndromen. Dit zijn 

verworven klonale preleukemische stamcelafwijkingen 

die zich kunnen uiten in perifere cytopenieën als gevolg 

van rijpingsstoornissen in verschillende cellijnen. Het 

beenmerg is vaak hyperplastisch en er worden nogal eens 

cytogenetische afwijkingen gevonden (zie paragraaf 9.1). 

Een sideroblastaire anemie kan ook worden geïnduceerd 

door alcohol, loodintoxicatie en sommige geneesmid-

delen (isoniazide). In die (zeldzame) gevallen is het been-

merg hypocellulair.

bloed
Fe3+-transferrine

duodenum
jejunummaag

beenmerg
lever/milt

macrofagen

ferritine (Fe3+)

mucosacel

inbouw in Hb (Fe2+)
ferritine-Fe3+

hemosiderine

Fe3+ Fe2+ Fe2+ desquamatie

Figuur 8.8 Schema van de ijzerresorptie.
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worden gemaakt. Deze ferritinebevattende cellen noemt 

men sideroblasten; ze kunnen tot 50% van alle rodecelv-

oorlopers uitmaken. Vrijwel al dit overtollig ijzer wordt 

uitgedreven alvorens de cellen het beenmerg verlaten. 

De rest wordt door de milt verwijderd. Het is belangrijk 

deze normale beenmergsideroblasten te onderscheiden 

van de zogenoemde ringsideroblasten, waarin het ijzer in 

een abnormale vorm is opgeslagen in mitochondriën. Het 

lichaam neemt in het algemeen slechts zoveel ijzer op dat 

het minimale dagelijkse verlies wordt gecompenseerd. 

Via een onbekend mechanisme kan de absorptie echter 

worden verhoogd bij veranderde lichaamsijzervoorraden. 

Helaas gebeurt dit ook bij een verhoogde cel-turnover, 

zoals voorkomt bij ziekten met een verhoogde erytrocy-

tenafbraak. Omdat bij deze patiënten de ijzervoorraad 

meestal al verhoogd is, kan dit mechanisme bijdragen tot 

het probleem van ijzerstapeling, vooral als ook frequent 

erytrocytentransfusies worden gegeven.

Kernpunten

• Het lichaam kan slechts minimale hoeveelheden 

ijzer uitscheiden.

• Het lichaam neemt in het algemeen slechts zoveel 

ijzer op dat het minimale dagelijkse verlies wordt 

gecompenseerd.

• De intestinale ijzerresorptie wordt geremd door 

het acutefase-eiwit hepcidine.

Omdat het merendeel van het lichaamsijzer aanwezig 

is in de hemoglobine, manifesteert een ijzergebrek zich 

meestal als anemie. IJzergebrekanemie is de meest voor-

komende vorm van bloedarmoede. De ziekte komt veel 

vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, vooral op de 

geslachtsrijpe leeftijd door het bloedverlies tijdens de 

menstruatie. De belangrijkste oorzaak is chronisch bloed-

verlies. Meestal ontstaat deze vorm van bloedarmoede 

sluipend. De oorzaak van het bloedverlies kan gelegen 

zijn in profuse menses of (op latere leeftijd) occult bloed-

verlies uit de tractus digestivus. Veel minder vaak komt 

als oorzaak in aanmerking een verminderde opname van 

ijzer, hetzij door een deficiënte voeding, hetzij door een 

resorptiestoornis. De verhoogde ijzerbehoefte tijdens de 

zwangerschap werd reeds genoemd.

Kliniek. IJzergebrekanemie ontstaat vaak geleidelijk 

en het gaat gepaard met de algemene symptomen van 

anemie (zie paragraaf 8.2.3). De vermoeidheid, lethargie 

en spierzwakte zijn vaak ernstiger dan op grond van de 

bloedarmoede kan worden verklaard. Dit berust waar-

schijnlijk op een ijzertekort in ijzerhoudende enzymen 

zoals cytochromen. Ernstig ijzergebrek resulteert ook 

in epitheelafwijkingen. Dit leidt tot het syndroom van 

Plummer-Vinson: hypochrome microcytaire anemie, ra-

gaden, glossitis en dysfagie door atrofie van het slijmvlies 

uitscheiden, zeker niet meer dan 1 mg per dag. Vrouwen 

verliezen in de geslachtsrijpe periode tijdens de menstru-

atie per maand 25-50 mg ijzer extra. Tijdens de zwanger-

schap eist de groeiende vrucht extra ijzer. De dagelijkse 

ijzerbehoefte is voor volwassen mannen ongeveer 1 mg 

per dag, voor vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd 1-2 mg 

per dag, voor zwangeren circa 2,5 mg per dag.

In de voeding komt ijzer in twee vormen voor: als een 

driewaardige ijzercomplexverbinding (in plantaardige 

voedingsmiddelen) en als ijzer in haem (in vlees). Haem 

wordt als zodanig door de darmmucosacellen opgenomen 

met het ijzer nog binnen de porfyrinering. Het ijzer uit 

de complexverbinding wordt in de maag vrijgemaakt 

en gereduceerd tot tweewaardig ijzer (ferro; Fe2+) onder 

invloed van zoutzuur, waarschijnlijk pepsine en mogelijk 

ascorbinezuur. Het vrije ijzer wordt uitsluitend als Fe2+ 

door de mucosacellen in het duodenum opgenomen via 

specifieke receptoren (de zogenoemde divalente metaal-

ion-transporters) (figuur 8.8). Aldaar wordt een deel ge-

oxideerd tot Fe3+ en gebonden aan het eiwit apoferritine, 

vastgelegd als ferritine. Als dit ferritine-ijzer gedurende de 

twee- à driedaagse levensduur van de darmepitheelcellen 

niet wordt gemobiliseerd, verdwijnt het via desquamatie 

van de cellen van de toppen van de villi met de darmin-

houd. Een ander deel van het geresorbeerde tweewaardige 

ijzer verlaat met behulp ferroportine de basolaterale zijde 

van de mucosacel en komt zo in het plasma, alwaar het 

in driewaardige vorm gebonden wordt aan een alfa-1-

globuline: het transferrine, dat 3% van het totale plasma-

eiwit uitmaakt. Dit eiwit is in normale omstandigheden 

slechts voor ongeveer 30% (spreiding: 15-50%) verzadigd 

met ijzer. Het gedeelte dat nog ijzer kan binden is de zo-

genoemde onverzadigde of latente ijzerbindingscapaciteit. 

De totale ijzerbindingscapaciteit (TYBC) bedraagt 45-72 

μmol/l. Het normale plasma-ijzergehalte bedraagt 11-32 

μmol/l.

De intestinale ijzerresorptie wordt geremd door hep-

cidine, een acutefase-eiwit dat wordt geproduceerd in de 

lever. Dit hepcidine remt ferroportine, dat niet alleen een 

rol speelt bij de intestinale ijzerresorptie, maar ook bij het 

vrijkomen van ijzer dat is opgeslagen in de macrofagen.

Vanuit het plasma gaat het ijzer voor het grootste deel 

naar het beenmerg; een deel gaat echter ook naar de le-

ver en de milt, waar het als ferritine en hemosiderine (een 

polymerisatieproduct van ferritine) wordt opgeslagen in 

macrofagen. In het beenmerg wordt het transferrine-ijzer 

door de kernhoudende voorlopers van de erytrocyten 

opgenomen via transferrinereceptoren (TfR) en vervolgens 

geïncorporeerd in het hemoglobinemolecuul. In het 

plasma komt ook een oplosbare vorm van de TfR voor. 

De concentratie weerspiegelt de totale hoeveelheid 

membraangebonden TfR en stijgt bij ijzergebrek en een 

toename van het aantal rodevoorlopercellen. In de voor-

lopers van de rode cellen wordt ijzer ook opgeslagen als 

ferritine, hetgeen met bepaalde kleuringen zichtbaar kan 
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boven). Daarnaast kunnen deze cytokinen leiden tot 

apoptose van de rodecelvoorlopers en tot een relatieve 

afname van de erytropoëtinerespons. De ijzerstatus bij 

verschillende ziektebeelden is weergegeven in tabel 8.6.

Therapie. Alvorens te beginnen met suppletie van het ijzer-

tekort, moet men de oorzaak van het ijzergebrek vaststel-

len! Bij afwezigheid van een resorptiestoornis reageert 

ijzergebrekanemie uitstekend op orale toediening van 

ijzerzouten. Men geeft per dag ongeveer 200 mg elemen-

tair tweewaardig ijzer: ferrofumaraat (200 mg = 66 mg 

ijzer), ferrosulfaat (125 mg = 25 mg ijzer) of ferroascorbaat 

(275 mg = 33 mg ijzer), in verdeelde doses vóór de maal-

tijd, bijvoorbeeld driemaal daags 200 mg ferrofumaraat. 

Slow release-preparaten (die vaak duur zijn) geven een 

minder goede ijzerresorptie dan middelen waarbij het 

ijzer reeds in de maag vrijkomt. Ferriverbindingen wor-

den praktisch niet geresorbeerd en mogen dus niet wor-

den voorgeschreven. IJzertherapie leidt vrij veelvuldig tot 

bijverschijnselen in de vorm van maagklachten, diarree 

of obstipatie. Indien de bijverschijnselen zeer opvallend 

zijn en ook bij verlaging van de dosering en/of verande-

ring van preparaat blijven bestaan, of indien de resorptie 

van ijzer slecht is, verdient parenterale ijzertoediening de 

voorkeur. Hiermee moet men echter zeer terughoudend 

zijn. De stijging van het hemoglobinegehalte bij een 

niet-bloedende patiënt begint na ongeveer één week en 

bedraagt bij orale ijzertoediening ongeveer 0,06 mmol/l 

per dag.

Kernpunten

• IJzergebrekanemie is de meest voorkomende 

vorm van bloedarmoede.

• Stel vóór het begin van ijzersuppletie altijd de 

oorzaak van het ijzertekort vast!

• Cytokinen spelen een centrale rol in de pathoge-

nese van de anemie door chronische ziekten.

Anemie door tekort aan foliumzuur of vitamine B12 
Een normale bloedcelaanmaak vereist een ongestoorde 

DNA-synthese. Hiervoor zijn foliumzuur en vitamine 

B
12

 (cobalamine) onontbeerlijk. De functies van folium-

van de mond, farynx en slokdarm. De dysfagie wordt 

vooral bij vrouwen soms versterkt door een (röntgeno-

logisch aantoonbaar) netwerk hoog in de slokdarm. De 

nagels zijn afgeplat, hol (lepeltjesnagels), brokkelig en 

overlangs gegroefd. De huid is droog en er is soms haar-

uitval. Merkwaardig is de drang van sommige patiënten 

met een ernstig ijzergebrek tot het eten van ijs, stijfsel en 

aarde (pica).

Laboratorium. In de preparaten van perifere bloedcellen 

zijn de hypochrome microcyten zeer opvallend. Er is 

tevens duidelijk anisocytose. De celindices (MCV, MCH, 

MCHC) zijn verlaagd. Het aantal reticulocyten is laag. 

Men ziet nogal eens een verhoogd aantal trombocyten, 

hetgeen mogelijk het gevolg is van de (compensatoir) 

verhoogde spiegels van erytropoëtine, dat ook een sti-

mulerende werking op de trombopoëse heeft. Het aantal 

leukocyten is meestal normaal. In het beenmerg ziet men 

versterkte erytropoëse, terwijl in de ijzerkleuring in het 

beenmerg geen ijzer aantoonbaar is. Het serumijzerge-

halte is zeer laag en de totale bindingscapaciteit is meestal 

verhoogd, zodat het verzadigingspercentage sterk ver-

laagd is. Het ferritinegehalte van het serum is verlaagd, 

tenzij er gelijktijdig een acutefasereactie is (ferritine is een 

acutefase-eiwit).

Differentiële diagnose. Hiervoor komen in aanmerking die 

vormen van bloedarmoede waarbij ook een microcytair en 

hypochroom bloedbeeld wordt gevonden. Bij hemoglobi-

nopathieën, zoals thalassemieën, vindt men echter (naast 

een hoog-normaal aantal erytrocyten die bovendien afwij-

kende vormen hebben) een verhoogd serumijzergehalte 

en een verhoogd verzadigingspercentage.

Bij de ‘anemie der chronische ziekten’, zoals bij in-

fecties, reumatoïde artritis en maligniteiten, is er soms 

een microcytair hypochroom beeld, maar dan is zowel 

het serumijzergehalte als de ijzerbindingscapaciteit 

verlaagd en is het ferritinegehalte normaal of verhoogd, 

terwijl (anders dan bij ijzergebrek) de oplosbare trans-

ferrinereceptor in het plasma niet verhoogd is. Een 

en ander berust waarschijnlijk op een door cytokinen 

(interleukine-1, interleukine-6 en TNF-α) gemedieerde 

stoornis in de reütilisatie van het voorraadijzer in de 

macrofagen door inductie van hepcidine in de lever (zie 

Tabel 8.6 IJzerstatus bij diverse ziektebeelden.

Fe-gebrekanemie anemie der chroni-
sche ziekten

ineffectieve erytro-
poëse*

hemochromatose/hemosiderose

plasma-ijzer (11-32 μmol/l) ↓ ↓  ↑  ↑

TYBC (45-72 μmol/l)  ↑ ↓ N N/↓

saturatie transferrine (15-50%) ↓ N  ↑  ↑

plasmaferritine (30-300 μg/l) ↓  ↑ N/ ↑   ↑↑

* Bijvoorbeeld: sideroblastaire anemie, thalassemie.  
TYBC: totale ijzerbindingscapaciteit.
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Kernpunten

• Een normale bloedcelaanmaak vereist een onge-

stoorde DNA-synthese. Hiervoor zijn foliumzuur en 

vitamine B12 (cobalamine) onontbeerlijk.

• De lichaamsvoorraad van foliumzuur is veel kleiner 

dan die van vitamine B12. Derhalve zullen stoornis-

sen in inname en/of opname van foliumzuur veel 

sneller (weken) tot afwijkingen leiden dan stoornis-

sen in de vitamine B12-absorptie (2-3 jaar).

Foliumzuurdeficiëntie  Foliumzuur komt voor in vele voe-

dingsstoffen, in het bijzonder in bladgroenten (vandaar 

de naamgeving), lever, nier, bonen, pinda’s, amandelen en 

kokosnoten. Het wordt gemakkelijk uit de tractus diges-

tivus geresorbeerd, vooral in het duodenum en het proxi-

male gedeelte van de dunne darm. De dagelijkse behoefte 

is ongeveer 300 μg. De lichaamsvoorraad (lever) is vrij 

klein: 6 à 10 mg. Derhalve zullen stoornissen in inname 

en/of opname van foliumzuur veel sneller tot afwijkingen 

leiden dan stoornissen in de vitamine B
12

-absorptie.

Er zijn vele oorzaken voor een foliumzuurtekort:

 − deficiënt dieet (oude, alleenwonende mensen, alcoho-

lici);

 − verhoogde behoefte (zwangerschap, chronische hemo-

lyse);

 − malabsorptie (bijvoorbeeld spruw);

 − geneesmiddelengebruik (methotrexaat, trimethoprim, 

fenytoïne).

Klinische verschijnselen en laboratoriumonderzoek. Een folium-

zuurgebrek leidt tot megaloblastaire anemie, zo genoemd 

naar de abnormaal grote en abnormaal gestructureerde 

voorlopers van rode cellen in het beenmerg. De gestoorde 

DNA-synthese leidt tot afwijkingen in alle hemopoëtische 

cellijnen: de rode cellen, de witte cellen en de bloedplaat-

jes. De megaloblast ontstaat doordat ten gevolge van de 

vertraagde DNA-synthese, bij een normale RNA- en eiwit-

synthese, een dissociatie ontstaat tussen de kern en de cy-

toplasmarijping. De kern is jonger dan overeenkomt met 

zuur en vitamine B
12

 zijn nauw met elkaar verbonden (fi-

guur 8.9). Foliumzuur (pteroylglutamaat) is zelf metabool 

inactief. Na resorptie wordt het in darmcellen omgezet in 

N5-methyltetrahydrofolaat (N5-mTHF), de belangrijkste 

vorm van circulerend foliumzuur. In weefselcellen wordt 

N5-mTHF omgezet in THF, dat een zeer belangrijke rol 

speelt bij de synthese van thymidine (en purinen), een 

essentiële bouwsteen voor het DNA. Voor de omzetting 

van N5-mTHF in THF is vitamine B
12

 een noodzakelijk co-

enzym. Tijdens deze reactie wordt tevens homocysteïne 

omgezet in methionine. Het tekort aan vitamine B
12

 leidt 

dus zowel tot een tekort aan het belangrijke THF (waarbij 

N5-mTHF zich ophoopt), als tot een tekort aan methio-

nine. Dit methioninegebrek is mogelijk verantwoordelijk 

voor een gestoorde myelinesynthese, leidend tot de karak-

teristieke neurologische afwijkingen bij vitamine B
12

-de-

ficiëntie. Foliumzuur- en vitamine B
12

-deficiënties leiden 

beide tot een THF-tekort, met als gevolg een gestoorde 

DNA-synthese, die zich vooral uit in een gestoorde bloed-

celaanmaak. Tabel 8.7 geeft een vergelijkend overzicht 

van de klinische verschijnselen en laboratoriumbevindin-

gen bij foliumzuur- en vitamine B
12

-deficiënties.

Tabel 8.7 Vergelijking vitamine B12- en foliumzuurdeficiëntie.

vitamine B12-deficiëntie foliumzuurdeficiëntie

kliniek anemiesyndroom
slijmvliesafwijkingen
neurologische afwijkingen
psychische stoornissen

+
+
+
+

+
+
–*
–*

laboratoriumonderzoek macrocytaire anemie, poikilocytose
megaloblastair beenmerg
intramedullaire hemolyse
neutro-/trombocytopenie
verlaagde bloedspiegel foliumzuur
verlaagde bloedspiegel vitamine B12

schilling-test nuttig

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
–
–

* Sommige auteurs melden dat ook bij foliumzuurdeficiëntie neuropathie en psychische afwijkingen kunnen voorkomen. 

thymidine
purinen

DNA-synthese

N5-mTHF

THF

foliumzuur (voeding)

homocysteïne

cobalamine (vit. B12)

methionine

Figuur 8.9 Vereenvoudigd overzicht van de rol van foliumzuur 

en vitamine B12 (cobalamine) in de DNA-synthese.
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karakteristiek is dan boven beschreven. De diagnose 

foliumzuurtekort is met zekerheid te stellen door bepa-

ling van het foliumzuur in het bloed.

Therapie. Voordat men een behandeling met foliumzuur 

begint, moet de diagnose wel geheel zeker zijn, omdat bij 

een vitamine B
12

-tekort toediening van foliumzuur ge-

combineerde strengziekte kan uitlokken. Bij ernstig zieke 

patiënten verdient het soms aanbeveling met parenterale 

therapie van 10 à 15 mg foliumzuur intramusculair te 

beginnen. Indien de deficiëntie berust op een dieettekort, 

is een hoeveelheid van 300 μg foliumzuur per dag per 

os voldoende. Gezien de slechte resorptie moet men bij 

spruw ten minste 1 mg per dag geven. 

Vitamine B12-deficiëntie  Vitamine B
12

 is een corrine 

(lijkend op een porfyrine) met in het centrum een ko-

baltatoom. Aan dit kobalt kunnen vier verschillende 

groepen vastzitten: een methyl-, adenosyl-, OH- en CN-

groep. Hydroxy- en cyanocobalamine zijn enzymatisch 

niet actief, maar worden in de weefsels snel omgezet tot 

methyl- en adenosylcobalamine. Vitamine B
12

 komt voor 

in vlees, lever, eieren, kaas en melk. Voor een volwassene 

is de minimale dagelijkse behoefte aan vitamine B
12

 2-5 

μg. De lever bevat een zeer grote voorraad vitamine B
12

, 

genoeg voor ongeveer twee jaar.

Vitamine B
12

 wordt in het terminale ileum geresor-

beerd, maar in het duodenum bindt vitamine B
12

 al aan 

de zogenoemde intrinsic factor (IF), een glycoproteïne 

dat door de pariëtale cellen van de maag wordt gepro-

duceerd. In het ileum wordt dit complex via specifieke 

receptoren opgenomen en intracellulair gesplitst in 

intrinsic factor en cobalamine. Het cobalamine komt 

gebonden aan een transporteiwit (transcobalamine-2 

= TC2) in de portale circulatie. Het merendeel wordt in 

de lever opgeslagen en de rest kan door de weefselcellen 

door middel van specifieke receptoren worden opgeno-

men en verbruikt. Het aan TC2 gebonden vitamine B
12

 

maakt echter slechts ongeveer een tiende deel uit van 

het totale serumvitamine B
12

, waarvan het grootste deel 

gebonden is aan het transcobalamine-1 dat door de gra-

nulocyten wordt geproduceerd. Het transcobalamine-1 

is niet rechtstreeks beschikbaar voor weefselcellen en 

fungeert als opslagcompartiment.

Gezien de bovenstaande beschrijving is het begrijpe-

lijk dat er uiteenlopende oorzaken voor een vitamine 

B
12

-deficiëntie zijn; ze zijn weergegeven in tabel 8.8.

De pernicieuze anemie (ziekte van Addison en Biermer) 

berust op een auto-immuungastritis, leidend tot chro-

nische atrofie van het maagslijmvlies met verminderde 

productie van zoutzuur, pepsinogeen en intrinsic factor. 

Bij 90% van de patiënten zijn in het serum antistoffen 

aantoonbaar tegen pariëtale cellen. De specificiteit hier-

van is echter laag. Het aantonen van antistoffen tegen in-

trinsic factor (aanwezig bij ongeveer 70% van de patiënten 

het ontwikkelingsstadium. De gehele cel is groter dan 

normaal doordat in de loop van het rijpingsproces min-

der celdelingen plaatsvinden. In het beenmerg zijn ook 

reuzenvormen van de voorlopers van de witte reeks en 

de bloedplaatjes aantoonbaar. In het perifere bloed ziet 

men een macrocytaire anemie. Het MCV is (soms sterk) 

verhoogd. De morfologie van de erytrocyten is zeer wis-

selend: er is een poikilocytose en anisocytose, met als 

typerende celvorm de grote, wat ovale, egaal gekleurde 

erytrocyt: de macro-ovalocyt. Soms bevatten de erytro-

cyten insluitsels, zoals basofiele stippels en ringen van 

Cabot. De trombocyten kunnen vergroot zijn, terwijl de 

neutrofiele granulocyten vaak zes of meer kernlobben 

bevatten: hypersegmentatie. Deze hypersegmentatie is het 

gevolg van een defect in kernsegmentatie. De anemie 

is het gevolg van een ineffectieve erytropoëse. Hoewel 

het beenmerg zeer veel voorlopers van rode cellen be-

vat, is het aantal reticulocyten te laag voor de ernst van 

de anemie, en soms zelfs in absolute termen verlaagd. 

Veel voorlopers gaan in het beenmerg te gronde: in-

tramedullaire hemolyse. Dit leidt tot een verhoging van 

het ongeconjugeerde bilirubine en een verlaging van 

het haptoglobine in het serum. Het serumijzer is vaak 

verhoogd. Het LDH is sterk verhoogd als gevolg van de 

intramedullaire afbraak van de voorlopers van de rode 

reeks, de witte reeks en de bloedplaatjes. Vaak is er dan 

ook sprake van een perifere granulocytopenie en trom-

bocytopenie.

Foliumzuurdeficiëntie heeft ook invloed op andere 

snel delende weefsels, in het bijzonder het slijmvlies van 

de tractus digestivus. Met ziet vaak een glossitis, met 

atrofie van de tongpapillen en een gladde tong. De pa-

tiënt klaagt over pijn in de tong, vooral bij het drinken 

van zure dranken zoals sinaasappelsap. Vlokatrofie in 

de dunne darm kan leiden tot malabsorptie. Indien het 

foliumzuurtekort berust op een malabsorptiesyndroom, 

ziet men nogal eens een bijkomend ijzergebrek, waar-

door zowel het beenmerg- als het bloedbeeld minder 

Tabel 8.8 Oorzaken vitamine B12-deficiëntie.

intrinsic-factor-deficiëntie:
 − auto-immuungastritis (pernicieuze anemie)
 − maagresectie

malabsorptie:
 − aandoeningen van het terminale ileum (onder andere ziekte van 

Crohn)

verbruik in de darm:
 − bacteriële overgroei

• blindelissyndroom
• divertikels
• obstructie/fistels

 − vissenlintworm (Diphyllobothrium latum)

deficiënt dieet:
 − strenge vegetariërs
 − alcoholisten

medicatie:
 − metformine
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door zijn binding met plasma-eiwitten slechts in geringe 

mate door de nier wordt uitgescheiden. Daardoor wordt 

gedurende lange tijd een hoge concentratie in het bloed 

bereikt. De gebruikelijke dosering is gedurende één week 

1000 μg intramusculair, om de dag, daarna gedurende vier 

weken 1000 μg eenmaal per week, om vervolgens over te 

gaan op 1000 μg elke twee maanden voor de rest van het 

leven. Deze grote hoeveelheden worden gegeven om de 

voorraad in de lever aan te vullen. Het effect is opvallend 

snel: soms voelt de patiënt zich binnen 24 uur al veel be-

ter. Het effect kan in het bloed worden nagegaan door het 

aantal reticulocyten te meten. Dit aantal neemt toe vanaf 

de derde à vierde dag en stijgt tot een maximum van 100 

à 300‰ op de zesde à achtste dag (‘reticulocytencrisis’). 

Het aantal erytrocyten en de Hb-concentratie stijgen ge-

leidelijk. Het plasma-ijzergehalte, dat bij het begin van de 

behandeling meestal vrij hoog is, daalt binnen 24 à 48 uur 

tot soms zeer lage waarden. Indien er niet tevens sprake is 

van een ijzertekort (bijvoorbeeld door malabsorptie) is er 

meestal ruim voldoende ijzer voor zowel het herstel van 

het hemoglobinegehalte als het op peil houden van de 

ijzervoorraad.

Anemie ten gevolge van een tekort aan 
erytropoëtine 
Bij patiënten die een ernstig gestoorde nierfunctie heb-

ben (glomerulaire filtratie minder dan 20%) komt vrijwel 

altijd een ernstige normocytaire anemie voor, die vooral 

berust op onvoldoende productie van erytropoëtine. 

Tot voor kort moesten deze patiënten regelmatig ge-

transfundeerd worden, met alle risico’s van dien. Tegen-

woordig is door recombinant-DNA-technieken echter 

humaan erytropoëtine beschikbaar. Dit is uiterst effec-

tief gebleken bij het corrigeren van de bloedarmoede. 

Bijwerkingen zijn hypertensie en trombo-embolische 

complicaties (zeldzaam).

Kernpunten

• Een vitamine B12- of foliumzuurgebrek veroorzaakt 

een macrocytaire anemie.

• Vitamine B12-deficiëntie kan leiden tot neurologi-

sche afwijkingen; een foliumzuurdeficiëntie niet.

• Het aantonen van antistoffen tegen intrinsic factor 

(aanwezig bij ongeveer 70% van de patiënten met 

pernicieuze anemie) heeft een specificiteit van 

ongeveer 100%.

• Geef nooit foliumzuur zonder vitamine B12-deficiën-

tie te hebben uitgesloten.

• Stel altijd de oorzaak van het vitamine B12- en/of 

foliumzuurtekort vast. 

met pernicieuze anemie) heeft een specificiteit van onge-

veer 100%. De ziekte komt vaker bij vrouwen voor (zelden 

vóór het 40e jaar, meestal bij vrouwen ouder dan 50 jaar) 

en gaat vaak gepaard met andere auto-immuunziekten 

(schildklier, vitiligo). Patiënten met pernicieuze anemie 

zijn vaak blond, hebben blauwe ogen en worden op jeug-

dige leeftijd grijs.

Onafhankelijk van de oorzaak van het vitamine B
12

-

tekort ontstaat er een megaloblastaire anemie die zich 

in geen enkel opzicht onderscheidt van de anemie bij 

foliumzuurdeficiëntie (zie hiervoor). Bij een folium-

zuurdeficiëntie ziet men echter nooit de neurologische 

afwijkingen die voorkomen bij een vitamine B
12

-tekort. 

Er is sprake van een demyelinisatie van perifere zenuwen, van 

de dorsale en laterale ruggenmergbanen en soms ook 

van de hersenen. Dit laatste kan leiden tot psychische 

stoornissen of dementie. De patiënten klagen vaak over 

paresthesieën aan handen en voeten, later gevolgd door 

een zwaar gevoel in de benen, met moeilijkheden bij het 

lopen. In uitgesproken gevallen vindt men verschijnse-

len van de subacute gecombineerde strengaandoening, met een 

stoornis in het diepe gevoel, in de vibratiezin en vaak 

voetzoolreflexen volgens Babinski. Een vitamine B
12

-de-

ficiëntie kan worden aangetoond door de serumspiegels 

te meten, maar de oorzaak moet worden uitgezocht. Een 

nuttige test in dit verband is de schilling-test. Hierbij 

geeft men een kleine dosis radioactief cobalamine per os. 

Gelijktijdig wordt het circulerende transcobalamine-1 

en transcobalamine-2 verzadigd door subcutane injectie 

van een hoge dosis niet-radioactief cobalamine. Derhalve 

wordt 15 tot 30% van het radioactieve vitamine B
12

 in de 

48-uursurine uitgescheiden. Een verlaagde uitscheiding 

in de urine wijst op een verminderde intestinale ab-

sorptie door een van de bovengenoemde oorzaken. Men 

herhaalt vervolgens de test, waarbij aan het radioactieve 

vitamine B
12

 intrinsic factor wordt toegevoegd. Alleen 

gevallen die berusten op een tekort aan intrinsic factor 

worden door deze procedure gecorrigeerd; malabsorptie 

op basis van ziekte van het terminale ileum niet (tabel 

8.9).

Behandeling. Een vitamine B
12

-deficiëntie wordt behandeld 

door parenterale of – in afwezigheid van resorptiestoor-

nissen – orale toediening van het vitamine. Afhankelijk 

van de vraag of de oorzaak van de deficiëntie reversibel is, 

moet de therapie levenslang worden gecontinueerd. Het 

meest gebruikte vitamine B
12

-preparaat is hydroxycoba-

lamine, dat langzaam uit de injectieplaats vrijkomt en 

Tabel 8.9  Schilling-test, urine-uitscheiding van 
orale dosis radioactief vitamine B12.

zonder intrinsic factor met intrinsic factor

pernicieuze anemie verlaagd normaal

malabsorptie verlaagd verlaagd
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ten proximale tubuluscellen die het uit de hemoglobine 

afkomstige ijzer hebben opgeslagen als hemosiderine. 

In ernstige gevallen kan dit leiden tot een secundaire 

ijzerdeficiëntie. De hemosiderinurie is met een eenvou-

dige ijzerkleuring op het urinesediment aantoonbaar. Bij 

hemolytische anemie bestaat vrijwel altijd een compen-

satoire versterkte erytrocytenaanmaak. Het beenmerg 

toont een zeer actieve rode reeks, terwijl in het perifere 

bloed het aantal reticulocyten is verhoogd en soms ook 

normoblasten aantoonbaar zijn. Bij chronische hemolyse 

kan de verhoogde uitscheiding van bilirubine leiden tot 

het ontstaan van galblaasstenen. Bij galsteenlijden bij jonge 

mensen moet altijd aan deze oorzaak worden gedacht.

Patiënten (vooral kinderen) met een hemolytische anemie 

zijn bijzonder gevoelig voor de zogenoemde aplastische cri-

ses: het plotseling verdwijnen van de reticulocyten uit het 

bloed en een abrupte daling van het hemoglobinegehalte 

als gevolg van een acute beenmergsuppressie, meestal 

veroorzaakt door een intercurrente ziekte (in het bijzon-

der bij een parvovirusinfectie). Tijdelijke depressie van de 

bloedaanmaak na infectie is niet ongewoon, vooral niet 

bij kinderen. Bij patiënten met een verkorte levensduur 

van de erytrocyten zal een dergelijke vermindering van 

de aanmaak echter veel sneller aanleiding geven tot het 

ontstaan van een ernstige bloedarmoede dan bij patiënten 

met een normale overleving van erytrocyten.

Kernpunten

• Bij galsteenlijden bij jonge mensen moet altijd 

worden gedacht aan het bestaan van een hemoly-

tische anemie.

• Patiënten met een chronische hemolytische ane-

mie kunnen een aplastische crise krijgen door een 

parvovirusinfectie.

Casuïstiek 

• Gecombineerde strengziekte door vitamine B12-de-

ficiëntie: eenvoudige diagnose, effectieve therapie

• IJzergebreksanemie: zoeken naar een overtuigende 

verklaring

• Fanconi-anemie

• Ernstige anemie door infectie met het Humaan 

parvovirus B19 bij een patiënt met een auto-

immuun-hemolytische anemie en een B-cel-non-

hodgkinlymfoom

8.2.5   Hemolytische anemie 

Inleiding
Een anemie die wordt veroorzaakt door een (sterk) ver-

hoogde afbraak van erytrocyten noemt men hemolytische 

anemie. Naast de algemene klachten en symptomen van 

anemie, hebben patiënten met een hemolytische anemie 

een aantal karakteristieke afwijkingen bij lichamelijk en 

laboratoriumonderzoek.

De huid en de sclerae vertonen een gele verkleuring. 

Het bloedplasma is geel door een stijging van het (indirect 

reagerende) bilirubine, afkomstig van de afgebroken he-

moglobine. Tevens is er urobilinurie. Het serum-LDH is 

verhoogd, het haptoglobine is verlaagd. Meestal worden 

de erytrocyten extravasculair afgebroken door de weefsel-

macrofagen van vooral de milt, die dan ook vaak vergroot 

is als gevolg van hypertrofie. Soms vindt erytrocytenaf-

braak echter voornamelijk of uitsluitend intravasculair 

plaats. In die gevallen is de milt niet vergroot. Wel is dan 

in plasma en urine vrije hemoglobine aantoonbaar (tabel 

8.10). Dit wordt geoxideerd tot methemoglobine (Fe3+). Het 

gevolg is een roodbruine verkleuring van plasma en urine: 

(met)hemoglobinemie, respectievelijk (met)hemoglobinurie. Bij 

intravasculaire hemolyse is er ook hemosiderinurie: afgesto-

Tabel 8.10 Vergelijking intra- en extravasculaire hemolyse.

intravasculaire hemolyse extravasculaire hemolyse

kliniek icterus (huid, sclerae)
splenomegalie
galstenen (chronische hemolyse)

+
↑
+

+
+
+

urine urobiline ↑  
(met)hemoglobine
hemosiderine (sediment)

+
+
+

+
–
–

bloed bilirubine  ↑ (indirect)
(met)hemoglobine
haptoglobine ↓
hemopexine ↓
LDH  ↑

+
+
+
+
+

+
–
+
–
+

voorbeelden G6PD-deficiëntie
klephemolyse
AIHA door IgM-koude-autoan-
tistoffen

sferocytose

AIHA door IgG-warmte-autoan-
tistoffen

LDH: lactaatdehydrogenase; G6PD: glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie; AIHA: auto-immuunhemolytische anemie. 
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Kliniek en laboratoriumonderzoek. De sferocyten worden 

afgebroken in de milt, die dan ook vrijwel altijd vergroot 

is. De bovenbeschreven andere verschijnselen van extra-

vasculaire hemolyse zijn, meestal al vanaf de jeugd, in 

wisselende mate aanwezig. De patiënten hebben frequent 

galstenen en soms aplastische crises. In enkele gevallen ziet 

men ulcera cruris. De verklaring hiervoor is onduidelijk. In 

het perifere bloed vallen vooral de microsferocyten op. Deze 

cellen hebben een geringere weerstand tegen hypotone 

NaCl-oplossingen dan normale erytrocyten: er is een ver-

minderde osmotische resistentie. Onderzoek naar de erytro-

cytenoverleving met behulp van chroom-51 laat zien dat de 

sferocyten, ook indien ze in de circulatie van gezonde ont-

vangers zijn gebracht, een verkorte overleving hebben door 

sekwestratie in de milt. Normale erytrocyten hebben in de 

circulatie van een patiënt met HS een normale levensduur.

Therapie. De behandeling bestaat uit miltextirpatie. Patiën-

ten zonder milt zijn zeer gevoelig voor bepaalde bacteriële 

infecties, vooral voor de zeer gevaarlijke pneumokokken-

sepsis. Voorafgaand aan de splenectomie moet men der-

halve vaccineren met een polyvalent pneumokokkenvaccin. 

Vaccinatie tegen meningokokken en H. influenzae wordt 

eveneens aanbevolen (het laatste niet bij volwassenen).

Kernpunten

• Hereditaire sferocytose berust op een tekort aan 

spectrine.

• Sferocyten hebben een verminderde osmotische 

resistentie.

• Ernstige sferocytose wordt behandeld met miltex-

tirpatie.

Hereditaire elliptocytose  Deze dominant erfelijke afwij-

king in de erytrocytenvorm komt ongeveer even frequent 

voor als sferocytose, maar leidt slechts in 10 tot 15% van de 

gevallen tot klinisch manifeste bloedafbraak. Ook hier is de 

stoornis waarschijnlijk het gevolg van (verschillende) erfe-

Indeling hemolytische anemie  Het is belangrijk na te gaan 

of de verhoogde bloedafbraak het gevolg is van afwijkin-

gen in de rode cel, of dat die te wijten is aan zogenoemde 

extracellulaire factoren. Men onderscheidt dan ook he-

molytische anemieën door intracellulaire afwijkingen 

(membraanafwijkingen, enzymdeficiënties, hemoglobine-

afwijkingen) en anemieën met een extracellulaire oorzaak 

(auto-immuniteit tegen erytrocyten, toxische stoffen). De 

meeste ziekten waarbij de rode cel zelf is aangedaan, zijn 

van erfelijke oorsprong, de meeste extracellulaire afwijkin-

gen zijn verworven.

Hemolytische anemie door membraanafwijkingen 

Hereditaire sferocytose  Hereditaire sferocytose (HS) is de 

meest frequente erfelijke afwijking in de vorm van de rode 

cel. De cellen hebben een kleinere oppervlakte-volumeratio 

dan normaal. In de perifere bloeduitstrijkjes is er dan ook 

géén centrale opheldering, hetgeen resulteert in het bol-

vormige aspect (figuur 8.10). De ziekte is meestal het gevolg 

van een tekort aan spectrine, een belangrijk eiwit van het 

membraancytoskelet van de erytrocyt. De ernst van de kli-

nische verschijnselen correleert met het gehalte aan (func-

tioneel intact) spectrine: hoe lager het spectrinegehalte, 

des te ernstiger de ziekte. Deze correlatie verklaart ook het 

typische overervingspatroon van HS, waarbij de mildere 

vormen als autosomaal recessief worden overgeërfd, terwijl 

de ernstige vormen autosomaal dominant zijn. Bij milde 

HS leidt één abnormaal gen slechts tot een geringe verla-

ging van het spectrine, zodat twee abnormale genen nodig 

zijn voor een klinisch belangrijke daling van het spectrine-

gehalte. Bij ernstige HS is één abnormaal gen voldoende.

Sferocytose kan ook nog door andere stoornissen in het 

membraancytoskelet worden veroorzaakt. In de milt is 

enige stasis van de erytrocyten. Dit leidt tot een glucose-

tekort, dat mogelijk bijdraagt tot het te gronde gaan van 

erytrocyten. Sferocyten zijn gevoeliger voor dit (normale) 

glucosetekort en worden derhalve in verhoogde mate afge-

broken.

Figuur 8.10 Sferocytose. Figuur 8.11 Elliptocytose.
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PNH een aanzienlijke mortaliteit. Bij transfusies advi-

seert men wel producten te geven waaruit plasma is ver-

wijderd, zodat geen vers complement wordt toegediend, 

omdat dit de hemolyse zou bevorderen. Dit is echter 

meestal niet het geval. Ook moet men voorzichtig zijn 

met de toediening van ijzer, omdat daardoor de hemolyse 

kan verergeren. Het effect van corticosteroïden is twijfel-

achtig. Recent werd een indrukwekkende reductie van 

de hemolyse verkregen met een monoklonale antistof 

(eculizumab) tegen complementfactor C5. Patiënten met 

een trombose moeten (levenslang) worden behandeld met 

antistolling. De overgang naar een aplastische anemie 

werd reeds genoemd. Hier is behandeling met immuun-

suppressiva een optie (zie onder Aplastische anemie, para-

graaf 8.2.4). Bij een klein deel van de patiënten ontstaat na 

jaren een acute myeloïde leukemie.

lijke defecten in het membraancytoskelet. Karakteristiek is 

het voorkomen van ovale cellen in het perifere bloed (el-

liptocyten of ovalocyten), die 50 tot 90% van de erytrocyten 

kunnen uitmaken (figuur 8.11). In een aantal families is er 

een koppeling van de locus voor elliptocytose met dat van 

het resussysteem aantoonbaar. Ook hier komt bij ernstige 

hemolyse miltextirpatie in aanmerking.

Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) Men heeft 

onlangs ontdekt dat er bij deze ziekte door een verworven 

mutatie in het enzym PIG-A een stoornis bestaat in de ver-

ankering (door glycosyl-fosfatidyl-inositol) van bepaalde 

membraaneiwitten. Daardoor ontbreken op de erytro-

cyten, op de bloedplaatjes en op de leukocyten enkele 

belangrijke eiwitten. Dit betreft onder andere een aantal 

complementregulerende eiwitten, zoals de zogenoemde 

decay-accelerating factor (DAF; CD55), C8-bindend eiwit en 

de membrane inhibitor of reactive lysis (MIRL; CD59). Deze ei-

witten zijn belangrijk voor de inactivatie van geactiveerd 

complement dat zich op het celoppervlak heeft afgezet. 

Derhalve zijn de erytrocyten bij PNH verhoogd gevoelig 

voor door complement veroorzaakte lysis.

Kliniek. De mate van hemolyse bij een bepaalde patiënt 

hangt af van de grootte van de abnormale stamcelkloon. 

Bij PNH is er sprake van soms massale intravasale hemo-

lyse, met de bekende trias hemoglobinemie, hemoglobi-

nurie en hemosiderinurie. Het massale verlies van ijzer 

in urine kan leiden tot een secundaire ijzerdeficiëntie. 

Het is niet met zekerheid bekend waarom de hemolyse 

vooral ’s nachts optreedt. De sterk verhoogde trombose-

neiging bij PNH-patiënten is waarschijnlijk het gevolg 

van zowel trombocytenaggregatie door verhoogde com-

plementdepositie op de membraan als het ontbreken van 

de urokinasereceptor. Bij onverklaarde trombose moet 

gedacht worden aan de mogelijkheid van PNH. Ver-

hoogde gevoeligheid voor complement is waarschijnlijk 

ook ten dele verantwoordelijk voor de granulocytopenie. 

Daarnaast kan PNH leiden tot beenmerghypoplasie met 

pancytopenie. Ook het omgekeerde komt voor: de PNH 

ontstaat dan uit een aplastische anemie. Deze associatie is 

nog onverklaard.

Diagnose. Binding van complement kan worden bevorderd 

in een medium met lage ionensterkte. Dit laatste vormt de 

basis van de zogenoemde suikerwatertest, waarbij PNH-

erytrocyten hemolyseren, in tegenstelling tot normale 

erytrocyten. Ditzelfde kan worden bewerkstelligd door 

verlaging van de pH (acid Ham-test). Tegenwoordig kan 

het ontbreken van de bovengenoemde membraaneiwit-

ten met behulp van monoklonale antistoffen rechtstreeks 

worden aangetoond.

Behandeling en prognose. Curatieve behandeling is alleen 

mogelijk met allogene stamceltransplantatie. Deze be-

handeling heeft echter bij patiënten met een ernstige 

glucosemetabolisme in erytrocyten

Embden-Meyerhof-
glycolysepad

glucose

glucose-6-fosfaat

fructose 6P

fructose 1,6diP

glyceraldehyde

1,3-difosfoglyceraat

3P-glyceraat

2P-glyceraat

fosfo-enolpyruvaat

pyruvaatkinase

pyruvaat

glucose-6-fosfaat-
dehydrogenase

GSH GSSG

NADP NADPH

6P-gluconaat

ribulose 5P

pentosefosfaat-shunt 

NAD

NADH

ADP

ATP

ADP

ATP

stress-
oxidant

lactaat

I

II

III

I

II

III

Figuur 8.12 De normale stofwisseling van de erytrocyt: het 

embden-meyerhof-glycolysepad en de pentosefosfaat-shunt 

(= hexosemonofosfaat-shunt). 

GSH: glutathion, gereduceerde vorm; GSSG: glutathion, geoxi-

deerde vorm; NADP: nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat; 

NADPH: gereduceerd NADP; ADP: adenosinedifosfaat; ATP: 

adenosinetrifosfaat.
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middelen en soms na gebruik van tuinbonen (Vicia fava, 

vandaar de naam favisme; tabel 8.11). Versterkte hemolyse 

treedt soms ook op na infecties. Het mechanisme hiervan 

is nog niet precies opgehelderd. Bij een G6PD-deficiëntie 

vindt de hemolyse voornamelijk intravasaal plaats, met 

alle daarbij behorende klinische en laboratoriumbevin-

dingen (zie tabel 8.10).

Een deel van de erytrocyten is onvoldoende beschadigd 

om intravasaal te gronde te gaan. Meestal bevatten ze wel 

gedenatureerde hemoglobine, zichtbaar als zogenoemde 

heinz-lichaampjes. Bij de poging van de milt deze heinz-

lichaampjes uit de rode cellen te verwijderen, worden de 

erytrocyten afgebroken in de milt, die dan ook vaak licht 

vergroot is. De diagnose kan bevestigd worden door het 

gehalte aan G6PD in de erytrocyten te meten. Een forse 

reticulocytose kan de diagnose maskeren, omdat reti-

culocyten een relatief hoog gehalte aan G6PD bevatten. 

In zeldzame gevallen manifesteert de ziekte zich als een 

chronische hemolytische anemie.

Therapie. Het zal duidelijk zijn dat splenectomie bij 

G6PD-deficiëntie geen enkele zin heeft. Profylaxe blijft 

het allerbelangrijkste voor deze patiënten. Zij moeten 

een lijst bij zich hebben waarop staat welke genees- en 

voedingsmiddelen zij moeten vermijden.

Kernpunten

• Bij G6PD-deficiëntie is profylaxe het allerbelang-

rijkst.

• Patiënten met G6PD-deficiëntie moeten altijd een 

lijst bij zich dragen met te vermijden genees- en 

voedingsmiddelen.

Pyruvaatkinasedeficiëntie (PK-deficiëntie) Deze autoso-

maal recessieve afwijking is in West- en Noord-Europa 

de meest voorkomende erytrocytaire enzymafwijking. 

Pyruvaatkinase heeft een belangrijke functie bij de gluco-

sestofwisseling van de rode cellen (zie ook het schema in 

figuur 8.8). Men ziet vanaf de geboorte tekenen van een 

niet-sferocytaire hemolytische anemie, waarbij de anemie, 

icterus en splenomegalie van wisselende ernst zijn. De 

diagnose wordt gesteld door het enzymgehalte in de ery-

trocyten te meten. Splenectomie moet worden beperkt tot 

patiënten met een ernstige hemolytische anemie en een 

grote transfusiebehoefte.

Kernpunten

• PNH berust op het ontbreken van functioneel be-

langrijke membraaneiwitten op de erytrocyten en 

trombocyten. 

• PNH kan zich uiten in forse intravasale hemolyse, 

maar ook in trombose, vooral in de v. hepatica, v. 

portae en de mesenteriaalvenen.

Hemolyse door hereditaire enzymdeficiënties 

Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (G6PD) Zuur-

stof wordt door de erytrocyt opgenomen, getransporteerd 

en afgestaan zonder dat het chemische veranderingen 

ondergaat. Soms echter wordt de zuurstof omgezet in zeer 

reactieve oxidatoren, zoals superoxide (O
2
–   ) en waterstofper-

oxide (H
2
O

2
). Deze reactieproducten vormen een bedreiging 

voor de erytrocyten, doordat ze zowel de celmembraan als 

de hemoglobine beschadigen. Gereduceerd glutathion is 

essentieel voor de bescherming van de rode cel tegen deze 

oxidatieve beschadiging. Voor de stofwisselingsprocessen 

die glutathion in gereduceerde vorm houden, zijn onder 

andere de enzymen G6PD en glutathionreductase nodig. 

Deficiëntie van deze enzymen of van glutathion zelf maakt 

de erytrocyten verhoogd gevoelig voor oxidatieve beschadi-

ging (zie ook het schema in figuur 8.12).

Kliniek. Mondiaal gezien is de G6PD-deficiëntie de meest 

frequente erfelijke enzymafwijking van de rode cel. De 

stoornis komt veel voor in landen rond de Middellandse 

Zee en in enkele tropische gebieden, maar is ook bij een 

aantal Nederlandse gezinnen bekend. Het G6PD-gen 

ligt op het X-chromosoom, zodat vooral mannelijke pa-

tiënten een zeer laag gehalte van G6PD in de erytrocyten 

hebben.

De levensduur van de erytrocyten van G6PD-patiënten 

is in principe normaal. Er kan echter een matige tot zeer 

ernstige, soms levensbedreigende bloedafbraak optreden 

één tot vier dagen na het gebruik van oxiderende genees-

Tabel 8.11  Inductie van hemolyse bij G6PD-
deficiëntie (afhankelijk van de ernst van 
het gendefect).

(oxiderende) geneesmiddelen
 − antimalariapreparaten

• primaquine
• chloroquine (?)

 − nalidixinezuur
 − sulfonamiden
 − nitrofurantoïne
 − vitamine K-preparaten

• menandion (vitamine K3)
• menadiol (vitamine K4)

naftaleen (mottenballen)

tuinbonen

infecties (bacterieel/viraal)

chromosoom 16

chromosoom 11

α α

bdε

ζ

Gγ Aγ

Figuur 8.13 Lokalisatie van de globinegenen.
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aan vrije alfaketens in de rode cel ontstaat. Deze zijn zeer 

onstabiel, denatureren snel en vormen dan precipitaten in 

de erytrocyt. Daardoor gaan deze reeds in het beenmerg 

te gronde: intramedullaire hemolyse. Deze ineffectieve 

erytropoëse is de belangrijkste factor voor het ontstaan 

van de anemie bij bètathalassemieën. Een belangrijk deel 

van de cellen die wél vanuit het beenmerg in de bloedbaan 

komen, wordt vroegtijdig afgebroken in de milt. Een 

poging tot compensatie is een sterk toegenomen erytro-

poëse, niet alleen in het beenmerg maar ook in de lever en 

de milt (extramedullaire hematopoëse).

Kliniek en laboratoriumonderzoek. Het is een autosomaal 

erfelijke ziekte met wisselende genexpressie. De homo-

zygote vorm wordt thalassaemia major genoemd, de 

heterozygote vorm thalassaemia minor. De gemitigeerde 

homozygote β+-vorm wordt ook thalassaemia intermedia 

genoemd. De ziekte komt overwegend voor in een brede 

gordel boven de evenaar, waarbij ook het gebied rond de 

Middellandse Zee behoort (de naam stamt van het Griekse 

thalassa = zee), maar ook in strikt Nederlandse gezinnen 

is de ziekte vastgesteld. Lijders aan de homozygote vorm 

van bètathalassemie bereiken meestal niet de geslachtsrij-

pe leeftijd. Zij overlijden vaak ten gevolge van high output 

decompensatio cordis. Gewoonlijk is er een lichte icterus 

en een sterke anemie; het Hb varieert van 2,5-5,0 mmol/l.

Als gevolg van de extramedullaire hematopoëse zijn 

lever en milt beide sterk vergroot. Ook ontstaan soms he-

matopoëtische pseudotumoren in buik of thorax. Door de 

toegenomen bloedaanmaak in de aangezichtsbeenderen 

hebben de patiënten vaak mongoloïde gelaatstrekken met 

hoge en uitpuilende jukbeenderen en een welvend voor-

hoofd. Het röntgenonderzoek van de schedel toont een 

zeer karakteristiek aspect: de diploë is verbreed, de tabula 

externa is atrofisch en het subperiostale been groeit radi-

aalsgewijs naar buiten (hair on end-schedel). Na het achtste 

jaar is er meestal een duidelijk verminderde groei. Ulcera 

cruris en galstenen komen frequent voor.

Het perifere bloed laat een bont bloedbeeld zien, met 

anisocytose, polychromasie, veel schietschijfcellen (figuur 

8.14) (waarvan de genese overigens onduidelijk is), ovale 

cellen en basofiele punctatie. Kenmerkend is dat het ery-

trocytenaantal relatief minder sterk is afgenomen dan het 

Hemolytische anemie ten gevolge van 
hemoglobineafwijkingen 
Erfelijke afwijkingen in het hemoglobinemolecuul 

kunnen leiden tot een hemolytische anemie. Voor het 

klinische beeld van deze ziekten is de hemolyse echter 

van secundair belang. Het globinemolecuul bij normale 

volwassen hemoglobine, HbA
1
, bestaat uit vier polypep-

tideketens: twee alfa- en twee bètaketens (α
2
, β

2
). Foetale 

hemoglobine, HbF, bestaat uit twee alfa- en twee gamma-

ketens (α
2
, γ

2
). Voorts komt bij gezonden nog een geringe 

hoeveelheid HbA
2
 voor, waarbij de globine uit twee alfa- 

en twee deltaketens bestaat (α
2
, δ

2
). Deze hemoglobine-

vormen kan men van elkaar én van een aantal structureel 

afwijkende hemoglobinen onderscheiden met behulp van 

hemoglobine-elektroforese. De genen die coderen voor de 

hemoglobineketens liggen op de chromosomen 11 en 16 

(zie figuur 8.13). Een schematisch overzicht van de patho-

fysiologie van de belangrijkste hemoglobinopathieën is 

opgenomen in tabel 8.12.

Bètathalassemie  Het gendefect bij bètathalassemie leidt 

tot een sterk verminderde (β+-thalassemie) of geheel af-

wezige (β0-thalassemie) synthese van de bètaketens. Ter 

compensatie worden meer gamma- en deltaketens ge-

vormd, hetgeen leidt tot een verhoogd gehalte aan HbF en 

HbA
2
. Het totale hemoglobinegehalte in de erytrocyt blijft 

echter verlaagd. Nog belangrijker is dat er een overschot 

Tabel 8.12 Pathofysiologie van de belangrijkste hemoglobinopathieën.

basaal defect gevolgen op eiwitniveau klinische gevolgen

sikkelcelanemie mutatie in bètaketen polymerisatie deoxy-HbS obstructie microcirculatie
verhoogde afbraak in milt

bètathalassemie synthese bètaketens ↓↓/0 overschot aan vrije (onstabiele) alfaketens
HbA1 (α2, β2) ↓
HbA2 (α2, δ2) en HbF (α2, γ2)  ↑

intramedullaire hemolyse
verhoogde afbraak in milt
extramedullaire hematopoëse

alfathalassemie synthese alfaketens ↓/↓↓ overschot aan vrije bètaketens
alle alfaketenbevattende Hb’s ↓ (HbA1, HbA2, 
HbF)

deletie een of twee alfagenen:  
asymptomatisch
deletie drie genen (HbH-ziekte) (matig) 
verhoogde afbraak in milt

Figuur 8.14 Schietschijfcellen bij thalassemie.
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geen aanwijzingen voor (overmatig) bloedverlies en 

de patiënte is afkomstig uit een gebied waar alfatha-

lassemie frequent voorkomt. Bij ijzergebrekanemie is 

het aantal reticulocyten verlaagd, bij alfathalassemie 

verhoogd. Ter bevestiging van de diagnose moet DNA-

onderzoek worden uitgevoerd.

Vaak worden thalassemiepatiënten ten onrechte 

langdurig met ijzertabletten behandeld omdat veel art-

sen twee fouten tegelijk maken. In de eerste plaats men-

en zij dat elke microcytaire anemie op een ijzerdeficiën-

tie berust en in de tweede plaats vragen zij zich niet af 

wat dan de oorzaak van het vermeende ijzergebrek is.

Alfathalassemie  De alfaketenproductie wordt geregu-

leerd door vier genen (twee gekoppelde genen op elk van 

beide chromosomen 16; zie figuur 8.13). De oorzaak van 

alfathalassemie is een afwijking in een of meer van deze 

vier alfaglobinegenen. Het gevolg is een verminderde 

synthese van alfaketens. Er zijn verschillende mogelijkhe-

den, te weten:

 − deletie van één of twee genen, leidend tot alfathalasse-

mie-trait;

 − deletie van drie alfagenen, leidend tot de zogeheten 

HbH-ziekte, waarbij de vrije bètaketens associëren tot 

een tetramere hemoglobine (bèta-4). In de perinatale 

periode vormen zich vooral tetrameren van gamma-

ketens: Hb-Barts. Door het tekort aan alfaketens is er 

een tekort aan alle normale (alfaketenbevattende) he-

moglobinen (HbA
1
, HbA

2
, HbF). De genoemde tetrame-

ren zijn onstabiel, denatureren en vormen neerslagen 

die weer zichtbaar zijn als heinz-lichaampjes.

 − deletie van vier alfagenen is niet met het leven verenig-

baar en leidt tot dood in utero door hydrops fetalis.

Kliniek en laboratoriumonderzoek. Alfathalassemie komt 

vooral voor in Zuidoost-Azië en China, bij bepaalde Ara-

bische en Joodse bevolkingsgroepen en verder in veel 

geringere mate in het Middellandse Zeegebied. In West- 

en Noord-Europa is de afwijking zeldzaam. Patiënten 

met een deletie van een of twee alfagenen zijn volledig 

gezond, maar hebben een licht microcytair hypochroom 

bloedbeeld met sporadische heinz-insluitlichaampjes. 

Het aantal erytrocyten is vaak verhoogd, het HbA
1
- en 

HbF-gehalte in de erytrocyten vaak verlaagd. De diagnose 

kan worden gesteld door middel van familieonderzoek 

en tegenwoordig ook op DNA-niveau. Patiënten met een 

HbH-ziekte hebben een matig ernstige anemie, een ge-

ringe icterus en een wisselende hepatosplenomegalie.

Therapie. Patiënten met een deletie van een of twee alfa-

genen behoeven nimmer therapie. Bij de HbH-ziekte is 

splenectomie zelden geïndiceerd. Goede behandeling van 

infecties en correctie van de bloedarmoede door middel 

van transfusies zijn zeer belangrijk. Bij dreigende hemosi-

derose moet ijzeronttrekkingstherapie worden gegeven.

Hb-gehalte. Het plasma-ijzer is meestal verhoogd, evenals 

de osmotische resistentie van erytrocyten. Bij de heterozy-

gote vorm vindt men dezelfde afwijkingen in het bloed, 

maar in veel mindere mate. Patiënten met een heterozy-

gote vorm hoeven in het geheel geen klachten te hebben; 

soms zijn er de algemene klachten van een geringe ane-

mie. In de zwangerschap kan de anemie toenemen door 

foliumzuurdeficiëntie.

Kernpunten

• Het gendefect bij bètathalassemie leidt tot een 

sterk verminderde (β+-thalassemie) of geheel afwe-

zige (β0-thalassemie) synthese van de bètaketens.

• Het hierdoor ontstane overschot aan alfaketens 

veroorzaakt een chronische hemolyse in het been-

merg.

Therapie. Een gerichte behandeling bestaat niet. IJzer is uit 

den boze; extra foliumzuur is nodig ter compensatie van 

het verhoogde verbruik. Bloedtransfusies bevorderen de 

groei van de jeugdige patiënten, voorkomen de cardiovas-

culaire afwijkingen en de exorbitante intra- en extrame-

dullaire hematopoëse. De keerzijde van de medaille is ech-

ter de geweldige ijzerstapeling of hemosiderose, met als 

risico beschadiging van het myocard. Derhalve moet men 

reeds vroeg beginnen met regelmatige ijzeronttrekking 

met behulp van parenteraal deferoxamine. Miltextirpatie 

komt slechts in aanmerking wanneer de transfusiebehoef-

te te groot wordt doordat in de sterk vergrote milt veel 

erytrocyten worden afgebroken. De heterozygote vorm 

behoeft in het algemeen geen enkele behandeling. Vooral 

in Italië is ruime ervaring opgedaan met allogene stam-

celtransplantatie bij kinderen met thalassaemia major. 

De resultaten zijn uitstekend. Prenatale diagnostiek en 

genetic counseling zijn steeds belangrijkere preventieve 

aspecten bij thalassemie.

  Intermezzo 8.2 

Een jonge vrouw met anemie

Een 32-jarige Hindoestaanse vrouw wordt naar de 

huisarts verwezen in verband met een bij een keuring 

vastgestelde anemie. Uit de anamnese blijken geen 

specifieke klachten. Zij heeft een regelmatige, normale 

menstruatie, normale ontlasting, geen melaena. Bij 

het lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen 

gevonden. Het bloedonderzoek toont een laag MCV 

(microcytair). 

Vraag: wat is de differentiële diagnose en welk 

eenvoudig laboratoriumonderzoek moet als eerste 

worden verricht? 

Antwoord: ijzergebrekanemie en alfathalassemie. 

Het reticulocytenaantal (blijkt verhoogd).

Bespreking: op basis van de anamnese is alfatha-

lassemie het meest waarschijnlijk. Er zijn namelijk 
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Deze moeten worden onderscheiden van de zogenoemde 

vaso-occlusieve crises (tabel 8.13), die het gevolg zijn van 

intravasculaire aggregatie van sikkelcellen, met obstructie 

van microcirculatie en infarcering van het achterliggende 

weefsel. Ze worden uitgelokt door infectie en dehydratie. 

De patiënt heeft koorts en vaak hevige pijn in onderarmen 

en onderbenen, in de rug of thoracaal. De bloedarmoede 

verergert meestal niet, dit in tegenstelling tot de aplasti-

sche crisis.

De patiënten zijn zeer gevoelig voor infecties, die vaak 

optreden in geïnfarceerde gebieden. Berucht is de osteo-

myelitis ten gevolge van een Salmonella-infectie. Ulcera 

cruris zijn ook bij deze hemoglobinopathie een frequente 

complicatie. De infarcering kan worden bevorderd door 

zuurstoftekort, zoals dat voorkomt in vliegtuigen die op 

grote hoogte vliegen en die onvoldoende zijn aangepast 

met een drukcabine. In dat geval kunnen bij uitzondering 

ook bij heterozygoten klachten ontstaan.

Heterozygote HbS zou bescherming bieden tegen ma-

laria tropica. Door dit selectievoordeel heeft het sikkelcel-

gen zich kunnen handhaven in de betreffende populaties. 

In het uitstrijkpreparaat zijn er meestal sikkelcellen. De 

diagnose wordt met grote zekerheid gesteld door de sik-

kelvorming te intensiveren met een reducerende stof, 

bijvoorbeeld dithioniet. Als uiting van functionele asple-

nie ziet men veelal kerninsluitsels en andere vormsels 

in de erytrocyten (howell-jolly-lichaampjes, ringen van 

Cabot). Elektroforetisch kan HbS gemakkelijk worden 

aangetoond.

Therapie. Een oorzakelijke behandeling bestaat niet. Er is 

extra foliumzuur nodig in verband met het verhoogde 

verbruik. Het voorkómen van crises is belangrijk; extreme 

lichamelijke inspanning moet worden vermeden. Men 

behandelt infecties onmiddellijk. Vaso-occlusieve crises 

worden behandeld met pijnstilling en rehydratie (tabel 

8.14). Het nut van zuurstoftoediening is twijfelachtig. 

Eventueel geeft men bloedtransfusies (zelden). Bij functi-

onele asplenie zijn vaccinaties geïndiceerd (zie hiervoor). 

Omdat een hoog HbF ten dele beschermend werkt te-

gen de polymerisatie van HbS (zie hiervoor), heeft men 

Kernpunten

• De oorzaak van alfathalassemie is een afwijking 

in een of meer van de vier alfaglobinegenen. Het 

gevolg is een verminderde synthese van alfaketens.

• Het overschot aan bètaketens veroorzaakt een 

chronische hemolyse in het beenmerg.

Sikkelcelanemie  Bij sikkelcelanemie wordt ten gevolge 

van een mutatie een afwijkende bètaketen gesyntheti-

seerd, waarin op positie 6 het glutaminezuur is vervangen 

door valine (α
2
βs

2  
). Deze kleine afwijking heeft dramati-

sche klinische gevolgen. Het bij lage zuurstofspanning 

aanwezige deoxy-HbS heeft een sterke neiging tot (uitein-

delijk irreversibele) polymerisatie. Daardoor worden de 

erytrocyten vervormd tot sikkelvormige cellen, drepano-

cyten, die zeer slecht vervormbaar zijn en daardoor aanlei-

ding kunnen geven tot obstructie van de microcirculatie 

(figuur 8.15). Tevens worden ze versneld afgebroken in de 

milt. De ziekte komt veel voor in tropisch Afrika. Als ge-

volg van de slavenhandel wordt de anemie ook veel gezien 

in de Verenigde Staten, Curaçao en Suriname. De overer-

ving is autosomaal recessief.

Kliniek. In tabel 8.13 wordt een overzicht gegeven van 

de klinische verschijnselen van sikkelcelanemie. Bij de 

homozygote vorm is altijd sprake van een zeer ernstige 

ziekte; de patiënten overlijden meestal op jeugdige leef-

tijd. Soms ziet men minder ernstige vormen van de ho-

mozygote sikkelcelziekte, bijvoorbeeld als gevolg van een 

eveneens aanwezige bètathalassemie-trait. Door de ver-

minderde synthese van bètaketens wordt dan ook minder 

HbS (α
2
βs

2  
) gemaakt. Genen die aanleiding geven tot een 

verhoogde HbF-productie (zoals bij bètathalassemie) wer-

ken ook mitigerend op de sikkelcelziekte doordat HbF de 

polymerisatie van HbS remt. Als gevolg van hemolyse ziet 

men een ernstige bloedarmoede en icterus. De lever en de 

milt zijn aanvankelijk sterk vergroot; door infarcering en 

vervolgens miltatrofie kan de milt zeer klein worden.

Ook bij deze patiënten treden, waarschijnlijk vaak 

als gevolg van parvovirusinfecties, aplastische crises op. 

Tabel 8.13  Klinische verschijnselen van 
sikkelcelanemie.

acuut chronisch

vaso-occlusieve crises in:
 − skelet (meest frequent), onder 

andere hand-voetsyndroom
 − hersenen: infarct
 − longen: acute chest syndrome
 − abdomen: DD acute buik!
 − milt: infarct/sekwestratie
 − nieren: hematurie

 − anemie/groeiachterstand 
 − osteomyelitis
 − ‘viswervels’
 − heupkopnecrose
 − retina-afwijkingen
 − pulmonale hypertensie
 − congestieve cardiomyopathie
 − functionele asplenie
 − tubulaire nefropathie waardoor 

isostenurie
 − nierpapilnecrose
 − ulcera cruris

Figuur 8.15 Sikkelcellen.
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zuursamenstelling invloed heeft op de oplosbaarheid, de 

stabiliteit of de zuurstofaffiniteit van het hemoglobine-

molecuul. Sommige varianten leiden tot een verhoogde 

methemoglobinevorming (HbM).

De bovenbeschreven hemoglobinopathieën betreffen 

afwijkingen in het globinegedeelte van het molecuul. Er 

zijn ook ziekten waarbij een stoornis bestaat in de biosyn-

these van de porfyrinering en het haem: de porfyrieën. 

Van deze ziekten is een zeer breed spectrum van bioche-

mische en klinische varianten beschreven. De geringe 

anemie is bij deze syndromen van ondergeschikt belang. 

De porfyrieën worden beschreven in paragraaf 21.5.

Auto-immuunhemolytische anemie (AIHA)
De AIHA wordt ingedeeld in twee grote groepen (tabel 

8.15).

AIHA door warmte-autoantistoffen Deze antistoffen zijn 

meestal IgG, soms echter IgA en/of IgM. Ze zijn vaak 

gericht tegen antigenen behorend tot het resusbloed-

groepsysteem. Ze ontstaan nogal eens in het kader van 

gegeneraliseerde of orgaanspecifieke auto-immuunziek-

ten (SLE, auto-immuunthyreoïditis, pernicieuze anemie), 

lymfoproliferatieve ziekten en soms solide tumoren. 

Meestal wordt echter geen begeleidende ziekte gevonden. 

Bij combinatie met andere auto-immuunziekten van het 

bloed, zoals auto-immuuntrombocytopenie en/of auto-

immuunneutropenie, spreekt men van het syndroom van 

Evans.

De met IgG beladen erytrocyten worden gebonden en 

vervolgens beschadigd en/of gefagocyteerd door miltma-

crofagen, die een receptor hebben voor het Fc-deel van 

het IgG-molecuul. Door beschadiging ontstaan kleine 

bolvormige erytrocyten: de verworven sferocytose. Er is 

dus sprake van een extravasculaire hemolyse met de be-

kende symptomen: wisselend ernstige anemie en icterus, 

splenomegalie, hyperbilirubinemie, laag haptoglobine, 

getracht het percentage HbF te verhogen, bijvoorbeeld 

door behandeling met erytropoëtine of milde cytostatica 

(hydroxyureum). De resultaten zijn vooralsnog niet over-

tuigend.

Kernpunten

• Sikkelcelanemie is het gevolg van een mutatie in 

het gen coderend voor de bètaketen. Hierdoor is op 

positie 6 het glutaminezuur vervangen door valine 

(HbS).

• Bij lage zuurstofspanning heeft HbS een sterke 

neiging tot (uiteindelijk irreversibele) polymerisatie.

• Dit leidt in veel organen tot obstructie van de mi-

crocirculatie en irreversibele schade.

Andere erfelijke hemoglobineafwijkingen  Er zijn zeer veel 

hemoglobinevarianten beschreven. Steeds is er sprake van 

een vervanging van één aminozuur in de alfa- of bètapo-

lypeptidenketen. Deze varianten geven slechts aanleiding 

tot klinische symptomen wanneer de veranderde amino-

Tabel 8.14 Behandeling van een sikkelcelcrise.

intraveneus vocht

pijnstilling (morfinomimetica)

antibiotica bij (vermoeden van) infecties

zuurstof (waarde onduidelijk)

(wissel)transfusie* alléén bij:
 − crise in de longen
 − crise in de milt
 − crise niet reagerend op bovengenoemd beleid

* Profylactische transfusie: preoperatief en ante partum alleen indien Hb 
< 4 mmol/l. 

Tabel 8.15 Vergelijking van de belangrijkste vormen van auto-immuunhemolytische anemie (AIHA).

AIHA door warmte-autoantistoffen AIHA door koude-autoantistoffen

immunoglobulineklasse IgG (soms: IgA, IgM) IgM

werkzame temperatuur 37 °C variabel, 4-37 °C

meest voorkomende antigeenspecificiteit resus(gerelateerde) antigenen I-antigeen

directe coombs-test IgG-positief (complement) complementpositief

geassocieerde ziekten auto-immuunziekten
lymfoproliferatieve ziekten

Mycoplasma
EBV (polyklonaal)
lymfoproliferatieve ziekten (monoklonaal)

klinisch beeld extravasale hemolyse intravasale hemolyse
intravasale agglutinatie

therapie corticosteroïden
splenectomie
immuunsuppressiva
cytostatica

vermijden kou
cytostatica
plasmaferese
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therapieresistente vormen kan verwijdering van het IgM 

door plasma-uitwisseling een tijdelijke verbetering te-

weegbrengen.

AIHA door bifasische hemolysinen Er bestaat ook een 

AIHA door koudeantistoffen van het IgG-type die fre-

quent gericht zijn tegen het bloedgroep P-antigeen. Men 

noemt ze bifasisch omdat ze in een hemolysetest optimaal 

aantoonbaar zijn door eerst bij 0-4 °C en daarna bij 37 °C 

te incuberen. Vroeger zag men deze vorm vaak bij tertiaire 

lues, tegenwoordig als passagère fenomeen na virale in-

fecties, in het bijzonder op de kinderleeftijd. Er is vooral 

een door koude uitgelokte intravasale hemolyse en weinig 

of geen acrocyanose.

Traumatische hemolyse 
Traumatische hemolytische anemie is een vorm van 

intravasculaire hemolyse door mechanische destructie 

van rode cellen in de circulatie. Dit kan plaatsvinden in 

gebieden met een hoge turbulente bloedstroom, zoals in 

maligne tumoren, reuzenhemangiomen en rond aorta-

klepstenosen en kunstkleppen. De hemolyse kan ook op-

treden als rode cellen gebieden passeren waar vaatwand-

beschadiging bestaat en/of intravasale stolling plaats-

vindt, zoals bij het hemolytisch-uremisch syndroom en 

bij trombotische trombocytopenische purpura. Zeldzaam 

is de zogenoemde marshemoglobinurie, die soms ontstaat 

bij atleten en soldaten na langdurig lopen. Men denkt dat 

er in de hielen van de patiënten een mechanische bescha-

diging van erytrocyten ontstaat door de looptechniek. In 

al deze gevallen van traumatische hemolyse is er sprake 

van intravasale hemolyse. Karakteristiek zijn de in het 

perifere bloed aanwezige gefragmenteerde erytrocyten 

(fragmentocyten of schistocyten; figuur 8.16).

Hemolyse ten gevolge van infectie 
Bij sommige infecties is intravasale hemolyse een op-

vallend verschijnsel. Het frequentst komt het voor bij 

malaria, waarbij de erytrocyten die vol parasieten zitten 

gemakkelijk worden afgebroken. In extreme gevallen 

verhoogd LDH en urobilinurie. Specifiek voor deze vorm 

van hemolytische anemie is het circuleren van met IgG-

autoantistoffen gesensibiliseerde erytrocyten. Deze kun-

nen worden aangetoond met behulp van de directe antiglo-

bulinetest (coombs-test). De antistoffen zijn vaak ook in het 

serum aantoonbaar.

Therapie. De hoeksteen van de therapie wordt nog steeds 

gevormd door corticosteroïden. Ze remmen niet alleen 

de fagocytose in de milt, maar onderdrukken ook de vor-

ming van de IgG-erytrocytantistoffen. Bij falen van deze 

therapie is splenectomie geïndiceerd. Er zijn ook goede 

effecten beschreven van behandeling met de monoklonale 

anti-CD20-antistof rituximab. CD20 is een B-celspecifiek 

antigeen. Omdat B-cellen de voorlopers zijn van de (onder 

andere autoantistofproducerende) plasmacellen, remt 

rituximab waarschijnlijk de productie van de erytrocytau-

toantistoffen. Ook met het immuunsuppressieve middel 

ciclosporine zijn positieve resultaten beschreven. De an-

tistofvorming kan men soms onderdrukken met antime-

tabolieten zoals azathioprine, en cytostatische middelen 

zoals cyclofosfamide.

AIHA door koude-autoantistoffen Deze autoantistof-

fen zijn vrijwel altijd IgM en frequent gericht tegen het 

bloedgroep I-antigeen. Bij oudere mensen is er vaak spra-

ke van een monoklonaal IgM, al of niet in het kader van 

een klinisch manifeste lymfoproliferatieve ziekte. De an-

tistoffen kunnen ook ontstaan (en tijdelijk aanwezig zijn) 

in het kader van een infectieziekte, in het bijzonder Myco-

plasma pneumoniae-infecties en epstein-barr-virusinfecties, 

en zijn dan polyklonaal. De antistoffen binden optimaal 

aan erytrocyten bij lage temperaturen. Dit kan in vivo 

gebeuren op plaatsen waar de temperatuur lager is dan de 

kerntemperatuur (vingers, tenen, oorlel, neus enzovoort). 

Binding van deze IgM-autoantistoffen kan twee gevolgen 

hebben: agglutinatie van erytrocyten in kleine bloedva-

ten, leidend tot paroxismale koude acrocyanose, en intravasale 

hemolyse, na binding en activatie van complement. Men 

spreekt dan van koudeagglutinatieziekte. Bij deze patiënten 

vindt men alle tekenen van intravasale hemolyse: hemo-

globinemie, hemoglobinurie, hemosiderinurie, een laag 

tot afwezig haptoglobine en hyperbilirubinemie. De milt 

is niet vergroot. Het complement op de erytrocyt kan met 

de directe antiglobulinetest worden aangetoond. Zeld-

zaam zijn niet-complementbindende IgA-antistoffen die 

alléén koudeagglutinatie kunnen veroorzaken, zonder 

hemolyse.

Therapie. Het vermijden van koude is een belangrijke 

maatregel. Omdat het hier voornamelijk een intravasale 

hemolyse betreft, hebben corticosteroïden en splenec-

tomie weinig waarde. De therapie is vooral gericht op 

het onderdrukken van de aanmaak van de antistoffen, 

vroeger vooral met cytostatica, tegenwoordig ook met 

rituximab, de monoklonale anti-CD20-antistof. Bij zeer Figuur 8.16 Fragmentocyten.
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Casuïstiek 

• Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie: klini-

sche presentatie en uitlokkende factoren

• Van hemoglobinegenen naar thalassemie en sik-

kelcelanemie

• Erfelijke niet-sferocytaire hemolytische anemie 

veroorzaakt door pyruvaatkinasedeficiëntie

• Acute anemie bij een Vietnamese patiënt met 

[alpha]-thalassemie en een Parvovirus-infectie

• Massale hemolyse, een zeldzaam verschijnsel bij 

sepsis door Clostridium perfringens

8.2.6   Anemie – diagnostiek 

De diagnostiek bij de patiënt met anemie leent zich uit-

stekend voor een systematische benadering. In 75 tot 

80% van de gevallen is reeds een diagnose mogelijk op 

basis van een zorgvuldige anamnese, lichamelijk onder-

zoek en relatief eenvoudig laboratoriumonderzoek zoals 

het bekijken van een uitstrijkje van het perifere bloed 

(erytrocytenvorm, -grootte, kleurbaarheid, insluitsels, 

witte cellen, bloedplaatjes), het bepalen van de rodecelin-

dices en het aantal trombocyten en leukocyten (met 

differentiatie). Essentieel is de bepaling van het reticu-

leidt dit tot de zogeheten zwartwaterkoorts. Clostridium 

perfringens secerneert een toxine (fosfolipase) die door 

beschadiging van de fosfolipiden in de rode celmembraan 

intravasale hemolyse kan veroorzaken. Andere bacteriën 

kunnen antigenen activeren (T-antigeen) waartegen bij 

iedereen antistoffen in het bloed voorkomen. 

Kernpunten

• Forse hemolyse veroorzaakt icterus.

• Een groot deel van de hemolytische anemieën 

wordt veroorzaakt door erfelijke afwijkingen van de 

erytrocyt (membraan – intra-erytrocytaire enzymen 

– hemoglobine).

• Hemolytische anemieën kunnen worden gecom-

pliceerd door aplastische crises ten gevolge van 

parvovirusinfectie.

• Sikkelcelanemie wordt veroorzaakt door een punt-

mutatie in het bètaglobinegen.

• Vaso-occlusieve crises domineren het klinische 

beeld van de sikkelcelziekte en veroorzaken aan-

zienlijke chronische schade.

• Bij thalassemie is er een disbalans in de productie 

van de alfa- en bètaglobineketens.

• De directe antiglobulinetest (coombs-test) is es-

sentieel voor het aantonen van een auto-immuun-

hemolytische anemie. 

ijzergebrek
chronische
ziekte

sideroblastaire
anemie

aanmaakstoornis
bijv. aplastische anemie
BM-infiltratie

hemolytische
anemie

vit. B12 /
foliumzuurtekort

schildklier- en
leverfunctie

oorzaak
opsporen

beenmerg-
onderzoek

beenmerg-
onderzoek

oorzaak
opsporen*

oorzaak
opsporen

* bloeduitstrijkje, directe antiglobinetest, Hb-elektroforese, erytrocytaire enzymen, osmotische resistentie, PNH-onderzoek

verlaagd
normaal
(ferritine    )

verhoogd verlaagd normaal

Fe-saturatie
ferritine

hemoglobinopathie nierziekten

Hb-
elektroforese

normaal

LDH
haptoglobine
bilirubine

vit. B12 /foliumzuur

creatinine

reti’s < 2% reti’s < 2%reti’s < 2% reti’s > 2% reti’s > 2%

MCV=NMCV MCV

bepaal MCV en % reticulocyten

Figuur 8.17 Algoritme bij de diagnostiek van anemie, uitgaande van het MCV (mean cell volume) van de erytrocyten en het percen-

tage reticulocyten (reti).
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Kernpunten

• De diagnostiek bij de patiënt met anemie leent zich 

uitstekend voor een systematische benadering. 

• Hoekstenen van de anemiediagnostiek:

 − anamnese;

 − lichamelijk onderzoek;

 − uitstrijk van perifeer bloed;

 − MCV; 

 − reticulocytenaantal. 

8.2.7   Maligne erytrocytafwijkingen 

Polycytemie en acute erytroblastaire leukemie (AML-M6) 

worden beschreven in paragraaf 9.4 en 9.2.

8.3  Leukocyten

8.3.1   Inleiding

De leukocyten kunnen in drie hoofdgroepen worden 

ingedeeld: granulocyten, lymfocyten en monocyten. De 

granulocyten zijn weer onder te verdelen in neutrofiele, 

eosinofiele en basofiele granulocyten. Het totale aantal 

leukocyten in het perifere bloed varieert tussen 4,0 en 

10,0 × 109/l. Tabel 8.16 toont de normale verdeling van de 

leukocytensoorten in het perifere bloed.

De neutrofiele granulocyt heeft een diameter van 12-14 μm. 

De kern heeft meestal twee tot vijf kernlobben die met el-

kaar zijn verbonden door dunne chromatinebruggen (de 

segmentkernigen) (figuur 8.18). Jonge neutrofiele granu-

locyten hebben een kern die niet uit verschillende lobben 

bestaat, maar de vorm heeft van een staaf (de staafkerni-

gen). In panoptische kleuring is het cytoplasma lichtroze 

en bevat vele, zeer fijne, roodviolette korreltjes, gelijkma-

tig over de cel verdeeld. In bepaalde ziektegevallen zijn de 

locytenaantal, dat zeer belangrijke informatie verschaft 

over een al of niet adequate erytrocytenaanmaak. Een 

‘beslisboom’, uitgaande van MCV en reticulocytenaantal, 

wordt weergegeven in figuur 8.17.

Bij het vermoeden van ijzergebrek bepaalt men het 

serumijzer en de ijzerbindingscapaciteit en berekent 

hieruit het ijzerverzadigingspercentage. Het serumfer-

ritine is een goede maat voor de lichaamsvoorraad van 

het ijzer (zie ook tabel 8.6). Bij het vermoeden van hemo-

lyse onderzoekt men de urine (urobiline) en bepaalt het 

plasmabilirubine, haptoglobine en LDH. Verdere diag-

nostiek naar de oorzaak van de hemolyse kan bestaan uit 

de directe antiglobulinetest, Hb-elektroforese, bepaling 

van erytrocytaire enzymen, osmotische resistentie, PNH-

tests en extra zorgvuldig zoeken naar fragmentocyten 

in de bloeduitstrijk. Bij macrocytaire anemieën meet 

men foliumzuur- en vitamine B
12

-spiegels. Een vitamine 

B
12

-spiegel < 150 pmol/l is sterk verdacht voor een tekort; 

bij spiegels > 250 à 300 pmol/l is er waarschijnlijk geen 

tekort. Daartussen is een vitamine B
12

-tekort zeker niet 

uitgesloten, doordat het gemeten ‘totaal B
12

’ geen goede 

afspiegeling is van het biologisch relevante holotransco-

balamine-2. Een ‘normale’ spiegel sluit een folaattekort 

kort tevoren niet uit, doordat folaatspiegels snel kunnen 

normaliseren, bijvoorbeeld door ziekenhuisvoeding. 

Hypersegmentatie van neutrofiele granulocyten is een 

belangrijke aanwijzing voor het bestaan van een folaat- 

of vitamine B
12

-tekort. Slechts in specifieke gevallen is 

het nodig beenmerg te onderzoeken (vooral bij aan-

maakstoornissen) of de overlevingsduur van erytrocyten 

te bepalen.

Tabel 8.16 Normale verdeling leukocyten in bloed.

granulocyten neutrofiel
eosinofiel
basofiel

40-75% (staven 1-4%)
1-6%
< 1%

lymfocyten 20-40%

monocyten 2-10%

Figuur 8.18 Neutrofiele granulocyten. Figuur 8.19 Döhle-lichaampjes in neutrofiele granulocyt.
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De basofiele granulocyt (ongeveer even groot als de eosino-

fiele granulocyt) bevat betrekkelijk weinig, maar vaak 

zeer grove donkerblauwe korrels die de kern overdekken 

(figuur 8.21).

De lymfocyten zijn cellen die iets groter zijn dan de erytro-

cyten, circa 9 μm. De kern is meestal rond, soms aan één 

kant iets ingebocht, met een grove chromatinestructuur. 

Meestal is slechts een smalle rand cytoplasma zichtbaar, 

die varieert van licht- tot vrij donkerblauw (figuur 8.22). 

Soms ziet men lymfocyten met wat meer cytoplasma en 

enkele grove, glanzende rode korrels in het cytoplasma 

(large granular lymphocytes). Deze behoren waarschijnlijk 

tot de zogenoemde naturalkillercellen (NK-cellen). T- en 

B-lymfocyten zijn morfologisch niet van elkaar te onder-

scheiden.

De monocyten zijn 15 tot 20 μm in diameter. De kern is rond 

of niervormig, met een fijne chromatinestructuur. Het 

cytoplasma is dof grauwblauw, bevat soms vacuolen en 

heeft een zeer fijne rode korreling (figuur 8.23).

Een enkele maal ziet men in het perifere bloed ook plas-

macellen, ellipsvormig, met een excentrisch gelegen 

kern die vaak een radstructuur van de chromatinebrok-

ken vertoont. Rondom de kern is een heldere zone. Het 

korrels grover en donkerder gekleurd; men spreekt dan 

van toxische korreling. Dit ziet men vooral bij ernstige bacte-

riële infecties. Bij myelodysplasie en acute myeloblasten-

leukemie is er soms juist ontkorreling van de neutrofiele 

granulocyten. Bij vrouwen hebben sommige neutrofiele 

segmentkernige granulocyten een zeer klein, trommel-

stokvormig aanhangsel, dat het geslachtschromatine bevat 

(drumsticks). Een niet zo zelden voorkomende dominant 

erfelijke afwijking van de granulocyten is de kern anomalie 

van Pelger-Huet. Bij deze stoornis hebben de granulocyten 

hoogstens twee kernlobben. Soms lijkt de kern op een 

bril, soms op een pinda. Klinisch heeft deze afwijking 

geen betekenis. Bij patiënten met acute leukemie en mye-

lodysplasie ziet men soms een beeld dat hier sterk op lijkt: 

de zogenoemde pseudo-pelger-huet-afwijking. Bij ernsti-

ge bacteriële infecties ziet men soms blauwe insluitsels in 

het cytoplasma van de granulocyten: de döhle-lichaampjes 

(aggregaten van endoplasmatisch reticulum; figuur 8.19). 

Daarnaast is er dan vaak vacuolisatie en de bovengenoem-

de toxische granulatie.

De eosinofiele granulocyt (diameter circa 16 μm) heeft meest-

al een kern die uit niet meer dan twee lobben bestaat. Het 

cytoplasma bevat vele, betrekkelijk grote, goed begrensde 

korrels die roodoranje van kleur zijn (figuur 8.20).

Figuur 8.20 Eosinofiele granulocyten. Figuur 8.21 Basofiele granulocyt (linksonder).

Figuur 8.22 Lymfocyt. Figuur 8.23 Monocyt.
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Hoewel eosinofiele granulocyten evenals neutrofiele granu-

locyten het vermogen hebben tot chemotaxie, fagocytose 

en bacteriedoding, is een betekenis voor de afweer tegen 

bacteriële infecties minder duidelijk. Eosinofielen zijn 

wel van groot belang voor de afweer tegen parasitaire 

infecties. Ze hebben namelijk het vermogen parasieten te 

doden die met IgE-antistoffen zijn beladen.

Basofiele granulocyten en hun weefselequivalent, de mest-

cel, spelen via histaminerelease een belangrijke rol bij de 

zogenoemde type I-allergische reacties. Voorts bevatten 

basofielen veel heparine, dat de stolling in het ontstoken 

gebied tegengaat.

Lymfocyten (T/B) zijn van groot belang voor de cellulaire 

en humorale immuniteit. In tegenstelling tot de fagocy-

terende cellen beschikken lymfocyten over specificiteit, 

geheugen en over het vermogen onderscheid te maken 

tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde antigenen.

Kernpunten

• Granulocyten verblijven kort (6-7 uur) in de bloed-

baan en gaan vervolgens na drie tot vier dagen in 

de weefsels te gronde via apoptose.

• Monocyten circuleren drie tot vier dagen in het 

bloed en rijpen vervolgens in de weefsels uit tot 

macrofagen, die een levensduur van enkele maan-

den hebben.

• Door hun fagocyterend vermogen spelen beide 

celtypen een belangrijke rol in de niet-specifieke 

afweer. Monocyten-macrofagen kunnen ook anti-

geen presenteren en zo bijdragen aan de initiatie 

van de specifieke afweer.

• Lymfocyten recirculeren tussen bloedbaan en lym-

foïde organen en zijn de dragers van de cellulaire 

en humorale specifieke afweer.

8.3.3   Leukocyten – pathologie

Afwijkingen in de leukocyten kunnen grofweg worden 

ingedeeld in drie grote groepen:

 − afwijkingen in het aantal;

 − stoornissen in de functie;

 − maligne proliferatie van witte cellen of hun voorlopers.

Deze laatste groep ziekten (leukemieën, non-hodgkin-

lymfomen enzovoort) vormt een zeer belangrijk onder-

deel van de klinische hematologie en wordt besproken in 

hoofdstuk 9.

Afwijkingen van het leukocytenaantal 
Het is gebruikelijk te spreken van een leukopenie indien 

het aantal leukocyten kleiner is dan 4 × 109/l, en van een 

leukocytose indien het aantal hoger is dan 10 × 109/l. Deze 

begrippen hebben echter beperkte waarde, omdat ze 

niet aangeven welk type leukocyt is toe- of afgenomen. 

cytoplasma is diepblauw. Wat vaker ziet men overgangs-

vormen tussen lymfocyt en plasmacel: de zogenoemde 

lymfoplasmocytoïde lymfocyten.

8.3.2   Aanmaak – kinetiek – functie

Terwijl er reeds vroeg in de ontwikkeling een aparte lym-

foïde differentiatielijn ontstaat, hebben granulocyten 

en monocyten een gemeenschappelijke gecommitteerde 

stamcel: de CFU-GM (zie figuur 8.1). Groeifactoren die 

van belang zijn voor verdere groei en differentiatie van de 

myeloïde reeks zijn vooral GM-CSF, G-CSF en M-CSF. De 

eosinofiele en basofiele lijnen splitsen zich waarschijnlijk 

al vroeg af. Interleukine-5 speelt een rol bij de eosinofie-

lenontwikkeling. In het beenmerg is de myeloblast de 

vroegst herkenbare granulocytenvoorloper. Via de tussen-

stadia promyelocyt-myelocyt-metamyelocyt-staafkernige 

ontstaat in ongeveer zeven dagen ten slotte de rijpe gra-

nulocyt. Tijdens deze ontwikkeling wordt de kern kleiner 

en is uiteindelijk gesegmenteerd, verdwijnen zichtbare 

nucleoli en ontstaan korrels in het cytoplasma. Celde-

ling vindt plaats tot en met het stadium van de myelocyt; 

daarna is er nog slechts uitrijping. Het grootste deel van 

de witte cellen in het beenmerg bestaat uit neutrofiele 

granulocyten met hun voorlopers. De monoblast, die zich 

in drie tot vier dagen via promonocyt tot monocyt ont-

wikkelt, is in het beenmerg moeilijk te herkennen. Rijpe 

monocyten circuleren drie tot vier dagen in het bloed, 

waarna ze in de weefsels uitrijpen tot macrofagen, die een 

levensduur van enkele maanden hebben. Rijpe granulocy-

ten blijven nog drie tot vijf dagen in het beenmerg, waar 

ze de zogenoemde storage pool vormen, een buffervoorraad 

die, indien nodig (zoals bij infecties), snel gemobiliseerd 

kan worden. Deze storage pool is vele malen groter dan 

de hoeveelheid granulocyten in de bloedbaan, waarvan 

bovendien ongeveer de helft tegen de vaatwand ligt 

(marginal pool). Bij bloedonderzoek wordt dus ongeveer 

50% van de intravasale granulocyten niet geteld. Rijpe 

granulocyten verblijven zes à zeven uur in de bloedbaan, 

die ze via diapedese verlaten; in de weefsels gaan ze waar-

schijnlijk na drie à vier dagen apoptotisch te gronde. De 

verdeling van de granulocyten over de verschillende com-

partimenten wordt door vele factoren beïnvloed. Zo ver-

oorzaakt adrenaline een stijging van het aantal circuleren-

de granulocyten door vermindering van de marginatie. 

Corticosteroïden mobiliseren de storage pool en remmen 

het uittreden van de granulocyten naar de weefsels.

De verschillende typen leukocyten hebben ook ver-

schillende functies. De neutrofiele granulocyten en de 

monocyten-macrofagen (samen vaak aangeduid als fago-

cyten) spelen als fagocyterende cellen een belangrijke rol 

in de (niet-specifieke) afweer tegen vooral bacteriële en 

schimmelinfecties. Monocyten-macrofagen hebben het 

vermogen antigeen te presenteren aan lymfocyten en zijn 

daardoor tevens van groot belang voor het op gang bren-

gen van de specifieke immuunrespons.
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literatuur wordt beschreven als agranulocytose (gedefinieerd 

als een neutrofielenaantal < 0,1 × 109/l). Berucht in dit ver-

band zijn vooral amidopyrine (pyramidon), sulfaprepara-

ten en thio-ureumderivaten (carbimazol). Het betreft hier 

mogelijk een antistofafhankelijke immunologische reactie, 

waarvoor verschillende mechanismen gepostuleerd zijn. 

Vaak hebben de patiënten het betrokken geneesmiddel wel 

eens eerder gebruikt; dit heeft dan geleid tot vorming van 

antistoffen die bij herhaald contact versneld en in grote 

hoeveelheden worden gevormd. De agranulocytose leidt 

tot een ernstig klinisch beeld: de patiënten worden dikwijls 

acuut ziek met snel oplopende temperatuur en koude ril-

lingen. Zij klagen over keelpijn en bij onderzoek vindt men 

een necrotiserende angina met zeer weinig weefselreactie in de 

omgeving. Doordat er geen granulocyten zijn, vindt er geen 

pusvorming plaats. Vaak zijn er ook elders in de mond ulce-

raties, soms ook anaal en vaginaal.

Bij laboratoriumonderzoek zijn er in de bloeduitstrijk wei-

nig of geen granulocyten aantoonbaar. Het totaal aantal 

leukocyten is derhalve ook sterk gedaald (vaak < 1 × 109/l). 

Het Hb en het aantal trombocyten zijn normaal. Op het 

hoogtepunt van de ziekte bevat het beenmerg vrijwel geen 

voorlopers van de myeloïde reeks, hoewel het aantal plas-

macellen en lymfocyten vermeerderd is.

Vroeger overleed zeker driekwart van de patiënten, 

veelal als gevolg van de sepsis. Thans zijn door antibiotica 

de kansen beter geworden, hoewel het beloop ook nu nog 

zeer ernstig kan zijn, vooral wanneer er tevens een mono-

cytopenie bestaat. Allereerst dient natuurlijk het voor de 

ziekte verantwoordelijke geneesmiddel te worden gestaakt. 

Verder is een goede behandeling van de secundaire infecties 

uiterst belangrijk. Bij de meeste patiënten wordt binnen 

zeven dagen na het staken van het betrokken geneesmiddel 

herstel van de beenmergactiviteit gezien. Dit resulteert in 

een monocytose en een granulocytose, met zeer veel jonge 

voorlopers in het perifere bloed. De plaats van G-CSF en/

of GM-CSF in de behandeling van agranulocytose is nog 

onduidelijk.

Auto-immuunneutropenie kan geïsoleerd optreden of kan 

geassocieerd zijn met andere ziekten. Afhankelijk van de 

ernst van de aandoening gaat ze al of niet gepaard met re-

cidiverende infecties. De autoantistoffen kunnen gericht 

zijn tegen antigenen op rijpe granulocyten of granulocyten-

voorlopercellen in het beenmerg. Deze laatste vorm, ook 

wel pure white cell aplasia genoemd, zou veel ernstiger zijn. 

De eerste vorm veroorzaakt meestal weinig of geen klachten.

Kernpunten

• Ernstige neutropenie leidt tot ernstige bacteriële 

infecties.

• Agranulocytose is een levensbedreigend ziekte-

beeld dat snel ingrijpen noodzakelijk maakt.

• Staken van mogelijk verantwoordelijke medicatie 

en onmiddellijke behandeling met antibiotica zijn 

de hoekstenen van de therapie.

Voorkeur verdienen derhalve de begrippen neutropenie, 

respectievelijk neutrofilie, lymfocytopenie, lymfocytose, 

eosinofilie, monocytopenie enzovoort.

Neutropenie  Men spreekt van neutropenie bij een granu-

locytenaantal < 1,8 × 109/l. Een neutropenie leidt tot een 

verhoogd risico op vooral bacteriële infecties, zeker als het 

aantal granulocyten kleiner is dan 0,5 × 109/l en er tevens 

een monocytopenie bestaat. Soms is de neutropenie geen 

weerspiegeling van een lichaamstekort aan neutrofielen, 

maar berust dan op een toegenomen marginatie van de neu-

trofielen: pseudoneutropenie. Deze afwijking wordt vaak 

waargenomen bij mensen van Afrikaanse origine. Er is dan 

geen gestoorde afweer. Tabel 8.17 geeft een overzicht van 

de verschillende oorzaken van neutropenie. De genoemde 

oorzaken voor een aanmaakstoornis in de granulocyten 

leiden meestal tot een gestoorde aanmaak van verscheidene 

bloedcellijnen (erytrocyten, trombocyten enzovoort).

Cyclische neutropenie kent zowel een erfelijke als een ver-

worven vorm. De erfelijke vorm wordt veroorzaakt door 

een mutatie in een gen coderend voor het enzym elastase. 

Er is sprake van een cyclische activiteit van een vroege 

stamcel. Omdat van alle bloedcellen de levensduur van 

granulocyten verreweg de kortste is, uit deze stoornis zich 

in het perifere bloed voornamelijk in een neutropenie die 

zich met intervallen van 14 à 30 dagen manifesteert. Er 

zijn echter ook subtiele fluctuaties in het aantal reticulo-

cyten, erytrocyten en bloedplaatjes aantoonbaar. Tijdens 

de dieptepunten van de neutropenie, die meestal slechts 

enkele dagen duurt, kunnen zich (soms zeer ernstige) 

infecties voordoen. Behandeling met G-CSF heeft geen 

invloed op de periodiciteit, wel op het aantal neutrofielen.

Geneesmiddelen kunnen een stoornis in de aanmaak van de 

granulocyten bewerkstelligen door een direct toxisch effect 

(waarbij de dosis de ernst bepaalt) of via een immuunreac-

tie. Voor toxische effecten is elk mens min of meer gevoelig. 

De immuungemedieerde vorm daarentegen is veel zeldza-

mer. In dat geval kan een zeer geringe hoeveelheid van een 

geneesmiddel een ernstige daling van het aantal granulocy-

ten veroorzaken en aanleiding geven tot een beeld dat in de 

Tabel 8.17 Oorzaken neutropenie.

verminderde aanmaak
 − stamcelafwijkingen (aplastische anemie, cyclische neutropenie, 

congenitale neutropenie, myelodysplasie)
 − beenmerginfiltratie
 − straling/cytostatica
 − vitamine B12-/foliumzuurdeficiëntie
 − geneesmiddelen (amidopyrine, sulfonamiden, thyreostatica)

verhoogd verbruik/destructie
 − infecties (bacterieel/viraal)
 − splenomegalie (hypersplenie)
 − autoantistoffen (LE, aids)
 − geneesmiddelen (immunologisch: penicillinen)

gestoorde release uit beenmerg
 − lazy leukocyte-syndroom
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Monocytose en monocytopenie  Monocytose (> 0,9 × 109/l) 

ziet men nogal eens in herstelfasen van bacteriële infec-

ties en granulocytopenieën, waarschijnlijk als uiting van 

een toegenomen, groeifactorgemedieerde stimulatie van 

gemeenschappelijke voorlopercellen. Overige oorzaken 

zijn vermeld in tabel 8.19. Een monocytopenie (< 0,2 × 

109/l) komt voor in het kader van een aplastische anemie 

en agranulocytose (tabel 8.19). Het is een opvallend ver-

schijnsel bij een zeldzame maligne bloedziekte: de haar-

celleukemie.

Lymfocytopenie en lymfocytose  De oorzaken van lymfo-

cytopenie (< 1,5 × 109/l) worden genoemd in tabel 8.20. 

Het is een zeer belangrijk symptoom bij een (gevorderde) 

infectie met het hiv die specifiek een subpopulatie T-

lymfocyten infecteert en te gronde richt (de zogenoemde 

CD
4
-positieve T-helpercellen). Ook de oorzaken van lym-

focytose (> 4 × 109/l) zijn legio (tabel 8.20). Het is van be-

lang deze reactieve lymfocytose te onderscheiden van een 

maligne proliferatie van min of meer normaal lijkende 

rijpe lymfocyten. Behalve morfologisch onderzoek be-

schikt men tegenwoordig over onmisbare hulpmiddelen: 

immunologisch onderzoek naar membraanmerkers en 

DNA-onderzoek naar herschikking van genen voor im-

munoglobulinemoleculen en T-celreceptoren.

Kwalitatieve afwijkingen van leukocyten 
Sommige ziekten uiten zich alleen of voornamelijk in een 

gestoorde functie van de fagocyten (granulocyten en mo-

nocyten) of lymfocyten. Deze worden uitvoerig besproken 

in paragraaf 5.4.

Casuïstiek 

• Koorts bij thyreostaticagebruik

• Twee patiënten met chronische lymfocytose van 

grote granulaire lymfocyten; benigne of prema-

ligne?

Neutrofilie of granulocytose  Hiervan spreekt men wan-

neer het aantal neutrofielen groter is dan 7 × 109/l. Neutro-

filie is een symptoom, geen ziekte. Het berust op een sti-

mulatie van de granulocytopoëse en/of een toegenomen 

release uit het beenmerg als reactie op infecties, ontste-

kingen, weefselverval (bijvoorbeeld myocardinfarct), me-

tabole stoornissen, hormonale stimuli, acuut bloedverlies 

of ernstige hemolyse, geneesmiddelen of toxinen. Ook bij 

sommige maligniteiten komt neutrofilie voor (tabel 8.18). 

In veel van deze gevallen maakt de neutrofilie deel uit 

van de zogenoemde acutefasereactie, waarbij cytokinen 

(interleukine-1, interleukine-6, TNF) een zeer belangrijke 

rol spelen. Vooral interleukine-1 en TNF stimuleren de 

productie van G-CSF en GM-CSF. Bij acute bacteriële 

infecties ziet men vaak voorstadia van de granulocyten 

in het bloed verschijnen: linksverschuiving. Tevens is er 

dan toxische korreling en zijn er lichaampjes van Döhle 

zichtbaar. Soms worden er waarden bereikt van 50-100 × 

109/l. Belangrijk is deze leukemoïde reactie te differentiëren 

van een chronische myeloïde leukemie (CML). Daarbij is 

de bepaling van het gehalte aan alkalische fosfatase in de 

leukocyten (LAF-score) van groot belang. Deze score is bij 

CML sterk verlaagd, maar bij een leukemoïde reactie juist 

verhoogd.

Tabel 8.18  Oorzaken van neutrofilie 
(granulocytose).

primair:
 − chronische myeloïde leukemie*
 − andere myeloproliferatieve ziekten*
 − erfelijke neutrofilie
 − idiopathisch

secundair:
 − infectie
 − stress (adrenaline)
 − myocardinfarct
 − niet-hematologische maligniteiten
 − zonnesteek
 − sterke algehele stimulatie beenmerg, zoals bij hemolyse
 − (functionele) asplenie
 − geneesmiddelen

* Zie hoofdstuk 9. 

Tabel 8.19  Oorzaken van monocytose en 
monocytopenie.

monocytose monocytopenie

primair:
 − myelodysplasie (CMML)*
 − acute myeloïde leukemie (M5)*

 − aplastische anemie
 − agranulocytose
 − haarcelleukemie*

secundair:
 − herstelfase bacteriële infecties
 − herstelfase granulocytopenie
 − infecties met Listeria, myco-

bacteriën, Brucella
 − reumatoïde artritis
 − granulomateuze ziekten (sar-

coïdose, ziekte van Crohn)

* Zie hoofdstuk 9. 

Tabel 8.20  Oorzaken van lymfocytose en 
lymfocytopenie.

lymfocytose lymfocytopenie

primair:
 − geleukemiseerde lymfoprolife-

ratieve ziekten, onder andere 
chronische lymfatische leuke-
mie, non-hodgkinlymfoom, 
haarcelleukemie*

 − hiv-infectie
 − acute (bacteriële) infecties
 − auto-immuunziekten
 − sommige congenitale im-

muundeficiënties
 − behandeling met corticosteroï-

den, cytostatica, bestraling

secundair:
 − virale infecties (epstein-barr-

virus, cytomegalovirus, hepati-
tis A en B)

 − tuberculose

* Zie hoofdstuk 9.
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bedraagt. Ze verdwijnen deels door verbruik bij het 

dichten van kleine vaatwandlaesies, deels doordat verou-

derde, functioneel minder actieve trombocyten worden 

opgeruimd,vooral in de milt. Door onderzoek van met 

chroom of indium gelabelde trombocyten kan de overle-

vingsduur worden bepaald. De trombocyten spelen een 

belangrijke rol bij de hemostase.

Kernpunt

• Trombopoëtine speelt een centrale rol in de trom-

bocytopoëse.

8.4.2   Trombocytopenie 

Men spreekt van trombocytopenie wanneer het aantal 

trombocyten lager is dan 150 × 109/l. Indien de trombo-

cytenfunctie ongestoord is, ontstaat meestal pas bij < 50 

× 109/l een hemorragische diathese van het purpuratype, 

die zich vooral uit in petechieën (kleine, speldenknopgrote 

bloedinkjes in huid, slijmvliezen en inwendige organen). 

Soms ziet men ook grotere intracutane bloedingen zon-

der huidzwellingen (ecchymose) of pijnlijke onderhuidse 

bloedingen mét zwelling: hematomen. Gezamenlijk vor-

men deze de symptomen van trombocytopenische purpura. 

Bij ernstige trombocytopenieën ontstaan epistaxis, tand-

vleesbloedingen, menorragieën, hematurie, melaena en 

retinabloedingen. Levensbedreigend zijn de intracraniële 

bloedingen. Gewrichts- en spierbloedingen zijn ongebrui-

kelijk bij trombocytopenie. Zij worden vooral gezien bij 

deficiënties van stollingsfactoren. Bij trombocytopenie 

zonder hemorragische diathese moet ook altijd worden 

gedacht aan pseudotrombocytopenie, die berust op in-

vitro-aggregatie van trombocyten.

De oorzaken van trombocytopenie kunnen in twee grote 

groepen worden onderverdeeld:

1. te geringe aanmaak; 

2. verhoogd verbruik.

Bij de differentiële diagnose is de bepaling van het aantal 

megakaryocyten in het beenmerg van grote betekenis. 

Dit aantal is bij een verhoogd verbruik vaak compensa-

toir toegenomen, evenals de megakaryocytenploïdie. Bij 

een verhoogd verbruik en/of destructie van de plaatjes 

komen er grote hoeveelheden relatief jonge plaatjes in de 

circulatie. Bepaling van de trombocytenoverlevingsduur 

is zelden noodzakelijk. Splenomegalie kan leiden tot 

trombocytopenie door pooling. In tabel 8.21 wordt een 

schematisch overzicht gegeven van de oorzaken van trom-

bocytopenie.

Auto-immuuntrombocytopenie (AITP; ziekte van Werlhof) 

wordt veroorzaakt door autoantistoffen (meestal IgG of 

IgA) gericht tegen trombocytspecifieke antigenen. De met 

antistof beladen trombocyten worden via binding aan de 

8.4  Trombocyten

8.4.1   Aanmaak – kinetiek – functie 

Trombocyten zijn kleine ovale schijfjes met een diameter 

van 2-4 μm. Ze worden gevormd door het uiteenvallen 

van rijpe megakaryocyten die ontstaan uit gecommitteer-

de stamcellen via megakaryoblasten (het eerst herkenbare 

stadium) en promegakaryocyten. Dit hele proces duurt 

vijf dagen en is uniek door de zogenoemde endomitose: 

DNA-replicatie zonder kerndeling. Doordat de hoeveel-

heid cytoplasma parallel aan de hoeveelheid DNA ver-

dubbelt, ontstaan zeer grote polyploïde cellen (8N-32N; 

2N is de hoeveelheid DNA in een normale diploïde cel), 

met enorme, vaak bizar gevormde celkernen, die zelfs 

bij geringe vergroting makkelijk herkenbaar zijn in het 

beenmerguitstrijkje. Na drie tot zes delingscycli begint 

de differentiatie, waarbij in het cytoplasma niet alleen 

specifieke korrels ontstaan, maar ook een netwerk van 

demarcatiemembranen, de begrenzing van de toekom-

stige bloedplaatjes. Na desintegratie van de megakaryocyt 

(waarbij duizenden trombocyten ontstaan) wordt de 

achterblijvende reuzenkern opgeruimd door macrofagen. 

Trombopoëtine (TPO) speelt een centrale rol in de aan-

maak van trombocyten. Er is een min of meer constante 

productie in de lever. TPO bindt via specifieke receptoren 

zowel aan de megakaryocyten als aan de trombocyten. 

Door hun ‘TPO absorberend vermogen’ bepaalt het aantal 

circulerende trombocyten de serumspiegel van vrij TPO. 

Bij een laag aantal trombocyten in het bloed wordt er wei-

nig TPO weggevangen en zal – bij gelijkblijvende TPO-

productie in de lever – de vrije TPO-bloedspiegel hoog 

zijn. Dit vrije TPO zal de megakaryocyten stimuleren tot 

hogere trombocytenproductie. Ook interleukine-6 heeft 

een belangrijke stimulerende werking op de trombopo-

ese. Dit verklaart de trombocytose die vaak wordt gezien 

bij infecties.

Trombocyten verblijven ongeveer tien dagen in 

de circulatie, waar het normale aantal 150-350 × 109/l 

Tabel 8.21 Oorzaken van trombocytopenie.

verminderde aanmaak
 − stamcelafwijkingen (aplastische anemie; myelodysplasie) 
 − beenmerginfiltratie
 − straling/cytostatica
 − vitamine B12-/foliumzuurdeficiëntie
 − geneesmiddelen (chlooramfenicol, fenylbutazon)

verhoogd verbruik/destructie
 − autoantistoffen

• primair (ITP) 
• secundair (LE, aids, lymfoproliferatieve ziekten)

 − alloantistoffen
• neonatale trombocytopenie
• posttransfusiepurpura

 − geneesmiddelafhankelijke immuniteit (heparine, kinine, penicillinen, 
acetylsalicylzuur, goud) 

 − splenomegalie (hypersplenie)
 − intravasale stolling
 − massaal bloedverlies
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zorg. Recent is het peptide TPO-mimeticum romiplostim 

geregistreerd voor derdelijnsbehandeling van AITP.

Een belangrijke oorzaak voor een verhoogd verbruik 

van trombocyten is diffuse intravasale stolling (zie paragraaf 

7.2). Trombocytopenie ziet men ook bij trombotische trom-

bocytopenische purpura (TTP, ziekte van Moschcowitz), die 

wordt gekenmerkt door trombocytopenie en microan-

giopathische hemolytische anemie met fragmentocyten. 

Vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, is er ook sprake van 

een nierfunctiestoornis, wisselende cerebrale symptomen 

en hoge koorts. Centraal in de pathogenese staat een (func-

tioneel) tekort aan ADAMTS-13 (a disintegrin and metal-

loprotease with thrombospondin motif). Dit is een metal-

loprotease dat normaliter von-willebrandfactor (vWF) 

afbreekt tot kleinere multimeren en monomeren. Een 

tekort aan ADAMTS-13 leidt tot het ontstaan van grote 

vWF-multimeren die de vorming initiëren van (arteriële) 

trombi die voornamelijk bestaan uit trombocyten, en vWF 

en slechts weinig fibrine bevatten. Deze ‘ruwe’ trombi 

veroorzaken een mechanische hemolyse van de passe-

rende erytrocyten. Een familiaire ADAMTS-13-deficiëntie 

berust op mutaties in het coderende gen. De verworven 

ADAMTS-13-deficiëntie berust bij een groot deel van de 

patiënten op autoantistoffen tegen dit metalloprotease. 

TTP kan optreden in het kader van virale infectie (hiv, 

CMV), tijdens zwangerschap, bij maligniteiten en tijdens 

behandeling met cytostatica. Het mechanisme van deze 

associaties is nog onduidelijk. Plasmaferese is de therapie 

van eerste keus en heeft de mortaliteit van 90% terugge-

bracht tot < 25%. Bij plasmaferese worden zowel exogeen 

ADAMTS-13 geïnfundeerd als autoantistoffen verwijderd. 

Derhalve is plasmaferese effectiever dan plasma-infusie. 

Vaak worden ook tevens corticosteroïden gegeven om de 

autoantistofproductie te remmen. Veelbelovend lijkt hier-

voor ook rituximab, de monoklonale anti-CD20-antistof.

Het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) behoort 

ook tot de microangiopathische hemolytische anemieën, 

maar verschilt op een aantal punten van TTP. Bij deze 

ziekte ontbreken de cerebrale symptomen en is de activi-

teit van het ADAMTS-13 normaal. HUS wordt vaker bij 

kinderen gezien, niet zelden in aansluiting aan een ente-

ritis veroorzaakt door toxische E. coli-stammen. Plasmafe-

rese is bij HUS ineffectief.

Kernpunt

• Purpura is een uiting van ernstige trombocytopenie 

en dient altijd met spoed geanalyseerd te worden.

Casuïstiek 

• Te weinig en te grote bloedplaatjes op de kinder-

leeftijd: de ‘giant platelet’-syndromen

Fc-receptoren van de macrofagen in milt (en lever) ver-

sneld afgebroken. AITP kan worden onderscheiden in een 

acute en een chronische vorm. De acute vorm komt vooral 

voor op de kinderleeftijd en wordt niet zelden voorafge-

gaan door een virale luchtweginfectie. Het is meestal een 

passagère aandoening waarbij spontaan herstel optreedt 

na enkele dagen tot maanden; ze recidiveert zelden. De 

chronische vorm komt vooral voor bij mensen tussen 20 

en 40 jaar (maar ook bij ouderen!), bij vrouwen wat vaker 

dan bij mannen. Deze vorm begint vaak sluipend met een 

milde hemorragische diathese en kan jaren duren. AITP 

kan echter ook beginnen als een acute fulminante levens-

bedreigende hemorragische diathese. Bij lichamelijk on-

derzoek vindt men behalve de tekenen van hemorragische 

diathese weinig afwijkingen. De ernst van de bloeding is 

niet altijd gecorreleerd met het absolute aantal trombo-

cyten, omdat er naast de trombocytopenie ook nog een 

door de antistoffen veroorzaakte trombocytopathie kan 

voorkomen. Bepaling van trombocytspecifieke antistoffen 

heeft een lage sensitiviteit en specificiteit en draagt niet 

echt bij aan het stellen van de diagnose. Van groot belang 

is het door middel van beenmergonderzoek aantonen van 

een normaal tot hoog aantal megakaryocyten en het uit-

sluiten van andere oorzaken van trombocytopenie, onder 

andere de pseudotrombocytopenie. 

Therapie. Bij de behandeling laat men zich niet zozeer lei-

den door het trombocytengetal, als wel door de ernst van 

de bloedingsneiging. Bij AITP zijn corticosteroïden nog 

steeds de therapie van eerste keus. Er bestaan verschillende 

doseringsschema’s die niet goed met elkaar zijn vergele-

ken. In 70% van de gevallen heeft deze therapie effect. Bij 

ongeveer de helft van de patiënten recidiveert de AITP 

echter. Tot voor kort was splenectomie standaard de twee-

delijnsbehandeling. Tegenwoordig gebeurt dat overigens 

meestal laparoscopisch. Hiermee wordt in ongeveer 75% 

van de gevallen een complete remissie bereikt, veelal per-

manent. Preoperatief moet men vaccineren (zie paragraaf 

8.2.5 onder Hereditaire sferocytose). Tegenwoordig wordt 

vaak rituximab gebruikt, een anti-CD20-monoklonale an-

tistof, waarmee tot 65% van de patiënten een respons ver-

krijgt. De exacte waarde van rituximab wordt momenteel 

onderzocht. Intraveneuze gammaglobuline geeft dikwijls 

een snel maar tijdelijk effect en kan nuttig zijn bij de voor-

bereiding van operaties. Bij recidieven na splenectomie 

kan men behandeling met immuunsuppressiva overwe-

gen. Het bestaan van bijmilten moet worden uitgesloten. 

Omdat bij AITP door de hoge turnover van zowel de 

trombocyten als van het trombocytgebonden TPO de 

TPO-bloedspiegels niet of nauwelijks verhoogd zijn, is er 

een rationale voor het gebruik van exogeen TPO. Omdat 

recombinant TPO sterk immunogeen is gebleken, zijn er 

daarna studies gedaan met TPO-mimetica. Tot 80% van de 

therapieresistente AITP-patiënten had een (soms specta-

culaire) respons. Een verhoogde trombose-incidentie en 

mogelijk toegenomen beenmergfibrose zijn punten van 
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kocyten die samen met trombocyten tot aggregaatvor-

ming aanleiding geven;

 − vermijden van onnodige risico’s, in het bijzonder im-

munisatie en infectieoverdracht.

Er wordt een beknopt overzicht gegeven van de ver-

schillende bloedproducten en hun specifieke indicaties. 

Daarna volgt een korte beschrijving van de risico’s van 

bloedtransfusies.

Casuïstiek 

• ‘Blind’ transfusiebeleid bij patiënten met acuut 

ernstig bloedverlies

8.5.1   Erytrocytentransfusies 

Erytrocyten worden getransfundeerd in die situaties 

waarin de zuurstoftransportcapaciteit van het bloed te-

kortschiet en snelle correctie behoeft. De indicatie wordt 

niet bepaald door een absolute, voor iedereen gelijke kri-

tische ondergrens voor het hemoglobinegehalte, maar is 

afhankelijk van individuele factoren zoals de ernst van de 

klachten ten gevolge van de anemie, de snelheid waarmee 

de anemie is ontstaan, de leeftijd van de patiënt en de 

daarmee samenhangende cardiopulmonale conditie. Ook 

zal zeker niet in alle gevallen gestreefd moeten worden 

naar een herstel van referentiewaarden van hemoglobine 

en hematocriet. Zo is bijvoorbeeld in gevallen van vermin-

derde weefselperfusie (shock) een wat lagere hematocriet 

(0,30 l/l) beter voor de zuurstoftransportcapaciteit van het 

bloed, omdat de doorstroming beter is door de lagere vis-

cositeit. Eén eenheid erytrocytenconcentraat leidt bij een 

niet-bloedende volwassene tot een hemoglobinestijging 

van ongeveer 0,5 mmol/l.

Donor en ontvanger moeten identiek of compatibel zijn 

met betrekking tot de AB0-bloedgroep en het resus (D-)

antigeen. Resus (D-)negatieve meisjes en vrouwen in de 

reproductieve leeftijd moeten altijd resus (D-)negatieve 

bloedproducten ontvangen. Direct vóór transfusie wordt 

een kruisproef uitgevoerd met het serum van de ontvan-

ger en de erytrocyten van de donor. Hiermee detecteert 

men zowel de (AB0-bloedgroepafhankelijke) ‘natuurlijke’ 

erytrocytenantistoffen (tabel 8.23) als de zogenoemde 

irregulaire antistoffen tegen erytrocytenantigenen. Deze 

laatste kunnen ontstaan door eerdere transfusies of zwan-

gerschappen. In veel ziekenhuizen wordt het serum van 

patiënten onderzocht op de aanwezigheid van irregulaire 

antistoffen tegen erytrocytenantigenen. Hiervoor ge-

bruikt men een zorgvuldig samengesteld panel van twee 

of drie cellen waarop alle belangrijke rodecelantigenen 

voorkomen. Het vastleggen van deze gegevens is van het 

grootste belang voor de patiënt omdat, indien er ooit 

erytrocytenantistoffen met een bepaalde specificiteit aan-

toonbaar zijn geweest, de patiënt daarna altijd bloed moet 

8.4.3   Trombocytose 

Een reactieve trombocytose (waarden > 450 × 109/l) ziet 

men regelmatig na grote bloedingen, na operaties, bij 

ijzergebrek en ontstekingen en bij sommige malignitei-

ten (tabel 8.22). Het mechanisme is niet geheel bekend. De 

trombocytose kan bijzonder sterk zijn na splenectomie 

(waarden tot ver boven 1000 × 109/l). Soms vindt men dan 

ook spontane aggregatie van de trombocyten. De kans 

op het ontstaan van veneuze trombose en embolie is dan 

vergroot, zodat deze patiënten tijdelijk moeten worden 

behandeld met aggregatieremmers (bijvoorbeeld ace-

tylsalicylzuur). Daarnaast kent men het beeld van de es-

sentiële trombocytemie, een stamcelafwijking die tot de 

myeloproliferatieve ziekten behoort. Evenals de uiterst 

zeldzame megakaryoblastenleukemie (AML-M7) wordt 

deze ziekte besproken in hoofdstuk 9.

Kernpunten

• Trombocytopenie leidt tot purpura en (soms) tot 

slijmvliesbloedingen.

• Beenmergonderzoek is essentieel voor het differen-

tiëren van trombocytopenie door gestoorde aan-

maak en trombocytopenie door verhoogd verbruik 

en/of verhoogde afbraak.

• Bij auto-immuuntrombocytopenie is prednison de 

therapie van eerste keus.

• TTP heeft een hoge mortaliteit en moet zeer snel 

met plasmaferese worden behandeld.

8.5  Bloedtransfusies: indicaties en risico’s

De moderne transfusiepraktijk bestaat uit de zogenoemde 

componententherapie: men transfundeert in plaats van 

‘vol’ bloed slechts die component (bijvoorbeeld erytrocy-

ten, plasmabestanddelen) waaraan een tekort bestaat. Dit 

heeft een aantal redenen:

 − optimaal gebruik van het schaarse donorbloed;

 − de meest ideale bewaaromstandigheden zijn voor alle 

bestanddelen anders (plasma –30 °C, trombocyten 22°C 

en erytrocyten 4 °C). Tevens bevat vol bloed veel leu-

Tabel 8.22 Oorzaken van trombocytose.

primair:
 − essentiële trombocytose*
 − andere myeloproliferatieve ziekten*

secundair:
 − postoperatief
 − na grote bloedingen
 − (chronische) infecties
 − Fe-gebrek
 − niet-hematologische maligniteiten

* Zie paragraaf 9.4. 
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 − patiënten die een electieve chirurgische ingreep onder-

gaan;

 − patiënten met zeldzame bloedgroepen en/of antistof-

fen tegen frequent voorkomende bloedgroepantige-

nen.

Een speciale vorm van autotransfusie is de intraopera-

tieve hemodilutie. Hierbij wordt op de operatiekamer 

direct vóór de operatie bloed afgenomen dat tijdens en 

(vooral) na de ingreep weer wordt teruggegeven aan de 

patiënt. Het ontstane volumetekort wordt aangevuld 

met plasmavervangmiddelen. Er zijn aanwijzingen dat 

de (tijdelijk) lage hematocriet niet alleen goed wordt 

verdragen, maar zelfs voordeel kan opleveren voor de 

zuurstofconsumptie.

Kernpunt

• De indicatie voor een erytrocytentransfusie wordt 

niet bepaald door een absolute, voor iedereen ge-

lijke kritische ondergrens voor het hemoglobinege-

halte, maar is afhankelijk van individuele factoren. 

Het ‘behandelen van een getal’ is een kunstfout.

Casuïstiek 

• Ernstig bloedverlies bij een patiënt met anti-c-

alloantistoffen en een bijzondere resusbloedgroep 

behandeld met compatibel erytrocytenconcentraat 

uit de bloedbank van de Raad van Europa

  Intermezzo 8.3 

De geschiedenis van de transfusiegenees-

kunde

De Engelse arts Richard Lover publiceerde als eerste 

over transfusie van bloed bij honden (1666). 

De eerste transfusie bij de mens werd kort daarop 

(1667) uitgevoerd door de Fransman Jean Denis, hof-

arts van Lodewijk XIV. Hij transfundeerde een 15-ja-

rige jongen met het bloed van een hond. Men gaf de 

voorkeur aan dierenbloed boven mensenbloed omdat 

dit laatste mogelijk verontreinigd was door passie of 

ondeugd. Denis voerde zijn vijfde transfusie uit bij 

een 34-jarige man die al zeven à acht jaar in de war 

was als gevolg van een ongelukkige liefde. De trans-

fusie van ongeveer 150 ml kalverbloed verliep zonder 

problemen. Twee dagen later werd een tweede trans-

fusie echter gevolgd door wat wij nu kennen als een 

hemolytische transfusiereactie. De patiënt hertelde 

hiervan, knapte geestelijk op en keerde terug naar zijn 

vrouw. Hij overleed echter enkele maanden later na 

een (technisch) mislukte transfusie. Dit leidde ertoe 

dat het Franse parlement in 1678 transfusies verbood 

ontvangen dat negatief is voor het antigeen waartegen 

deze antistoffen waren gericht (zie verder). Gewone ery-

trocytenconcentraten bevatten altijd nog een aanzienlijke 

hoeveelheid leukocyten. Het is mogelijk de leukocyten door 

middel van filtratie over een wattenkolom (celluloseacetaat-

kolom) voor meer dan 95% te verwijderen: gefiltreerd erytrocy-

tenconcentraat. Tot voor kort waren de indicaties:

 − voorkoming van HLA-immunisatie bij (potentiële) 

polytransfusees (patiënten met leukemie, aplastische 

anemie, voor en na beenmergtransplantatie, nierdialyse 

enzovoort);

 − voorkoming van koortsreacties bij patiënten die al HLA-

antistoffen hebben gevormd.

Tegenwoordig worden uitsluitend gefiltreerde erytrocy-

tenconcentraten gebruikt.

Erytrocytenconcentraten bevatten ook ongeveer 70 ml 

plasma. Dit kan worden verwijderd door middel van was-

singen met fysiologisch zout: ‘gewassen’ erytrocyten. De indi-

caties zijn:

 − verwijdering van IgA bij patiënten met een (partiële) 

IgA-deficiëntie, ter voorkoming van ernstige anafylacti-

sche reacties;

 − bij patiënten met ernstige koortsreacties ondanks filtra-

tie van de erytrocyten.

Sommige patiënten hebben in hun serum zeer vele irre-

gulaire erytrocytantistoffen of antistoffen tegen antige-

nen die in hoge frequentie voorkomen. Het kan dan zeer 

moeilijk tot vrijwel onmogelijk zijn compatibel bloed te 

vinden. Voor deze patiënten kunnen in vloeibare stikstof 

bij –196°C onbeperkt erytrocyten worden bewaard die 

afkomstig zijn van de patiënt zelf, of van de (zeldzame) 

donors die negatief zijn voor alle antigenen waartegen de 

patiënt antistoffen heeft.

Vooral als gevolg van de in brede kringen van de bevol-

king bestaande angst voor het overbrengen van infecties (in 

het bijzonder hiv) via bloedtransfusie, is er de laatste tijd 

veel belangstelling voor de zogenoemde autotransfusie: 

het transfunderen van een patiënt met eigen bloed. Men 

voorkomt hiermee niet alleen de overdracht van infec-

tieziekten, maar ook de kans op allo-immunisatie tegen 

erytrocytenantigenen. Voor deze procedure komen in aan-

merking:

Tabel 8.23  AB0-bloedgroepantigenen en 
-antistoffen.

bloedgroep genotype rodecelantigeen plasma-antistof

A B anti A anti B

A AA/A0 + – – +

B BB/B0 – + + –

AB AB + + – –

0 00 – – + +
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8.5.4   Plasmaproducten

Plasma bevat onder andere albumine, immunoglobuline 

en stollingsfactoren. Het kan als ‘vers plasma’ vrijwel di-

rect na afname worden ingevroren, en bevat dan 90 à 100% 

van de uitgangswaarde van alle stollingsfactoren. Tevens 

is het mogelijk uit plasma stollingsfactoren te isoleren en 

te concentreren, bijvoorbeeld factor VIII, of het vierstol-

lingsfactorenpreparaat (dat de factoren II, VII, IX en X 

bevat). Indicaties voor het gebruik van deze stollingsfac-

torenpreparaten worden besproken in paragraaf 7.2. Vers 

plasma (fresh frozen plasma: FFP) werd en wordt (helaas) 

nog frequent perioperatief gebruikt, met als voornaamste 

doel volume-expansie. Dat is onjuist, omdat FFP wat de 

infectietransmissie betreft als een onveilig product moet 

worden beschouwd. Daarnaast is het de (te schaarse) bron 

voor de productie van gezuiverde stollingsproducten. In 

bovengenoemde situaties kan het FFP zeer goed worden 

vervangen door andere zogenoemde plasma-expanders, 

zoals gelatineoplossingen, dextranen of albumineoplos-

singen. FFP moet alleen worden gegeven bij bloedingen 

bij patiënten met een aangetoonde aangeboren of verwor-

ven stollingsfactordeficiëntie indien de geconcentreerde 

preparaten niet beschikbaar of niet geïndiceerd zijn. Een 

verworven stollingsfactordeficiëntie kan onder andere 

optreden bij massaal bloedverlies en bij behandeling met 

cumarinederivaten. Omdat het plasma de zogenaamde 

natuurlijke bloedgroepantistoffen bevat, moet het iden-

tiek of compatibel zijn met dat van de ontvanger. Een 

zeldzame indicatie voor FFP-toediening is trombotische 

trombocytopenische purpura. 

Kernpunten

• Tegenwoordig worden uitsluitend gefiltreerde ery-

trocytenconcentraten gebruikt.

• Men moet altijd controleren of de trombocyten-

transfusie leidt tot de verwachte stijging van het 

trombocytenaantal in het bloed.

• FFP moet alleen worden gegeven bij bloedingen 

bij patiënten met een aangetoonde aangeboren of 

verworven stollingsfactordeficiëntie.

8.5.5   Risico’s van bloedtransfusies 

Transfusiereacties kan men onderverdelen in vroege en 

late reacties, die elk weer bestaan uit reacties van immu-

nologische en niet-immunologische aard (tabel 8.24 en 

8.25).

Vroege, immunologisch gemedieerde 
transfusiereacties 
Aangezien een bloedtransfusie als een ‘vloeibare or-

gaantransplantatie’ kan worden beschouwd, is het niet 

verwonderlijk dat antistoffen tegen het ‘transplantaat’ 

en dat de paus een jaar later een ban uitsprak over 

transfusies. 

Pas ruim een eeuw later verrichtte de Engelse ob-

stetricus James Blundell de eerste mens-menstransfu-

sie. Hij was de eerste die transfusie als een mogelijk-

heid zag om ernstig bloedverlies te behandelen, in het 

bijzonder bloedingen postpartum. 

De moderne transfusiegeneeskunde begon in 1900 

met de ontdekking van de bloedgroepen door Karl 

Landsteiner.

8.5.2   Trombocytentransfusies 

Trombocyten kunnen uit plaatjesrijk plasma of uit de 

buffy coat van een eenheid donorbloed worden geïsoleerd. 

Afhankelijk van de bereidingswijze is er een wisselende 

verontreiniging met leukocyten en erytrocyten. Om HLA-

immunisatie te voorkomen, moet het aantal leukocyten 

zo laag mogelijk zijn. Indicaties voor trombocytentrans-

fusies zijn:

 − profylaxe van bloedingen bij patiënten met een trom-

bocytenaantal < 10 × 109/l. Dit zijn meestal patiënten 

die met intensieve cytostatische therapie worden be-

handeld in verband met maligne bloedziekten;

 − behandeling van bloedingen bij patiënten met een 

trombocytopenie of trombocytopathie. Dit gebeurt on-

afhankelijk van het aantal trombocyten bij de patiënt;

 − profylactisch bij chirurgische ingrepen bij patiënten 

met een trombocytopenie of -pathie;

 − bij massaal bloedverlies.

Men moet altijd controleren of de trombocytentransfusie 

leidt tot de verwachte stijging van het trombocytenaantal 

in het bloed. Voor een optimale opbrengst is het belang-

rijk dat de AB0-bloedgroep van de donor identiek of com-

patibel is met die van de ontvanger. Normaliter zijn trom-

bocytenkruisproeven niet nodig. Alleen bij patiënten met 

HLA- en/of trombocytspecifieke antistoffen is het nodig 

geselecteerde trombocytenconcentraten te geven. Deze 

selectie kan men uitvoeren door middel van kruisproeven 

of HLA- en/of trombocytenantigeentypering van donor 

en ontvanger. Overigens hebben trombocytentransfusies 

bij patiënten met autoantistoffen tegen trombocyten 

slechts een kort effect doordat de donortrombocyten ook 

versneld worden afgebroken.

8.5.3   Granulocytentransfusies 

Granulocytentransfusies werden in het verleden nogal 

eens gegeven aan patiënten die een zeer ernstige granu-

locytopenie hadden en die ten gevolge van een ernstige in-

fectie hoge koorts bleven houden, ondanks antibiotische 

therapie. Gezien de vele problemen bij deze transfusies 

worden ze tegenwoordig nauwelijks meer uitgevoerd, 

behalve misschien bij kleine kinderen.
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HLA-antigenen op getransfundeerde leukocyten (die als 

‘verontreiniging’ aanwezig kunnen zijn in erytrocyten- en 

trombocytenconcentraten) geven aanleiding tot koortsre-

acties, die soms gepaard gaan met koude rillingen en bot-

pijnen. Deze reacties zijn gelukkig meestal niet ernstig en 

kunnen eenvoudig worden behandeld met antipyretica. 

Preventie is in dezen het allerbelangrijkst: toediening van 

gefiltreerde erytrocyten- en trombocytenconcentraten. 

Wanneer HLA-antistoffen aanwezig zijn, worden ge-

transfundeerde trombocyten versneld afgebroken, hetzij 

intravasaal, hetzij in de milt. Men moet dan trombocyten 

transfunderen die de betreffende HLA-antigenen missen.

Een van de ernstigste transfusiereacties is de TRALI 

(transfusion-induced acute lung injury). Dit is een non-

cardiogeen longoedeem, optredend binnen zes uur na 

transfusie van met name plasmabevattende producten. De 

incidentie wordt geschat op 1 : 5000 transfusies. Dit beeld 

wordt veroorzaakt door antistoffen die gericht zijn tegen 

granulocytspecifieke antigenen (soms ook door HLA-

antistoffen). Door sommigen wordt een additionele pre-

disponerende factor verondersteld, zoals infectie, hypoxie 

of de aanwezigheid van bioactieve lipiden in bewaarde 

bloedproducten. TRALI wordt vooral gezien wanneer de 

genoemde antistoffen in hoge concentraties in donor-

bloed of -plasma aanwezig zijn. De reactie is mogelijk het 

gevolg van agglutinatie en degradatie van leukocyten in 

de longen.

Gelukkig zeer zeldzaam zijn ernstige anafylactische re-

acties, die ontstaan na toediening van soms slechts enkele 

milliliters plasma of plasmabevattende bloedproducten. 

De patiënten krijgen acuut last van misselijkheid, braken, 

buikkrampen en diarree, en ontwikkelen in korte tijd een 

zeer ernstige, moeilijk behandelbare hypotensie, gepaard 

gaand met een bronchospasme. Koorts maakt geen onder-

deel uit van anafylactische shock. De reactie wordt ver-

oorzaakt door anti-IgA-antistoffen, die bij patiënten met 

een IgA-deficiëntie worden gevormd na contact met IgA, 

maar die ook ‘natuurlijk’ kunnen voorkomen. IgA-defi-

ciëntie kan voorkomen in het kader van een immuunde-

ficiëntieziekte, maar ook bij gezonde donors (frequentie 

circa 1 : 700). Behandeling van deze potentieel dodelijke 

anafylactische shock moet plaatsvinden met adrenaline, 

corticosteroïden en antihistaminica. Gelukkig verlopen 

de reacties bij IgA-deficiënte personen ook milder en zijn 

gevormd kunnen worden. Deze zijn gericht tegen incom-

patibele antigenen op erytrocyten, trombocyten, leukocy-

ten of plasma-eiwitten.

De ernstigste vroege transfusiereactie is de acute hemo-

lytische transfusiereactie, die berust op de aanwezigheid van 

circulerende rodecelantistoffen. Bij het op de juiste wijze 

uitvoeren van bloedgroepbepalingen en kruisproef is de 

kans op een dergelijke ernstige hemolytische transfusiere-

actie vrijwel nihil. De reactie kenmerkt zich door koorts, 

koude rillingen en (soms massale, intravasale) hemolyse 

met de daarbij behorende verschijnselen van hyperbili-

rubinemie, verlaagd haptoglobine, een hoog serum-LDH 

en soms hemoglobinemie en hemoglobinurie. Gevreesde 

complicaties zijn:

 − acute nierinsufficiëntie (acute tubulusnecrose), deels 

door de vaak optredende hypotensie, deels door nier-

beschadiging door de erytrocytenmembraanresten;

 − intravasale stolling, in het bijzonder in de nier, die het 

gevolg is van het massaal vrijkomen van bloedstol-

lingsbevorderende stoffen (tromboplastine) uit de 

afgebroken erytrocyten.

Bij zeer ernstige reacties kan deze intravasale stolling 

leiden tot een hemorragische diathese op basis van ver-

bruik van stollingsfactoren. Van belang is dat de boven-

beschreven ‘klassieke’ symptomen vrijwel alle kunnen 

ontbreken bij patiënten onder narcose. Hemoglobinurie 

kan dan het enige symptoom zijn. De transfusie moet 

uiteraard onmiddellijk worden gestaakt, terwijl bloed 

moet worden afgenomen voor herhaling van bloed-

groepbepalingen en kruisproeven om de oorzaak van de 

hemolyse op te sporen (bijvoorbeeld een administratieve 

fout). Het handhaven van een hoge urineproductie (> 100 

ml per uur) met behulp van grote hoeveelheden intrave-

neus vocht en diuretica staat centraal in de preventie van 

nierinsufficiëntie.

HLA-antigenen (zie paragraaf 5.2 en 5.8) zijn sterk im-

munogeen en zullen dan ook, bij frequente transfusie 

van cellen die deze antigenen bevatten (leukocyten en 

trombocyten), vaak aanleiding geven tot het ontstaan van 

HLA-antistoffen. Interactie van deze antistoffen met de 

Tabel 8.25 Late transfusiereacties en hun oorzaken.

immunologisch:
 − uitgestelde hemolyse 

 − posttransfusiepurpura 

 − graft-versus-hostziekte

 − anamnestische respons erytro-
cytenantistoffen

 − trombocytenantistof (anti-
HPA-1a)

 − donorlymfocyten in immuun-
deficiënte ontvanger

niet-immunologisch:
 − transmissie van infecties 

 − transfusiehemosiderose

 − hepatitis B en C, hiv, CMV, EBV, 
malaria, lues, parvovirus B19

 − ijzerstapeling door ≥ 100 trans-
fusies

Tabel 8.24  Vroege transfusiereacties en hun 
oorzaken.

immunologisch:
 − acute hemolyse met symp-

tomen
 − koorts zonder hemolyse
 − anafylactische shock 

urticaria
 − TRALI

 − erytrocytenantistoffen 
 HLA-antistoffen 

 − IgA-antistoffen 
 − IgE-antistoffen tegen aller-

genen 
 − granulocytenantistoffen, soms 

HLA
 − bioactieve lipiden

niet-immunologisch:
 − koorts/sepsis
 − hemolyse zonder symptomen 

hypothermie
 − decompensatio cordis

 − bacteriële infectie donorbloed
 − fysische/chemische destructie 

donorbloed
 − massale infusie koud bloed 
 − volumeoverbelasting
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vindt men een positieve directe antiglobulinetest, een 

laag haptoglobine en, afhankelijk van de ernst, een ver-

hoogd bilirubine en LDH. Een goede registratie van irre-

gulaire erytrocytenantistoffen (liefst landelijk) is voor de 

preventie van het grootste belang. De patiënten moeten in 

ieder geval altijd een bloedgroepenkaart bij zich dragen 

waarop staat aangegeven welke irregulaire erytrocytenan-

tistof ooit is aangetoond.

Sommige patiënten ontwikkelen enkele dagen na een 

transfusie een ernstige trombocytopenie met hemor-

ragische diathese: posttransfusionele purpura (PTP). Deze 

reactie berust op de aanwezigheid van alloantistoffen 

tegen sommige trombocytspecifieke antigenen, vooral 

het zogenoemde HPA-1a-antigeen (Zwa of PLa1). In wezen 

is dit ook een uitgestelde transfusiereactie, die vooral 

ontstaat bij patiënten die tevoren geïmmuniseerd zijn 

tegen het betreffende antigeen (meestal tijdens een zwan-

gerschap). Transfusie van HPA-1a-positieve trombocyten 

in een HPA-1a-negatieve patiënt (2% van de bevolking) 

leidt tot snelle vorming van alloantistoffen, die aanvan-

kelijk niet alleen de getransfundeerde HPA-1a-positieve 

donortrombocyten afbreken, maar ook de eigen HPA-1a-

negatieve trombocyten. Deze ‘onnauwkeurigheid’ van de 

antistoffen verdwijnt na enkele dagen tot weken. Daarom 

recidiveert PTP op korte termijn niet. De behandeling 

bestaat uit toediening van intraveneus gammaglobuline, 

trombocytentransfusie en eventueel corticosteroïden of 

plasmaferese. Het zal duidelijk zijn dat de trombocyten-

transfusies niet HPA-1a-compatibel hoeven te zijn.

Bij patiënten met een ernstige stoornis in de immuno-

logische afweer (congenitale immuundeficiënties en na 

allogene of autologe beenmergtransplantatie) kunnen 

donorlymfocyten aanleiding geven tot de zogenoemde 

graft-versus-hostziekte. Deze ziekte berust op een reactie van 

de donorlymfocyten tegen niet-passende HLA-antigenen 

bij de ontvanger. Preventie is mogelijk door bestraling 

van alle bloedproducten bij deze immuundeficiënte ont-

vangers.

Late, niet-immunologisch gemedieerde 
transfusiereacties 
Hiertoe worden de via transfusie overgebrachte infecties 

gerekend. Klinisch en epidemiologisch het belangrijkst 

zijn vooral virale infecties: hepatitis B, hepatitis C, hu-

maan immunodeficiëntievirus (hiv), cytomegalovirus en 

het epstein-barr-virus, en mogelijk ook parvovirus B19. 

Bovendien is niet uitgesloten dat ook de variant ziekte 

van Creutzfeldt-Jakob door bloedtransfusies kan worden 

overgebracht. In bepaalde gebieden in Japan en in het 

Caribische gebied bestaat bovendien de mogelijkheid van 

transmissie van het HTLV, een T-cellymfotroop virus dat 

aanleiding kan geven tot een ernstig neurologisch beeld 

(tropische spastische paraparese) en een bepaald soort T-

celmaligniteit. Zeldzaam is de transmissie van toxoplas-

mose, lues, malaria en trypanosomiasis. Overdracht van 

CMV, EBV en HTLV-1 is celgebonden. Om de kans op be-

dan beperkt tot urticaria. Preventie bestaat uit toediening 

van erytrocytenconcentraten waaruit het IgA-bevattende 

plasma door zesvoudige wassing is verwijderd. Ook kan 

men bloed gebruiken van IgA-loze donors.

Bij ontvangers met een atopie kunnen ook allergische 

reacties ontstaan indien het getransfundeerde product 

de allergenen bevat waarvoor de patiënt overgevoelig is. 

Het kan ook andersom: de donor heeft IgE-antistoffen en 

in de ontvanger circuleert het antigeen. Het betreft vaak 

voedingsmiddelenallergenen die in het te transfunderen 

product terechtkomen indien de donor vlak voordat hij 

bloed geeft het voedingsmiddel heeft genuttigd. Reacties 

zijn vaak zeer mild en kunnen met eenvoudige antihis-

taminica worden bestreden c.q. voorkomen. Bij ernstige 

reacties moet men gewassen donorerytrocyten geven.

Vroege, niet-immunologisch gemedieerde 
transfusiereacties 
Soms wordt een transfusie gecompliceerd door sepsis met 

acuut ontstane hoge koorts, soms met bloeddrukdalin-

gen en zelfs hemolyse. Een en ander berust op bacteriële 

verontreiniging van het toegediende bloedproduct. He-

molyse zonder begeleidende klinische verschijnselen kan 

berusten op destructie van het toegediende bloed door 

bijvoorbeeld verhitting of vermenging met geneesmid-

delen. Gezien de bestaande hoge kwaliteitseisen zijn bo-

venbeschreven complicaties in Nederland uitermate zeld-

zaam. Bij massale transfusie van erytrocytenconcentraten 

kan bij de patiënt een aanzienlijke hypothermie ontstaan. 

Vooral bij oudere patiënten met een verminderde hart-

functie kunnen transfusies leiden tot overbelasting van de 

circulatie, met verschijnselen van decompensatio cordis.

Late, immunologisch gemedieerde 
transfusiereacties 
Soms ontstaat zeven tot tien dagen na een transfusie een 

zogenoemde uitgestelde hemolytische transfusiereactie. Deze 

reactie berust op de anamnestische respons van een pa-

tiënt die in het verleden is geïmmuniseerd tegen erytro-

cytenantigenen, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap 

of na eerdere transfusies. Na verloop van tijd zijn deze 

antistoffen niet meer in het bloed aantoonbaar, zodat bij 

de kruisproef vóór de transfusie geen antistoffen tegen 

donorerytrocyten kunnen worden aangetoond. Echter, na 

transfusie met erytrocyten die het betreffende antigeen 

bevatten, komt de antistofproductie snel op gang en leidt 

dan na korte of langere tijd tot afbraak van de getransfun-

deerde erytrocyten. In tegenstelling tot de acute hemoly-

tische transfusiereactie zijn er meestal weinig klinische 

verschijnselen. In uitzonderlijke gevallen kan er echter 

ook een ernstige hemolyse zijn die leidt tot acute nierin-

sufficiëntie. Zeven tot tien dagen na de transfusie wordt 

men geconfronteerd met een snelle daling van het hemo-

globinegehalte. Helaas wordt in dit soort gevallen slechts 

zelden de mogelijkheid van een uitgestelde hemolytische 

transfusiereactie overwogen. Bij laboratoriumonderzoek 
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Casuïstiek 

• Acute kortademigheid na transfusie van plasmabe-

vattende bloedproducten
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smetting zo klein mogelijk te maken, worden alle donors 

in Nederland voor elke bloeddonatie getest op hepatitis B, 

hepatitis C, hiv en lues. Daarnaast worden zo veel moge-

lijk producten (in het bijzonder de stollingsfactoren) door 

hittebehandeling en/of bepaalde solventia ‘virusveilig’ ge-

maakt. Deze behandelingen zijn uiteraard niet mogelijk 

voor erytrocytenconcentraten, trombocyten en FFP. Dit 

blijven derhalve producten waarbij transmissie van infec-

tieziekten mogelijk is. Dit is een van de argumenten om 

uitermate zorgvuldig te zijn bij de indicatiestelling van 

transfusies. Uitvoerige bespreking van bovengenoemde 

ziekten valt buiten het kader van dit hoofdstuk.

Ten slotte moet worden genoemd de ijzerstapeling of 

transfusiehemosiderose. Elk erytrocytenconcentraat bevat 

200-250 mg ijzer, gebonden in de hemoglobine. Omdat 

het dagelijkse ijzerverlies niet meer dan 1 mg bedraagt, 

leiden frequente transfusies bij patiënten zonder bloed-

verlies tot ijzerstapeling. Men ziet dit vooral bij patiënten 

met hemolytische anemieën en aplastische anemie. Trans-

fusiehemosiderose kan ook klinisch manifest worden na 

ongeveer 100 eenheden erytrocytenconcentraat. IJzer sta-

pelt in lever, hart en endocriene klieren, en kan leiden tot 

falen van deze organen. Men moet, indien mogelijk, tijdig 

beginnen met ijzeronttrekkende therapie (deferoxamine). 

Kernpunten

• De componententherapie vormt de basis van het 

moderne tranfusiebeleid.

• Bloedtransfusies moeten uitsluitend op strikte indi-

catie worden verricht. Geen ‘getallen behandelen’.

• Transmissie van infecties kan nooit volledig worden 

voorkomen. 
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Inleiding

Hemato-oncologie is het medisch specialisme dat zich be-

zighoudt met maligne aandoeningen van bloed, beenmerg 

en lymfeklieren.

Bloed bestaat uit bloedcellen en plasma. De bloedcellen 

worden in de eerste weken van de zwangerschap vooral aan-

gemaakt in de dooierzak en later, tot zes à zeven maanden 

zwangerschap, in de lever en de milt. Vanaf die tijd wordt 

het beenmerg de belangrijkste productieplaats. Vanaf twee 

weken na de geboorte is het beenmerg onder normale om-

standigheden de enige plaats van bloedaanmaak (hemato-

poëse). Tijdens de jeugdjaren vindt in alle beenmerg he-

matopoëse plaats, maar in de loop der jaren ontstaat steeds 

meer ‘vervetting’, voortschrijdend van distaal richting 

centraal. Daarom vindt bij volwassenen de hematopoëse al-

leen plaats in schedel, wervels, borstbeen, ribben, bekken en 

proximale humeri- en femoradelen. Zelfs deze mergdelen 

bestaan voor 50% uit vet. Bij diverse ziekten verandert dit 

vettige merg weer in hematopoëtisch merg en soms kan de 

hematopoëse zich weer uitbreiden naar lever en milt (zoge-

noemde ‘extramedullaire’ hematopoëse).

De hematopoëse begint vanuit een kleine populatie 

pluripotente stamcellen. Elke celdeling van een dergelijke 

stamcel leidt tot een nieuwe stamcel met identieke eigen-

schappen, maar ook tot een meer ‘gecommitteerde’ stamcel 

die door verdere celdelingen en celdifferentiatie kan leiden 

tot productie van de erytroïde, granulocytaire, mega-

karyocytaire en lymfatische cellen (figuur 9.1). Eén stamcel 

produceert na circa twintig celdelingen ongeveer 106 rijpe 

bloedcellen.

De hematopoëse vindt plaats onder invloed van de been-

mergmicro-omgeving, bestaande uit diverse typen stromale 

cellen. Deze stromale cellen beïnvloeden, door het mogelijk 

maken van adhesie van hematopoëtische cellen en door pro-

ductie van een veelheid aan interleukinen en groeifactoren, 

de mate van proliferatie en differentiatie van hematopoëti-

sche (stam)cellen. Daarnaast worden groeifactoren in an-

dere organen dan het beenmerg geproduceerd, zoals de nier 

en de lever. De bekendste groeifactoren die de hematopoëse 

reguleren, zijn erytropoëtine (rode reeks), trombopoëtine 

(megakaryocytaire reeks) en granulocyte colony-stimulating 

factor (G-CSF; granulocytaire reeks).

Kernpunt

 • Het beenmerg is het orgaan met de hoogste cel-

productie, waarbij gedurende het gehele leven uit 

enkele duizenden stamcellen vele miljarden rijpe 

bloedcellen per dag ontstaan.

Onder normale omstandigheden neemt de productie 

van rijpe bloedcellen ongeveer een week in beslag. Een-

maal in het bloed is de levensduur van de bloedcellen 

zeer verschillend: voor rode cellen (erytrocyten) honderd 

dagen, voor granulocyten twee dagen en voor bloedplaat-

jes (trombocyten) tien dagen. Een afwijking in twee of 

meer cellijnen berust bijna altijd op een aanmaakstoor-

nis, waarbij gedifferentieerd moet worden tussen een, 

in het algemeen maligne, beenmergziekte en een tekort 

aan nutriënten benodigd voor de hematopoëse. Een af-

wijking in slechts één cellijn kan zowel berusten op een 

beenmergziekte als op een verhoogde afbraak, verbruik 

of verlies. Voorbeelden van kwaadaardige ziekten die 

ontstaan in het beenmerg en die leiden tot verminderde 

productie van normale bloedcellen zijn myelodysplasie 

en acute leukemie. Er zijn echter ook maligne beenmerg-

aandoeningen waarbij de productie van rijpe bloedcellen 

verhoogd is, zoals polycythaemia vera, chronische myelo-

ide leukemie en essentiële trombocytemie (zogenoemde 

myeloproliferatieve ziekten).

Intermezzo 9.1 

Beenmergpunctie en beenmerg(bot)biopt

Beenmerg is vrij gemakkelijk te verkrijgen voor di-

agnostisch onderzoek. Onder plaatselijke verdoving 

wordt met een naald in de beenmergholte geprikt, 

meestal in de crista posterior superior. De naald heeft 

een mandrin; na verwijdering kan beenmerg worden 

opgezogen (beenmergpunctie). Na uitstrijken op een 

glaasje en kleuren (cytologisch onderzoek) ziet men 

beelden zoals in figuur 9.2 en figuur 9.3. Ook kan dit 

beenmerg worden geanalyseerd op het vóórkomen van 

speciale oppervlaktekenmerken (immunofenotypering) 

en van chromosomale afwijkingen (cytogenetisch 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_9, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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tie en proliferatie plaats. Een deel van deze B-cellen rijpt 

verder uit tot plasmacellen, die verantwoordelijk zijn 

voor de directe antilichaamproductie. Andere B-cellen 

worden langlevende memory B-cellen, die in staat zijn de 

antilichaamproductie zeer snel te hervatten na hernieuwd 

contact met hetzelfde antigeen.

T-lymfocyten migreren vanuit het beenmerg naar de 

thymus en differentiëren daar tot rijpe T-cellen. De eerst 

herkenbare T-cel is een T-prothymocyt die verder uitrijpt 

tot T-helpercel (CD4+) of cytotoxische T-cel (CD8+). T-

helpercellen activeren met behulp van cytokinen B-lym-

focyten tot productie van antistoffen en stimuleren hun 

proliferatie; cytotoxische T-cellen spelen een belangrijke 

rol bij de eliminatie van intracellulaire pathogenen, met 

name virussen. NK-cellen doden pathogenen en cellen 

zonder voorafgaande ‘priming’.

Het lymfatische apparaat, bestaande uit lymfeklieren, 

onderzoek en moleculair-biologisch onderzoek). Bij 

gebruik van een beenmergbiopsienaald kan deze na 

het opzuigen van beenmerg verder worden ingebracht 

in de beenmergholte, waarmee een pijpje beenmerg, 

inclusief botbalkjes (beenmergbiopt) kan worden ver-

kregen. Na fixatie en ontkalking worden coupes ver-

vaardigd, die een beter inzicht geven in de celrijkheid 

en de beenmergarchitectuur. In het cytologisch onder-

zoek van het beenmergpunctaat kunnen daarentegen 

de individuele cellen beter beoordeeld worden.

Lymfocyten worden verdeeld in B-, T- en NK-cellen. De B-

cellen worden in het beenmerg geproduceerd en migreren 

daarna naar de lymfeklieren, de milt en het lymfeweefsel 

in de long, de keel en de tractus digestivus. In de daarin 

aanwezige kiemcentra vindt na antigene stimulatie selec-

pluripotente
stamcel

promegakaryoblast pro-erytroblast
gecommiteerde

lymfoïde
progenitorcel

gecommiteerde
myeloïde

progenitorcel

megakaryoblast
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Figuur 9.1 Hematopoëse.
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9.1  Myelodysplasie

Myelodysplasie is een heterogene groep ziekten uitgaan-

de van de pluripotente hematopoëtische stamcel, leidend 

tot toenemend falen van het beenmerg. In het beenmerg 

is er ineffectieve hematopoëse, veroorzaakt door een 

vroegtijdige celdood (apoptose) en een differentiatiestoor-

nis van de hematopoëtische cellen. Hierbij spelen een 

gestoorde respons op groeifactoren en immunologische 

mechanismen een rol. In het beenmerg is hyperprolifera-

tie van hematopoëtische voorlopercellen zichtbaar, terwijl 

er sprake is van een perifere (pan)cytopenie (anemie, trom-

bocytopenie, granulocytopenie). Bij een voortschrijdende 

stoornis in de differentiatie ontstaat er een toename van 

de klonale populatie voorlopercellen tot een leukemie, 

meestal een acute myeloïde leukemie (AML). Dit treedt 

bij ongeveer 30% van de patiënten op met een myelodys-

plasie, maar de frequentie is sterk afhankelijk van het 

type myelodysplasie. AML ontstaat vaak ook zonder een 

klinisch waargenomen voorstadium van myelodysplasie: 

de-novo-AML.

Myelodysplasie komt op alle leeftijden voor, maar de 

incidentie is hoger bij ouderen; gemiddeld 5 per 100.000 

en 20-40 per 100.000 in de populatie > 70 jaar. In ongeveer 

50% van de gevallen worden verworven cytogenetische 

afwijkingen in de beenmergcellen aangetoond. In verge-

lijking met de-novo-AML komen bij myelodysplasie va-

ker deleties voor van chromosoom 5, 7, 11 en 20. Daarnaast 

komt trisomie 8 (+8) vaak voor. Sommige van deze chro-

mosomale afwijkingen zijn geassocieerd met een bepaal-

de vorm van myelodysplasie. Zo wordt het 5q-syndroom 

gekenmerkt door een macrocytaire anemie, een normaal 

of toegenomen aantal trombocyten, micromegakaryocy-

ten en hypoplasie van de rode reeks in het beenmerg. Ver-

der zijn specifieke chromosomale afwijkingen van invloed 

op de prognose van de patiënt; deze is bijvoorbeeld goed 

bij het 5q-syndroom en zeer slecht bij het bestaan van 

multipele chromosomale afwijkingen. Recent bleek dat 

het 5q-syndroom ook gevoeliger is voor behandeling met 

immunomodulatoire middelen, zoals lenalidomide.

Naast de chromosomale afwijkingen wordt de prognose 

bepaald door het subtype myelodysplasie. De subtypen 

worden onderscheiden op morfologische gronden: de 

mate van dysplasie (in een of meer hematopoëtische cel-

lijnen) en het aantal blasten (tabel 9.1).

De diagnose wordt gesteld op grond van het klinische 

beeld (klachten passend bij anemie, bloedingsneiging 

door trombocytopenie, recidiverende infecties bij gra-

nulocytopenie of een verminderde functie van granulo-

cyten), het bloedonderzoek (perifere cytopenie van een 

of meer cellijnen) en in het bijzonder de morfologie van 

het perifere bloed (hypogranulatie en/of pseudo-pelger-

huët-kernvorm van de granulocyten, macrotrombocyten) 

of het beenmerg (micromegakaryocyten, verstoorde kern-

cytoplasmaverhouding van de erytroïde reeks).

beenmerg, milt en het lymfoïde weefsel in lever en andere 

organen, moet worden gezien als één orgaan, waarbij de 

diverse onderdelen met elkaar in verbinding staan via het 

lymfestelsel en de bloedbaan. Vandaar dat de lymfoproli-

feratieve aandoeningen (chronische lymfatische leukemie, 

maligne lymfoom en plasmaceldyscrasieën) in principe 

altijd gesystematiseerd zijn.

De incidentie van hematologische maligniteiten in Ne-

derland varieert van 1 tot 20 nieuwe patiënten per 100.000 

inwoners per jaar, afhankelijk van het type. Bepaalde 

typen komen vooral bij kinderen voor (acute lymfatische 

leukemie), of voornamelijk bij ouderen (chronische lymfa-

tische leukemie, multipel myeloom).

De etiologie is in verreweg de meeste gevallen onduide-

lijk. Wel is er een verhoogde incidentie van acute leukemie 

waargenomen bij individuen die zijn blootgesteld aan ra-

dioactieve straling (Tsjernobyl) of chemische agentia zoals 

benzeen en alkylerende cytostatica. Voor twee zeldzame 

vormen van maligne lymfoom staat de rol van een virus als 

cofactor in de etiologie vast. Het betreft het burkitt-lym-

foom (epstein-barr-virus), een vorm van non-hodgkinlym-

foom dat in Afrika endemisch is, en een type T-cellymfoom 

(HTLV-1-virus; human T-cell leukemia/lymphoma virus), dat 

vooral voorkomt in het Caribische gebied en in Japan. Ook 

in situaties van ernstige immuunsuppressie (orgaantrans-

plantatie, bij aids) wordt een sterk verhoogde incidentie van 

maligne lymfomen gezien. Door epstein-barr-virus geïndu-

ceerde lymfoproliferatie speelt hierbij een rol.

Kernpunten

 • Een tekort van één soort bloedcel kan zowel be-

rusten op een beenmerg(aanmaak)probleem als op 

verhoogde afbraak of verlies van de betrokken cel-

len uit het perifere bloed.

 • Tekorten van meerdere typen bloedcellen berusten 

bijna altijd op een beenmerg(aanmaak)probleem.

Figuur 9.2 Normaal beenmerg met het bonte beeld van alle 

uitrijpingsstadia van de erytroïde, myeloïde en megakaryocy-

taire reeks.
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Kernpunten

 • Myelodysplasie komt vooral voor bij ouderen; de 

prognose varieert sterk, afhankelijk van het type.

 • De ernstige vormen van myelodysplasie gedragen 

zich als acute myeloïde leukemie en worden zo 

mogelijk als zodanig behandeld.

Casuïstiek 

 • Immunologische verschijnselen als eerste uiting 

van het myelodysplastisch syndroom

9.2  Acute leukemieën

Bij acute leukemie is er sprake van een blokkade in de 

differentiatie van een van de hematopoëtische cellijnen. 

Daarnaast is er een toegenomen proliferatie van immature 

hematopoëtische cellen. Dit leidt tot accumulatie van deze 

immature cellen, de zogenoemde blasten (figuur 9.3).

Hierdoor wordt uiteindelijk het normale hematopoë-

tische weefsel verdrongen, hetgeen leidt tot een pancy-

topenie. Bij een toegenomen aantal blasten kunnen deze 

ten slotte het beenmerg verlaten en in het perifere bloed 

circuleren.

De belangrijkste twee hoofdgroepen van acute leuke-

mie zijn acute myeloïde en acute lymfatische leukemie. 

Het onderscheid hiertussen is van groot belang, omdat de 

behandeling van beide vormen sterk verschillend is. Acute 

myeloïde leukemie komt vooral voor bij volwassenen, bij 

wie de frequentie toeneemt met de leeftijd. Acute lymfa-

tische leukemie komt op de kinderleeftijd veel vaker voor 

dan acute myeloïde leukemie. Daarna daalt de frequentie. 

Cytogenetisch onderzoek kan de diagnose myelodysplasie 

ondersteunen, maar het ontbreken van afwijkingen sluit 

een myelodysplasie niet uit. Er zijn geen specifieke ken-

merken bij lichamelijk onderzoek.

Behalve hoog gedoseerde chemo(radio)therapie gevolgd 

door allogene stamceltransplantatie (zie paragraaf 9.7) 

bij een kleine selecte subgroep van jongere patiënten, is 

er geen curatieve behandeling beschikbaar. Intensieve 

chemotherapie, zoals toegepast bij de behandeling van 

acute leukemie, kan in het algemeen bij de helft van de 

patiënten tot een tijdelijke remissie leiden. Na een door 

de chemotherapie geïnduceerde langdurige pancytopenie 

wordt uiteindelijk herstel van de hematopoëse bereikt. 

Deze vorm van therapie wordt toegepast bij patiënten 

met de slechtste prognose, zoals het bestaan van meerdere 

cytopenieën, een hoog aantal blasten in het beenmerg of 

multipele cytogenetische afwijkingen. Meestal is er dan 

een RAEB gediagnosticeerd. Indien uit een myelodys-

plasie al een AML is ontstaan, kan ook intensieve chemo-

therapie worden gegeven, maar de resultaten zijn veel 

minder gunstig dan bij behandeling van de-novo-AML. 

Bij patiënten met een myelodysplasie zonder bovenge-

noemde slechte prognostische kenmerken wordt momen-

teel getracht met recombinante humane hemopoëtische 

groeifactoren, zoals G-CSF en erytropoëtine (epo), de 

ineffectieve hematopoëse gunstig te beïnvloeden. Immu-

nomodulatoire middelen en epigenetische therapie (zoals 

demethylerende middelen) worden in toenemende mate 

met succes toegepast.

Naast chemotherapie ligt het accent bij de begeleiding 

van patiënten op adequate ondersteunende zorg.

Tabel 9.1  Indeling van myelodysplastische 
syndromen.

1 refractaire cytopenie met dysplasie in één celtype

2 refractaire anemie met ringed sideroblasten (RARS)

3 refractaire cytopenie met dysplasie in meerdere cel-
lijnen

4 refractaire anemie met te veel blasten (refractory 
anemie with excess of blasts; RAEB)

5 myelodysplasie met geïsoleerde deletie van 5q (5q-
syndroom)

6 niet te classificeren myelodysplasie

7 myelodysplasie van kinderen

WHO, 2008.

Figuur 9.3 Acute myeloïde leukemie: een ophoping van mo-

notone blasten in het beenmerg.
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afwijkingen van de blasten. Immunologische kenmerken 

worden met behulp van monoklonale antistoffen te-

gen specifieke antigenen op hematopoëtische cellen (de 

zogenoemde cluster of differentiation (CD)-antigenen) 

vastgesteld. Hierbij kan nauwkeuriger dan met behulp 

van morfologie de blokkade in de differentiatie en de cel 

waaruit de leukemie ontstaat worden vastgesteld. Daar-

naast komen op leukemiecellen soms aberrante antigenen 

tot expressie. Chromosomale afwijkingen kunnen door 

middel van cytogenetisch onderzoek worden vastgesteld, 

waarbij in delende blasten translocaties, deleties en dupli-

caties van chromosomen waargenomen kunnen worden. 

Daarnaast kan naar specifieke chromosomale afwijkingen 

worden gezocht met een polymerasekettingreactie. Vooral 

implementatie van de cytogenetische afwijkingen heeft 

aanleiding gegeven tot een nieuwe classificatie (WHO, 

2008). Die is nuttig gebleken omdat deze classificatie een 

duidelijkere voorspelling geeft van de prognose dan de 

FAB-classificatie. Overigens kunnen sommige cytoge-

netische afwijkingen bij het morfologisch onderzoek al 

voorspeld worden: bij een AML-M3 met ‘takkenbossen’ 

wordt de t(15;17) gevonden, bij een AML-M4 eo, waarbij 

naast monocyten afwijkende eosinofielen worden gezien, 

de inversie 16 (tabel 9.3).

De klinische presentatie wordt gekenmerkt door bleekheid, 

snelle vermoeidheid en dyspnoe d’effort door anemie, re-

cidiverende infecties ten gevolge van granulocytopenie en 

hemorragische diathese, variërend van puntbloedingen 

(petechieën) tot cerebrovasculaire bloeding door ernstige 

trombocytopenie. Specifieke klachten en symptomen 

komen voor bij acute promyelocytenleukemie (AML-M3), 

waarbij er een zeer ernstige bloedingsneiging is, als ge-

volg van een verhoogde fibrinolyse en verbruik van stol-

lingsfactoren bij diffuse intravasale stolling. Extramedul-

laire lokalisaties (‘hypertrofisch’ tandvlees, huidinfiltra-

ten) komen vooral voor bij AML-M4 en AML-M5. Onder-

zoek van een perifere bloeduitstrijk kan de diagnose acute 

leukemie doen vermoeden door een sterk verminderde 

De frequentie van acute lymfatische leukemie neemt bij 

ouderen toe met de leeftijd. In het algemeen is de oorzaak 

van acute leukemie onbekend, de relatie met expositie aan 

radioactieve straling en benzeen daargelaten. Bij een klein 

deel van de patiënten treedt een zogenoemde secundaire 

leukemie op na behandeling met chemotherapie voor een 

andere maligne aandoening, zoals voor het hodgkinlym-

foom of solide maligniteiten.

Deze vormen van leukemie worden meestal geken-

merkt door specifieke chromosomale afwijkingen. Toch 

vindt men ook bij een groot deel van de patiënten met een 

de-novoleukemie chromosomale afwijkingen, zoals trans-

locaties, deleties en mutaties, die hoogstwaarschijnlijk 

een rol spelen bij het ontstaan van de leukemie. Zij kun-

nen namelijk proto-oncogenen activeren of juist tumor-

suppressorgenen inactiveren, waardoor de hematopoëse 

beïnvloed wordt.

9.2.1   Acute myeloïde leukemie (AML)

Acute myeloïde leukemieën worden klassiek ingedeeld op 

grond van de locatie van de blokkade in de differentiatie. 

In de myeloïde reeks kan deze blokkade al vroeg optre-

den en zo aanleiding geven tot een accumulatie van hele 

immature blasten (AML-M0 en AML-M1). Zijn er meer 

gedifferentieerde cellen, van promyelocyten tot en met 

granulocyten, dan spreekt men van een AML-M2. Is er een 

toename aan promyelocyten en Auerse staven in takken-

bosconfiguratie, dan wordt de diagnose promyelocyten-

leukemie (AML-M3) gesteld. Bij een blokkade in de mono-

cytaire reeks spreekt men van een AML-M4 als er meer dan 

20%, of AML-M5 als er meer dan 80% monoblasten zijn. 

Een erytrocytaire of megakaryoblastenleukemie wordt 

respectievelijk als AML-M6 en AML-M7 geclassificeerd. De 

klassieke indeling van AML is weergegeven in tabel 9.2.

In de laatste jaren wordt steeds meer getracht om bij 

de indeling van AML niet alleen gebruik te maken van 

de morfologische kenmerken, maar ook van de immu-

nologische kenmerken en de verworven cytogenetische 

Tabel 9.2  Classificatie van acute myeloïde 
leukemie. 

M0 acute myeloblastenleukemie zonder uitrijping, < 3%  
aankleuring met Sudan Black

M1 acute myeloblastenleukemie zonder uitrijping, ≥ 3% 
aankleuring met Sudan Black

M2 acute myeloblastenleukemie met uitrijping

M3 acute promyelocytenleukemie

M4 acute myelomonocytenleukemie

M5 acute monocytenleukemie

M6 erytroleukemie

M7 megakaryoblastenleukemie

Tabel 9.3  Classificatie van acute myeloïde 
leukemie.

acute myeloïde leukemie met kenmerkende genetische afwijkingen 
zoals:

 − AML met translocatie (8;21), met inversie 16 of translocatie (15;17)

acute myeloïde leukemie met aan myelodysplasie gerelateerde veran-
deringen, met daarin opgenomen morfologische en cytogenetische 
kenmerken

therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie

acute myeloïde leukemie die (nog) niet nader te voorzien is van speci-
fieke immunologische kenmerken of chromosomale afwijkingen, met 
daarin: AML zonder of met uitrijping (zie tabel 9.2, FAB-classificatie)

acute myeloïde leukemie geassocieerd met het syndroom van Down

FAB: French, American, British. WHO, 2008.
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fysiologisch zout teruggegeven worden, zodat de viscosi-

teit vermindert.

Gezien het toxische effect van de gebruikte cytostatica 

op het beenmerg, treedt na chemotherapeutische behan-

deling een periode van (extra) diepe pancytopenie in, met 

een gemiddelde duur van drie tot vier weken. In deze fase 

van de behandeling, waarin de patiënt uiterst kwetsbaar 

is, ligt de nadruk op adequate ondersteunende zorg (zie para-

graaf 9.8).

Nadat een complete remissie is bereikt, is consolidatie 

van dit resultaat noodzakelijk, met het doel het onbe-

kende aantal niet te detecteren leukemiecellen (minimal 

residual disease) te eradiceren en daarmee de recidiefkans te 

verminderen, vooral omdat bij een recidief van de ziekte 

hernieuwde chemotherapie nauwelijks kans op genezing 

biedt. Hooguit wordt een tweede remissie bereikt die van 

beperkte duur is.

Het type consolidatietherapie – combinatiechemothe-

rapie, een autologe stamceltransplantatie (met stamcellen 

van de patiënt zelf) of een allogene stamceltransplantatie 

(met stamcellen van een donor) – wordt vastgesteld aan de 

hand van het type leukemie. De kans op genezing varieert 

per type namelijk enorm (10-80%). De prognose van een 

AML met een translocatie (8;21), een translocatie (15;17) of 

een inversie 16 is gunstig, waardoor volstaan kan worden 

met combinatiechemotherapie. Een ongunstige prognose 

wordt gezien bij AML met bijvoorbeeld deleties van chro-

mosoom 5 en 7 of complexe chromosoomafwijkingen, bij 

secundaire AML en bij patiënten met een zogenoemde 

bifenotypische acute leukemie, waarbij de zeer onrijpe leu-

kemiecellen zowel myeloïde als lymfatische kenmerken 

hebben. Hierbij wordt altijd een allogene stamceltrans-

plantatie (zie paragraaf 9.7) toegepast. In de groep patiën-

ten jonger dan 65 jaar zonder goede of slechte kenmerken, 

wordt in klinisch onderzoek bestudeerd welke vorm van 

consolidatie het best is: autologe of allogene transplan-

tatie. Voor ouderen is de toxiciteit van een transplantatie 

meestal te hoog en wordt onderzocht of toevoeging van 

nieuwe chemotherapiemiddelen de prognose verbetert. 

Voor de patiënten jonger dan 75 jaar in goede klinische 

conditie wordt momenteel onderzocht of een allogene 

aanwezigheid van trombocyten en granulocyten en/of de 

aanwezigheid van maligne blasten.

Die verdenking moet bevestigd worden met beenmerg-

onderzoek voor morfologisch – immunologisch – en 

cytogenetisch onderzoek, hetgeen de hoeksteen van de 

diagnostiek is. Een percentage blasten hoger dan 20% is 

vereist voor de diagnose acute leukemie. Morfologisch 

kan de diagnose acute myeloïde leukemie gesteld worden 

als Auerse staven worden gezien of de blasten aankleu-

ren met Sudan Black. Immunologisch onderzoek maakt 

gedetailleerder onderscheid tussen de diverse acute 

leukemieën mogelijk. Cytogenetisch onderzoek toont 

structurele chromosomale afwijkingen. DNA-analyse met 

behulp van de polymerasekettingreactie (PCR) is gericht 

op specifieke genetische afwijkingen. Met microarray kan 

het genexpressieniveau van vele duizenden genen worden 

bepaald. De informatie die met deze onderzoeken wordt 

verkregen, helpt in toenemende mate nog meer specifieke 

onderverdelingen te maken, die de prognose beter voor-

spellen en helpen bij de ontwikkeling van nieuwe genees-

middelen.

Kernpunt

 • Bij het vermoeden op het bestaan van een acute 

leukemie, door het tegelijkertijd aanwezig zijn van 

klachten ten gevolge van anemie, infectie en bloe-

ding, is direct handelen noodzakelijk.

De behandeling van AML moet worden uitgevoerd in 

daartoe gespecialiseerde centra in clinical trial-verband en 

bestaat uit opeenvolgende kuren van agressieve combi-

natiechemotherapie, met als belangrijke componenten 

de cytostatica cytosinearabinoside, daunorubicine of 

idarubicine, amsacrine, mitoxantron en etoposide (figuur 

9.4). Na één of twee kuren wordt bij 60 tot 80% van de 

patiënten een ‘complete remissie’ bereikt, dat wil zeggen: 

bij beenmergonderzoek is het percentage blasten gedaald 

tot minder dan 5% en het perifere bloedbeeld heeft zich 

volledig hersteld.

Bij de behandeling van acute promyelocytenleukemie 

(M3) worden remissies bereikt na behandeling met de 

niet-cytotoxische vitamine A-metaboliet transtretinoïne-

zuur. Het mechanisme berust op differentiatie-inductie 

van de leukemische promyelocyten, waarbij de onge-

controleerde proliferatie verloren gaat. Dit kan worden 

verklaard door het feit dat het gen voor de tretinoïnezuur-

receptor betrokken is bij de translocatie (15;17).

Bij hoge aantallen blasten in het bloed in combinatie met 

klinische verschijnselen van hyperviscositeit (wazig zien, 

sufheid, verwardheid, dyspnoe, nierinsufficiëntie) wordt 

voorafgaande aan de chemotherapie leukaferese toegepast, 

waarbij door middel van het leiden van bloed door een 

centrifuge de maligne blasten verwijderd en plasma en 
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Figuur 9.4 Behandelingsprincipe van acute leukemie.
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9.2.2   Acute lymfatische leukemie (ALL)

Acute lymfatische leukemie komt vooral op de kinder-

leeftijd voor, met een piekincidentie tussen het tweede en 

tiende levensjaar. Op volwassen leeftijd is circa 10% van 

alle acute leukemieën lymfatisch. De klinische presentatie 

komt overeen met die van AML. Soms is er sprake van een 

vergrote lever en milt (hepatosplenomegalie), al of niet in 

combinatie met vergrote lymfeklieren (hetgeen onder an-

dere kan leiden tot een verbreed mediastinum). Beruchte 

voorkeurslokalisaties van ALL zijn het centrale zenuwstel-

sel (meningeale leukemie met symptomen variërend van 

hoofdpijn tot progressieve hersenzenuwuitval) en de tes-

tikels. Wat betreft het perifere bloedbeeld is er net als bij 

AML sprake van een pancytopenie, al dan niet in combina-

tie met een (sterke) toename van het aantal lymfoblasten.

Beenmergdiagnostiek laat een sterk verhoogd aantal lym-

foblasten zien die zich onderscheiden van andere soorten 

blasten bij het morfologisch onderzoek maar vooral in 

de antigene opmaak. Dit kan worden vastgesteld met een 

immunofluorescentietechniek waarbij met behulp van 

aan fluorescerende stoffen gekoppelde monoklonale an-

tilichamen, de membraangebonden en cytoplasmatische 

immuunglobulinen op B-cellen of T-celantigenen aange-

kleurd worden. Dit heeft geleid tot een indeling in ver-

schillende immunologische subtypen. Onderscheid wordt 

gemaakt in acute leukemie van het B- of T-celtype. Ook 

bij ALL bepaalt de plaats van de blokkade in de differenti-

atie het type: pro-B-ALL, pre-B-ALL, B-ALL, pre-T-ALL en 

T-ALL. De meeste ALL’s op de kinderleeftijd zijn positief 

voor het eerst ontdekte leukemieantigeen, het common 

ALL-antigeen (CALLA of CD10). Een belangrijke aanvul-

lende merker is het enzym terminaal deoxynucleotidyl-

transferase (TdT), alleen aanwezig op de kernmembraan 

van onrijpe B- en T-lymfatische cellen. Ook bij ALL wordt 

een nieuwere indeling gebruikt die morfologische, im-

munologische en cytogenetische kenmerken combineert. 

Men spreekt van B-lymfoblastenleukemie/-lymfoom, 

B-lymfoblastenleukemie/-lymfoom met kenmerkende 

genetische afwijkingen en van T-lymfoblastenleukemie/-

lymfoom, waarbij er in elke groep al diverse subtypen 

worden onderscheiden met specifieke kenmerken (WHO, 

2008). Zodoende is het onderscheid tussen de onrijpe 

(precursor) B- of T-celmaligniteiten (acute leukemie) en de 

maligniteiten uitgaande van rijpe B- of T-cellen (hodgkin- 

of non-hodgkinlymfoom) relatief gemakkelijk.

Zoals bij AML is ook bij ALL een variëteit aan chromo-

somale afwijkingen bekend die geassocieerd is met de 

prognose. Zo is de translocatie t(9;22) (het zogenoemde 

philadelphia-chromosoom, dat ook kenmerkend is voor 

chronische myeloïde leukemie) geassocieerd met een 

slechte prognose, terwijl hyperdiploïdie (> 50 chromoso-

men) met een relatief gunstiger prognose is geassocieerd.

De behandeling van ALL bestaat uit agressieve combi-

natiechemotherapie, waarbij naast cytotoxische chemo-

therapie corticosteroïden en het enzym asparaginase een 

stamceltransplantatie ook mogelijk en effectief is.

Door deze intensieve behandelingen zijn de laatste 

jaren de vooruitzichten bij jongeren (< 65 jaar) sterk ver-

beterd en geneest gemiddeld 40% van de patiënten. Bij 

ouderen zijn de resultaten echter beduidend slechter: 

rond 10% geneest.

Kernpunt

 • Kennis over de morfologische, de immunofenotypi-

sche maar met name de cytogenetische kenmerken 

van de leukemiecel leidt tot een betere prognose 

en maakt de therapiekeuze steeds meer rationeel.

Intermezzo 9.2 

Acute leukemie: te genezen?

Een man van 39 jaar kreeg blauwe plekken op zijn 

benen. Na een bezoek aan zijn huisarts bleek hij een 

trombocytopenie te hebben en een milde anemie. Zijn 

leukocytenaantal was normaal, hoewel weinig seg-

menten aanwezig waren. Na beenmergpunctie werd 

een acute leukemie vastgesteld, die na morfologisch, 

immunologisch en cytogenetisch onderzoek een acute 

myeloïde leukemie (FAB-M2) bleek te zijn zonder DNA-

afwijkingen. Hij onderging drie chemotherapiekuren in 

het op dat moment lopende HOVON-onderzoek.

De patiënt kwam in complete remissie na de eerste 

kuur, maar ontwikkelde in de pancytopenische periode 

na de tweede kuur een Aspergillus-longinfectie. Dit was 

vroeger vrijwel altijd een dodelijke complicatie, maar 

hij genas dankzij moderne antischimmelmedicatie.

De zus van de patiënt bleek HLA-identiek; hij on-

derging een stamceltransplantatie na myeloablatieve 

chemo-/radiotherapie met cyclofosfamide en totale 

lichaamsbestraling. Na drie weken ontwikkelde hij 

graft-versus-hostziekte met een rode huid en liters 

diarree per dag. Aan de routinematig gegeven immu-

unsuppressie (ciclosporine) werd prednison in hoge 

dosis toegevoegd. Hij viel af en kreeg spierzwakte 

door het langdurige prednisongebruik. Vier maanden 

na de stamceltransplantatie bleek het mogelijk de 

immuunsuppressieve therapie te staken. Er volgde 

een langdurige revalidatie. Negen maanden na de 

transplantatie was hij weer in redelijke conditie. Na 

twaalf maanden werd hij opnieuw gevaccineerd tegen 

kinderziekten en hij slikte nog een jaar profylactisch 

antibiotica.

Nu, vier jaar later, is hij gezond en wel.

Casuïstiek 

 • Een kind met tachypnoe en dyspnoe
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9.3  Chronische myeloïde leukemie (CML)

Deze vorm van leukemie, ingedeeld bij de chronische my-

eloproliferatieve ziekten (zie paragraaf 9.4), komt voor-

namelijk bij volwassenen voor. Bij alle patiënten is er een 

typische reciproke translocatie tussen chromosoom 9 en 

22 (figuur 9.5). Een gedeelte van de lange arm van chromo-

soom 22 gaat over naar chromosoom 9, terwijl een stukje 

chromosoom 9, dat het abl-oncogen bevat, naar 22 overgaat: 

t(9;22). Het aldus gevormde kleine chromosoom 22 (22q–) 

wordt het philadelphia-chromosoom (Ph) genoemd, naar de 

stad waar Nowell en Hungerford het in 1960 beschreven. 

Het abl-gen fuseert met het zogenoemde breakpoint cluster 

region-gen (bcr-gen) op chromosoom 22. Dit fusiegen co-

deert voor een eiwit met een verhoogde tyrosinekinaseac-

tiviteit, dat een toegenomen proliferatie van hematopoë-

tische voorlopercellen veroorzaakt.

Dat CML een stamcelziekte is, wordt duidelijk uit de 

waarneming dat alle hemopoëtische cellijnen het Ph-

chromosoom bevatten (rode en witte voorlopercellen, me-

gakaryocyten, lymfocyten). Slechts de helft van de patiën-

ten heeft klachten bij het stellen van de diagnose, zoals 

moeheid, anorexie door splenomegalie, gewichtsverlies, 

nachtzweten en jichtaanvallen; de rest wordt bij toeval ge-

vonden (tabel 9.4). Het bloeduitstrijkje laat een toename 

zien van alle voorstadia van de granulopoëse: van mye-

loblast tot en met granulocyt. Vaak is er een toename van 

basofiele en/of eosinofiele granulocyten. Het beenmerg is 

zeer celrijk en toont een hyperactieve granulo- en mega-

karyopoëse. Soms zijn er tekenen van beginnende fibrose 

(biopt). Cytogenetisch onderzoek van het beenmerg laat 

in 95% van de gevallen het philadelphia-chromosoom 

zien en bij moleculair biologisch onderzoek is altijd het 

bcr/abl-gen aantoonbaar door de hogere sensitiviteit van 

een specifieke polymerasekettingreactie (PCR).

De hiervoor geschetste situatie staat bekend als de chro-

nische fase van CML. Tot voor het beschikbaar komen van 

specifieke middelen ging deze na een mediane duur van 

vier jaar over in een zogenoemde blastencrisis van myeloïde 

(70%) of lymfatische (30%) oorsprong. Het klinische beeld 

komt overeen met dat van acute leukemie. De verdenking 

belangrijke rol spelen. Ter profylaxe van uitgroei van 

ALL-cellen die zich eventueel al in het centrale zenuw-

stelsel hebben genesteld, worden patiënten intrathecaal 

behandeld met methotrexaat. Wanneer er bij aanvang van 

de ziekte sprake is van meningeale leukemie, wordt de 

frequentie van intrathecale behandeling verhoogd. Testis-

lokalisaties worden eveneens bestraald, al of niet vooraf-

gegaan door orchidectomie.

Na remissie-inductie en consolidatiechemotherapie 

wordt vaak een lager gedoseerde onderhoudsbehande-

ling gegeven gedurende twee jaar. Bij een type ALL dat 

gepaard gaat met een slechte prognose wordt, net zoals bij 

AML, als consolidatietherapie een allogene transplantatie 

toegepast, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt.

Kinderen met ALL hebben met chemotherapie een goede 

kans op genezing (> 90% complete remissies; 70 tot 80% 

curatie). Bij volwassenen zijn die kansen duidelijk kleiner: 

70 tot 80% complete remissies; 40% curatie. Leukocytose 

bij diagnose (> 25 × 109/l), meningeale lokalisatie en be-

paalde cytogenetische afwijkingen zoals het philadelphia-

chromosoom, t(9;22), gaan gepaard met een slechtere 

prognose. Dat deze biologische kenmerken (behalve 

meningeale lokalisatie) meer bij ALL op de volwassen 

leeftijd voorkomen, kan het verschil in behandelingsre-

sultaat tussen kind en volwassene deels verklaren. Bij een 

op de kinderleeftijd recidiverende leukemie wordt met 

hernieuwde chemotherapie of beenmergtransplantatie 

opnieuw een reële kans op genezing geboden. Bij volwas-

senen zijn deze kansen opmerkelijk kleiner. Ondersteu-

nende zorg en de behandeling van ALL met stamceltrans-

plantatie worden elders besproken (paragraaf 9.7 en 9.8).

Kernpunten

 • Acute leukemie komt op elke leeftijd voor; het type 

wordt bepaald door de cellijn (myeloïd, lymfatisch) 

waarin de blokkade in differentiatie optreedt.

 • Acute leukemie leidt tot beenmergfalen. De daarbij 

optredende pancytopenie (anemie, trombopenie, 

neutropenie) leidt tot de klinische verschijnselen 

en de doodsoorzaak (infecties, bloedingen).

 • Acute leukemie is in toenemende mate te genezen.

Casuïstiek 

 • Een patiënt met een trombosebeen

 • Kinderen met koortspieken en bot- en gewrichts-

pijnen: systemische juveniele idiopathische artritis 

of toch acute lymfatische leukemie?
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Figuur 9.5 Schematische weergave van de standaard phila-

delphia-translocatie. 

Naar: A. de Klein, 1987.
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kunnen bewerkstelligen. Indien ook deze middelen on-

voldoende effect hebben, dient bij patiënten die in goede 

conditie zijn een allogene stamceltransplantatie overwo-

gen te worden. De kans op genezing hiermee is afhanke-

lijk van diverse risicofactoren, maar is in het algemeen 

meer dan 50% (zie paragraaf 9.7).

Kernpunten

 • Chronische myeloïde leukemie kent een specifieke 

chromosomale afwijking: translocatie 9;22. Deze af-

wijking leidt tot een specifiek bcr/abl-tyrosinekinase.

 • Het bcr/abl-tyrosinekinase wordt, niet geheel spe-

cifiek, geremd door imatinib: het eerste ‘moleculair 

gerichte’ effectieve antikankermiddel.

 • Imatinib en de nieuwe generatie tyrosinekinase-

remmers verbeteren de prognose van patiënten 

met CML sterk en maken een allogene stamcel-

transplantatie steeds vaker onnodig.

Casuïstiek 

 • STI571: een nieuwe dimensie in de behandeling van 

chronische myeloïde leukemie

 • Een man met FIP1L1-PDGFRA-positieve chronische 

eosinofiele leukemie

 • Twee patiënten met hypereosinofiel syndroom

 • Een man met orale ulcera door hypereosinofiel 

syndroom en met een goede respons op de tyrosi-

nekinaseremmer imatinib

Intermezzo 9.3 

Chronische myeloïde leukemie in historisch 

perspectief

Voor chronische myeloïde leukemie is enkele jaren 

geleden ‘aan de tekentafel’ van de computer een ge-

neesmiddel ontwikkeld dat zich bindt aan het t(9;22)-

eiwitproduct: het bcr/abl-tyrosinekinase. Dit genees-

middel, imatinib, is oraal toepasbaar.

In enige weken geeft imatinib bij iedere patiënt 

een normalisatie van het bloedbeeld. In veel gevallen 

vermindert de t(9;22)-celkloon tot nauwelijks detect-

eerbare hoeveelheden. Alhoewel het merendeel van 

de patiënten door behandeling met dit middel ogen-

schijnlijk ziektevrij wordt en een lang leven beschoren 

lijkt, ontstaat soms resistentie tegen imatinib en 

duiken er soms ook nieuwe celklonen op. Er zijn in-

middels nieuwe medicijnen ontwikkeld tegen het bcr/

abl-tyrosinekinase, die samen met imatinib nog meer 

patiënten ziektevrij zullen kunnen houden.

De kanker met de eerst ontdekte chromosomale 

afwijking lijkt (bijna) geneesbaar door het eerst bruik-

bare, moleculair-biologisch ontwikkelde geneesmiddel.

op een blastencrisis rijst meestal als zich in de loop van 

de tijd een anemie, een granulocytopenie en een trombo-

cytopenie ontwikkelen. Vaak worden bij cytogenetisch 

onderzoek, naast het Ph-chromosoom, additionele chro-

mosomale afwijkingen gezien.

Soms wordt deze overgang aangekondigd door de ‘acce-

leratiefase’, die wordt gekenmerkt door koorts, gewichts-

verlies, progressieve hepatosplenomegalie en leuko- en/

of trombocytose. In de perifere bloeduitstrijk wordt vaak 

een toename in eosinofiele of basofiele granulocyten ge-

zien. Op elk onvoorspelbaar moment na het stellen van de 

diagnose kan een acceleratiefase c.q. blastencrisis optre-

den. Het doel van behandeling is dat te voorkomen.

De behandeling in de chronische fase bestaat uit toedie-

ning van imatinib. Dit is een molecuul dat na orale toedie-

ning rechtstreeks het tyrosinekinase-eiwit (product van 

het bcr/abl-fusiegen) remt. Door imatinib wordt in bijna 

100% van de gevallen normalisatie van het bloedbeeld en 

de miltgrootte bereikt en in ongeveer 80% verdwijnen alle 

cellen die het philadelphia-chromosoom bevatten. Patiën-

ten bij wie het effect van imatinib niet optimaal is, lopen 

het risico alsnog een blastencrisis te krijgen.

Om dat te voorkomen, zijn intussen nieuwe tyrosine-

kinaseremmers, zoals dasatinib en nilotinib, beschikbaar 

die bij resistentie tegen imatinib alsnog een remissie 

Tabel 9.4  Differentiaaldiagnostische 
overwegingen bij splenomegalie.

hematologische maligniteiten zoals:
 − chronische lymfatische leukemieën (CLL, hairy-cell-leukemie)
 − acute leukemieën
 − maligne lymfomen
 − idiopathische myelofibrose
 − polycythaemia vera
 − systemische mastocytose

hemolyse ten gevolge van:
 − thalassemieën
 − sikkelcelanemie
 − congenitale sferocytose

portale hypertensie bij:
 − levercirrose
 − trombose van de vena hepatica, vena portae of vena lienalis

infecties:
 − viraal:

 • mononucleosis infectiosa
 − chronische bacteriële infecties zoals:

 • tuberculose
 • syfilis
 • langer bestaande ernstige endocarditis

 − parasitair:
 • malaria
 • leishmaniasis
 • schistosomiasis

stapelingsziektes:
 − ziekte van Gaucher
 − ziekte van Niemann-Pick
 − langerhans-celhistiocytose

immunologische ziekten:
 − sarcoïdose
 − amyloïdose
 − systeemziekten, bijvoorbeeld gegeneraliseerde lupus erythematodes
 − reumatoïde artritis
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zen is de techniek echter niet meer beschikbaar en wordt 

op basis van de differentiaaldiagnose in tabel 9.5 verder 

onderzoek verricht.

Om secundaire polycytemie uit te sluiten, moet men 

bepalen of de polyglobulie primair of secundair is (aan 

chronisch longlijden, hartziekten, nierlijden en levertu-

mor). Met de komst van de JAK2-mutatie (zie onder) is dit 

onderzoek bijna niet meer noodzakelijk, omdat die bij 

98% van de patiënten met polycythaemia vera voorkomt 

en nooit bij een polycythaemia spuria of een secundaire 

polyglobulie.

Bij PV wordt bijna altijd een mutatie in het Janus kinase 

2-gen (JAK2) gevonden, dat het signaaltransductie-eiwit 

JAK2 codeert. JAK2 is betrokken bij signalering van onder 

andere de erytropoëtine (epo)-receptor. Normaal gespro-

ken vindt alleen signalering plaats na binding van epo aan 

de receptor, maar bij de JAK2-mutatie vindt continue ac-

tivatie plaats en daarmee proliferatie van met name voor-

lopercellen van erytroïde. De diagnose PV is nu eenvoudig 

te stellen bij de combinatie van een verhoogd hematocriet 

en de JAK2-mutatie. Bij 2% van de patiënten is de mutatie 

niet aantoonbaar en moet aanvullend beenmergonder-

zoek plaatsvinden om een andere myeloproliferatieve 

ziekte uit te sluiten en dienen andere oorzaken van een 

verhoogde hematocriet uitgesloten te worden. Hierbij 

is de epo-spiegel behulpzaam: laag bij PV en normaal of 

hoog bij secundaire polycytemie.

De behandeling bestaat uit aderlatingen van een volume 

van 500 ml in een frequentie die de hematocriet onder 

de 0,45 brengt. Indien de frequentie te hoog is, bij het 

ontstaan van trombo- of leukocytose, bij progressieve 

splenomegalie of bij het opgetreden van een trombose, 

is cytoreductieve therapie geïndiceerd. In het algemeen 

wordt hiervoor hydroxycarbamide of interferon-α ge-

bruikt. De keuze hiertussen is afhankelijk van de klachten 

(bij jeuk helpt interferon-α in het algemeen het best) of 

de leeftijd (hoewel een leukemie-initiërend effect van 

hydroxycarbamide niet is aangetoond, kan bij jonge pa-

tiënten interferon-α als eerste keuze overwogen worden). 

Erytromelalgie, gekenmerkt door pijnlijke rode vingers 

en tenen waarbij kenmerkend is dat de pijn afneemt door 

blootstelling aan koude, reageert vaak op behandeling 

met acetylsalicylzuur. De mediane overlevingsduur van 

patiënten met PV is circa dertien jaar, met een zeer grote 

spreiding. Bij relatieve polycytemie is er een verlaagd 

plasmavolume. Behandeling bestaat uit correctie daarvan.

Casuïstiek 

 • JAK2 en polycythaemia vera

9.4  Chronische myeloproliferatieve ziekten

De meest voorkomende ziekten, naast de hiervoor bespro-

ken CML, die tot deze groep van stamcelziekten worden 

gerekend, zijn polycythaemia vera (PV), essentiële trom-

bocytemie (ET) en idiopathische myelofibrose (IMF).

PV, ET, IMF en CML hebben proliferatie van een of 

meer cellijnen gemeen. Deze proliferatie gaat meestal 

gepaard met een relatief normale en effectieve differenti-

atie, resulterend in een verhoogd aantal granulocyten, 

erytrocyten en/of trombocyten. Minder vaak voorkomen-

de chronische myeloproliferatieve ziekten zijn chronische 

eosinofiele leukemie en mastocytose.

9.4.1   Polycythaemia vera (PV)

De klassieke klinische presentatie is een patiënt met een ple-

torisch uiterlijk (blauwrood gelaat). Hoofdpijn, duizelig-

heid, jeuk (vaak na het douchen) en overmatig transpire-

ren zijn frequente klachten. Meestal is er splenomegalie.

Trombose (meestal arterieel, zoals cerebrovasculair 

accident of myocardinfarct, maar ook veneus, vaak in het 

mesenteriale vaatbed) en bloedingen zijn de belangrijkste 

doodsoorzaken. De kans op transformatie naar myelo-

fibrose varieert van 5-15% na tien jaar. Hieraan gaat een 

spent phase vooraf: het hemoglobinegehalte daalt en er is 

een progressieve splenomegalie. Ongeveer 5% van de pa-

tiënten ontwikkelt een AML.

Laboratoriumdiagnostiek toont een hoog hemoglobi-

negehalte, een verhoogde hematocriet en een sterk 

toegenomen aantal erytrocyten (10-12 × 1012/l). Het erytro-

poëtinegehalte is laag. Vaak is er tevens sprake van een 

leukocytose en trombocytose. Indien het hemoglobine 

verhoogd is, moet eerst vastgesteld worden of er sprake is 

van een verhoogde erytrocytenmassa (polyglobulie) of een 

verlaagd plasmavolume (polycythaemia spuria). Dit kan 

met behulp van een isotopentechniek. In veel ziekenhui-

Tabel 9.5  Differentiële diagnose van een te hoog 
hemoglobinegehalte (polycytemie).

primair:
 − polycythaemia vera

secundair:
 − ten gevolge van compensatoire erytropoëtineproductie:

 • verblijf op grote hoogte
 • cardiovasculaire ziekten
 • longziekten
 • roken
 • methemoglobinemie

 − ten gevolge van excessieve erytropoëtineproductie bij:
 •  nierziekten, zoals hydronefrose, vaatafwijkingen, cysten,  

carcinoom
 • fibromyoom van de uterus
 • hepatocellulair carcinoom
 • cerebellair hemangioblastoom

relatieve polycytemie (polycythaemia spuria):
 − stress
 − roken
 − dehydratie
 − brandwonden, enteropathie met plasmaverlies
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9.4.3   Idiopathische myelofibrose (IMF)

Bij deze chronische myeloproliferatieve ziekte staat lang-

zaam voortschrijdende vervanging van hemopoëtisch 

beenmerg door bindweefsel centraal. Ook dit is een stam-

celziekte, waarbij de beenmergfibrose zich secundair aan 

het myeloproliferatieve proces ontwikkelt. In het verloop 

van CML, PV en ET kan, secundair, myelofibrose optreden.

IMF komt vooral voor bij ouderen (> 60 jaar). IMF 

wordt gekenmerkt door verbindweefseling van het been-

merg, veroorzaakt door fibroblasten en vaatvormingin-

ducerende factoren die door de grote aantallen mega-

karyocyten worden gemaakt. In het beenmerg ziet men 

collageenfibrose, angiogenese en in een latere fase osteos-

clerose. De klinische verschijnselen variëren, afhankelijk 

van de fase waarin de ziekte zich bevindt. Aanvankelijk 

hebben patiënten vooral last van klachten door anemie 

en/of trombotische verschijnselen, die in 40% voorkomen. 

Progressieve splenomegalie ontstaat als gevolg van toene-

mende beenmergfibrose, wat kan leiden tot mechanische 

bezwaren. Extramedullaire hematopoëse komt voor in 

vele organen (onder andere long, pericard en intraperi-

toneaal) en kan aanleiding geven tot orgaanspecifieke 

klachten. In de laatste fase van de ziekte treden met name 

constitutionele verschijnselen op als moeheid, nachtzwe-

ten, gewichtsverlies en koorts.

Het laboratoriumonderzoek laat een normochrome, nor-

mocytaire anemie zien. In bloeduitstrijkjes wordt een 

sterke anisocytose gezien, alsmede druppelvormige cellen 

(teardrop cells). Er zijn zowel rode kernhoudende voorlo-

percellen zichtbaar alsook onrijpe myeloïde cellen (het 

zogenoemde leuko-erytroblastair bloedbeeld). Het aantal 

leukocyten is meestal verhoogd, terwijl het aantal trom-

bocyten normaal of verlaagd is. Bij beenmergaspiratie 

wordt geen beenmerg verkregen (de zogenaamde dry tap) 

door fibrose. Deze kan worden aangetoond in het been-

mergbiopt, waarin ook een toename van abnormale me-

gakaryocyten wordt gezien. In circa 50% van de patiënten 

is er een JAK2-mutatie.

Bij de differentiële diagnose moeten andere chronische 

myeloproliferatieve ziekten worden uitgesloten. In tegen-

9.4.2   essentiële trombocytemie (et)

Bij ET wordt met name een toegenomen megakaryopoëse 

gevonden zonder sterke proliferatie van de andere hema-

topoëtische cellijnen. Bij een trombocytenaantal > 450 × 

109/l kan al een ET gediagnosticeerd worden, maar meest-

al is het aantal hoger. De belangrijkste klinische kenmerken 

van deze ziekte zijn een verhoogde neiging tot bloeding 

en trombose. Bij het stellen van de diagnose heeft onge-

veer de helft van de patiënten geen symptomen.

Een klein deel van deze patiënten ontwikkelt nooit 

ziekteverschijnselen. Indien er wel verschijnselen op-

treden, zijn dit vooral arteriële en/of veneuze trombose. 

Bloedingsverschijnselen treden minder frequent op en 

zijn geassocieerd met het gebruik van trombocytenaggre-

gatiebelemmerende medicatie en met een trombocyten-

aantal > 1500 × 109/l, waardoor een verworven vorm van de 

ziekte van Von Willebrand kan ontstaan. Deze verdwijnt 

bij het behandelen van de trombocytose. Trombi in de ar-

teriolen van hand en voet kunnen leiden tot erytromelalgie.

Bij het laboratoriumonderzoek wordt meestal alleen een 

trombocytose waargenomen. Bij patiënten met een JAK2-

mutatie vindt men vaak ook een verhoogd hemoglobine 

en leukocytose. Laboratoriumonderzoek naar de bloed-

plaatjesfunctie is in het algemeen niet zinvol, omdat er 

geen relatie tussen de uitslag en trombose of bloeding 

bestaat.

Bij verdenking op ET wordt allereerst de JAK2-mutatie 

bepaald, die bij 50% aantoonbaar is. Indien deze gevonden 

wordt, is een reactieve trombocytose uitgesloten. Bij de 

aanwezigheid van de mutatie mag de diagnose ET nog 

niet worden gesteld, omdat de mutatie zowel bij PV, ET 

als IMF voorkomt. Dan moeten het hemoglobinegehalte 

en een beenmergonderzoek aantonen of er sprake is van 

een PV of een IMF. ET blijft daardoor grotendeels nog een 

diagnose ‘bij uitsluiting’ (tabel 9.6). Het is overigens nog 

onduidelijk waardoor een mutatie drie verschillende ziek-

tebeelden kan geven (PV, ET, IMF).

Behandeling is geïndiceerd bij een trombocytenaantal 

boven 1500 × 109/l, bij het opgetreden van een tromboti-

sche gebeurtenis of als de patiënt > 65 jaar is. Hiervoor 

staan interferon-α, hydroxycarbamide en anagrelide ter 

beschikking. Gestreefd wordt naar een normaal bloed-

plaatjesaantal. Indien er geen bloedingsneiging is, geeft 

men tevens acetylsalicylzuur als aggregatieremmer. Bij 

een essentiële trombocytemie bestaat soms, paradoxaal, 

een trombocytopathie met klinische bloedingsneiging of 

een verworven tekort van von-willebrandactiviteit; dan is 

acetylsalicylzuur uiteraard gecontra-indiceerd.

Afgezien van de mogelijke complicaties van ernstige 

trombose en bloedingen hebben patiënten met ET een 

normale levensverwachting. De kans op evolutie naar my-

elofibrose wordt wisselend beschreven van < 5% tot 15% na 

vijftien jaar. Ontwikkeling naar AML gebeurt zelden. Bij 

een secundaire trombocytose is er als regel geen therapie 

nodig, noch voorhanden.

Tabel 9.6  Oorzaken van secundaire trombocytose
(zie ook paragraaf 8.4).

 − ijzergebrek

 − systeemziekten

 − maligniteiten (long, pancreas, colon, maligne lymfomen)

 − acute of chronische ontstekingsprocessen

 − acuut hevig bloedverlies

 − status na splenectomie

 − andere chronische myeloproliferatieve ziekten zoals CML
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jeuk, hoofdpijn en gastro-intestinale symptomen en soms 

zelfs door collaps. Een en ander wordt veroorzaakt door 

de productie van mediatoren, in het bijzonder histamine, 

door de mestcellen.

De levensverwachting van de meeste patiënten is goed. 

Sommige hebben echter een meer maligne vorm van de 

ziekte, waarbij, door massale infiltratie van vitale orga-

nen, ernstige orgaanfunctiestoornissen ontstaan. Ook als 

mestcellen in de circulatie worden gezien (mestcelleuke-

mie) is de prognose slecht.

De behandeling van de, meest voorkomende, indolente 

vorm bestaat uit het onderdrukken van de anafylactische 

symptomen met behulp van middelen die histaminerecep-

toren (H1- en H2-receptoren) blokkeren. Als de ziekte agres-

siever is, met weefselinfiltratie of leukemie, is de behande-

ling zeer moeilijk. Sommige patiënten hebben baat bij 

behandeling met dasatinib (zie paragraaf 9.3). Bij patiënten 

met een mastocytose zonder dat de KIT-receptormutatie 

wordt aangetoond, reageert de ziekte vaak op imatinib.

Kernpunten

 • Polycytemie is meestal secundair aan andere ziek-

ten.

 • Zowel primaire als secundaire polycytemie wordt 

doorgaans behandeld met aderlaten.

 • Trombocytemie is meestal secundair aan infecties, 

ijzergebrek en stress. In dat geval ontstaan geen 

symptomen.

 • Trombocytemie in het kader van myeloproliferatie 

behoeft vooral behandeling ter voorkoming van 

trombose of bloedingen.

Casuïstiek 

 • Een patiënte met aanvallen van flushing

9.5  Multipel myeloom en verwante ziekten

Multipel myeloom (MM) behoort tezamen met mono-

klonale gammopathie van onzekere betekenis (monoclonal 

gammopathy of undetermined significance – MGUS) tot de 

plasmacelaandoeningen. Deze worden gekenmerkt door 

productie van monoklonale immunoglobuline (M-proteï-

ne), dat met eiwitelektroforese in serum en/of urine wordt 

aangetoond. Meestal wordt een compleet immuunglobu-

line geproduceerd, inclusief de lichte keten kappa of lamb-

da, soms echter alleen de lichte keten (light chain disease) of 

de geïsoleerde zware keten (heavy chain disease).

Bij de ziekte van Waldenström is er ook sprake van 

productie van monoklonale immunoglobuline, maar dan 

door mature B-cellen. In de WHO-classificatie spreekt 

stelling tot CML is er geen philadelphia-chromosoom. 

Ook bij andere aandoeningen kan ‘secundaire myelofi-

brose’ voorkomen: AML, ALL, hairy-cell-leukemie, lym-

fomen, multipel myeloom, carcinomen, infectieziekten 

zoals tuberculose en osteomyelitis en na blootstelling aan 

toxische agentia (röntgen- of gammastraling, benzeen).

De behandeling is symptomatisch: herhaalde transfusies 

met erytrocyten bij anemie, cytostaticabehandeling (hy-

droxyureum) ter bestrijding van de splenomegalie, zeker 

als er mechanische bezwaren zijn. Wanneer extravascu-

laire hemolyse in de milt en trombocytopenie op de voor-

grond staan, kan splenectomie worden overwogen, die 

overigens niet zonder risico is bij deze patiënten; tot 30% 

bloedingen en trombose en tot 10% mortaliteit. Bij jonge-

re patiënten kan, als er een geschikte stamceldonor voor-

handen is, een allogene stamceltransplantatie worden 

overwogen (zie paragraaf 9.7). Met deze behandelingsmo-

daliteit zijn langdurige remissies beschreven. De eerste 

gegevens over behandeling met JAK2-remmers tonen dat 

deze bij ongeveer de helft van de patiënten vermindering 

van de constitutionele symptomen en verkleining van de 

milt geven.

De prognose van patiënten met IMF is sterk afhankelijk 

van de mate van anemie, het aantal blasten in het perifere 

bloed en het bestaan van constitutionele symptomen. 

Afhankelijk hiervan varieert de prognose van 1 tot 10 jaar. 

Bij 10% ontwikkelt zich uit IMF een AML die niet behan-

delbaar is.

9.4.4   Mastocytose

Systemische mastocytose is een klonale proliferatie van 

morfologisch en immunofenotypisch afwijkende mestcel-

len, gelokaliseerd in de huid, het beenmerg, de botten, 

de milt, de lever en de lymfeklieren. Bij de meerderheid 

van de patiënten is er een mutatie in het gen dat de KIT-

receptor codeert. Dit leidt tot continu verhoogde tyrosi-

nekinaseactiviteit van de receptor voor de stamcelfactor, 

vroeger ook mestcelfactor genoemd. De ziekte wordt 

gekenmerkt door huidafwijkingen (in het bijzonder ur-

ticaria pigmentosa), osteopenie en aanvallen van flushing, 

Kernpunten

 • De verschillende myeloproliferatieve ziekten ken-

nen een zeer verschillende prognose tussen de 

ziektebeelden en tussen verschillende patiënten 

met hetzelfde ziektebeeld.

 • Veranderingen in de signaaltransductieweg van de 

epo-receptor, zoals de JAK2-mutatie, spelen een 

grote rol bij het ontstaan van myeloproliferatieve 

ziektebeelden. De mutatie leidt tot continue active-

ring van epo-signalering.

 • De JAK2-mutatie komt voor bij bijna 100% van de 

patiënten met PV en bij 50% van de patiënten met 

ET en IMF.
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paletunnelsyndroom. Deze klachten ontstaan door 

AL-amyloïdose. Het hyperviscositeitssyndroom kan 

voorkomen bij zeer hoge spiegels van het M-proteïne 

(zie paragraaf 9.5.3).

Het laboratoriumonderzoek toont een sterk verhoogde 

BSE tot > 100 mm in het eerste uur door geldrolvor-

ming van erytrocyten door M-proteïne. In het serum 

en/of de urine wordt door middel van gelelektroforese 

en immunofixatieonderzoek meestal een totaal IgG- of 

IgA- (soms IgD-) M-proteïne vastgesteld, dan wel lichte 

ketens (in urine vroeger bence-jones-eiwit genoemd). 

Soms ontbreekt het M-proteïne; dan spreekt men van 

een niet-secernerend MM. Met de nieuwe gevoeligere 

technieken voor het aantonen van vrij lichte monoklo-

nale ketens komt dit maar in 2% van de patiënten voor. 

Cytologisch en immunofluorescentieonderzoek van het 

beenmerg toont een sterke toename van pathologische, 

monoklonale plasmacellen. Cytogenetisch onderzoek 

toont zeer vaak afwijkingen, waarvan sommige, bij-

voorbeeld translocatie (4;14), geassocieerd zijn met een 

slechte prognose. Soms verschijnen plasmacellen in het 

bloed: een plasmacelleukemie.

Overig laboratoriumonderzoek toont vaak een ane-

mie. Bij een verhoogde bloedingsneiging kan men 

gestoorde trombocytenaggregatie zien door coating 

met het M-proteïne. Tevens kan er een stollingsfactor 

X-tekort zijn door adsorptie van factor X aan amyloïd. 

Het serumcalciumgehalte kan sterk verhoogd zijn als 

gevolg van osteolyse en kan aanleiding geven tot een ge-

stoorde nierfunctie. De nierfunctie kan worden gecom-

promitteerd door neerslag van lichte ketens. Bij rönt-

genonderzoek van het skelet worden vaak op diverse 

plaatsen osteolytische laesies gezien (figuur 9.6).

De diagnose multipel myeloom (MM) werd tot voor kort 

gesteld met behulp van de classificatie van Durie en Sal-

mon (1975), die major en minor criteria omvat (tabel 9.7). 

Zoals in de tabel wordt geïllustreerd, kan de diagnose met 

zekerheid worden gesteld bij het vóórkomen van bepaalde 

combinaties van bevindingen. Momenteel wordt de clas-

sificatie van de internationale MM-werkgroep gehanteerd, 

waarbij MGUS en asymptomatisch MM worden onder-

scheiden op basis van plasmacelaantal en hoogte van het 

M-proteïne. De diagnose symptomatisch MM kan worden 

gesteld onafhankelijk van de mate van verhoging van 

deze parameters, als er een van de volgende symptomen 

is: anemie, hypercalciëmie, nierfunctiestoornissen of bot-

ziekte (osteolytische laesies of osteoporose). Botziekte door 

MM wordt op gewone röntgenfoto’s pas laat zichtbaar. 

Bij onverklaarde rugpijn of neurologische klachten moet 

daarom altijd een MRI-scan worden gemaakt om focale 

laesies maar vooral plasmacytomen met (dreigende) mye-

lumcompressie te detecteren. Iedere vorm van orgaanaan-

tasting of symptoom is een reden om therapie te starten.

men van een lymfoplasmacytoïdlymfoom. Bij deze aan-

doeningen kan depositie van monoklonale lichte im-

munoglobulineketens (AL-amyloïd) in diverse organen 

plaatsvinden, waaronder de tractus digestivus, de nieren 

en het hart.

Casuïstiek 

 • Een man met dorst en dubbelzien

 • Een man met plasmaceldyscrasie en polyneuropa-

thie door het POEMS-syndroom

9.5.1   Monoklonale gammopathie van onzekere 

betekenis (MGUS)

Het onderscheid tussen een MGUS en een MM wordt 

gemaakt op basis van de hoeveelheid monoklonale 

plasmacellen (< 10%) en de hoogte van het M-proteïne 

(< 30 g/l). Tevens ontbreken myeloomgerelateerde 

disfuncties zoals hierna beschreven. De incidentie van 

MGUS neemt met de leeftijd toe en wordt bij ongeveer 

5% van de oudere bevolking gevonden.

Er is geen verdere actie noodzakelijk anders dan een 

halfjaarlijkse controle van het M-proteïne om te beoor-

delen of zich onverhoopt een multipel myeloom ont-

wikkelt. Op de lange termijn ontwikkelt ongeveer 10% 

een asymptomatisch MM en wordt bij 30% uiteindelijk 

een MM of een gerelateerde ziekte zoals amyloïdose 

vastgesteld. De kans op de ontwikkeling van een MM is 

ongeveer 1-1,5% per jaar. Een MGUS kan dus vele jaren 

stabiel blijven.

9.5.2   Multipel myeloom (MM)

Bij het multipel myeloom (ziekte van Kahler) treedt een 

woekering van monoklonale plasmacellen op. De ge-

middelde leeftijd bij diagnosestelling is 69 jaar; minder 

dan 5% van de patiënten is jonger dan 40 jaar.

Bij de klinische presentatie staan moeheid, botpijn 

(meestal in de rug) en fracturen, na gering trauma of 

‘spontaan’ (pathologische fracturen), op de voorgrond. 

Voorts kunnen er klachten zijn door het bestaan van 

een hypercalciëmie (traagheid, verwardheid, misselijk-

heid, braken, obstipatie, polydipsie). Patiënten met 

MM hebben een sterk verhoogde kans op ernstige, zelfs 

fataal verlopende infecties met zowel grampositieve als 

gramnegatieve bacteriën, door de verminderde produc-

tie van normale immunoglobulinen (hypogammaglo-

bulinemie). Daarnaast is er een verhoogd voorkomen 

van reactivatie van herpes zoster door een gestoorde 

cellulaire immuniteit. Minder frequent voorkomende 

klachten zijn polyneuropathie, hartfalen en het car-
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Figuur 9.6 Osteolytische laesies bij multipel myeloom.

Tabel 9.7 Diagnostische criteria van Salmon en Durie van multipel myeloom (ziekte van Kahler).

major criteria
I. plasmacytoom in het weefselbiopt
II. > 30% plasmacellen in het beenmerg
III. M-proteïne: IgG > 35 g/l, IgA > 20 g/l, kappa- of lambda-lichteketenuitscheiding in de urine > 1 g/24 uur

minor criteria
a. 10-30% plasmacellen in het beenmerg
b. M-proteïnemie; lager gehalte dan bij III
c. osteolytische laesies
d. normale immuunglobulinen verlaagd: IgG < 6 g/l, IgA < 1 g/l, IgM < 0,5 g/l

NB. De diagnose staat vast bij de volgende combinaties van criteria: 
I + b, I + c, I + d; 
II + b, II + c, II + d; 
III + a, III + c, III + d; 
a + b + c, a + b + d.

A

B
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botontkalking rondom tumorhaarden een belangrijk 

onderdeel van de behandeling. Daartoe worden bisfos-

fonaten als pamidronaat en zoledronaat gedurende 1-2 

jaar eenmaal per maand intraveneus toegediend. Daarna 

vergroot de kans op osteonecrose van de kaak en kunnen 

eventueel alleen bij progressie van de ziekte weer bisfos-

fonaten worden geven.

Infecties, met name pulmonaal, zijn de belangrijkste 

doodsoorzaak bij het multipel myeloom. Ze moeten 

agressief worden bestreden met bacteriedodende antibi-

otica met een breed spectrum.

De bij het MM voorkomende hypercalciëmie wordt 

bestreden met hydratie en diuretica, corticosteroïden en 

een bisfosfonaat. Lokale radiotherapie is van belang bij 

ernstige osteolyse met plaatselijk veel pijn, en eventueel bij 

dreigende fracturen. In het laatste geval moet overleg 

met de orthopeed plaatsvinden om de mogelijkheid van 

preventieve fixatie te beoordelen. Daarnaast kunnen 

naar het myelum uitpuilende plasmacelwoekeringen 

vanuit een focale laesie een dreigende dwarslaesie ver-

oorzaken. Dan is met spoed diagnostiek en bestraling 

nodig.

Soms worden maligne plasmaceltumoren slechts 

lokaal aangetoond zonder tekenen van systeemziekte, 

hetzij in het bot (solitair plasmacytoom van het bot), hetzij in 

weke delen (meestal in mondholte of bovenste luchtwe-

gen: extramedullair plasmacytoom). De behandeling bestaat 

uit lokale hoog gedoseerde radiotherapie. Het merendeel 

van de patiënten met een solitair plasmacytoom van 

het bot zal in de jaren hierna toch een gegeneraliseerde 

ziekte ontwikkelen.

Kernpunten

 • Multipel myeloom is een voorbeeld van een ma-

ligne ziekte waarbij beïnvloeding van het micro-

milieu een steeds belangrijkere plaats krijgt in de 

behandeling.

 • Multipel myeloom wordt steeds meer een ‘chroni-

sche ziekte’ in plaats van een maligne ziekte met 

een korte overlevingsduur.

Casuïstiek 

 • Nierinsufficiëntie door neerslag van lichte ketens 

bij multipel myeloom

9.5.3   Macroglobulinemie van Waldenström

De ziekte van Waldenström (MW), in de WHO-classifi-

catie lymfoplasmocytair lymfoom genoemd, is een zeld-

zame aandoening. De incidentie neemt toe met de leeftijd 

(de mediane leeftijd bij diagnose is 63 jaar). Minder dan 

Kernpunten

 • Monoklonale woekering van plasmacellen gaat 

meestal, maar niet altijd, gepaard met een M-pro-

teïne in plasma en/of urine.

 • Is er een geringe hoeveelheid monoklonale plasma-

cellen, een zogenoemde MGUS, dan is alleen een 

zorgvuldige follow-up nodig.

 • Zijn er veel monoklonale plasmacellen (multipel 

myeloom), dan leidt intensieve behandeling tot 

steeds betere prognoses.

 • De eerste symptomen van een multipel myeloom 

zijn vaak botlaesies, wervelinzakkingen, spontane 

fracturen en bloedarmoede.

De behandeling van een myeloom is afhankelijk van de 

leeftijd van de patiënt. De laatste jaren zijn er door de 

introductie van dosisintensificatie met stamceltransplan-

tatie, en recent door het beschikbaar komen van nieuwe 

middelen zoals de immunomodulatoire middelen (le-

nalidomide en thalidomide) en proteasoominhibitoren 

(bortezomib) goede resultaten bereikt. Deze middelen 

grijpen deels ook aan in de interactie van plasmacellen 

en stromale cellen van het beenmerg (micromilieu). Bij 

patiënten jonger dan 65 jaar zal men met enkele chemo-

therapiekuren remissie bewerkstelligen, waarna perifere 

stamcellen zullen worden geoogst. Vervolgens wordt 

getracht met hoog gedoseerde chemotherapie, gevolgd 

door een autologe stamceltransplantatie, de ziekte geheel 

of bijna geheel te laten verdwijnen. Door een dergelijke 

aanpak is er bij jongere patiënten een langere ziektevrije 

periode met verbetering van de kwaliteit van leven.

De introductie van de hierboven beschreven nieuwe 

middelen heeft de kans op respons zowel voor als na 

autologe stamceltransplantatie verbeterd en in sommige 

gevallen ook de progressievrije periode. Mocht er na 

autologe stamceltransplantatie minder dan een partiële 

remissie bestaan, dan kan men overwegen een onder-

houdsbehandeling te geven met deze nieuwe middelen 

of een tweede autologe stamceltransplantatie of een al-

logene stamceltransplantatie van een familiedonor te 

verrichten.

Bij oudere patiënten en bij patiënten die bijvoorbeeld 

door een nierinsufficiëntie niet in aanmerking komen 

voor hoog gedoseerde chemotherapie, zal men teruggrij-

pen op de klassieke behandelingswijze. Voorheen was 

dat melfalan gecombineerd met prednison. Een derge-

lijke behandeling geeft een gemiddelde overleving van 

ongeveer drie jaar. Recent is gebleken dat door toevoe-

ging van thalidomide of bortezomib de kans op respons, 

de progressievrije overleving en soms ook de algehele 

overleving verbeteren.

Botziekte veroorzaakt een groot deel van de mor-

biditeit van de ziekte en eenmaal aanwezige lytische 

bothaarden verdwijnen niet. Daarom is preventie van 
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Intermezzo 9.4 

Multipel myeloom: een chronische ziekte

Veertien jaar geleden presenteerde een toen 50-jarige 

man zich met een multipel myeloom. Hij had anemie, 

rugpijn door een ingezakte thoracale wervel en een 

nierinsufficiëntie door een hoge productie en uitschei-

ding in de urine van lichte immunoglobulineketens, 

het zogenoemde bence-jones-eiwit. Na inductiethe-

rapie met vincristine, adriamycine en dexamethason 

(VAD) normaliseerde de nierfunctie. Het bence-jones-

eiwit verdween vrijwel volledig. De rugpijn persisteer-

de gezien de ingezakte wervel. De zeer goede respons 

werd geconsolideerd met een autologe stamceltrans-

plantatie. Na toediening van G-CSF werden met een 

leukafereseapparaat hematopoëtische stamcellen voor 

twee transplantaties verzameld. Na behandeling met 

een hoge dosis melfalan werden de stamcellen gereïn-

fundeerd om de pancytopenische periode te verkorten.

De procedure verliep goed en enkele maanden later 

was de uitscheiding van het bence-jones-eiwit geheel 

verdwenen en waren geen plasmacellen in het been-

merg aantoonbaar (een complete remissie). Zes jaar 

later was er een recidief, gezien het weer aantoonbaar 

zijn van bence-jones-eiwit in de urine en inzakking 

van twee lumbale wervels. Na een periode van behan-

deling met dexamethason volgde een tweede stam-

celtransplantatie. Ditmaal was de ziekte slechts 26 

maanden niet aantoonbaar.

Toen als ziekteparameter opnieuw het bence-

jones-eiwit werd aangetoond, werd gekozen voor 

een behandeling met thalidomide. Dit middel heeft 

verschillende antiplasmaceltumoreffecten. Een belan-

grijk effect is de verstoring van de interactie tussen 

beenmergstroma en plasmacellen en daarmee de 

vermindering van de proliferatie van plasmacellen en 

het gevoeliger worden voor chemotherapie.

De patiënt reageerde goed op thalidomide. Wel 

ontstond er een hinderlijke sensorische polyneu-

ropathie aan de benen, een bekende bijwerking van 

thalidomide. Thalidomide was effectief gedurende drie 

jaar. Toen bleek het bence-jones-eiwit weer fors toe 

te nemen en ontstond er een anemie veroorzaakt door 

toename van maligne plasmacellen in het beenmerg.

De patiënt wilde geïncludeerd worden in een fase 

II-onderzoek met een toen nieuw middel: bortezomib. 

Dit middel remt het proteasoom, dat verantwoordelijk 

is voor afbraak van eiwitten. Dit leidt tot vermind-

erde afbraak van een eiwit dat normaal gesproken de 

NFκB-signaaltransductieroute remt. Remming van 

deze signaaltransductieroute door bortezomib leidt tot 

remming van de proliferatie en een verhoogde mate 

van celdood. Het middel geeft bij ongeveer 30% van 

uitgebreid voorbehandelde MM-patiënten nog goede 

resultaten. Belangrijke bijwerkingen zijn polyneuropa-

thie en algehele malaise.

Hoewel het multipel myeloom doorgaans niet te 

genezen is, kan de ziekte wel steeds vaker tot een chro-

1% van de patiënten is bij het stellen van de diagnose 

jonger dan 40 jaar. Bij deze vorm van monoklonale gam-

mopathie is sprake van de productie van een monoklonaal 

‘macroglobuline’: IgM. De maligne celpopulatie bevindt 

zich in het overgangsgebied van differentiatie van rijpe 

B-lymfocyt naar plasmacel: lymfoplasmacytoïde cellen.

Bij gevorderde ziekte wordt de klinische presentatie ge-

kenmerkt door een hepatosplenomegalie en vergrote 

lymfeklieren. Soms is er sprake van een hyperviscositeits-

syndroom, gekarakteriseerd door neurologische afwij-

kingen (hoofdpijn, duizeligheid, ataxie, paresthesieën, 

somnolentie, coma), diffuse slijmvliesbloedingen (neus, 

maag-darmkanaal, urinewegen), visusstoornissen en hart-

falen. Bij fundoscopie worden in de retinae sterk gekron-

kelde, worstvormige venen gezien, naast exsudaten en 

bloedinkjes. Visusstoornissen zijn hiervan het gevolg. Het 

raynaud-fenomeen (paroxismale ischemie van de uitein-

den van extremiteiten bij blootstelling aan koude) kan 

voorkomen wanneer het geproduceerde macroglobuline 

cryoglobuline-eigenschappen bezit. Symmetrische, dista-

le, polyneuropathie komt bij 10-30% van de patiënten voor 

omdat het M-proteïne tegen antigenen van zenuwvezels 

kan zijn gericht.

Bij laboratoriumonderzoek wordt in het serum een mono-

klonaal IgM-kappa- of IgM-lambda-eiwit aangetoond. In 

het beenmerg – en in het bloed – wordt infiltratie gezien 

met monoklonale lymfoplasmacytoïde cellen die het-

zelfde M-proteïne op hun celmembraan dragen. De BSE 

is sterk verhoogd. Meestal bestaat er anemie, als gevolg 

van een verminderde productie van erytrocyten, hemolyse 

(koude antistoffen) en/of diffuus bloedverlies (tractus di-

gestivus). Twintig procent van de patiënten scheidt lichte 

ketens uit in de urine, identiek aan de lichte keten van de 

M-component in het serum.

De behandeling is als bij het indolente non-hodgkin-

lymfoom. Bij een hyperviscositeitssyndroom kan snel 

verbetering van de klinische conditie worden verkregen 

door plasmaferese. Nadat de acute symptomen hiermee 

onder controle zijn gekomen, kan wekelijkse herhaling 

tot een langdurige stabiele situatie leiden. Dit is vooral 

van belang voor patiënten die refractair voor cytostatica 

zijn. De gemiddelde overleving van patiënten die gunstig 

reageren op chemotherapie, meestal gecombineerd met 

immuuntherapie, bedraagt vier jaar, met uitschieters tot 

meer dan tien jaar (zie ook paragraaf 9.6.2 onder indolent 

non-hodgkinlymfoom).

Casuïstiek 

 • Longklachten bij lymfoplasmocytair lymfoom (ziek-

te van Waldenström)
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middelen zoals beschreven onder MM wordt hopelijk de 

komende jaren duidelijk.

Kernpunten

 • Amyloïdose is een maligne plasmacelwoekering 

met heel geringe of soms niet aantoonbare ‘tu-

morlast’ met een laag of onmeetbaar M-proteïne-

gehalte.

 • Het M-proteïne bij amyloïdose veroorzaakt orgaan-

schade, ook al is er maar heel weinig van, doordat 

het neerslaat in belangrijke weefsels zoals de hart-

spier.

Casuïstiek 

 • AL-amyloïdose en de behandeling door eliminatie 

van het voorlopereiwit

 • Amyloïdose van de pleura als oorzaak van overma-

tig veel pleuravocht

 • Twee patiënten met een zeldzame manifestatie van 

amyloïdose in het respiratoire systeem

9.6  Maligne lymfomen en chronische 
lymfatische leukemieën

Maligne lymfomen kenmerken zich door een woekering 

van lymfocyten. Meestal ontstaan maligne lymfomen in 

een lymfeklier, maar ook in de milt en het beenmerg is 

vaak lokalisatie aantoonbaar. Daarnaast kan zich op iedere 

denkbare plaats in het lichaam een lymfoom ontwikkelen, 

omdat lymfocyten circulerende cellen zijn. Maligne lym-

fomen vertonen daarom, ook als ze zich initieel voordoen 

als een gelokaliseerd proces, een grote neiging tot ver-

spreiding. Als de maligne lymfocyten hoofdzakelijk in het 

beenmerg of bloed aanwezig zijn en minder in de lymfe-

klieren, spreekt men van een leukemisch lymfoom. Een 

speciaal voorbeeld daarvan is chronische lymfatische leu-

kemie. Maligne lymfomen komen op alle leeftijden voor. 

Ze worden ingedeeld naar de aard van de lymfocyt die de 

woekering heeft veroorzaakt: meestal een B- soms een T- 

of een NK-cel. Daarnaast zijn specifieke kenmerken, zoals 

vast te stellen met immunohistochemisch (van biopten) of 

immunofenotypisch (van beenmerg of perifeer bloed) en 

moleculair-biologisch onderzoek, alsmede de architectuur 

van de aangedane lymfeklier, nodig om een meer specifie-

ke diagnose te kunnen stellen. Deze indeling is van groot 

belang, omdat het gedrag en de prognose van de verschil-

lende typen maligne lymfomen zeer sterk variëren.

Er worden twee belangrijke groepen maligne lymfo-

men onderscheiden: hodgkinlymfomen en de non-hodg-

kinlymfomen.

nische ziekte worden omgevormd, waarbij een lange 

overleving mogelijk blijkt. Dat is te danken aan het feit 

dat nieuwe anti-MM-middelen (geen ‘klassieke cyto-

statica’) beschikbaar zijn gekomen, die samen met een 

of meer klassieke behandelingsvormen worden gegeven.

9.5.4   Heavy chain disease

Bij deze zeer zeldzame groep van ziekten ziet men een 

overmatige productie van incomplete, zware ketens van 

het immuunglobuline, zowel van het gamma- (IgG), alfa- 

(IgA) als mu- (IgM) type. Alfa-heavy chain disease komt 

van de drie het meest frequent voor, vooral bij jongere 

mensen (10-30 jaar) en dan in het bijzonder in de landen 

rond de Middellandse Zee. Het orgaanstelsel waarin IgA-

producerende cellen gaan woekeren is de tractus digesti-

vus. De belangrijkste symptomen zijn dan ook ernstige 

malabsorptie, frequente diarree en buikpijn. Het beloop 

wordt gekenmerkt door spontane exacerbaties en remis-

sies. Soms ontwikkelt zich een non-hodgkinlymfoom; 

behandeling met combinatiechemotherapie is dan geïndi-

ceerd. Gamma- en mu-heavy chain disease gedragen zich 

meer als maligne lymfomen en worden gekenmerkt door 

vergrote lymfeklieren en hepatosplenomegalie.

9.5.5   Amyloïdose

Amyloïdose wordt gekenmerkt door extracellulaire neer-

slagen van eiwitten in abnormale fibrillaire structuren. 

De diverse soorten amyloïdose worden onderscheiden 

door het soort eiwit dat neerslaat. Bij lymfoïde en plas-

macellulaire maligniteiten wordt soms een M-globuline 

geproduceerd dat gemakkelijk neerslaat. Men noemt dit 

systemische AL-amyloïdose omdat het de monoklonale 

lichte keten betreft, geproduceerd door de monoklonale 

plasmacellen of lymfocyten. De hoeveelheid maligne lym-

foplasmacytoïde of plasmacellen is in het algemeen laag, 

zo ook de hoogte van het M-proteïne. Dat komt omdat het 

in fibrillaire vorm neerslaan meer geassocieerd is met fysi-

sche eigenschappen van het eiwit en de mate van fouten in 

het eiwitvouwproces, zodat ook al verschijnselen kunnen 

optreden bij een kleine hoeveelheid monoklonale cellen.

De verschijnselen worden bepaald door de plaats en de 

mate van neerslag: nierinsufficiëntie, grote tong, infiltra-

tie van huid, lever en milt en van het hart.

De indicatie tot behandeling is dus niet afhankelijk van 

tumorparameters, maar meer van de locatie en de mate 

van amyloïdneerslag. De prognose wordt sterk bepaald 

door de klinische verschijnselen en het aantal organen 

dat door de ziekte is aangedaan, waarbij met name car-

diale amyloïdose een slechte prognose heeft door het 

veroorzaken van hartfalen en ritmestoornissen. Bij pa-

tiënten < 65 jaar zonder hartfalen zijn goede resultaten 

beschreven met hoog gedoseerde chemotherapie gevolgd 

door een stamceltransplantatie. De waarde van de nieuwe 
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verklaard. Hoewel RS-achtige cellen soms ook worden 

waargenomen bij mononucleosis infectiosa, non-hodg-

kinlymfomen, carcinomen en sarcomen, is het stellen van 

de diagnose hodgkinlymfoom door de bovenbeschreven 

achtergrondcellen en de nodulaire sclerose in het biopt in 

het algemeen niet moeilijk .

Waren er vroeger vier histologische subtypen, thans on-

derscheidt men het klassieke hodgkinlymfoom en de 

niet-klassieke vorm met een overmaat aan lymfocyten. 

De laatste vorm gedraagt zich als een indolent B-cel non-

hodgkinlymfoom (zie verder). De klassieke vorm komt 

veruit het meest voor.

Bij laboratoriumonderzoek worden naast een verhoogde 

BSE regelmatig een eosinofilie, lymfopenie, normochro-

me anemie en trombocytose gezien. Een verhoogd serum-

gehalte van alkalische fosfatase en gamma-GT is het eerste 

symptoom van leverinfiltratie.

Om de ziekte optimaal te kunnen bestrijden, hanteert 

men een driedeling:

 − vroege fase: ziekte in stadium I of II zonder B-ver-

schijnselen, zonder hoge bezinking en zonder grote 

tumormassa;

 − intermediaire fase: ziekte in stadium I of II met een of 

meer klinische verschijnselen zoals hierboven vermeld;

 − vergevorderde fase: ziekte in stadium III of IV.

Casuïstiek 

 • Een patiënt met koorts en pancytopenie

 • Twee broers met familiaire hemofagocytaire lym-

fohistiocytose, behandeld met transplantatie van 

stamcellen van dezelfde onverwante donor

9.6.1   Het hodgkinlymfoom

De maligne cel die deze aandoening kenmerkt, is beschre-

ven door Sternberg en Reed. De ziekte omvat zo’n 30% van 

alle maligne lymfomen en kent een piek in de frequentie 

rond 20 à 25 jaar. Daarna stijgt de frequentie met het toe-

nemen van de leeftijd. Hoewel het DNA van het epstein-

barr-virus vaak in hodgkincellen wordt aangetroffen, is de 

precieze rol van dit virus in de etiologie nog onbekend.

De klinische presentatie bestaat meestal uit een gelokali-

seerd lymfekliergezwel in hals, oksel of mediastinum dat 

zich bij langer voortduren uitbreidt. Op oudere leeftijd 

presenteert de ziekte zich ook wel eens in een uitgebreid 

stadium. Vanaf het begin kan een scala van algemene ver-

schijnselen voorkomen, zoals gewichtsverlies, koorts en 

nachtzweten: zogenoemde B-symptomen. Soms is er jeuk 

of pijn op de plaats van de aangetaste klieren bij gebruik 

van alcohol. Er is een verhoogde incidentie van virale 

infecties als gevolg van de afgenomen cellulaire immuno-

logische afweer.

Bij lichamelijk onderzoek worden op één of meer klier-

stations vergrote, niet-pijnlijke lymfeklieren gevonden. 

Soms is er sprake van een hepatosplenomegalie.

De diagnose wordt gesteld op een lymfeklierbiopt. Te 

midden van reactieve niet-maligne lymfocyten, macro-

fagen, plasmacellen en eosinofiele granulocyten worden 

zeer grote mononucleaire hodgkincellen of bi-/multinu-

cleaire zogenoemde reed-sternberg-cellen (RS-cellen) gezien 

met prominente nucleoli.

RS-cellen zijn monoklonale B-cellen die een variëteit 

aan interleukinen en hemopoëtische groeifactoren produ-

ceren, waarmee een aantal klinische (koorts, vermagering) 

en laboratoriumbevindingen (hoge BSE) kunnen worden 

Tabel 9.8 Stadiumindeling van het hodgkinlymfoom (Ann Arbor, 1971).

stadium

I ziekte beperkt zich tot één lymfeklierstation

I-E ziekte beperkt zich tot één extranodale lokalisatie

II ziekte in meer dan één lymfeklierstation, maar beperkt tot één zijde van het middenrif

II-E ziekte in één extranodale lokalisatie met een of meer klierstations aan dezelfde zijde van het middenrif

III ziekte in lymfeklierstations aan beide zijden van het middenrif

IV uitgebreide ziekte in een of meer extranodale organen met of zonder nodale lokalisaties

Aan de stadiumindeling kunnen nog twee letters worden toegevoegd, namelijk A of B, en E. Toevoeging A: geen B-symptomen, of B: wel B-symptomen. 
Toevoeging E: extranodale lokalisaties (bijv. alleen lokalisatie in de huid: stadium I-E).

Figuur 9.7 PET/CT-scan van de thorax van een patiënt met 

hodgkinlymfoom.
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Kernpunten

 • De CT-scan toont tumormassa: deze kan actieve 

tumor zijn, maar ook ‘restbindweefsel’ na behan-

deling.

 • De PET-scan toont of een tumor glucose verbruikt 

en maakt zo onderscheid tussen actief tumorweef-

sel en restweefsel mogelijk.

 • Gezwellen bij het hodgkinlymfoom zijn altijd met 

PET aantoonbaar als zij groter zijn dan 1 cm.

Intermezzo 9.5 

Een gezwel in de hals

Een jonge vrouw van 16 jaar ontdekte een zwelling 

in haar hals. Zij ging naar de huisarts, die aanvan-

kelijk dacht aan een halscyste. Na enkele maanden 

was de zwelling progressief in grootte en mat bij het 

lichamelijk onderzoek 6 cm. Na verwijzing naar de 

internist werd een punctie uitgevoerd en vervolgens 

werden drie biopten genomen. Onderzoek toonde 

geen lymfoom maar een ‘reactieve’ lymfeklier. De 

aanvankelijk gerustgestelde patiënte en haar moeder 

consulteerden een andere internist toen, weer een 

paar maanden later, de lymfeklier een diameter van 

8 cm had. Een nu groot genomen biopt toonde het 

hodgkinlymfoom. De vorige samples waren duide-

lijk te klein: het hodgkinlymfoom bestaat uit weinig 

tumorcellen (reed-sternberg-cellen) en veel reactief 

weefsel.

Na stagering bleek er sprake van een stadium II 

met lokalisaties in de hals en het mediastinum. Zoals 

toen gebruikelijk werd de patiënte behandeld met 

uitgebreide bestraling van de hals, oksels en medi-

astinum in één aansluitend veld: de zogenaamde 

‘mantelveld’-bestraling. Zij genas van haar ziekte 

en kreeg twee kinderen. De bestraling had haar im-

mers niet steriel gemaakt omdat de ovaria buiten het 

‘mantelveld’ lagen.

Twaalf jaar na de behandeling voelde zij echter 

een tumor in de borst, juist naast de rand van het 

bestralingsgebied. Zij had een secundair aan de be-

straling ontwikkeld mammacarcinoom dat radicaal 

door de chirurg werd verwijderd.

Het hodgkinlymfoom is vaak niet evident in 

punctaten, maar altijd in biopten. Het merendeel 

van de patiënten (> 80%) is te genezen. De behande-

lingsstrategieën zijn er thans op gericht, met behoud 

van het hoge genezingspercentage, het risico van 

een secundaire maligniteit te verminderen. Daarom 

worden de ‘oude’ grote bestralingsvelden thans 

vermeden.

De stadiumindeling I tot en met IV bestaat al lang (tabel 

9.8).

Het stageringsonderzoek bevat de volgende onderdelen: 

anamnese en lichamelijk onderzoek, inspectie van de ring 

van Waldeyer door de KNO-arts, beenmergbiopsie uit de 

crista iliaca en onderzoek van hoofd/hals, thorax, abdo-

men en liezen door middel van een fluordeoxyglucose-

PET/CT-scan (figuur 9.7). De CT-scan toont lymfadenopa-

thie, terwijl met de FDG-PET-scan beoordeeld kan wor-

den of tumorlokalisaties metabole activiteit hebben ge-

meten aan de glucose-utilisatie. Bij het hodgkinlymfoom 

nemen de ziektelokalisaties altijd FDG op (PET-positief).

Omdat bij de klassieke vorm van Hodgkin nodulaire 

sclerose voorkomt, zijn er na behandeling vaak restloka-

lisaties op de CT-scan zichtbaar, zodat het resultaat van 

de behandeling beter vervolgd kan worden met de FDG-

PET-scan, waarmee ziekteactiviteit kan worden uitgeslo-

ten of aangetoond. Het hodgkinlymfoom was een van de 

eerste maligne aandoeningen waarbij curatieve behandeling 

mogelijk bleek. De twee behandelingsmodaliteiten zijn 

radiotherapie en chemotherapie.

Patiënten met ziekte in de vroege fase zullen in het 

algemeen worden behandeld met een beperkt aantal che-

motherapiekuren, gevolgd door lokale bestraling van de 

aangetaste lymfeklierstations (involved field-radiotherapie). 

De kans op genezing is hiermee meer dan 90%. Patiënten 

met ziekte in een intermediaire of vergevorderde fase zul-

len met intensievere combinatiechemotherapie worden 

behandeld, al of niet aangevuld met lokale bestraling van 

de aangetaste klierstations. Ook dan is de kans op gene-

zing groot: rond 80 à 90%.

Behalve de acute bijwerkingen van chemotherapie (mis-

selijkheid, braken, alopecia, cytopenieën) zijn er enkele 

belangrijke late(re) complicaties, in het bijzonder in-

fertiliteit en secundaire tumoren (zie paragraaf 10.5). 

Infertiliteit komt niet voor na adriamycine, bleomycine, 

vincristine, DTIC (ABVD)-combinatiechemotherapie, wel 

bij de intensievere combinatiechemotherapie. Bleomycine 

kan leiden tot pulmonale fibrose en daarmee verminde-

ring van de longfunctie. Ten slotte verhoogt thoracale 

bestraling de kans op coronarialijden. Gezien deze bijwer-

kingen bij een zeer grote genezingskans gaat men thans 

in klinische onderzoeken na of de chemotherapie en 

radiotherapie in sommige situaties verminderd kunnen 

worden. Het motto bij de moderne behandeling van het 

hodgkinlymfoom luidt dan ook: ‘hoe minder, hoe beter’, 

uiteraard met behoud van de optimale kans op curatie.

Wanneer een patiënt na oorspronkelijke behandeling 

een recidief van de hodgkinlymfoom ontwikkelt, biedt 

hoog gedoseerde chemotherapie, gevolgd door autologe 

stamceltransplantatie, wederom een hoge kans op gene-

zing (zie paragraaf 9.7).
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of op een biopt van een buiten de lymfeklier gelokaliseerde 

tumor. Moderne classificaties van NHL zijn gebaseerd op 

de morfologie, de immunofenotypering en op genetische 

afwijkingen. Deze indeling van de Wereldgezondheidsor-

ganisatie werd in 2008 gereviseerd (tabel 9.9).

Kernpunten

 • Non-hodgkinlymfoom (NHL) is een missnamer: de 

term duidt op een verzameling van heel verschil-

lende maligniteiten die van B-, T- of NK-celorigine 

zijn.

 • Afhankelijk van het uitrijpingsstadium noemt men 

een lymfoïde maligniteit een ‘voorloper’ (precursor) 

maligniteit of een ‘rijpe’(peripheral) maligniteit.

 • Een ‘voorloper’ maligniteit is doorgaans een proces 

dat zich als acute leukemie gedraagt.

 • Een ‘rijpe’ maligniteit kan zich langzaam groeiend 

(‘indolent’) of snel groeiend (‘agressief’) gedragen.

De meeste NHL hebben een B-celorigine. Grofweg on-

derscheidt men agressieve en indolente vormen van het 

B-cel-NHL. De agressieve vorm wordt gekenmerkt door 

de proliferatie van grote B-lymfocyten, soms met nucleoli. 

Het meest voorkomende agressieve lymfoom is het dif-

fuus grootcellig B-cellymfoom. Door de snelle groei geeft 

dit type NHL meestal snel symptomen, waardoor er bij 

presentatie vaak een lager stadium van de ziekte is. Toch 

is vanwege de proliferatiegraad de noodzaak van een 

Casuïstiek 

 • Een 41-jarige man met onbegrepen periodieke 

koorts

9.6.2   Non-hodgkinlymfomen (NHL)

Non-hodgkinlymfomen gaan uit van B-, T- of NK-

lymfocyten. Afhankelijk van het stadium van de B-, 

T- of NK-celuitrijping die maligne ontaardt, ontstaat 

een specifiek type lymfeklierkanker. Bij het circuleren 

van immature maligne lymfocyten in het bloed, spreekt 

men van een acute lymfatische leukemie. Als meer 

mature maligne lymfocyten circuleren, spreekt men 

van een leukemisch non-hodgkinlymfoom. Het non-

hodgkinlymfoom komt op alle leeftijden voor, met een 

toenemende incidentie (tot twintig nieuwe patiënten 

per 100.000 inwoners per jaar in de leeftijdsgroep > 60 

jaar). Met uitzondering van het met het epstein-barr-

virus geassocieerde burkitt-lymfoom en het HTLV-1-T-

cellymfoom is de oorzaak van NHL onduidelijk (figuur 

9.8 en 9.9).

De klinische presentatie en de bevindingen bij lichamelijk on-

derzoek komen grotendeels overeen met die bij het hodgkin-

lymfoom. In vergelijking met het hodgkinlymfoom is het 

NHL vaker buiten de lymfoïde organen gelokaliseerd. Ook 

bij NHL wordt de diagnose gesteld op een lymfeklierbiopt 

Tabel 9.9 Indeling van maligne lymfomen volgens WHO, 2008.

B-cel/T-cel/NK-celleukemie/-lymfoom

voorloper (‘precursor’) B-cel lymfoïde leukemie/lymfoom:
 − voorloper B-lymfoïde leukemie/lymfoom met kenmerkende genetische afwijkingen waaronder t9;22 (brc/abl) en vele andere
 − voorloper B-lymfoïde leukemie/lymfoom, niet nader te specificeren

voorloper (‘precursor’) T-cel lymfoïde leukemie/lymfoom:
 − voorloper T-lymfoïde leukemie/lymfoom

rijpe B-cel lymfatische leukemie/lymfoom:
 − chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (CLL/SLL)
 − varianten van CLL/SLL, zoals B-cel prolymfocytaire leukemie, hairy-cell-leukemie, miltlymfoom met villeuze cellen
 − lymfoplasmacytair lymfoom (ziekte van Waldenström)
 − plasmacelwoekeringen, zoals multipel myeloom, monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS) en andere
 − marginale zone-lymfoom, geassocieerd aan slijmvlies (MALT)
 − folliculair lymfoom
 − mantelcellymfoom
 − diffuus grootcellig B-cellymfoom
 − primair mediastinaal B-cellymfoom
 − burkitt-lymfoom
 − en nog enkele andere lymfomen van B-celorigine

rijpe T- en NK-cel lymfatische leukemie/lymfoom:
 − mycosis fungoides, syndroom van Sézary
 − primaire T-cellymfomen huid
 − chronische T-celleukemieën
 − chronische NK-cellymfomen
 − agressievere woekeringen, zoals NK-celleukemie, extranodaal NK-cellymfoom in de neus
 − enteropathie (coeliakie) gerelateerd T-cellymfoom in de darm
 − aplastisch T-cellymfoom
 − en nog enkele andere lymfomen van T- en NK-celorigine
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huid, nier, testikels, cervix uteri, bot enzovoort.

Evenals bij het hodgkinlymfoom wordt gebruikgemaakt 

van de Ann Arbor-stadiumindeling (zie tabel 9.8). Bij 

slechts 20% van de patiënten wordt stadium I vastgesteld; 

de meeste patiënten presenteren zich met meer lokalisa-

ties.

Indolent B-cel-NHL
De meest voorkomende vorm van indolente lymfomen 

zijn de folliculaire lymfomen, waarbij in 85% van de ge-

vallen een specifieke chromosomale translocatie wordt 

aangetroffen, met een breukpunt ter plaatse van het gen 

dat codeert voor zware ketens van immuunglobulinen op 

chromosoom 14: t(14;18). Hierbij wordt het bcl-2-oncogen 

geactiveerd, hetgeen leidt tot een verlengde levensduur 

van de maligne lymfocyten door remming van gepro-

grammeerde celdood (apoptose). Een NHL met een lage 

maligniteitsgraad – meestal van B-celorigine – wordt dan 

ook gekenmerkt door een indolent groeipatroon dat zich 

over vele jaren uitstrekt.

Involved field-radiotherapie is de behandeling van keuze 

bij die zeldzame patiënten die zich presenteren met sta-

dium I. Vooral bij jongere patiënten (< 60 jaar) wordt op 

deze manier bij 50% langdurige, ziektevrije overleving 

c.q. genezing bereikt. Patiënten met stadium II, III en IV 

(80%) kunnen vooralsnog niet worden genezen. De overle-

vingscurve daalt over een reeks van jaren langzaam maar 

zeker verder.

Meestal wordt – gezien het feit dat indolente NHL niet 

genezen kan worden – in eerste instantie een afwach-

tend beleid gevoerd totdat behandeling geïndiceerd is 

in verband met lymfadenopathie of splenomegalie die 

aanleiding geeft tot klachten, of bij onderdrukking van 

de normale hemopoëse door massale beenmerginfiltratie. 

Zowel monochemotherapie met chloorambucil als combi-

natiechemotherapie (CVP-kuren: cyclofosfamide, vincris-

tine, prednison) kan het ziekteproces tijdelijk terugdrin-

gen, soms zelfs tot complete remissie. Hierna zal altijd 

een recidief optreden. Meestal wordt dan behandeling 

met fludarabine gestart, dat, zoals chloorambucil, oraal 

toegediend wordt. Fludarabine is een middel dat weinig 

aanleiding geeft tot klachten. Wel is er door langdurige 

T-celdepletie een verhoogde kans op infecties, vooral door 

Pneumocystis carinii.

Alle bovenbeschreven therapievormen worden gecom-

bineerd met monoklonale antistoftherapie tegen het 

CD20-antigeen (rituximab) dat op alle rijpere B-cellen 

aanwezig is. Na een eerste recidief wordt vaak gedurende 

twee jaar onderhoudstherapie gegeven met rituximab 

(iedere twee of drie maanden een gift).

Door de genoemde therapieën wordt de ziekte vaak 

gedurende vele jaren onder controle gehouden. Bij jon-

gere patiënten wordt na een aantal malen een recidief te 

hebben gehad, geprobeerd met een autologe of allogene 

stamceltransplantatie een langdurigere remissie te be-

werkstelligen of zelfs genezing.

snelle behandeling groot. Onbehandeld is de prognose 

niet veel beter dan die bij een acute leukemie, maar de 

beschikbaarheid van chemotherapie gecombineerd met 

monoklonale anti-CD20-antistof heeft de prognose de 

laatste jaren sterk verbeterd. De indolente B-cel-NHL 

kenmerken zich door de proliferatie van kleine lymfo-

cyten die zich in de follikelcentra van de lymfeklieren 

bevinden. Het meest voorkomende indolente type is het 

folliculair NHL. Door het ontbreken van ernstige klach-

ten presenteert de ziekte zich meestal in een uitgebreid 

stadium: III of IV, waarbij naast in de lymfeklieren het 

NHL ook in het bloed en het beenmerg aantoonbaar is. 

Staat de lokalisatie daar op de voorgrond, dan kan er 

sprake zijn van een B-cel-chronische lymfatische leuke-

mie (zie paragraaf 9.6.3).

T-cel-NHL presenteren zich vaak extranodaal, bij-

voorbeeld in de huid als mycosis fungoides. Een nodaal 

T-cel-NHL is het anaplastische T-cellymfoom dat een 

snelgroeiende variant is. In het algemeen is de prognose 

van T-cellymfomen slechter dan van de grootcellige B-

cellymfomen.

Bij het pathologisch onderzoek van het lymfeklierbiopt is 

naast de morfologie het immunohistochemisch onderzoek 

onontbeerlijk om vast te stellen of het een B-, een T- of een 

NK-lymfoom betreft. Verder onderzoek kan de diagnose 

nader specificeren, zoals in de WHO-classificatie is weerge-

geven. Bij twijfel aan het bestaan van een maligne lymfoom 

kan moleculair-biologisch onderzoek naar herschikking 

van het T-celreceptor-gen bij verdenking op een T-cel-NHL, 

en naar herschikking van het immuunglobuline-gen bij 

verdenking op een B-cel-NHL de doorslag geven (mono-

klonaliteitsonderzoek). Omdat sommige NHL worden 

gekenmerkt door specifieke chromosomale afwijkingen (zie 

verder), kan moleculair-biologisch onderzoek bijdragen aan 

het stellen van de juiste diagnose.

Bij laboratoriumonderzoek kan er sprake zijn van anemie, 

granulocytopenie en/of trombocytopenie op basis van been-

merginfiltratie met NHL, als gevolg van auto-immuunan-

tistoffen in het kader van de ziekte of als gevolg van 

redistributie bij splenomegalie. Soms wordt een sterk ver-

hoogd aantal pathologische lymfatische cellen in het bloed 

waargenomen (leukemisch NHL/leukemie). Een verhoogd 

gehalte aan serumlactaatdehydrogenase (LDH) correleert 

met activiteit c.q. agressiviteit van het NHL. In het serum 

kan een M-proteïne voorkomen van hetzelfde type als op de 

celmembraan van de monoklonale NHL-celpopulatie.

De stagering verloopt zoals beschreven bij het hodgkin-

lymfoom, met speciale aandacht voor enkele specifieke 

aanvullende onderzoeken. Bij maag-darmklachten kan 

endoscopisch onderzoek, inclusief biopten, geïndiceerd 

zijn om NHL-lokalisaties aan te tonen of uit te sluiten. Bij 

neurologische symptomen wordt onderzoek naar eventu-

ele NHL-lokalisaties in het zenuwstelsel uitgevoerd (CT-

scan/MRI van de hersenen, liquoronderzoek). Men moet 

erop bedacht zijn dat NHL zich op velerlei locaties kan 

manifesteren: orbita, conjunctiva, schildklier, mamma, 
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Kernpunten

 • Het hodgkinlymfoom, chronische lymfatische leu-

kemie en alle soorten non-hodgkinlymfomen zijn 

in principe gedissemineerde ziekten.

 • Het hodgkinlymfoom is één ziekte; non-hodgkin-

lymfoom is de naam voor een verzameling van vele 

soorten maligne lymfoom.

 • Maligne lymfomen presenteren zich vaak als een 

lymfeklierzwelling, maar kunnen overal, in elk or-

gaan en op elke plek tot uiting komen.

 • Maligne lymfomen worden meestal behandeld met 

chemotherapie, soms aangevuld met bestraling, en 

in toenemende mate aangevuld met antilichaam-

therapie.

 • Patiënten met het hodgkinlymfoom en met een 

agressief non-hodgkinlymfoom zijn doorgaans te 

genezen.

 • Patiënten met een indolent non-hodgkinlymfoom 

zijn doorgaans niet te genezen, maar hun conditie 

kan wel lang goed blijven.

Ten slotte worden hieronder in het kort enkele bijzondere 

presentaties van NHL besproken.

Primair NHL van het centrale zenuwstelsel
Een NHL kan primair in het zenuwstelsel gelokaliseerd 

zijn (hersenen) zonder lokalisaties elders in het lichaam 

(0,5 tot 2% van alle NHL). Deze zeldzame presentatie, 

die gepaard gaat met neurologische symptomen, wordt 

gediagnosticeerd met een stereotactisch hersenbiopt (CT-

scan/MRI). Ondanks behandeling met schedelbestraling 

en systemisch een hoge dosis cytostatica die de bloed-

hersenbarrière kunnen passeren (cytosine-arabinoside, 

methotrexaat) is de prognose somber.

Cutane non-hodgkinlymfomen
Naast lokalisaties van NHL in de huid, kunnen lymfomen 

ook primair in de huid voorkomen. Mycosis fungoides is het 

bekendste type (zie tabel 9.9). Het lymfoom gaat uit van 

T-helpercellen. Via achtereenvolgens het eczemateuze, 

plaque- en tumorstadium worden in een latere fase ook 

regionale lymfeklieren en bloed en beenmerg aangetast. 

Behandeling in vroege stadia beperkt zich tot de huid 

(penselen met mitoxine, PUVA-fototherapie, totale huid-

bestraling met elektronen). In een latere fase komt chemo-

therapie in aanmerking.

Sézary-syndroom
Het sézary-syndroom, een zeer zeldzame variant, wordt 

gekenmerkt door een sterk jeukende erytrodermie, hyper-

keratose van handpalmen en voetzolen, alopecia, nagel-

afwijkingen, gegeneraliseerde lymfekliervergrotingen en 

T-helper-sézary-cellen in huid, lymfeklieren en bloed. De 

prognose is slecht.

Een indolent NHL kan ontaarden in een NHL met een 

hogere maligniteitsgraad (histologische transformatie): 

bij 10% van de patiënten vijf jaar en bij 40% tien jaar na het 

stellen van de diagnose. Met agressieve combinatieche-

motherapie kunnen dan in het algemeen slechts kortdu-

rende remissies worden bereikt (mediane overleving < 1 

jaar). Vandaar dat bij getransformeerde NHL direct na het 

bereiken van een remissie consolidatietherapie met trans-

planteren wordt toegepast.

Agressief NHL
Zoals de naam aangeeft, heeft deze groep NHL, geken-

merkt door een diffuus groeipatroon met volledige ver-

storing van de normale klierstructuur, een agressief groei-

gedrag. Er zijn zowel agressieve B- als T-cellymfomen. 

Een aantal subtypen wordt gekenmerkt door chromoso-

male translocaties waarbij chromosoom 14 betrokken is. 

Op dit chromosoom bevinden zich de genen die coderen 

voor lichte en zware ketens van immuunglobulinen en 

voor T-celreceptoren. Deze zijn essentieel voor de diffe-

rentiatie en functie van B- en T-lymfocyten. Een voorbeeld 

is de translocatie (8;14), waarbij tevens het c-myc-oncogen 

betrokken is (80% van de burkitt-lymfomen). Dit her-

schikte oncogen wordt vervolgens geactiveerd, hetgeen 

resulteert in een verhoogde proliferatie en verminderde 

differentiatie van de aangedane cellen.

In alle stadia van ziekte kan met een combinatie van 

chemotherapie en immuuntherapie genezing worden be-

reikt, gemiddeld in 60 à 70% van de agressieve B-cellym-

fomen. Een bekend – poliklinisch toe te passen – schema 

is de CHOP-kuur, bestaande uit cyclofosfamide, adriamy-

cine, oncovin en prednison, gecombineerd met rituximab.

Het anaplastische T-cellymfoom wordt benaderd zoals 

het grootcellige B-cellymfoom, maar rituximab is daarbij 

niet werkzaam omdat T-cellen geen CD20 tot expressie 

brengen. De prognose is minder goed.

De behandeling van het lymfoblastaire lymfoom en het 

burkitt-lymfoom vraagt een aparte aanpak. Deze lymfomen 

worden in hematologische centra behandeld als acute 

lymfatische leukemie, inclusief centraalzenuwstelselpro-

fylaxe (zie paragraaf 9.2.2). Deze zeer agressieve lymfo-

men hebben namelijk evenals ALL de neiging zich in het 

zenuwstelsel te nestelen.

Wanneer er een recidief optreedt van een agressief lym-

foom, kan alleen met een stamceltransplantatie een sub-

stantiële kans op genezing bereikt worden.
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ziekte treft vooral kinderen. Met intensieve chemothera-

pie worden curaties bereikt.

Het HTLV-1-geassocieerde T-celleukemielymfoom 

komt specifiek voor in Japan en in het Caribische gebied. 

Dit agressieve lymfoom, dat onder andere wordt geken-

merkt door huidinfiltratie, een hoog aantal circulerende 

blasten en hypercalciëmie, heeft een slechte prognose.

Casuïstiek 

 • Epstein-Barr-virus in een donornier als oorzaak van 

non-Hodgkin-lymfoom

 • Een patiënt met refractaire coeliakie en een secun-

dair lymfoom

 • Het intravasculair lymfoom; een zeldzame, maar 

curabele oorzaak van interstitiële longafwijkingen

 • Twee patiënten met lactaatacidose en hypoglyke-

mie als uiting van een lymfoom

 • Een man met pijn in de heup en koorts

Intermezzo 9.6 

Immuuntherapie bij lymfeklierkanker

Hematologische maligniteiten lijken zo geschikt voor 

een immuuntherapeutische benadering doordat ze 

veel, tamelijk specifieke antigenen hebben en de tu-

morcellen in bloed, merg en lymfeklieren toegankelijk 

zijn voor antistoffen en T-lymfocyten. Er zijn verschil-

lende ontwikkelingen die immuuntherapie een onmis-

baar en effectief onderdeel maken van een behandeling 

van hematologische kankers. Twee ervan worden hier 

besproken.

Lymfeklierkankers die uitgaan van de B-lymfocyten, 

zoals B-cel-NHL, bezitten bijna alle CD20 op hun 

celmembraan. Een antilichaam tegen CD20 is beschik-

baar gekomen als intraveneus toe te dienen preparaat 

(rituximab). Dit middel blijkt bij een agressief B-cel-

NHL de genezingskans van gemiddeld 50 naar 70% te 

brengen als het wordt toegevoegd aan de standaard 

CHOP-chemotherapie. De toevoeging is klinisch goed 

mogelijk omdat het bijwerkingenspectrum beperkt blijft 

tot ‘eiwitreacties’ tijdens infusie: koude rilling, soms 

allergische shock. Anti-CD20 kan ook worden gelabeld 

aan een radioactief isotoop (bijvoorbeeld yttrium). Op 

die manier is een selectievere bestraling van B-celt-

umoren mogelijk.

Ook bij een indolent B-cel-NHL blijkt anti-CD20, 

met of zonder radioactieve isotoop, een effectief genee-

smiddel dat de ziektevrije periodes na behandeling flink 

verlengd. Ook hier wordt het middel gecombineerd met 

de bestaande, conventionele chemotherapie.

Voor T-cellymfoom is immuuntherapie met be-

hulp van antilichamen nog in de vroege fase van on-

twikkeling.

Een totaal andere vorm van immuuntherapie is die 

met T-lymfocyten van een donor (zie daarvoor para-

graaf 9.7).

Ook diverse vormen van B-cel-NHL kunnen zich primair 

in de huid manifesteren.

MALT-lymfomen
Lymfomen uitgaande van het met slijmvliezen geas-

socieerde lymfatische weefsel worden mucosa-associated 

lymphoid tissue-lymfomen (MALT-lymfomen) genoemd. 

Ze komen voornamelijk voor in de tractus digestivus (met 

name de maag) en in de tractus respiratorius, maar ook op 

andere locaties zoals speekselklieren, schildklier, mamma 

en orbita. In het algemeen is het biologische gedrag 

minder agressief in vergelijking met dat van andere ty-

pen B-cellymfomen van dezelfde maligniteitsgraad. Het 

MALT-lymfoom van de maag gaat vaak samen met een 

Helicobacter pylori-infectie. Na antibioticabehandeling van 

deze infectie gaat het lymfoom, als het zich nog alleen in 

de maagwand bevindt, bij 70% van de patiënten in remis-

sie. Wanneer antibioticabehandeling tekortschiet, wordt, 

afhankelijk van de uitgebreidheid van het proces, gekozen 

voor curatieve chirurgie, radiotherapie, chemotherapie of 

combinaties van deze behandelingsmodaliteiten.

Aids- en non-hodgkinlymfomen
Een B-cel-NHL komt vaak voor bij patiënten met aids. 

Het merendeel van deze NHL is een agressief B-cel-NHL 

(70%) en neigt sterk tot extranodale lokalisaties (90%). Het 

centrale zenuwstelsel is een opvallend vaak voorkomende 

primaire lokalisatie (30%). Mogelijk speelt een EBV-

infectie bij sommige patiënten een rol bij het ontstaan van 

het lymfoom. Behandeling met agressieve combinatieche-

motherapie is nuttig, mits gecombineerd met antivirale 

therapie zodat het aantal CD4 T-cellen normaliseert.

NHL na immuunsuppressie wegens orgaantransplantatie
Ook tijdens iatrogene immuunsuppressie bij orgaan-

transplantatie (lever, beenmerg, nier, hart) wordt een 

dertig- tot vijftigmaal verhoogde incidentie van NHL 

waargenomen (2 tot 4% van de patiënten). Het betreft 

voornamelijk agressieve B-cel-NHL, vaak polyklonaal 

van samenstelling, soms overgaand in een monoklonale 

maligne lymfatische celpopulatie. In de meeste geval-

len wordt het epstein-barr-virusgenoom in het DNA van 

de lymfoomcellen aangetroffen. Mogelijk worden B-

lymfocyten gestimuleerd in hun groei door EBV en schiet 

de T-celcontrole tekort, met als gevolg ongelimiteerde 

B-celproliferatie. Ondanks behandeling met chemothe-

rapie is de prognose slecht. In deze patiëntengroep wordt 

na behandeling met anti-CD20 (rituximab) vaak regressie 

van NHL gezien.

Virusgeassocieerde non-hodgkinlymfomen
Zoals eerder beschreven, is bij twee typen NHL een virus 

als cofactor in de etiologie vastgesteld. Bij het in Afrika 

endemisch voorkomende burkitt-lymfoom is dat het 

epstein-barr-virus. Extranodale lokalisaties, vooral in 

kaak- en aangezichtsbeenderen, komen frequent voor. De 
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teerd), er een anemie of trombopenie is of de mate van lym-

fadenopathie aanleiding geeft tot klachten. De chemothera-

peutische benadering lijkt op de behandeling zoals beschre-

ven bij het indolente kleincellige non-hodgkinlymfoom 

met een lage maligniteitsgraad. Bij een slechte prognose 

gaat men bij jonge patiënten in tweede of derde instantie 

soms over tot allogene stamceltransplantatie.

Bij chronische lymfatische leukemie is het van belang 

zich te realiseren dat de patiënten, zoals ook bij de andere 

vormen van maligne lymfoom, gevoelig zijn voor bacteriële 

en virale infecties en dat zij derhalve op dezelfde manier 

moeten worden benaderd als daar beschreven. Bij patiënten 

met een hypogammaglobulinemie met ernstige, recidive-

rende infecties kunnen herhaalde intraveneuze infusies 

met een hoge dosis gammaglobuline bescherming bieden.

Bij 5-10% van de patiënten ontwikkelt zich in het beloop 

van CLL een non-hodgkinlymfoom met een hoge malig-

niteitsgraad (zie paragraaf 9.6.2), uitgaande van dezelfde 

maligne kloon als de oorspronkelijke CLL (blijkens immu-

nofenotypering en moleculair-biologisch onderzoek). Dit 

staat bekend als het syndroom van Richter. De symptomen 

zijn koorts, gewichtsverlies, overmatig transpireren, alge-

mene malaise, snelgroeiende klieren en milt ondanks CLL-

behandeling. De prognose is slecht, zelfs met agressieve 

combinatiechemotherapie.

Kernpunten

 • CLL van het B-celtype bestaat uit twee verschil-

lende ‘soorten’ CLL: één met een korte levensver-

wachting en één met een indolent verloop.

 • De behandeling van de agressieve vorm van CLL 

dient in studieverband plaats te vinden vanwege de 

onzekere effecten van intensievere therapie, terwijl 

conventionele behandeling zeer onbevredigend is.

 • B-CLL-patiënten zijn niet te genezen, behalve door 

allogene stamceltransplantatie.

9.6.4   Prolymfocytenleukemie (PLL)

Deze agressieve variant van CLL komt op nog latere leef-

tijd voor: mediaan 70 jaar. Typerend zijn de splenomega-

lie en een lymfocytose. Het merg is geïnfiltreerd met grote 

prolymfocyten. In 70% van de gevallen gaat de ziekte uit 

van B-lymfocyten; 30% heeft een T-celorigine. Ondanks 

toepassing van diverse combinaties van (agressieve) che-

9.6.3   Chronische lymfatische leukemieën

Onder deze naam worden diverse B-celmaligniteiten aange-

duid van het indolente type, die zich initieel presenteren als 

leukemie, vooral dus gelokaliseerd in bloed en beenmerg. 

Het meest frequent ziet men de B-cel-chronische lymfati-

sche leukemie (B-CLL). Deze woekering van kleine lymfa-

tische cellen komt vooral op oudere leeftijd voor en wordt 

vaak bij toeval ontdekt. In 95% van de gevallen betreft het 

een monoklonale B-celproliferatie; 5% wordt geclassificeerd 

als T-CLL. De etiologie is onbekend.

De klinische presentatie wordt gekenmerkt door recidive-

rende bacteriële en virale (herpes zoster) infecties ten ge-

volge van granulocytopenie en een sterk verminderde cellu-

laire en humorale afweer. Bij lichamelijk onderzoek wordt 

vaak een gegeneraliseerde – niet-pijnlijke – lymfadenopa-

thie gevonden in combinatie met een hepatosplenomegalie.

Bij laboratoriumonderzoek wordt een lymfocytose vast-

gesteld met massale beenmerginfiltratie van kleine, rijpe 

lymfocyten. De normale hemopoëse is verdrongen, hetgeen 

resulteert in anemie, granulocytopenie en trombocyt-

openie. Tevens kunnen autoantistoffen bijdragen aan de 

anemie (auto-immuunhemolyse) en de trombocytopenie. 

Vaak is er een gebrek aan immuunglobulinen (verminderde 

humorale afweer).

Volgens het stageringsschema van Rai worden bij B-CLL drie 

stadia onderscheiden (tabel 9.10). Deze stagering heeft een 

belangrijke prognostische waarde, uitgedrukt in sterk ver-

schillende overlevingskansen. De mediane overlevingsduur 

voor patiënten in stadium 1 is meer dan tien jaar, in latere 

stadia korter. Gezien de vaak lange overleving overlijden 

veel patiënten aan een andere ziekte (hart- en vaatziekten 

of andere maligniteiten) en niet aan de gevolgen van CLL. 

Het risico op het ontwikkelen van ‘tweede’ maligniteiten 

(in het bijzonder bronchuscarcinoom) is bij CLL-patiënten 

verhoogd.

B-cel-chronische lymfatische leukemie kan worden on-

derscheiden in een type dat uitgaat van ‘naïeve’ B-lymfocy-

ten (‘niet-gemuteerde’ vorm) én B-lymfocyten die een so-

matische mutatie in de genen die coderen voor de variabele 

delen van de immuunglobuline ketens hebben ondergaan 

(‘gemuteerde vorm’). Dit onderscheid is van belang voor de 

prognose. De eerste vorm gedraagt zich agressief, terwijl bij 

de gemuteerde vorm een overleving van meer dan tien jaar 

geen uitzondering is.

Er is pas reden tot behandeling indien er een uitgesproken 

leukocytose bestaat (vaak wordt meer dan 100 × 109/l gehan-

Tabel 9.10 Stagering van B-CLL volgens Rai (1987).

stadium 0 (laag risico) lymfocytose > 15 × 109/l bloed

stadium 1/2 (intermediair risico) idem, tevens vergrote lymfeklieren (1) en hepato- en/of splenomegalie (2)

stadium 3/4 (hoog risico)  idem, tevens anemie Hb < 7,2 mmol/l* (3) en trombocytopenie < 100 × 109/l* (4)

* Niet veroorzaakt door auto-immuunhemolyse of auto-immuuntrombopenie.
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met een door deze behandelingen veroorzaakte pancy-

topenie. Dat hiermee het antitumoreffect van het beoogde 

behandelingsregime vermindert, spreekt voor zichzelf. 

Wanneer van buitenaf een nieuw bloedvormend apparaat 

zou kunnen worden toegediend (stamceltransplantatie; 

SCT), vervalt de dwingende voorwaarde beenmergspa-

rend te behandelen en kunnen chemo- en radiotherapie 

(totale lichaamsbestraling) maximaal worden geïntensi-

veerd (myeloblatieve behandeling). SCT werd overigens 

veertig jaar geleden voor het eerst klinisch toegepast bij 

de behandeling van stralingsslachtoffers.

Bij de behandeling van maligniteiten wordt het met 

SCT mogelijk de totale dosis cytostatica en/of bestraling 

met een veelvoud te verhogen in vergelijking met een con-

ventionele behandeling. Dit maakt SCT aantrekkelijk bij 

de behandeling van zowel hematologische maligniteiten 

als sommige solide tumoren.

Als het beenmerg van de patiënt niet is aangetast door 

ziekte of wanneer behandeling heeft geleid tot verdwij-

nen van de ziekte in het beenmerg, worden vaak stamcel-

len van de patiënt zelf verkregen, ingevroren, en na de 

hoog gedoseerde chemo-/radiotherapie teruggegeven. Na 

ongeveer 14 dagen is er dan weer een herstelde hematopo-

ese (zogenoemde autologe stamceltransplantatie).

Als het beenmerg door ziekte blijvend is aangedaan, 

wordt gezocht naar een (allogene) donor. Daarnaast kan 

er een voorkeur zijn voor een allogene donor vanwege het 

immunologische antitumoreffect dat donorlymfocyten 

kunnen bewerkstelligen.

motherapie is de prognose somber. Een PLL kan ook ont-

staan uit een CLL; de prognose is dan nog slechter.

9.6.5   Hairy-cell-leukemie (HCL)

Hairy-cell-leukemie is een zeldzame lymfoproliferatieve 

ziekte van B-celorigine, die haar naam ontleent aan de 

typische cytologie van de maligne cellen, gekenmerkt 

door harige uitsteeksels aan de celmembraan. Vrijwel 

alle patiënten hebben een vergrote milt, in combinatie 

met een perifere pancytopenie en daaraan geassocieerde 

klinische verschijnselen zoals aan anemie gerelateerde 

klachten, bloedingen of infecties. Die laatste vormen de 

belangrijkste doodsoorzaak. Een purineanalogon, 2-chlo-

rodeoxyadenosine (2-CdA), is effectief en weinig toxisch. 

Met een behandelingsduur van slechts één week wordt bij 

vrijwel alle patiënten een langdurige complete remissie 

geïnduceerd zonder noemenswaardige bijwerkingen. De 

overleving is in het algemeen zeer langdurig.

9.7  Transplantatie van hematopoëtische 
stamcellen

Het beenmerg vormt de belangrijkste dosislimiterende 

factor bij de behandeling van patiënten met hemato-

oncologische ziekten door middel van cytostatica en/of 

bestraling. Regelmatig moet de dosis worden gereduceerd 

of moet de behandeling worden uitgesteld in verband 

patiënt

‘host versus graft’

huid

lever

spijsverterings-
kanaal

immuunsysteem van patiënt

immunocompetente
cellen van donor

‘graft versus host’

donorstamcellen

hemopoëtische
stamcellen

T-lymfocyten

Figuur 9.10 De immunologische barrières na allogene stamceltransplantatie.
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resterende tumorcellen. Dit wordt het graft-versus-disease 

(leukemie, lymfoom) effect genoemd. Maar deze reactie is 

niet specifiek.

Het afweerapparaat van de donor herkent ook andere 

organen van de patiënt niet. Hierdoor kan de zogenoemde 

omgekeerde afstotingsreactie optreden: graft-versus-hostziek-

te (GVH; figuur 9.10). T-lymfocyten die aanwezig zijn in het 

transplantaat vallen vooral huid, lever en darmen van de 

ontvanger aan. Dit resulteert in ernstige huidafwijkingen 

(blaarvorming tot totale desquamatie), leverfunctiestoor-

nissen (icterus) en hevige diarree (figuur 9.11). Ter voor-

koming van de graft-versus-hostreactie wordt gedurende 

enkele maanden immuunsuppressie gegeven.

Bij allogene SCT zorgt de behandeling vlak vóór het infun-

deren van de graft voor voldoende immuunsuppressie om 

het lichaamsvreemde transplantaat te laten aanslaan. De 

host-versus-graft-afstotingsreactie, die uiteraard niet voorkomt 

na isologe of autologe SCT, wordt hiermee voorkomen.

Kernpunten

 • Autologe stamceltransplantatie is bedoeld om het 

toxisch effect op het beenmerg van hoog gedoseer-

de chemo- en radiotherapie tegen te gaan.

 • Een allogene stamceltransplantatie heeft als 

belangrijkste antitumorwerking het graft-versus-

disease-effect.

 • Door het graft-versus-disease-effect is de allogene 

stamceltransplantatie, zelfs zonder hoog gedoseer-

de chemo- of radiotherapie, een effectieve behan-

deling bij veel hematologische ziekten.

 • De indicaties voor stamceltransplantatie zijn voort-

durend in ontwikkeling.

Allogene SCT kan dus ook worden opgevat als immuun-

therapie met behulp van donor-T-lymfocyten. Op dit 

concept berust de reduced intensity-stamceltransplantatie 

(RIST). Hierbij krijgt de patiënt vóór transplantatie alleen 

een hoge dosis immuunsuppressie om zijn afweersysteem 

uit te schakelen en de SCT mogelijk te maken. Daarna 

vertrouwt men op het graft-versus-disease-effect. RIST 

kan ook bij oudere patiënten worden uitgevoerd, zelfs bij 

patiënten ouder dan 65 jaar, terwijl de klassieke allogene 

SCT (met myeloablatieve behandeling) bij patiënten ou-

der dan 45 à 55 jaar doorgaans te toxisch wordt.

Naast een recidief van de oorspronkelijke ziekte en 

de graft-versus-hostziekte, vormen opportunistische in-

fecties een voortdurende bedreiging voor patiënten na 

allogene stamceltransplantatie. Gevreesde infectieuze 

longcomplicaties in de eerste kwetsbare drie maanden na 

stamceltransplantatie worden veroorzaakt door het cyto-

megalovirus (CMV), Pneumocystis carinii en Aspergillus. Met 

ganciclovir, trimethoprim-sulfamethoxazol en antischim-

melprofylaxe kunnen deze levensbedreigende infecties 

deels worden voorkomen.

Bij SCT worden dus verschillende soorten donors onder-

scheiden. Bij allogene SCT wordt gebruikgemaakt van een 

HLA-identieke donor, meestal een broer of zus (sib) van de 

patiënt (HLA: humane leukocytenantigenen = transplan-

tatieantigenen). De kans dat een dergelijke donor beschik-

baar is, is maar 25% als er één sib is; zijn er meer sibs, dan 

wordt die kans groter. Is er geen HLA-identieke sib dan 

wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van vrijwil-

lige, onverwante HLA-identieke donors, van wie het HLA-

type in een computerbestand is opgeslagen (matched unre-

lated SCT). Ook kan worden uitgeweken naar familieleden 

van wie het HLA-type voor het grootste deel overeenkomt 

met dat van de patiënt (mismatched related SCT). Bij isologe 

SCT wordt beenmerg getransplanteerd van een eeneiige 

tweeling; bij autologe SCT wordt het beenmerg van de 

patiënt zelf gebruikt. Dit wordt vóór de behandeling afge-

nomen en tijdelijk opgeslagen (cryopreservatie).

Werden vroeger de stamcellen uit beenmerg geworven, 

thans gebeurt dat uit het bloed (perifeer-bloed-stamcel-

transplantatie: PBSCT). Vooral in de regeneratiefase na 

gewoon gedoseerde chemotherapie neemt het aantal stam-

cellen in het bloed drastisch toe. Dit aantal kan nog verder 

worden vergroot door gedurende enige tijd een groeifactor 

toe te dienen (bijvoorbeeld G-CSF) waarmee stamcellen uit 

het beenmerg worden gemobiliseerd. Een mobilisatie met 

alleen G-CSF is ook geschikt voor donors. Stamcellen uit 

het perifere bloed worden door middel van leukaferese ver-

zameld. Het transplantaat wordt intraveneus toegediend.

De hemopoëtische stamcellen migreren onder invloed 

van chemokinen naar het beenmerg, waarna ze nestelen 

in de stamcelniche en het proces van proliferatie en dif-

ferentiatie aanvangt. Na gemiddeld ongeveer twee weken 

verschijnen de eerste uit het transplantaat afkomstige gra-

nulocyten in het bloed en enige tijd later heeft de patiënt 

geen transfusies van erytrocyten en trombocyten meer 

nodig, omdat de erytro- en trombopoëse voldoende in staat 

zijn tot productie.

Is autologe stamceltransplantatie bedoeld om het toxische 

effect op beenmerg van hoog gedoseerde chemo- en radio-

therapie teniet te doen, allogene stamceltransplantatie is vooral 

bedoeld om het lymfoïde afweerapparaat van de donor (de 

T-lymfocyten) in de patiënt in stelling te brengen tegen de 

Figuur 9.11 Graft-versus-hostziekte van de huid.
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name optreden bij een trombocytenaantal < 10 × 109/l te 

verminderen. Fibrinolyseremming met tranexaminezuur 

kan vooral bij mucosale bloedingen waardevol zijn.

Microbiologische zorg
Ter preventie van infecties vanuit de darmflora bij een 

granulocytopenische patiënt wordt vaak profylaxe toege-

past met orale antimycotica (zoals fluconazol, voriconazol, 

posaconazol) en antibacteriële middelen (ciprofloxacine), 

zolang het granulocytengetal lager is dan 0,5 × 109/l. Regel-

matig wordt de bacterieflora van de keel en de darm geïn-

ventariseerd om geïnformeerd te blijven over potentiële 

ziekteverwekkers. Bij koorts wordt, na het afnemen van 

bloedkweken, voordat de aard van het verantwoordelijke 

micro-organisme bekend is, onmiddellijk therapie gestart 

met intraveneuze breedspectrumantibiotica, eventueel – 

later – aangevuld met een antischimmelantibioticum.

Ter voorkoming van infecties ‘van buiten af’ (Aspergillus-

longinfecties) wordt omgekeerde isolatie toegepast in 

een down flow-isolatiekamer als er veel slijmvliesletsel te 

verwachten is.

Van belang is vooral patiënten die neutropenisch en/of 

immuungecompromitteerd zijn en die ambulant worden 

behandeld, een telefoonnummer te geven waar zij 24 uur 

per dag zorgverleners kunnen bereiken. Zodra er tekenen 

van infectie en/of bloedingen zijn, kan dan contact wor-

den gezocht voor directe zorg.

Kernpunten

 • Koorts is vaak het enige symptoom van infectie bij 

patiënten met granulocytopenie.

 • Patiënten met een granulocytopenie die koorts of 

andere symptomen van infectie hebben, moeten 

onmiddellijk met antibiotica worden behandeld.
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De kans op herpes zoster is langer aanwezig, vandaar dat 

gedurende een jaar valaciclovirprofylaxe wordt gegeven. 

Behalve de acute bijwerkingen van de behandeling (misselijk-

heid, braken, diarree, haaruitval, passagère functiestoor-

nissen van lever, longen enzovoort) heeft SCT enkele late 

effecten, zoals steriliteit, cataract en – bij kinderen – stoor-

nissen in de skeletgroei, vooral wanneer totale lichaams-

bestraling in hoge dosis wordt toegepast.

SCT wordt toegepast bij alle hematologische maligni-

teiten. De behandelingsresultaten zijn sterk wisselend per 

leeftijd, ziekte en ziektestatus. SCT is bij sommige he-

matologische maligniteiten de enige curatieve optie; bij 

andere biedt deze behandelingsmodaliteit een reële kans 

op genezing wanneer de conventionele behandeling faalt.

Kernpunten

 • Graft-versus-hostziekte (GVHD) is dé onbedoelde 

bijwerking van allogene stamceltransplantatie, met 

grote kans op ernstige morbiditeit en mortaliteit. 

Graft-versus-ziekte is de bedoelde werking van 

allogene stamceltransplantatie tegen de oorspron-

kelijke ziekte.

 • Bij GVHD vallen de T-lymfocyten uit het donor-

beenmerg normale weefsels van de patiënt aan.

 • De belangrijkste doelorganen van GVHD zijn huid, 

mond-, maag-, darmmucosa, lever en longen.

Casuïstiek 

 • Twee broers met familiaire hemofagocytaire lym-

fohistiocytose, behandeld met transplantatie van 

stamcellen van dezelfde onverwante donor

9.8  Ondersteunende zorg

In de hemato-oncologie wordt de meeste tijd besteed aan 

het voorkómen en bestrijden van de complicaties die het 

gevolg zijn van de agressieve behandelingen.

Teneinde gedurende weken tot maanden continu toe-

gang tot de bloedbaan te garanderen, wordt bij veel pa-

tiënten die intensieve behandeling ondergaan een kathe-

ter in vena subclavia ingebracht, die niet alleen gebruikt 

wordt voor de toediening van medicamenten, maar ook 

voor de afname van bloed.

Transfusiezorg
Bij patiënten met een trombopenie is er minder interac-

tie tussen de trombocyten en het endotheel bij een lage 

hematocriet. Daarom wordt met erytrocytentransfusies 

gestreefd naar een voldoende hoog Hb, bij voorkeur naar 

een Ht van > 0,30. Daarnaast worden trombocytentransfu-

sies gegeven om de kans op spontane bloedingen die met 
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Inleiding

In dit hoofdstuk over solide tumoren wordt eerst kort inge-

gaan op de epidemiologie en etiologie. Vervolgens worden 

algemene aspecten van diagnostiek, stagering en therapie 

besproken. 

In het specifieke gedeelte komen diverse tumortypen 

aan bod, namelijk die waarmee de internist (oncoloog) in 

de dagelijkse praktijk veel te maken heeft. Longcarcinoom 

komt in paragraaf 16.4 aan de orde en colorectale tumoren 

en andere maligniteiten van de tractus digestivus worden deels 

ook in hoofdstuk 17 en 18 besproken. Voor tumoren uitgaan-

de van de endocriene organen (hypofysetumoren, schildklier-

carcinoom) wordt verwezen naar hoofdstuk 19.

10.1  Epidemiologie en etiologie 

De incidentie van kanker stijgt zeer sterk met het toene-

men van de leeftijd. Ook de kankersterfte neemt toe met de 

leeftijd, sterker nog dan de incidentie, doordat de overle-

vingskansen groter zijn op jongere en middelbare leeftijd.

In Nederland bedroeg in 2006 het aantal sterfgevallen 

aan kanker 40.563; dit is 29,9% van alle sterfgevallen. In 

2006 werden in Nederland 83.300 nieuwe gevallen van 

kanker vastgesteld, 43.100 bij mannen en 40.200 bij vrou-

wen. In ongeveer 12% van de gevallen was er al eerder een 

vorm van kanker vastgesteld, zodat in 2006 bij ongeveer 

73.000 personen voor het eerst kanker werd geconsta-

teerd. Van alle nieuwe patiënten in 2006 was 40% tussen 

60 en 75 jaar oud, terwijl 30% 75 jaar was of ouder. Van 

alle nieuwe kankerpatiënten was 9% jonger dan 45 jaar. 

Kinderen (< 15 jaar) vormden slechts 0,6% van alle nieuwe 

kankerpatiënten.

De rangorde in frequentie van de verschillende vormen 

van kanker is vermeld in tabel 10.1. De kankerincidentie 

is in Nederland relatief hoog, maar verschilt niet ten op-

zichte van andere landen in Noordwest-Europa. Dit wordt 

geweten aan een hoge incidentie van longkanker bij 

mannen en van borstkanker bij vrouwen. Bijna 10% van 

de Nederlandse vrouwen krijgt voor het 75e jaar borst-

kanker. De incidentie van specifieke vormen van kanker 

verschilt sterk per leeftijdsgroep. Zo is testiscarcinoom 

de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen tot 

30 jaar, gevolgd door de ziekte van Hodgkin. Bij vrouwen 

is het melanoom van de huid in deze leeftijdsgroep de 

meest voorkomende tumor, eveneens gevolgd door de 

ziekte van Hodgkin. Na het 70e levensjaar komt bij man-

nen prostaatkanker het meest voor, gevolgd door long-

kanker en daarna colorectale tumoren. Bij vrouwen is dat 

borstkanker, gevolgd door dikkedarmkanker en daarna 

longkanker.

Diverse oorzaken kunnen bijdragen aan het ontstaan 

van kanker: carcinogene stoffen, virussen, hormonale 

invloeden, erfelijke invloeden, immunologische factoren 

en fysische invloeden (tabel 10.2). Van de carcinogenen zijn 

diverse koolteerderivaten (sigarettenrook) het meest van 

belang. Tot 30% van de kankersterfte valt toe te schrijven 

aan (carcinogenen in) tabaksrook. Naftylamine is een van 

de belangrijkste oorzaken van blaaskanker. Asbest kan 

leiden tot het ontstaan van mesothelioom, maar ook van 

het bronchuscarcinoom. Alkylerende cytostatica kunnen 

leukemie veroorzaken. Tumorvirussen zijn bij een aantal 

tumoren het causaal agens. Voorbeelden hiervan zijn 

het epstein-barr-virus (EBV) bij het burkitt-lymfoom en 

nasofarynxcarcinoom, het hepatitis B-virus bij het lever-

celcarcinoom, lymfotrope virussen bij bepaalde vormen 

van T-celleukemie, het HPV (humaan papillomavirus) bij 

cervix- en peniscarcinoom en hoofd-halstumoren, en het 

hiv, samen met het humane herpesvirus 8, met betrekking 

tot het kaposi-sarcoom.

Tabel 10.1 Rangorde in frequentie van 
verschillende vormen van kanker in 
Nederland voor mannen en vrouwen.

rangorde man % vrouw %

1 long 21 borst 32

2 prostaat 19 dikke darm 13

3 dikke darm 12 long 6

4 blaas 5,7 eierstok 4,9

5 huid 5,2 baarmoeder 4,5

Bron: Nederlandse Kankerregistratie, 2003.

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_10, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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die in intacte vorm het ontstaan van kanker onderdruk-

ken, maar die in kankercellen vaak gemuteerd of geheel 

afwezig zijn. Het klassieke voorbeeld is het retinoblas-

toom, waarbij een specifiek gen, gelegen op chromosoom 

13, afwezig is. 

Veelal is er sprake van een combinatie van laagpene-

trante genen met omgevingsfactoren die leiden tot een 

maligniteit. Er zijn echter ook hoogpenetrante genen 

bekend die – ten gevolge van mutatie – een hoog risico 

inhouden voor het ontstaan van kanker (zie hoofdstuk 

4). Bij ongeveer 5% van de patiënten is een sterke erfelijke 

factor mede verantwoordelijk voor het ontstaan van een 

maligniteit. Hiertoe behoren onder andere sommige 

vormen van het mammacarcinoom, ovariumcarcinoom, 

coloncarcinoom, endometriumcarcinoom, retinoblas-

toom en medullaire schildkliercarcinoom. Voorbeelden 

hiervan zijn het ontstaan van borst- of ovariumkanker 

door het BRCAl-gen en het BRCA2-gen. Mutaties in het 

BRCAl-gen geven afhankelijk van het type mutatie een 

cumulatief risico op het ontstaan van mammacarcinoom 

van 60-80%, en een cumulatief risico op het ontstaan van 

ovariumcarcinoom tot 40% op 70-jarige leeftijd. Muta-

ties in het BRCA2-gen geven een soortgelijk risico op het 

ontstaan van mammacarcinoom als BRCAl-genmutaties, 

maar een minder grote kans op het ontstaan van ovari-

umcarcinoom. Bilateraal mammacarcinoom komt onder 

BRCAl- en BRCA2-gendraagsters vaker voor.

Het hereditair non-polyposis colorectaal carcinoom 

(HNPCC) en de familiaire adenomateuze polyposis (FAP) 

zijn de meest frequente oorzaken van het erfelijk colon-

carcinoom (zie ook paragraaf 17.7) en zijn ook het gevolg 

van een hoogpenetrante mutaties.

Aan een erfelijke vorm van een maligniteit moet 

gedacht worden als patiënten op jonge leeftijd een ma-

ligniteit ontwikkelen en, uiteraard, als meer personen 

binnen een familie maligniteiten ontwikkelen die bij een 

bepaalde mutatie passen. Patiënt en familieleden kunnen 

dan verwezen worden naar de medische genetica voor 

informatie, eventuele diagnostiek en screeningsadviezen.

Kernpunten

• Kankersterfte neemt toe met de leeftijd en is sinds 

2007 de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland, 

gevolgd door hart- en vaatziekten.

• Naast erfelijke factoren zijn er infectieuze, chemi-

sche, fysische en hormonale oorzaken van kanker.

Hormonale factoren hebben invloed op de groeiregulatie 

van kankercellen. Er zijn ook andere factoren bekend, 

zoals de insulin-like growth factor I (IGF-I), die een rol spelen 

bij de groei van (borst)kankercellen. Deze groeifactoren 

zijn autocriene of paracriene factoren; dat wil zeggen dat 

ze hun effect uitoefenen via receptoren op de tumorcel die 

deze factoren zelf produceert, of via receptoren op nabu-

rige cellen.

Daarnaast spelen erfelijk bepaalde oorzaken een rol. De fysi-

sche oorzaken van kanker betreffen onder meer ultraviolette 

straling, zoals bij het melanoom, en röntgenstraling. 

Carcinogenese
Onder carcinogenese verstaat men het proces waarbij cel-

len zich geleidelijk als kankercellen gaan gedragen onder 

invloed van (veelal onbekende) carcinogenen. De meeste 

van deze carcinogenen zijn mutageen; dat wil zeggen dat 

ze in staat zijn mutaties in het DNA aan te brengen (in de 

vorm van chromosomale deleties, translocaties of ampli-

ficaties). Oncogene stoffen kunnen een of meer mutaties 

bewerkstelligen. Ook oncogene virussen kunnen verande-

ringen in de DNA-structuur aanbrengen. Retrovirussen 

zijn bijvoorbeeld in staat het virale DNA in de gastheer 

te incorporeren. Veel virussen hebben specifieke genen 

waarvan de producten in staat zijn een normale cel tot een 

tumorcel om te vormen; we spreken van oncogenen.

Carcinogenese is een meerstappenproces. Men onder-

scheidt de initiatie, promotie en progressie. De initiatie 

wordt gekenmerkt door DNA-veranderingen, zoals een 

translocatie of deletie. Promotie vindt doorgaans plaats 

via receptormoleculen. De promotiebevorderende stof, 

bijvoorbeeld een hormoon, bindt zich aan een receptor, 

hetgeen leidt tot genactivatie. De progressie ten slotte is 

een irreversibel proces waarbij de maligne cel zich heeft 

ontwikkeld, met multipele genetische veranderingen. 

Kenmerk van de progressie is voorts dat er instabiliteit 

van het genoom is, hetgeen de toegenomen groeisnelheid 

verklaart en het vermogen om te metastaseren. 

De genen die bij het ontstaan van kanker zijn betrok-

ken, kan men indelen in proto-oncogenen, cellulaire on-

cogenen en suppressorgenen. Proto-oncogenen hebben gelij-

kenis met het genoom van een oncogeen virus, doorgaans 

een retrovirus; cellulaire oncogenen missen die gelijkenis 

met een viraal oncogen. Tumorsuppressorgenen zijn genen 

Tabel 10.2 Oorzaken van kanker.

carcinogene stoffen teer, asbest, benzeen

infectieuze agentia EBV, HBV, HPV, hiv

hormonale invloeden oestrogenen, progestativa

erfelijke invloeden hoog- en laagpenetrante genen

immunologische factoren transplantatie, hiv

fysische invloeden UV, gammastraling
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verworven. Bekend is bijvoorbeeld de ACTH-productie 

door het kleincellig bronchuscarcinoom, hetgeen leidt tot 

een cushing-syndroom. Men spreekt dan van ectopische 

hormoonproductie, die nader wordt besproken in para-

graaf 19.11.

Kernpunten

• Bij kanker is sprake van verstoorde groeiregulatie; 

de basale membraan wordt doorbroken bij solide 

tumoren (invasieve groei).

• De verspreiding kan zowel lymfogeen als hemato-

geen verlopen.

10.3  Screening

Voor de vroegtijdige opsporing van het cervix- en mam-

macarcinoom is er in Nederland bevolkingsonderzoek. 

Hiermee wordt getracht maligniteiten in een vroeg sta-

dium te detecteren, zodat de sterfte aan deze ziekten in 

de populatie afneemt. Het is te verwachten dat ook voor 

coloncarcinoom een screening zal worden opgezet.

Screening op baarmoederhalsafwijkingen gebeurt door 

cytologische beoordeling van een uitstrijkje een keer per 

vijf jaar bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Premaligne 

afwijkingen kunnen zo gediagnosticeerd worden. De 

behandeling is gericht op het voorkómen van een cervix-

carcinoom. Ondanks een stijging van de borstkankerinci-

dentie neemt de voor leeftijd gecorrigeerde vijfjaarsover-

leving voor vrouwen met borstkanker nu toe. Die verbe-

tering wordt zowel aan een vroegere diagnose als aan een 

effectievere behandeling toegeschreven. Daarom is het 

huidige advies om bij elke vrouw tussen 50-75 jaar eens 

per twee jaar mammografie te verrichten (figuur 10.1). 

Voor personen met een familiair verhoogd risico op het 

ontwikkelen van borst- of colonkanker zijn er aparte 

screeningsprogramma’s die ook al op jongere leeftijd 

beginnen. De Gezondheidsraad adviseerde de minister 

in 2009 colonkankerscreening met de immunological fecal 

occult blood test (iFOBT) in te voeren.

Kernpunten

• Screening op cervixcarcinoom en borstkanker is 

standaard in Nederland.

• Screening is al op jongere leeftijd en frequenter ge-

indiceerd effectief bij verhoogd risico op borst- en 

colonkanker, bijvoorbeeld op basis van de leeftijd of 

erfelijke factoren.

10.2  Structuur en biologisch gedrag 

Tumorcellen verschillen doorgaans morfologisch van de 

cellen in het weefsel waarin de maligne transformatie 

heeft plaatsgevonden. De differentiatiegraad van de tu-

mor bepaalt de gelijkenis met het weefsel van oorsprong. 

Soms ontbreekt die gelijkenis, zodat de herkomst van de 

tumor niet is aan te geven (anaplasie).

Elke kankercel vertoont morfologische veranderingen: 

de kernen wisselen van vorm en grootte, met een grove 

verdeling van chromatine en een toegenomen aantal nu-

cleoli. Tumorcellen ontwikkelen veelal een toegenomen 

DNA-instabiliteit, hetgeen zich uit in toename of verlies 

van chromosomen (aneuploïdie). 

Bij tumoren is de regulatie van de groei verstoord. De 

duur van de celcyclus bepaalt de groeisnelheid, waarbij 

de meeste variabiliteit in de G1-fase ligt. De groeisnelheid 

van de tumor, waarin ook celafbraak (apoptose) en cel-

len in rust (G0) zijn betrokken, wordt uitgedrukt als de 

verdubbelingstijd. Deze verdubbelingstijd bedraagt voor 

de solide tumoren één tot zes maanden. Snelgroeiende 

tumoren, zoals testiscarcinoom, hebben een korte verdub-

belingstijd: ongeveer één week tot een maand. 

Een kenmerkende eigenschap van een maligniteit, infil-

tratieve groei, is het vermogen om het omliggende weefsel 

binnen te dringen en bloed en lymfevaten te penetreren, 

hetgeen vaak zichtbaar is bij microscopisch onderzoek.

Metastasering is een andere evidente tumoreigenschap. 

Metastasering wordt gekenmerkt door een aantal stap-

pen: penetratie in bloed en/of lymfevaten, hematogene of 

lymfogene verspreiding van de tumorcellen, hechting van 

tumorcellen aan de wand van capillairen met penetratie 

van de vaatwand en vermeerdering van tumorcellen bui-

ten het vat in het omliggende weefsel. Slechts een fractie 

van de circulerende tumorcellen is in staat tot metastasen 

uit te groeien. Het beloop van metastasen kan grillig zijn; 

bijvoorbeeld bij het mammacarcinoom kan jaren na de 

behandeling van de primaire tumor alsnog metastasering 

duidelijk worden.

Lymfogene metastasering vindt plaats via het lymfedrai-

nagesysteem dat hoort bij de lokalisatie van de tumor. 

Het testiscarcinoom metastaseert bijvoorbeeld frequent 

naar de para-iliacale lymfeklieren. Okselklieren zijn bij 

het mammacarcinoom het voorkeurstation. Ook hemato-

gene metastasering wordt in het algemeen bepaald door de 

anatomische verhoudingen. Bij uitzaaiingen via de vena 

cava (nier, rectum) is de long het eerste station dat wordt 

bereikt. Bij drainage via de vena portae (maag, colon) is dit 

de lever. Het is opvallend dat in sommige organen zelden 

metastasen optreden (bijvoorbeeld spierweefsel). Niet alle 

tumoren metastaseren: het basaalcelcarcinoom van de 

huid en primaire hersentumoren vrijwel nooit. 

De tumorcel onderscheidt zich van de normale cel wat 

betreft bepaalde functies; sommige functies gaan verloren 

(zoals hoornvorming bij weinig gedifferentieerde plavei-

selcelcarcinomen), terwijl andere juist kunnen worden 
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met normoblasten en myelocyten in de differentiatie. 

Microangiopathische hemolytische anemie kan voorko-

men bij een gemetastaseerd adenocarcinoom. Ook afwij-

kingen in de biochemie zijn meestal niet specifiek voor 

bepaalde tumoren, maar vaak wel van belang: de lever- en 

de nierfunctie, en het calciumgehalte in het serum. Het 

eiwitspectrum kan bij paraproteïnemieën (ziekte van 

Kahler) verstoord zijn. 

Tumormerkstoffen zijn stoffen die een afspiegeling vor-

men van de in het lichaam aanwezige tumormassa. Pro-

bleem is echter het gebrek aan sensitiviteit en specificiteit 

van veel van deze markers. Daarom zijn tumormerkstoffen 

meestal ongeschikt voor screening of diagnostiek. Uit-

zondering hierop zijn (1) het AFP en β-HCG, want bij het 

testiscarcinoom en bij het choriocarcinoom kunnen ver-

hoogde spiegels diagnostisch zijn, en (2) verhoogd seroto-

nine in de trombocyten en verhoogde 5-HIAA-excretie bij 

het gemetastaseerde carcinoïd. Wel kunnen tumormerk-

stoffen in de follow-up van bepaalde patiëntengroepen 

worden gebruikt (tabel 10.3).

Essentieel voor de diagnose is histologisch (of eventueel 

cytologisch) onderzoek. Met behulp van immunohistochemisch 

onderzoek met specifieke (monoklonale) antilichamen kan 

dikwijls de herkomst van metastasen worden vastgesteld. 

Met zogenoemde cytokeratinen kunnen epitheliale cellen 

(carcinoom) worden onderscheiden van mesenchymale 

cellen (sarcoom). Met specifieke antilichamen kunnen 

10.4  Diagnostiek en stagering 

Voor diagnostiek en behandeling van de meeste tumoren 

staan richtlijnen voor Nederland op het web (www.oncoli-

ne.nl). De diagnostiek van een maligne aandoening is in de 

eerste plaats gebaseerd op een anamnese en op lichamelijk 

onderzoek. Op het moment dat een afwijking palpabel is 

geworden, heeft een tumor al vele verdubbelingen onder-

gaan. Een afwijking van 1 gram telt al ongeveer 109 cellen. 

Wanneer men ervan uitgaat dat die tumor is ontstaan uit 

één gemuteerde cel, dan heeft, op het moment van detec-

tie, de verdubbeling reeds ongeveer dertigmaal plaatsge-

vonden. Bij de anamnese en het lichamelijk onderzoek 

dient men ook te letten op verschijnselen ten gevolge van 

ectopische hormoonproductie – zoals een cushing-uiter-

lijk, gynaecomastie of pubertas praecox – en op paraneo-

plastische verschijnselen – zoals trommelstokvingers en 

tromboflebitis (migrans).

Laboratoriumonderzoek. Hematologische afwijkingen bij 

solide tumoren zijn doorgaans aspecifiek. Bij een malig-

niteit ziet men het meest frequent een anemie. Deze kan 

ferriprief zijn (bijvoorbeeld in geval van een bloedende 

colontumor), megaloblastair (bijvoorbeeld in geval van 

vitamine B
12

-deficiëntie bij een maagcarcinoom) of nor-

mochroom normocytair (als uiting van een chronische 

ziekte). Beenmergverdringing ten gevolge van een malig-

niteit kan zich uiten als een leuko-erytroblastair bloedbeeld, 

Figuur 10.1 Een mammogram van de rechterborst van een 46-jarige vrouw toont een slecht afgrensbare schaduw met een door-

snede van 2 cm, suspect voor mammacarcinoom.
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aanwezigheid van metastasen op afstand (M). Ter illustra-

tie is de stagering voor het mammacarcinoom vermeld in 

tabel 10.4. 

Naast de TNM-classificatie zijn er nog andere stagerings-

systemen in gebruik; bij gynaecologische tumoren veelal 

de zogenoemde FIGO-stagering (Fédération Internationale 

de Gynécologie et d’Obstétrique) (tabel 10.5).

Op grond van de histologische diagnose, en na het stage-

ringsonderzoek, kan een individueel behandelingsplan 

worden opgesteld.

maligne lymfomen worden onderscheiden van ongediffe-

rentieerde carcinomen. Daarnaast worden zo nodig an-

dere technieken toegepast, zoals cytogenetisch onderzoek 

en PCR’s. 

Bij de stagering van tumoren zijn röntgenonderzoek, 

echografie en magnetische resonantie imaging (MRI) on-

misbaar. De computertomografie (CT) is vooral van waar-

de bij detectie van processen in de buik en thorax, terwijl 

de MRI vooral superieur lijkt voor onderzoek van het 

steun- en bewegingsapparaat en het centrale zenuwstel-

sel. Met een 18F-FDG-positronemissietomografie (PET)-

scan kunnen mediastinale lymfekliermetastasen van het 

niet-kleincellig bronchuscarcinoom worden opgespoord. 

Ook bij sommige andere tumoren lijkt de 18F-FDG-PET-

scan een plaats te krijgen in de stagering. Skeletscintigrafie 

wordt gebruikt voor de detectie van botmetastasen. Deze 

scan is sensitiever dan conventioneel röntgenonderzoek. 

Men moet er echter op bedacht zijn dat een positieve 

botscan niet bewijzend is voor metastasen; ook arthrosis 

deformans of een (mini)trauma heeft een verhoogde ac-

tiviteit tot gevolg. Aanvullend sensitiever röntgenonder-

zoek, waarbij MRI superieur is aan skeletfoto’s, is vaak 

geïndiceerd. Endoscopisch onderzoek (gastroscopie, rec-

tosigmoïdoscopie, colonoscopie, bronchoscopie, cystosco-

pie, maar ook laparoscopie, mediastinoscopie en endosco-

pische echografie) is, voor het verkrijgen van histologisch 

materiaal of ter stagering van bepaalde tumoren, veelal 

onmisbaar.

De stagering van tumoren is gebaseerd op het zoge-

noemde TNM-systeem, dat regelmatig wordt herzien. In 

dit stageringssysteem zijn de grootte en uitbreiding van 

de primaire tumor opgenomen (T-stadium), het al dan 

niet aangetast zijn van de regionale lymfeklieren (N) en de 

Tabel 10.3 Enkele tumormerkstoffen* en hun toepassingen.

marker toepassing opmerking

β-HCG (humaan choriongonadotrofine) diagnostiek en follow-up van choriocarcinoom bij 
de vrouw en kiemceltumoren van de testis

geproduceerd door de placenta, verhoogd tijdens 
de zwangerschap

AFP (alpha-foetoproteïne) diagnostiek en follow-up van testistumoren en 
levercelcarcinoom

kan ook bij andere aandoeningen zoals levercel-
carcinoom verhoogd zijn

CEA (carcino-embryonaal antigeen) follow-up van colorectaal carcinoom verhoogd bij vele aandoeningen, bijv. bij chroni-
sche darmziekten

CA 125 follow-up van ovariumcarcinoom verhoogd bij vele aandoeningen, bijv. bij benigne 
ascites, pleura-exsudaat

CA 19-9 follow-up van pancreascarcinoom brede verspreiding in de gehele tractus digestivus

CA 15-3 follow-up van mammacarcinoom (bij alleen maar 
botmetastasen)

verhoogd tijdens de zwangerschap; ook bij andere 
tumoren dan mammacarcinoom

PSA (prostaatspecifiek antigeen) follow-up bij prostaatcarcinoom verhoogd bij benigne prostaataandoeningen

chromogranine A
serotonine in trombocyten
5-HIAA’s in de urine

diagnostiek neuro-endocriene tumoren vaak verhoogd in geval van gemetastaseerd 
carcinoïd

* Behalve serotonine in de trombocyten en 5-HIAA’s in de urine alle in serum te meten.

Tabel 10.4 TNM-classificatie van het mammacar-
cinoom (UICC/AJCC 2003).

T1 ≤ 2 cm diameter
T1a  0,1-0,5 cm
T1b  0,5-1 cm
T1c  1-2 cm

T2 2-5 cm diameter

T3 > 5 cm diameter

T4 uitbreiding naar huid of thoraxwand 

N0

N1

N2

N3

geen lymfeklieren
(palpabele) beweeglijke axillaire klieren
gefixeerde axillaire klieren
klieren langs de arteria mammaria interna, supraclaviculair 
of infraclaviculair

M1 metastasen op afstand (lever, long, bot)

UICC: Union International Contre le Cancer. 
AJCC: American Joint Committee on Cancer.
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Sommige vormen van kanker komen zelden voor. Voor 

patiënten met een zeldzame tumor kan behandeling in 

een oncologisch centrum gewenst zijn, waar men meer 

ervaring heeft met de betreffende tumorsoort. Voor een 

aantal tumoren in een gevorderd stadium bestaat geen 

standaardbehandeling. Met nieuwe behandelingsmetho-

den of nieuwe medicijnen kan dan worden getracht de 

patiënt te behandelen. Wanneer er studies plaatsvinden, 

worden deze eerst getoetst door een medisch-ethische 

commissie. De patiënt ontvangt naast mondelinge ook 

schriftelijke informatie over het onderzoek waaraan hij 

deelneemt en moet voor deelname aan het onderzoek 

schriftelijk toestemming geven. Dit wetenschappelijk 

onderzoek kan worden ingedeeld in zogenoemd fase 1-, 

fase 2- en fase 3-onderzoek (tabel 10.6).

Kernpunten

• Chirurgie kan diagnostisch (biopsie) of curatief 

(resectie) zijn. Door aanvullende bestraling (mam-

macarcinoom) of neoadjuvante chemotherapie 

(mammacarcinoom, osteosarcoom) is soms orgaan-

sparende chirurgie mogelijk.

• Bij het seminoom, cervixcarcinoom en vroege sta-

dia van het hodgkinlymfoom kan radiotherapie als 

primaire behandeling curatief zijn.

• Gelijktijdige chemotherapie tijdens bestraling kan 

de lokale resultaten verbeteren en chirurgie overbo-

dig maken (cervixcarcinoom, hoofd-/halstumoren). 

• Een lokaal recidief bij mamma- en cervixcarcinoom 

kan vaak worden voorkomen met aanvullende, 

zogenoemde electieve radiotherapie. 

• Palliatieve radiotherapie is vaak effectief bij (bot)pijn. 

10.5.1   Chirurgie

Een eerste chirurgische ingreep is meestal een biopsie. Dit 

kan de verwijdering van de gehele tumor betekenen (exci-

siebiopsie) of slechts een deel (incisiebiopsie) in geval van een 

grotere tumor. De chirurg zal entmetastasen zoveel moge-

Kernpunt

• Stagering is van belang voor de keuze van behan-

deling: curatief of palliatief; lokaal met chirurgie 

en radiotherapie en/of systemisch met hormonale, 

chemo- of immuuntherapie.

Casuïstiek 

• Mogelijkheden van beeldvorming met MRI bij pati-

enten met mammacarcinoom

10.5  Therapie

De behandeling van een kankerpatiënt vereist vaak een 

multidisciplinaire benadering. Chirurgie, radiotherapie 

en medicamenteuze therapie worden vaak gecombineerd 

toegepast. Bij het opstellen van een behandelingsplan is 

de cruciale vraag of een curatieve of een palliatieve be-

handeling mogelijk is. Die vraag kan doorgaans pas goed 

worden beantwoord na een grondige stagering van de 

patiënt. Een behandeling wordt curatief genoemd indien 

genezing van de patiënt het doel van de behandeling is. 

Bij een palliatieve behandeling is niet genezing, maar 

symptoombeheersing en mogelijk levensverlenging het 

behandelingsdoel. Het zwaartepunt van de behandeling 

bepaalt wie de hoofdbehandelaar is. Dit kan gedurende de 

behandeling veranderen. In Nederland worden de onco-

logiebesprekingen in de ziekenhuizen vaak bijgewoond 

door consulenten (internist-oncoloog, radiotherapeut en 

oncologisch chirurg). Deze besprekingen worden gefacili-

teerd door de negen integrale kankercentra in Nederland. 

De consulenten zijn doorgaans werkzaam in de UMC’s of 

het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. 

Tabel 10.5 FIGO-stagering van het 
ovariumcarcinoom.

stadium

I tumor beperkt tot de ovaria
Ia  tumor beperkt tot één ovarium, geen ascites, kapsel intact
Ib tumor beperkt tot beide ovaria, geen ascites, kapsel intact
Ic Ia of Ib; tumor met kapseldoorbraak en/of ascites

II tumor met uitbreiding in het kleine bekken
IIa  uitbreiding naar de uterus
IIb  uitbreiding naar andere bekkenstructuren
IIc  als IIa of IIb, maar met ascites

III tumor met uitbreiding buiten het kleine bekken en/of positieve 
retroperitoneale of liesklieren
IIIa  microscopische uitbreiding op het omentum
IIIb  omentummetastasen < 2 cm met negatieve klieren
IIIc  omentummetastasen > 2 cm en/of positieve klieren

IV metastasen op afstand (pleura, leverparenchym)

Tabel 10.6 Wetenschappelijk onderzoek bij 
kankerpatiënten.

fase 1 Onderzoek om na te gaan hoe een middel door patiënten 
wordt verdragen. Het is dus de eerste keer dat het middel 
aan mensen wordt gegeven. In de loop van het onderzoek 
wordt de dosering stap voor stap opgehoogd. Eindpunt: 
maximaal verdraagbare dosis

fase 2 Bij een scherp omschreven groep patiënten met een be-
paalde tumorsoort en meetbare ziekte wordt onderzocht of 
een bepaalde behandeling effect heeft. Eindpunt: tumor-
respons en toxiciteit

fase 3 Patiënten voor wie een standaardbehandeling bestaat wor-
den hiermee behandeld, of met een nieuwe behandeling in 
een vergelijkende studie. De vraag is nu: is de nieuwe behan-
deling beter of minder toxisch dan de oude standaardbe-
handeling? Eindpunt: overleving, bijwerkingen



Oncologie 317

tumorproces alsnog resectabel te maken. Postopera-

tieve radiotherapie voor een cervixcarcinoom wordt 

gegeven bij positieve sneevlakken, met de bedoeling 

genezing c.q. lokale tumorcontrole te bereiken. 

 − In combinatie met chemotherapie (sequentieel). Radiothera-

pie wordt ook gegeven nadat chemotherapie het tu-

morvolume heeft gereduceerd, zodat het bestralings-

veld kan worden beperkt. 

 − In combinatie met chemotherapie (simultaan). Bij subgroe-

pen met cervixcarcinoom en hoofd-halstumoren ver-

mindert de kans op lokaal terugkeren van de tumor als 

de radiotherapie tezamen met chemotherapie gegeven 

wordt.

 − Palliatief. Bijvoorbeeld bij pijnlijke botmetastasen, 

waardoor analgetica kunnen worden verminderd. 

Radiotherapie kan bijwerkingen veroorzaken; enkele 

staan vermeld in tabel 10.7.

10.5.3   Chemotherapie 

Afhankelijk van allerlei factoren responderen tumoren 

wel of niet goed op chemotherapie. Vaak is de doorbloe-

ding van een grote tumor niet optimaal, zodat het oncoly-

ticum niet goed in de tumor kan doordringen. Daarnaast 

bestaat intrinsieke gevoeligheid van tumorcellen voor 

bepaalde cytostatica. Het niercarcinoom is meestal onge-

voelig voor alle cytostatica, terwijl het ovariumcarcinoom 

initieel juist erg gevoelig is voor alkylerende middelen, 

zoals cisplatine en taxoïden. 

Er zijn verschillende resistentiemechanismen, zoals 

versnelde afbraak of omzetting van het cytostaticum, 

verminderde opname van het cytostaticum in de cel of 

overproductie van het door een antimetaboliet geblok-

keerde enzym. Zowel de primaire (intrinsieke) als de secun-

daire (verworven) resistentie is een belangrijke oorzaak 

voor het falen van de antitumortherapie. Het ontstaan 

van resistente tumorcellen in de loop van de behandeling 

(secundaire resistentie) – als gevolg van het optreden van 

verdere mutaties – verklaart dat de tumor aanvankelijk 

wel, maar later niet meer reageert. Met combinatiethera-

pieën wordt getracht om die resistentie te voorkomen, op 

analoge wijze als bij antibacteriële therapie. Een voor-

deel van combinatietherapie is voorts dat middelen met 

verschillende toxiciteit kunnen worden gekozen, zodat 

lijk trachten te voorkomen door het vermijden van onno-

dige manipulaties aan de tumor, het maken van een ruime 

excisie met het meenemen van steekkanalen van puncties 

en het verwijderen van de regionale lymfeklieren (lym-

feklierdissectie). De chirurgische disciplines leveren de 

grootste bijdragen aan de genezing van kankerpatiënten. 

De rol van de chirurgie in de oncologie wijzigt zich gelei-

delijk, waarbij grote mutilerende ingrepen steeds meer 

worden vermeden. Soms vindt chirurgie plaats na voor-

afgaande (neoadjuvante) chemotherapie, bijvoorbeeld bij 

een groot mammacarcinoom of een osteosarcoom. Chirur-

gie kan ook gevolgd worden door chemotherapie, zoals 

in de adjuvante setting bij mamma- en coloncarcinomen. 

Chirurgie wordt ook wel voorafgegaan door radiothera-

pie, zoals bij een rectumcarcinoom, of gevolgd door radio-

therapie, zoals bij een borstsparende behandeling van een 

mammacarcinoom. Op veel gebieden ontwikkelt zich een 

dergelijke gecombineerde aanpak.

10.5.2   Radiotherapie 

Bij iedere radiotherapeutische behandeling wordt ge-

streefd naar een optimale dosis ter plaatse van de tumor 

en een minimale dosis op de omliggende weefsels. Het 

merendeel van de bestralingen vindt uitwendig plaats, 

waarbij de stralenbundels onder verschillende hoeken in-

vallen om het gezonde weefsel zoveel mogelijk te sparen. 

De radioactieve bron kan soms in of nabij het tumorweef-

sel worden gebracht (cesiumnaalden, iridiumnaalden of 

met behulp van ovoïden). Men spreekt dan van brachythe-

rapie (interstitiële radiotherapie). 

Radiotherapie is effectief doordat het het DNA van cel-

len dusdanig beschadigt dat de cel bij replicatie te gronde 

gaat (uitgestelde celdood of apoptose) en door effecten 

op de microvasculatuur (bijvoorbeeld remming van de 

angiogenese). 

Stralengevoeligheid van tumoren 
Schematisch gezien onderscheidt men tumoren die goed 

reageren op relatief lage doses (25-45 gray (Gy)) en tumoren 

waarvoor hoge doses noodzakelijk zijn (60-70 Gy). Voor-

beelden van de eerste categorie zijn het seminoom en het 

non-hodgkinlymfoom; de tweede categorie betreft onder 

meer het mammacarcinoom en het bronchuscarcinoom. 

De eenheid die van oudsher werd gehanteerd, is de rad 

(röntgen-absorbed dose), die de hoeveelheid ioniserende stra-

ling aangeeft die door materie wordt geabsorbeerd. De rad 

is vervangen door de Gy, waarbij 1 Gy gelijk is aan 100 rad. 

Bestraling kan in verschillende situaties worden voor-

geschreven.

 − Als primaire curatieve behandeling, bijvoorbeeld bij lage 

stadia van de ziekte van Hodgkin, of bij het cervixcar-

cinoom.

 − Pre- of postoperatief. Preoperatieve bestraling wordt soms 

toegepast bij grote of irresectabele tumoren, bijvoor-

beeld bij het rectumcarcinoom, met de intentie om het 

Tabel 10.7 Bijwerkingen van radiotherapie.

acuut  − vermoeidheid, misselijkheid en/of braken, algemene 
malaise

 − mucositis, stralendermatitis

laat  − chronische enteritis
 − alveolitis c.q. longfibrose
 − myelopathie
 − steriliteit
 − secundaire tumoren
 − vasculaire effecten (arteriosclerose)
 − botten (osteonecrose)
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Afhankelijk van de patiënt en de tumorsoort kan bij een 

palliatieve behandeling een aantal (verschillende) chemo-

therapeutische regimes na elkaar gegeven worden. Als 

eerste lijn zal gestart worden met de behandeling die de 

hoogste kans op respons geeft, gevolgd door een volgende 

(tweede, derde) lijn.

Tumorrespons 
Wanneer (chemo)therapie wordt gegeven, is het in geval 

van meetbare ziekte essentieel de reactie van de tumor 

goed te meten en te vervolgen. Voor het begin van een 

behandeling moet men dus een parameter kiezen ((sub-)

cutane laesie, palpabele lymfeklier, afwijking op de tho-

raxfoto, afwijkende CT-scan) waarop men zich kan rich-

ten. Na een aantal kuren, meestal twee of drie, worden 

deze parameters geëvalueerd, teneinde een tumorrespons 

te kunnen vaststellen. Men onderscheidt een complete res-

pons (remissie), een partiële respons, ‘stabiele ziekte’ en progressie 

(tabel 10.8).

Voortzetting van de behandeling is alleen verantwoord 

in geval van respons (compleet of partieel) en soms bij ‘sta-

biele ziekte’. Bij adjuvante therapie staat het aantal kuren 

vast, want er kan geen respons worden gemeten omdat er 

immers geen meetbare ziekte is. 

Soms kan het noodzakelijk zijn een respons niet alleen 

röntgenologisch, maar ook chirurgisch vast te stellen. Bij 

testiscarcinoom kunnen er na voltooien van de chemothe-

rapie nog restafwijkingen zichtbaar zijn op de CT-scan, ter-

bijwerkingen beperkt blijven. Aangezien er voor veel cyto-

statica een dosisresponsrelatie bestaat, dat wil zeggen: 

een groter antitumoreffect naarmate de dosering hoger is, 

is het rationeel om naar een zo hoog mogelijke dosis per 

tijdseenheid te streven (dosisintensiteit). 

De limiterende toxiciteit voor diverse cytostatica is ver-

schillend. Naast de bekende toxiciteit op het beenmerg, 

de huid en de slijmvliezen, kunnen ook nierbeschadiging, 

cardiale beschadiging, longfibrose en neuropathie voor-

komen. 

Ook bij het toepassen van chemotherapie is het onder-

scheid tussen een curatieve of palliatieve opzet essentieel. 

Bij een curatieve intentie is zowel arts als patiënt eerder be-

reid ernstige bijwerkingen te accepteren dan bij een palli-

atieve behandeling. Chemotherapie kan adjuvant gegeven 

worden, waarbij na de primaire lokale behandeling wordt 

getracht occulte (nog niet-aangetoonde) micrometastasen te 

behandelen, maar ook neoadjuvant, waarbij voorafgaand 

aan de lokale behandeling chemotherapie wordt gegeven 

met als doel een meer sparende lokale behandeling.

Tabel 10.8 Classificatie van tumorrespons volgens twee veelgebruikte sets criteria.

RECIST-criteria WHO-criteria

complete res-
pons

volledig verdwijnen van alle meetbare ziekteactiviteit gedurende 
ten minste vier weken

volledig verdwijnen van alle ziekteactiviteit gedurende ten 
minste vier weken

partiële respons ≥ 30% afname van de meetbare afwijkingen, gedurende ten 
minste vier weken

≥ 50% afname van de meetbare afwijkingen, gedurende ten 
minste vier weken

stabiele ziekte iedere tumorrespons die niet voldoet aan de criteria voor pro-
gressie dan wel respons

iedere tumorrespons < 50% gedurende ten minste 4 weken

progressie ≥ 20% toename van de meetbare tumorgrootte, en minimaal 
een 5 mm absolute toename of het ontstaan van nieuwe 
afwijkingen

≥ 25% toename van de meetbare tumorgrootte, of het ont-
staan van nieuwe afwijkingen

RECIST: response evaluation criteria in solid tumors; hierbij gebruikt men als maat de som van de grootste diameter van elke laesie. WHO: Wereldge-
zondheidsorganisatie; hierbij gebruikt men de som van het product van de langste diameter en de doorsnede loodrecht daarop van elke laesie.

Tabel 10.9 Karnofsky-index.

100 normaal; geen enkele klacht

90 geringe verschijnselen of klachten, normale activiteit

80 normale activiteit met enige inspanning

70 niet in staat tot normale activiteit, maar de patiënt kan voor 
zichzelf zorgen

60 heeft af en toe hulp nodig bij zorg voor zichzelf

50 heeft aanzienlijke hulp en medische zorg nodig

40 is niet in staat voor zichzelf te zorgen

30 hospitalisatie is nodig

20 zeer ziek

10 moribund

0 dood

Tabel 10.10 WHO-activiteitsschaal.

graad 0 normaal, geen beperking van activiteit

graad 1 normale activiteit met enige inspanning

graad 2 ambulant, kan voor zichzelf zorgen, is meer dan 50% van 
de dag op

graad 3 heeft aanzienlijke hulp nodig, is minder dan 50% van de 
dag op

graad 4 is totaal hulpbehoevend
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Toxiciteit  Omdat cytostatica niet specifiek op maligne 

cellen zijn gericht, gaan ze dikwijls gepaard met bijwer-

kingen. De belangrijkste bijwerking van veel cytostatica 

is myelosuppressie. In de praktijk is vooral de daling van 

leukocyten en trombocyten van belang. Het dieptepunt 

(nadir) van de daling treedt meestal op tussen de tiende en 

de veertiende dag. De nadir moet bepaald worden om bij 

een volgende kuur een eventuele dosisreductie te kunnen 

toepassen. Sommige cytostatica hebben ook een cumula-

tief myelotoxisch effect.

Met de groeifactor G-CSF (granulocyte colony-stimulating 

factor) kan de duur en soms de diepte van de granulopenie 

worden beperkt. Bij bloedingen, of bij een trombocyten-

getal tussen de 10.000 en 20.000 per μl, worden profylac-

tisch trombocyteninfusies gegeven. 

Bij een leukopenie moet men op zijn hoede zijn voor 

een sepsis; zowel de arts als de patiënt moet bij koorts 

tijdens (verwachte) granulopenie alert zijn en bij koorts 

moeten (parenterale) bactericide breedspectrumantibi-

otica worden gegeven. Myelosuppressie wordt feitelijk 

door alle cytostatica veroorzaakt, met uitzondering van 

bleomycine, vincristine en asparaginase.

Veel cytostatica hebben ook een nadelig effect op de trac-

tus digestivus, hetgeen zich uit in vroege bijwerkingen 

zoals misselijkheid, braken en diarree, en latere effecten 

zoals stomatitis (doxorubicine, methotrexaat). Nierbe-

schadiging komt vooral voor na toediening van cisplatine. 

Een goede diurese c.q. vochttoediening is bij cisplati-

netoediening essentieel ter voorkoming van ernstige 

wijl de tumormerkstoffen wel zijn genormaliseerd. Chirur-

gische verwijdering van bijvoorbeeld een (restant van een) 

lymfeklier of longmetastase is dan aangewezen. Indien bij 

histologisch onderzoek blijkt dat er geen vitaal tumorweef-

sel meer aanwezig is, is er sprake van een pathologisch 

complete respons. Na verloop van tijd moet blijken of een 

complete respons een blijvende respons (= genezing) is. 

Over het algemeen geldt dat palliatieve chemotherapie 

effectiever is als de patiënt in goede conditie is. Hiervoor 

wordt de karnofsky-index (tabel 10.9) of de WHO-schaal 

gehanteerd (tabel 10.10).

Cytostatica 

Indeling van cytostatica  De indeling van cytostatica kan 

gebaseerd zijn op het werkingsmechanisme en op de 

chemische kenmerken, of op de werking in verschillende 

fasen van de celcyclus (tabel 10.11).

Toedieningswijzen  Intraveneuze toediening wordt het 

meeste toegepast, maar er zijn ook steeds meer orale mid-

delen beschikbaar. Intra-arteriële toediening is voorals-

nog een experimentele benadering. Chemotherapie kan 

voor het ovariumcarcinoom ook intraperitoneaal gegeven 

worden. Intrapleurale toediening, bijvoorbeeld van bleo-

mycine in geval van pleuritis carcinomatosa, of intrathe-

cale toediening van methotrexaat bij meningitis carcino-

matosa, kan een effectieve palliatieve behandeling zijn.

Tabel 10.11 Indeling van cytostatica.

werkingsmechanisme c.q. herkomst cytostaticum

antimetabolieten nemen de plaats in van natuurlijk voorkomende stoffen of remmen hun productie 5-fluoro-uracil
capecitabine
6-mercaptopurine

alkylerende agentia binden zich aan DNA en blokkeren zo de celdeling c.q. leiden zo tot apoptose cyclofosfamide
chloorambucil
dacarbazine
mitomycine

antibiotische cytostatica binden zich aan DNA, worden geproduceerd door schimmels bleomycine
doxorubicine
mitomycine

vinca-alkaloïden binden zich aan tubuline (dit vormt de kernspoel die de chromosomen scheidt tijdens de 
mitose)

vincristine
vinblastine

taxoïden irreversibele stabilisatie van microtubuli en zo verhinderen van de verdeling van de chromo-
soomparen over de dochtercellen; afkomstig van Taxus brevifolia c.q. Taxus baccata

paclitaxel
docetaxel

topo-isomerase 1-remmers blokkeren het enzym topo-isomerase 1 (essentieel voor enkelstrengs DNA-decatenatie (ont-
knoping))

irinotecan
topotecan

topo-isomerase 2-remmers remmen het enzym topo-isomerase 2 (essentieel voor dubbelstrengs DNA-decatenatie (ont-
knoping))

etoposide
teniposide

platinumanalogen remmen DNA-synthese door het vormen van platina-adducten (dwarsverbindingen) binnen of 
tussen de DNA-ketens

cisplatine
oxaliplatine

diversen gemcitabine
asparaginase
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Enkele late complicaties van de behandeling van 
kanker 

Secundaire tumoren  De keerzijde van succesvolle ra-

diotherapie en chemotherapie is het ontstaan van thera-

piegeïnduceerde tumoren, de zogenoemde secundaire 

tumoren. De meeste gegevens hierover zijn beschikbaar na 

succesvolle behandeling van kindertumoren, de ziekte van 

Hodgkin en het mammacarcinoom. Overigens bestaat bij 

mensen die bepaalde tumoren hebben gehad al een ver-

hoogde kans op het ontstaan van een tweede maligniteit. 

Door radiotherapie geïnduceerde leukemieën komen 

reeds binnen vijf jaar voor; carcinomen niet eerder dan na 

acht jaar en sarcomen nog later. Acute myeloïde leukemie 

(AML) is de meest voorkomende secundaire maligniteit 

na chemotherapie. AML kan vooral na chemotherapie met 

alkylerende agentia en topo-isomerase 2-remmers optre-

den. De incidentie neemt toe met de dosis van de chemo-

therapie. De leukemie presenteert zich na 1-10 jaar, met 

een piek na ongeveer vijf jaar. Secundaire AML is relatief 

ongevoelig (refractair) voor chemotherapie. 

De invloed op de fertiliteit is afhankelijk van de ge-

bruikte cytostatica, de dosering, de leeftijd en het geslacht 

van de patiënt. De invloeden bij man, vrouw en kind wor-

den kort besproken. 

Bij de man zijn de gonaden bijzonder gevoelig voor 

chemotherapie en radiotherapie. De effecten kunnen 

zich uiten als testisatrofie, oligospermie of aspermie, en 

dus onvruchtbaarheid. Afhankelijk van het type en de 

dosis van de cytostatica kan er een tijdelijke dan wel een 

blijvende azoöspermie ontstaan. Invriezen van sperma 

voorafgaand aan de chemotherapie kan een oplossing 

bieden. Bij veel patiënten die zich presenteren met een 

maligniteit is de kwaliteit van het semen matig. Indien er 

later weinig sperma beschikbaar is, bestaat de mogelijk-

heid van intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI).

Bij de vrouw uit het effect van chemotherapie zich in 

amenorroe. Ook hier veroorzaken – evenals bij de man – 

vooral de alkylerende chemotherapeutica de problemen. 

Bij ongeveer de helft van de vrouwen die met alkylerende 

monotherapie worden behandeld, ontstaat afhankelijk 

van de leeftijd amenorroe. Combinatiechemotherapie 

zoals CMF (cyclofosfamide, methotrexaat, 5-fluoro-uracil; 

behandelingsmodaliteit bij mammacarcinoom) veroor-

zaakt ook bij ongeveer 40-50% van de vrouwen amenor-

roe. Dit effect doet zich vooral voor bij vrouwen ouder dan 

35-40 jaar; bij vrouwen jonger dan 35 jaar is de kans op 

een verstoring van de ovariële functie minder groot. De 

totale dosering speelt hierbij een belangrijke rol. 

Eerdere chemotherapeutische behandeling lijkt geen 

verhoogde kans te geven op aangeboren afwijkingen bij 

de kinderen van de patiënt.

nefrotoxiciteit. Het cisplatineanaloog carboplatine is veel 

minder nefrotoxisch. Enkele andere bijwerkingen zijn 

vermeld in tabel 10.12. 

  Intermezzo 10.1 

De geschiedenis en toekomst van antikan-

kermedicijnen

Cytostatica hebben vaak effecten op meerdere plek-

ken in de cel. Ze zijn door toeval ontdekt of initieel 

door screening op tumorcelkweken. Julius Caesar had 

in 79 v.Chr. al de toxische werking van taxus van de 

taxusboom door. Hij beschreef toen in De Bello Gal-

lico: ‘Cativolcus, Rex Eburonum, acetate iam laborem 

belli aut fugae non posset, taxo, cuius magna in Gallia 

copia est, exanimavit...’ 

Toen in de Tweede Wereldoorlog in Bari, Italië, een 

schip explodeerde en er mosterdgas vrijkwam, bleken 

slachtoffers beenmergdepressie te ontwikkelen. Men 

is daarom deze component gaan gebruiken voor de 

behandeling van leukemieën, waarbij dit ook enig ef-

fect had. Zo is het eerste cytostaticum ontdekt.

In de jaren zestig merkte een onderzoeker dat E. 

coli-cellen langer werden wanneer een elektrische 

stroom met platina-elektroden werd toegepast. Deze 

toevallige waarneming leidde tot de ontdekking van 

cisplatine en later carboplatine, beide zeer belangrijke 

cytostatica. Cisplatine wordt bijvoorbeeld toegepast 

bij de curatieve behandeling van het gemetastaseerde 

testiscarcinoom.

De nieuwe molecular targeted oncologische midde-

len worden nu veel meer rationeel ontwikkeld.

Tabel 10.12 Extramedullaire toxiciteit van enkele 
cytostatica.

orgaan toxiciteit cytostaticum

huid hyperpigmentatie
alopecia

bleomycine
doxorubicine
cyclofosfamide
taxoïden

zenuwstelsel neuropathie vinca-alkaloïden
cisplatine
paclitaxel

hart cardiomyopathie doxorubicine

longen pneumonitis en 
fibrose

bleomycine
methotrexaat

blaas cystitis cyclofosfamide
ifosfamide

lever fibrose methotrexaat

nier tubulopathie cisplatine
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10.5.5   Immunotherapie 

De observatie dat bij patiënten met kanker de tumor 

of metastasen spontaan kunnen verdwijnen, doet het 

bestaan van afweermechanismen bij de patiënt tegen 

de tumorcellen vermoeden. Bij longmetastasen van het 

niercarcinoom worden bij tot 5% van de gevallen spontane 

remissies waargenomen. Het melanoom en het niercarci-

noom hebben een zeer lage responskans (minder dan 10%) 

met interleukine-2 en interferon (IFN)-α. IFN-α heeft een 

plaats in de behandeling van een gemetastaseerd carci-

noïd. 

10.5.6   Moleculair gerichte therapieën

Nieuwe therapieën zijn gericht op eigenschappen die 

vooral in de tumor ontregeld zijn, zoals groeifactor-

receptoren waaronder de epidermale groeifactorrecep-

tor (EGFR) en de human epidermal growth factor receptor 2 

(HER2) op de tumorcel, de vasculaire endotheliale groei-

factor (VEGF) die tumoren secerneren en VEGF-recepto-

ren op het endotheel die hun intrede gedaan hebben in de 

kliniek. Bij sommige tumoren is er een overexpressie van 

een specifieke groeifactorreceptor. Specifieke inhibitie van 

de receptor door een antilichaam of door remming van de 

tyrosinekinaseactiviteit van de receptor leidt tot vermin-

derde celproliferatie en apoptose.

De somatostatineanalogen, die werkzaam zijn door 

blokkade van de somatostatinereceptor, hebben toepas-

sing gevonden bij de behandeling van endocriene tumo-

ren van het maag-darmkanaal, bijvoorbeeld bij leverme-

tastasen van het carcinoïd.

Imatinib is een voorbeeld van een tyrosinekinaserem-

mer. Dit middel remt selectief de bcr-abl-tyrosinekina-

seactiviteit. Bcr-abl is het fusiegen dat pathognomonisch 

is voor chronische myeloïde leukemie (CML). Daarnaast 

remt imatinib ook enkele andere receptorkinasen, zoals 

het vaak door mutatie geactiveerde c-kit in gastro-intes-

tinale stromaceltumoren (GIST). Bij zowel CML als GIST 

leidt imatinib zeer vaak tot een respons, maar na verloop 

van tijd kunnen de tumoren toch resistentie tegen het 

middel ontwikkelen. In die situatie zijn er nu weer andere 

tyrosinekinaseremmers beschikbaar. 

Kernpunten

• Bij daarvoor gevoelige gemetastaseerde tumoren 

kan een tijdelijke remissie worden bereikt met che-

motherapie; bij enkele tumortypen, waarvan het 

testiscarcinoom een duidelijk voorbeeld is, is zelfs 

curatie mogelijk.

• Adjuvante chemotherapie wordt alleen toegepast 

na curatieve chirurgie ter voorkoming van recidief. 

• Bijwerkingen van chemotherapie betreffen meestal 

sneldelende weefsels: beenmerg, slijmvlies en 

haarfollikels.

• Goede profylaxe van infecties en bloedingen is 

aangewezen.

• Late complicaties van chemotherapie kunnen on-

der andere leukemie en infertiliteit zijn. 

10.5.4   Hormonale therapie 

De tumoren waarvan is aangetoond dat ze voor hun groei 

van bepaalde hormonen afhankelijk zijn, zijn bijvoor-

beeld het mammacarcinoom, het prostaatcarcinoom en 

het endometriumcarcinoom. Hormonale therapie kan 

bij deze tumoren met wisselend succes worden toegepast 

(zie respectievelijk paragraaf 10.8, 10.9, 10.11 en 19.3). Bij 

het mammacarcinoom bestaat een duidelijke correlatie 

tussen de reactie op hormonale therapie en de aanwezig-

heid van receptoren voor oestrogenen en/of progesteron 

in het tumorweefsel. Bij een positieve oestrogeenreceptorsta-

tus reageert 60% van de patiënten gunstig op hormonale 

therapie, bij een ontbrekende oestrogeengevoeligheid is 

dat hoogstens 10%.

Met hormonale therapie wordt beoogd het hormonale 

milieu van de tumor zodanig te beïnvloeden dat er groei-

remming optreedt. Dit kan gebeuren door onttrekking 

of toevoeging van hormonen. De wijzen waarop dit kan 

worden uitgevoerd, zijn samengevat in tabel 10.13.

Kernpunt

• Patiënten met een gemetastaseerd mamma- of 

prostaatcarcinoom kunnen vaak langdurig (pallia-

tief) met hormonale therapie worden behandeld. 

Casuïstiek 

• Tamoxifen; ruimere indicaties, uitgebreidere con-

trole?

Tabel 10.13 Indeling van hormonale 
antitumortherapieën.

ablatief  − castratie (ovariëctomie, orchidectomie)
 − (adrenalectomie)

medicamenteus  − (oestrogenen)
 − antioestrogenen
 − progestagenen
 − antiprogestagenen
 − (androgenen)
 − antiandrogenen
 − aromataseremmers
 − corticosteroïden
 − LHRH-analogen
 − somatostatineanalogen
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10.5.7   Ondersteunende en palliatieve 

behandeling 

Ondersteunende behandeling 
Onder ondersteunende behandeling verstaat men het ne-

men van maatregelen die de kwaliteit van het leven rond-

om de antitumorbehandeling verbeteren. Enkele aspecten 

zijn reeds genoemd, zoals het toedienen van hematopoëti-

sche groeifactoren ter vermindering van leukopenie door 

chemotherapie, of het geven van trombocytentransfusies 

bij trombopenie. Het geven van anti-emetica bij chemo-

therapeutische behandeling en het behandelen van diar-

ree ten gevolge van radiotherapie behoren hier ook toe.

Anti-emetica
Met de introductie van nieuwe, sterk emetogene cytosta-

tica is de behoefte aan een goede behandeling van mis-

selijkheid en braken toegenomen. Er bestaan verschillen 

in de emetische werking van diverse cytostatica, variërend 

van zeer sterk (cisplatine, doxorubicine), middelmatig 

(paclitaxel) tot vrijwel afwezig (bleomycine, vincristine). 

Bij de meeste cytostatica begint de misselijkheid en/of het 

braken 1-2 uur na toediening. Soms treedt er uitgesteld 

of laat braken op. De belangrijkste anti-emetica zijn ver-

meld in tabel 10.14; een combinatie van dexamethason en 

serotonineantagonisten geeft het beste effect. Aprepitant 

heeft vooral effect op het late braken en wordt gegeven bij 

hoog-emetogene chemotherapie.

Palliatieve behandeling 
Palliatieve behandeling is gericht op de verlichting van 

klachten. Dit kan bewerkstelligd worden door antitumor-

therapie (chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie), 

maar kan ook behandeling gericht op symptomen zijn 

(bijvoorbeeld ascitesdrainage bij een peritonitis carci-

Bij 20-30% van de mammacarcinomen is er een ampli-

ficatie van het HER2/neu-oncogen, dat codeert voor de 

HER2/neu-receptor die behoort tot de EGFR-familie. 

Overexpressie van het HER2/neu-eiwit is prognostisch 

ongunstig. Trastuzumab is een monoklonaal antilichaam 

dat zich selectief aan de HER2/neu-receptor bindt. Bij 

tumoren met een overexpressie van het HER2/neu-eiwit 

kan trastuzumab een respons induceren. Trastuzumab 

wordt voor een optimaal effect meestal eerst in combina-

tie met chemotherapeutica gegeven. Ook voor deze recep-

tor is er een tyrosinekinaseremmer beschikbaar, namelijk 

lapatinib, dat toegepast kan worden wanneer trastuzu-

mab faalt. Binnenkort komen meer tyrosinekinaserem-

mers en monoklonale antilichamen beschikbaar.

Casuïstiek 

• Enkele patiënten met een gemetastaseerde gastro-

intestinale stromaceltumor: gekeerde kansen door 

de introductie van imatinib

• Goede respons op de selectieve tyrosinekinaserem-

mer imatinib bij een patiënt met gemetastaseerd 

dermatofibrosarcoma protuberans

• Langdurig gunstig klinisch effect van cetuximab bij 

een patiënte met een gemetastaseerd rectumcar-

cinoom zonder expressie van epidermale-groeifac-

torreceptor

• Nieuwe geneesmiddelen; erlotinib

• Nieuwe geneesmiddelen; sunitinib en sorafenib

Tabel 10.14 De belangrijkste anti-emetica.

werkingsmechanisme bijwerkingen dosering/toediening

dopamineantagonisten
 − metoclopramide

 − domperidon

blokkeren dopaminereceptoren in het braakcen-
trum

extrapiramidaal syndroom 1-3 mg/kg oplaaddosis,
0,5 mg/kg onderhoudsdosis i.v. 
20 mg 3-4 dd zetpil
10 mg 3-4 dd per os
60 mg 2-4 dd zetpil
10 mg 3-4 dd per os

dexamethason onbekend euforie
hyperglykemie

8 mg 2 dd per os, 5-10 mg i.v., 
maximaal 3 dd

benzodiazepinen
– lorazepam

anxiolyse 1 mg per os

serotonineantagonisten
 − ondansetron

 − granisetron

 − tropisetron

blokkeren hydroxytryptaminereceptoren  
(serotonine)

hoofdpijn
obstipatie 8-16 mg i.v., maximaal 3 dd 8 mg i.v.

8 mg 3 dd per os
3 mg i.v., maximaal 3 dd
1 mg 2 dd per os
5 mg i.v. eenmalig vooraf
5 mg 1 dd per os

NK-1-antagonisten
 − aprepitant

blokkeren de neurokine1-receptor
effect op laat braken en late misselijkheid

120 mg per os op dag 1,
80 mg per os op dag 2 en 3
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Behandeling van pleuritis carcinomatosa 
Hoewel een ontlastende pleurapunctie snel verlichting 

van klachten geeft, zal – indien de punctie niet kan wor-

den gecombineerd met een effectieve antitumortherapie 

– bijna altijd binnen korte tijd opnieuw pleuravocht ont-

staan. Herhaalde pleurapuncties moeten, gezien de kans 

op complicaties (empyeem, pneumothorax, hypoalbumi-

nemie en lokettering van pleuravocht), worden ontraden. 

Thoraxdrainage, gevolgd door pleurodese met talk of 

bleomycine, kan een effectieve behandeling zijn van ma-

ligne pleuravocht. Een voorwaarde voor succesvolle pleu-

rodese is dat de long zich na evacuatie volledig ontplooit. 

Het inspuiten van talk of bleomycine via de drain mag 

pas plaatsvinden wanneer de thoraxfoto geen vrij vocht 

meer toont en wanneer de vochtproductie minder is dan 

100-150 cc per 24 uur. Na inspuiten moet de drain worden 

afgeklemd en moet de patiënt verschillende houdingen 

aannemen om het middel goed te verspreiden. 

Behandeling van maligne ascites 
Maligne ascites kan zeer moeilijk behandelbaar zijn. Ook 

hier geldt dat een systemische antitumorbehandeling de 

voorkeur verdient. Herhaalde puncties kunnen proble-

matisch zijn en tot fors eiwitverlies en katabolie leiden. 

Diuretische therapie is bij maligne ascites niet effectief. 

De mogelijkheid van een peritoneoveneuze shunt lijkt at-

tractief, maar in de praktijk komen frequent verstoppin-

gen voor door het hoge cel- en eiwitgehalte van de ascites. 

Daarom dient dit alleen bij een relatief stabiele ziekte te 

gebeuren.

Behandeling van tumorhypercalciëmie 
De klinische presentatie van hypercalciëmie is gevarieerd: 

dehydratie, gewichtsverlies, dorst en braken, maar ook 

moeheid, verwardheid, lethargie en zelfs coma komen 

voor. De hypercalciëmie wordt ook bij aanwezigheid van 

botmetastasen veroorzaakt door PTH-achtige stoffen 

afkomstig uit tumorcellen, die calcium vanuit het skelet 

vrijmaken. 

Vaak is snelle behandeling met intraveneuze vocht-

toediening en bisfosfonaten essentieel (zie ook paragraaf 

19.8). Antitumorbehandeling met cytostatica, hormonen 

of radiotherapie is nodig voor een duurzaam effect. Ook 

corticosteroïden hebben een plaats bij de behandeling, 

vooral bij de ziekte van Kahler en het maligne lymfoom. 

Kernpunten

• Voorkomen van misselijkheid en braken op chemo-

therapie is medicamenteus goed mogelijk. 

• Symptoomgerichte behandeling is van belang in 

de palliatieve fase: de oorzaak van pijn, dyspnoe of 

misselijkheid kan vaak gericht worden bestreden 

(bothaarden, pleuritis, ascites, hypercalciëmie).

nomatosa). Deze behandelingsvormen vinden meestal 

sequentieel plaats, maar kunnen ook naast elkaar plaats-

vinden (pleurodese van een pleuritis carcinomatosa in 

verband met toenemende kortademigheidsklachten bij 

een patiënte die chemotherapeutisch wordt behandeld 

voor een gemetastaseerd mammacarcinoom).

Pijnbestrijding 
Alleen de medicamenteuze pijnbestrijding wordt be-

knopt besproken. Wanneer medicamenteuze behandeling 

niet toereikend is, moet plexusblokkade, epidurale anal-

gesie of chordotomie (alleen toepasbaar bij patiënten met 

een maximale levensverwachting van een paar maanden) 

worden overwogen. In veel ziekenhuizen functioneren 

multidisciplinaire ‘pijnteams’ waarin patiënten met 

moeilijk behandelbare pijnen worden behandeld. 

Analgetica moeten, in overleg met de patiënt, op vaste 

tijden worden ingenomen. Bij langdurig bestaande pijn 

moet worden begonnen met hogere doseringen. Daarna 

kan de dosering geleidelijk worden verminderd, bijvoor-

beeld wanneer een causale therapie effectief blijkt. 

Het is gebruikelijk de analgetica in een aantal fasen in te 

delen, en, al naar gelang de ernst van de klachten, analgeti-

ca uit een hogere fase te gebruiken (tabel 10.15). In verband 

met het obstiperende effect van morfinepreparaten wordt 

aangeraden hierbij een laxans voor te schrijven, evenals 

metoclopramide vanwege de vaak voorkomende misselijk-

heid. Naast pijnmedicatie kan medicatie die gericht is op 

het verminderen van angstgevoelens van nut zijn. Zoals 

eerder vermeld, is radiotherapie een effectieve manier van 

pijnbestrijding bij bijvoorbeeld botmetastasen.

Corticosteroïden
Deze middelen worden gereserveerd voor enkele speci-

fieke indicaties, zoals hersenmetastasen, lymfangitis en 

levermetastasen in de terminale fase. Bij hersenmetas-

tasen geven corticosteroïden vaak een subjectieve verbe-

tering, waarbij een gunstige reactie in de praktijk nogal 

eens indicatief is voor een goede respons op nog te geven 

radiotherapie.

Tabel 10.15 Indeling van analgeticagebruik in vier 
fasen van pijnbestrijding.

dosis per os frequentie

fase 1 paracetamol
carbasalaatcalcium
NSAID

500 mg
600 mg

4-8 dd
4-8 dd

fase 2 codeïne
tramadol

10 mg
100 mg

4-8 dd
3-4 dd

fase 3 morfine
tablet met gereguleerde 
morfine-afgifte
fentanyl transdermaal

10 mg
(10-30-60-100 mg)

(25-50-75-100 mg)

4-6 dd
2-3 dd

1 per 3 dagen

fase 4 morfine parenteraal

NSAID: niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel.
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zich met vage klachten van buikpijn met een toenemende 

buikomvang ten gevolge van ascites. Soms is er zelfs 

echografisch of röntgenologisch geen primaire tumor 

aantoonbaar, waardoor diagnostiek nog verder wordt 

bemoeilijkt. De aanduiding silent killer is helaas nog steeds 

van toepassing. Voor een histologische diagnose, opti-

male stagering en maximale verwijdering van de vaak 

diffuus op het peritoneum verspreide tumorafzettingen 

is een laparotomie voor stadiëring en maximale tumor-

verwijdering nodig. Bij een dergelijke ingreep wordt een 

bilaterale salpingo-oöforectomie uitgevoerd, meestal met 

een hysterectomie en omentectomie. Bij een uitgebreid 

(intraperitoneaal) gemetastaseerd ovariumcarcinoom zal 

men streven naar maximale chirurgische verwijdering; 

dat wil zeggen: bij voorkeur tumorresten kleiner dan 1 cm 

in diameter. 

Casuïstiek 

• Overweeg bij familiaire eierstokkanker altijd het 

risico op borstkanker

• Tumoren van endometrium en ovarium en de  

samenhang met obesitas

10.7.1   Ovariumcarcinoom en lage stadia 

(stadium Ia-IIa)

Na (optimale) chirurgie is de toegevoegde waarde van aan-

vullende systemische behandeling nog niet duidelijk. In 

geval van een slecht gedifferentieerd ovariumcarcinoom 

na optimale stadiëring kan platinumbevattende adjuvan-

te chemotherapie overwogen worden. Zonder (volledige) 

stadiëring is het advies óf alsnog een stageringslaparoto-

mie uit te voeren óf te behandelen met zes kuren carbo-

platine/paclitaxel – zoals bij de hogere stadia. De vijfjaars-

overleving is goed en ligt in de orde van 80-100%.

10.7.2   Ovariumcarcinoom en hoge stadia 

(stadium IIb-IV)

Bij de hogere stadia (FIGO-stadium Ic, IIb en hoger: sta-

dium III-IV) is, in aansluiting op chirurgie, aanvullende 

chemotherapie geïndiceerd. Wanneer door de uitbreiding 

van de tumor geen adequate chirurgie mogelijk was, kan 

na enkele kuren chemotherapie alsnog chirurgische de-

bulking worden verricht. Een combinatie van carboplatine 

met paclitaxel geldt als de standaard eerstelijnsbehande-

ling. In principe worden zes kuren chemotherapie gege-

ven, met als parameters het gynaecologisch onderzoek, 

een CT-scan, en eventueel de CA l25-spiegel (een tumor-

merkstof die verhoogd is bij ovariumcarcinoom). Met dit 

regime kan een vijfjaarsoverleving van ongeveer 25% wor-

den bereikt. Voor de patiënten die optimaal debulked zijn, 

ligt dit in de orde van 60%. Patiënten die geen primaire 

debulkingsoperatie hebben ondergaan, kunnen baat heb-

Casuïstiek 

• Parenterale toediening van lage doseringen keta-

mine ter behandeling van neuropathische pijn bij 

patiënten met kanker

10.6  Maligne tumoren in het hoofd-
halsgebied

Tot de hoofd-halstumoren worden de maligniteiten in de 

bovenste adem- en voedingsweg gerekend. Het risico op 

het ontwikkelen van een tumor in het hoofd-halsgebied 

wordt in grote mate bepaald door overmatig alcohol- en 

tabaksgebruik. Vaak betreft het al een lokaal proces met 

lymfekliermetastasen. Hematogene metastasering treedt 

laat in het ziektebeloop op en vindt meestal plaats in de 

longen en/of de botten. Gezien de etiologie is het niet 

verwonderlijk dat zich bij een aanzienlijk deel van de 

patiënten later een tweede primaire tumor in het hoofd-

halsgebied, de slokdarm of de longen ontwikkelt. Meestal 

betreft het een plaveiselcelcarcinoom (90%). 

De behandeling is multidisciplinair (kaakchirurg, 

KNO-arts, plastisch chirurg, radiotherapeut, medisch on-

coloog) en behoort in een centrum te geschieden. Curatie 

kan bewerkstelligd worden door chirurgie en/of radiothe-

rapie. Radiotherapie in combinatie met chemotherapie of 

cetuximab wordt als curatieve behandeling gegeven voor 

niet resectabele T
3
-T

4
-tumoren of bij uitgebreide locore-

gionale lymfekliermetastasering (N
1-3

). Patiënten met een 

kleine tumor zonder metastasen hebben een vijfjaars-

overleving van meer dan 80%, die afneemt tot omstreeks 

50% als er sprake is van lymfekliermetastasen. Het eerste 

recidief is bijna altijd locoregionaal (80%).

Kernpunt

• Diagnostiek en behandeling van patiënten met 

hoofd-halstumoren is bij uitstek multidisciplinair.

10.7  Ovariumcarcinoom (epitheliaal 
adenocarcinoom)

Het onderstaande is alleen van toepassing op het epi-

theliale adenocarcinoom van het ovarium (90% van de 

gevallen) en niet op maligne kiemceltumoren, die – in 

tegenstelling tot het epitheliale adenocarcinoom – veelal 

enkelzijdig zijn en meestal bij jonge vrouwen voorkomen. 

Het merendeel van de patiënten heeft bij diagnose 

al een stadium III of IV epitheliaal ovariumcarcinoom 

(zie tabel 10.5), doordat de vroege stadia weinig of geen 

klachten veroorzaken. De meeste patiënten presenteren 
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verricht, in combinatie met een sentinel node-procedure. 

Hierbij wordt de eerste okselklier, waar de tumor op drai-

neert, onderzocht. Als deze ‘schildwachtklier’ geen tumor 

bevat, wordt afgezien van een okselklierdissectie. Een 

niet-sparende ingreep is de gemodificeerde radicale mast-

ectomie (GRM), waarbij de mamma met de fascie van de 

musculus pectoralis major wordt weggenomen, in com-

binatie met een okselklierdissectie. Deze ingreep wordt 

verricht als er contra-indicaties zijn voor een MST, zoals 

multifocaliteit van de tumor. Preoperatieve behandeling 

met neoadjuvante chemotherapie kan worden gebruikt 

om de tumor kleiner te maken, zodat er alsnog sparend 

geopereerd kan worden. Sparende operaties hebben geen 

effect op de overleving, maar er is wel een verhoogde 

kans op een lokaal recidief. Daarom wordt een sparende 

operatie voor zowel mammacarcinoom als voor ductaal 

carcinoma in situ altijd gevolgd door bestraling. Bij een 

verhoogde recidiefkans wordt de okselregio bestraald, 

zoals bij meer dan drie aangedane klieren of aantasting 

van de okseltopklier.

De prognose van patiënten met een mammacarcinoom 

wordt onder andere bepaald door tumorkenmerken 

zoals grootte en graad, receptoren voor hormonen en de 

human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Daarnaast 

is het aantal aangetaste okselklieren van prognostisch 

belang. Indien de okselklieren niet aangetast zijn, is de 

tienjaarsoverleving 70-80%; bij tien of meer aangetaste 

okselklieren is de kans op een recidief hoog, ongeveer 70-

80%. Een recidief presenteert zich meestal als hematogene 

metastasen.

Adjuvante therapie
Adjuvante therapie kan bestaan uit (combinaties van) che-

motherapie, hormonale therapie en antilichaamtherapie 

met trastuzumab. In het algemeen wordt het recidiefrisi-

co met adjuvante behandeling ongeveer gehalveerd, maar 

de absolute grootte van het effect is afhankelijk van tu-

mor- en patiënteigenschappen. Zo is hormonale therapie 

(gericht tegen oestrogeen) alleen effectief als er hormoon-

receptoren aanwezig zijn op de primaire tumor, en is het 

HER2-antilichaam trastuzumab alleen effectief als HER2 

aanwezig is. Qua patiënteigenschappen zijn leeftijd en 

comorbiditeit van belang. De grootte van het effect van 

de adjuvante behandeling op de recidiefkans en de over-

leving kan voor de individuele patiënt berekend worden, 

bijvoorbeeld met het veelgebruikte computerprogramma 

Adjuvant Online. In principe is adjuvante behandeling 

geïndiceerd bij alle patiënten met aangetaste okselklieren 

en bij patiënten zonder aangetaste okselklieren bij ken-

merken van agressieve groei in de primaire tumor. 

Er zijn meerdere chemotherapeutische behandelings-

schema’s effectief bij het mammacarcinoom. Belangrijke 

middelen in dit kader zijn de antracyclinen (zoals epiru-

bicine) en de taxanen (zoals docetaxel). Er worden altijd 

combinaties van chemotherapeutica gebruikt, omdat 

dit effectiever is dan enkelvoudige cytostatica. Indien 

ben bij een secundair uitgevoerde operatie na drie kuren 

chemotherapie, mits er sprake is van een tumorrespons. 

Intraperitoneale behandeling lijkt zinvol te kunnen zijn 

in FIGO-stadium III met na operatie restlaesies die klei-

ner zijn dan 1 cm. 

Wanneer zich langer dan een halfjaar na behandeling 

met een carboplatinebevattend schema een recidief voor-

doet, kan met hetzelfde schema dikwijls opnieuw een 

respons worden bewerkstelligd. Een vroeg optredend 

recidief is vaak minder goed en effectief te behandelen.

Kernpunten

• Bij erfelijke predispositie komt het ovariumcarci-

noom frequent voor samen met mammacarcinoom 

(BRCA1/2).

• Bij optreden op jonge leeftijd is een erfelijke aanleg 

aannemelijk.

• De prognose hangt sterk samen met de hoeveel-

heid resttumor na chirurgie.

• CA 125 is een tumormerkstof die bij de behandeling 

van het epitheliale ovariumcarcinoom gebruikt kan 

worden om het beloop van de ziekte te vervolgen 

(responsevaluatie, recidief).

10.8  Mammacarcinoom 

10.8.1   Invasief mammacarcinoom 

Diagnostiek 
Een groot deel van de mammacarcinomen in Nederland 

wordt gedetecteerd bij het tweejaarlijkse bevolkingson-

derzoek met screening door mammografie. Bij het licha-

melijk onderzoek moet worden gelet op asymmetrie en 

vormverandering van de mamma, intrekking van huid of 

tepel, vochtafscheiding en de aanwezigheid van een pal-

pabele afwijking. Met mammografie is het niet altijd goed 

mogelijk onderscheid te maken tussen een solide afwij-

king en een met vocht gevulde (benigne) cyste; met echo-

grafie kan dat wel. Een MRI kan aanvullend zijn bij het 

vaststellen van de uitbreiding van de tumor, bijvoorbeeld 

voorafgaand aan mammasparende therapie (MST). Door 

middel van een cytologische punctie kan op eenvoudige 

wijze materiaal voor morfologisch onderzoek worden 

verkregen. Is de uitslag van het cytologisch onderzoek 

positief en wordt deze bevinding gesteund door lichame-

lijk onderzoek en de beeldvormende onderzoeken (‘triple 

diagnostiek’), dan kan chirurgische behandeling plaats-

vinden zonder voorafgaand histopathologisch onderzoek. 

Therapie 
Het streven bij de chirurgische therapie is in principe 

gericht op het zoveel mogelijk sparen van gezond weefsel. 

Bij een MST-procedure wordt hiervoor een lumpectomie 
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derlijk is. Dit houdt ook in dat men zich van de beperkte 

therapeutische breedte van chemotherapie bewust moet 

zijn en moet waken voor al te toxische behandelingen; 

onderdosering moet echter ook worden voorkomen. 

Hormonale therapie 
In de palliatieve setting worden in eerste instantie de-

zelfde hormonale middelen gebruikt als in de adjuvante 

setting: aromataseremmers of tamoxifen (al dan niet ge-

combineerd met het chemisch of chirurgisch uitschakelen 

van de eierstokfunctie). De keuze voor een aromataserem-

mer of tamoxifen wordt onder andere bepaald door het 

middel dat reeds in de adjuvante setting is gebruikt. De 

effectiviteit van aromataseremmers is iets gunstiger dan 

van tamoxifen, met een responskans van ongeveer 60% en 

een responsduur van 12-15 maanden. Ook het bijwerkin-

genprofiel kan invloed hebben op de keuze voor een be-

paald middel. Aromataseremmers kunnen aanleiding zijn 

tot gewrichtsklachten en osteoporose, terwijl tamoxifen 

een iets verhoogde kans op trombo-embolische complica-

ties en endometriumcarcinoom geeft. Als er sprake is van 

progressie onder een aromataseremmer, is tamoxifen een 

goede volgende optie, met ongeveer 20-30% kans op res-

pons. Als derdelijnsbehandeling kan fulvestrant worden 

overwogen, een selectieve oestrogeenreceptor down regu-

lator. Eventueel kan het progestativum megestrolacetaat 

nog worden gebruikt; het middel heeft echter een minder 

gunstig bijwerkingenprofiel met sterke gewichtstoename, 

cushing-syndroom en virilisatie. Uiteindelijk worden 

hormoonreceptorpositieve tumoren na langdurig gebruik 

altijd resistent tegen antihormonale medicatie. Para-

doxaal genoeg kunnen tumoren hierdoor juist overgevoe-

lig worden voor oestrogeen, waarmee bij een deel van de 

patiënten alsnog een respons kan worden verkregen.

Chemotherapie en antilichaamtherapie
Om een snelle respons te bereiken, bijvoorbeeld bij pro-

gressie van levermetastasen, is chemotherapie geschikter 

dan hormonale therapie. De meest effectieve middelen 

voor gemetastaseerd mammacarcinoom zijn, net als in de 

adjuvante setting, de antracyclinen en taxanen. In 50-60% 

van de gevallen kan met de eerstelijnsbehandeling een 

respons bereikt worden met een mediane responsduur 

(gerekend vanaf het begin van de therapie) van 10-12 

maanden. De keuze van behandelschema’s wordt beïn-

vloed door de eerder gegeven behandeling in de adjuvante 

setting en eventuele toxiciteit die daarmee samenhangt. 

Zo wordt de toelaatbare cumulatieve dosis antracyclinen 

voor patiënten beperkt door het risico op cardiotoxiciteit. 

Daarnaast zijn er uiteraard patiënt- en tumorkenmer-

ken die de therapiekeuze beïnvloeden. Voor een HER2-

positieve tumor is een middel gericht tegen HER2, zoals 

trastuzumab, geïndiceerd. Dit wordt, afhankelijk van het 

chemotherapeuticum, gelijktijdig of sequentieel bij de 

chemotherapie gegeven. Antracyclinen worden bijvoor-

beeld niet tegelijk met trastuzumab toegediend, omdat de 

de tumor HER2-positief is, wordt de chemotherapie ge-

volgd door trastuzumab gedurende een jaar. Bij positieve 

hormoonreceptoren volgt antihormonale therapie. Deze 

langdurige behandeling (nu vijf jaar) is gericht op het 

blokkeren van de oestrogeenreceptor (bijvoorbeeld met 

tamoxifen), of het remmen van de oestrogeenproductie 

(bijvoorbeeld met een aromataseremmer). Afhankelijk 

van de menopauzale status wordt één van deze middelen 

gebruikt. Bij premenopauzale vrouwen moet zo nodig 

de ovariële functie worden onderdrukt: chemisch (met 

een LHRH-analoog) of chirurgisch (met ovariëctomie). 

In toenemende mate is duidelijk dat adjuvante behan-

deling gepaard kan gaan met serieuze bijwerkingen op 

korte en lange termijn. Hierbij kan gedacht worden aan 

cardiotoxiciteit door antracyclinen en trastuzumab, of 

osteoporose bij aromataseremmers. Juist ook door de 

verbeterende overleving van mammacarcinoompatiënten 

wordt het goed kunnen selecteren van patiënten die baat 

hebben bij bepaalde behandelingen steeds belangrijker. 

Mogelijk kunnen methoden zoals microarray-analyse op 

de primaire tumor hieraan in de toekomst bijdragen.

Palliatieve behandeling – lokale therapie 
Een lokaal recidief, of een metastase op één lokalisatie, 

kan men proberen lokaal te behandelen met curatieve 

intentie. Voorbeelden hiervan zijn een secundaire ablatio 

mammae bij een recidief in de bestraalde mamma, of een 

subcutane metastase buiten het locoregionale gebied. Ter 

uitsluiting van een tweede primaire tumor met curatieve 

behandelopties dient een eerste metastase, zeker indien 

er sprake is van een solitaire laesie, liefst histologisch dan 

wel cytologisch te worden aangetoond.

Palliatieve behandeling – algemene therapie 
De keuze van een algemene (systemische) therapie (hor-

monaal, chemotherapie, eventueel gecombineerd met 

pijnbestrijding) is gebaseerd op een aantal overwegin-

gen. De keuze is vooral afhankelijk van de leeftijd van de 

patiënte, haar conditie, de aanwezigheid van hormoon-

receptoren en/of HER2 op de primaire tumor, het ziekte-

vrije interval, de snelheid van tumorprogressie, de lokali-

satie van de metastasen en de ernst van klachten die the-

rapie vereisen. Zo zal men bij langzame progressie bij een 

oudere patiënte veelal beginnen met hormonale therapie, 

bijvoorbeeld in geval van multipele subcutane metastasen 

die weinig of geen klachten veroorzaken. Daarentegen zal 

men bij snelle progressie, met een kort ziektevrij interval, 

zeker in geval van een negatieve oestrogeenreceptorsta-

tus, beginnen met chemotherapie, aangezien de kans op 

een snelle respons hierop dan groter is dan met hormona-

le therapie. Indien de tumor HER2-positief is, wordt vaak 

een middel gericht tegen de HER2 toegevoegd. 

Aangezien dit een palliatieve behandeling betreft, 

treedt er, ook als een complete respons wordt bereikt, 

vroeger of later progressie op, zodat genezing van een pa-

tiënte met een gemetastaseerd mammacarcinoom uitzon-
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• Systeemtherapie (chemotherapie, hormoonthera-

pie en immuuntherapie) kan worden gegeven in 

(neo)adjuvante of palliatieve setting. Neoadjuvante 

behandeling wordt preoperatief gegeven en heeft 

als doel de tumor kleiner te maken, zodat er (spa-

rend) geopereerd kan worden. Adjuvante behan-

deling wordt postoperatief gegeven en is gericht 

op het verkleinen van de recidiefkans. Palliatieve 

behandeling is gericht op het reduceren van symp-

tomen door metastasen en/of levensduur, niet op 

genezing.

• De keuze voor een bepaalde behandeling met sys-

teemtherapie (zowel in adjuvante als palliatieve 

setting) is afhankelijk van tumor- en patiëntfacto-

ren. Het doel is patiënten te behandelen die daad-

werkelijk baat hebben bij de behandeling, afgewo-

gen tegen de toxiciteit hiervan. 

• De prognose en respons op behandeling voor 

mammacarcinoom zijn afhankelijk van tumor- en 

patiëntfactoren. 

  Intermezzo 10.2 

Jonge vrouw met borstkanker

Een vrouw van 38 jaar, gehuwd, met twee kinderen 

(9 en 7 jaar) en parttime werkzaam als secretaresse, 

meldt zich bij de chirurg met een knobbeltje in haar 

rechterborst, gelegen in het laterale bovenkwadrant, 

dat bij lichamelijk onderzoek verdacht aanvoelt. In 

de oksel worden geen pathologische klieren gevoeld, 

de andere borst en oksel lijken niet afwijkend, geen 

klieren supraclaviculair. De afwijking wordt bevestigd 

met mammografie en cytologie en patiënte ondergaat 

korte tijd later een lokale verwijdering van de tumor 

(lumpectomie). Bij PA-onderzoek wordt een tumor van 

3,2 cm gevonden, onregelmatig begrensd, slecht ge-

differentieerd (graad III) en met positieve oestrogeen-

receptor en negatieve HER2. De verwijderde schild-

wachtklier bevat eveneens een tumorhaardje van 

6 mm doorsnede. In tweede instantie wordt nog een 

okselklierdissectie verricht, waarbij opnieuw twee van 

de tien verwijderde klieren positief worden bevonden. 

Patiënte is voor de operatie eveneens beoordeeld door 

de radiotherapeut, die de procedure rond borstspa-

rende behandeling uitlegt: bestraling gedurende vijf 

weken, gevolgd door een surdosage op het tumorbed 

gedurende twee weken, maar na een gesprek met de 

internist-oncoloog krijgt patiënte eerst aanvullende 

chemotherapie. De internist-oncoloog stelt voor pati-

ente te behandelen met chemotherapie gevolgd door 

aanvullende hormonale behandeling met tamoxifen, 

aangevuld met een LHRH-analoog, indien de menstru-

ele cyclus na de chemotherapie nog aanwezig is.

Patiënte doorstaat de behandeling met chemo-

therapie goed: gedurende de eerstvolgende week is 

zij wat moe en heeft last van branderige ogen, maar 

cardiotoxiciteit hierdoor toeneemt. Taxanen kunnen wel 

goed met trastuzumab worden gecombineerd. Bij HER2-

negatieve tumoren kan een taxaan worden gecombineerd 

met het antilichaam bevacizumab, gericht tegen VEGF. 

Alhoewel theoretisch aantrekkelijk, blijkt het gelijktijdig 

toedienen van chemotherapie en hormonale therapie 

slechter te zijn dan beide modaliteiten apart.

Casuïstiek 

• Gastro-intestinale metastasen van het lobulaire 

mammacarcinoom 

• Een solitaire sternumhaard op het skeletscintigram 

na behandeling wegens mammacarcinoom 

• Hersenmetastasen bij het mammacarcinoom: een 

bijzonder beloop bij HER2-positieve tumoren 

• Een zegelringcelcarcinoom van de maag als eerste 

uiting van een mammacarcinoom 

• MRI-geleide biopsie van verdachte afwijkingen in 

de borst 

• Drie mannen met mammacarcinoom

10.8.2   Ziekte van Paget van de tepel 

De frequentie van de ziekte van Paget varieert van 0,7 tot 

4% van alle mammacarcinomen. De ziekte van Paget is een 

lymfangitis van de huid van de tepel en gaat vrijwel altijd 

gepaard met een ductaal carcinoom in situ van de ductuli di-

rect achter de tepel of met een invasief ductaal carcinoom. 

De typische paget-cellen (grote cellen met helder cytoplas-

ma en prominente regulaire kernen) zijn van epidermale 

origine. Bij invasie van de epitheliale basale membraan is 

er per definitie sprake van een invasief ductaal carcinoom 

en is er meestal een palpabele of radiologisch aantoonbare 

afwijking. Bij een invasief carcinoom is de behandeling 

gelijk aan die bij een invasief mammacarcinoom. De 

ziekte van Paget waarbij geen invasieve component wordt 

gevonden, kan mammasparend met chirurgie en radio-

therapie worden behandeld. 

Kernpunten

• Diagnostiek van borstkanker is gebaseerd op licha-

melijk onderzoek, beeldvorming en cytologie (‘triple 

diagnostiek’). Pas als de bevindingen van de triple 

diagnostiek elkaar ondersteunen, mag chirurgische 

behandeling plaatsvinden.

• Chirurgische behandeling van mammacarcinoom 

kan bestaan uit sparende therapie (MST) met als 

onderdelen lumpectomie met sentinel node-

procedure en/of okselklierdissectie. Niet-sparende 

therapie bestaat uit een gemodificeerde radicale 

mastectomie met okselklierdissectie. 

• Bestraling heeft als doel de lokale recidiefkans te ver-

kleinen. Bestraling volgt altijd na MST, en verder zo 

nodig afhankelijk van tumor- en okselklierfactoren. 
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Casuïstiek 

• Een vrouw met een eczemateuze tepel

10.9  Endometriumcarcinoom 

Een endometriumcarcinoom manifesteert zich doorgaans 

door postmenopauzaal bloedverlies. Vrouwen met adi-

positas, hypertensie, diabetes en een lage pariteit tonen 

een verhoogde incidentie, evenals vrouwen die langdurig 

oestrogenen of tamoxifen gebruiken. De behandeling be-

staat uit een hysterectomie met medeneming van de beide 

adnexa. Afhankelijk van het postoperatieve stadium, de 

ingroei in het myometrium en de differentiatiegraad 

wordt postoperatieve radiotherapie gegeven. 

Bij metastasen op afstand zal men in de eerste plaats 

hormonale therapie overwegen. Afhankelijk van de histo-

logische gradering reageert 0-40% van de patiënten met 

metastasen op behandeling met progestatieve hormonen. 

Met combinatiechemotherapie (carboplatine en pacli-

taxel) kan in 40% van de patiënten een tijdelijke tumor-

respons worden bereikt. 

Kernpunten

• Irregulair bloedverlies na de menopauze is een 

belangrijk symptoom.

• Er bestaat een verhoogde incidentie bij langdurige 

blootstelling aan oestrogenen.

Casuïstiek 

• Tumoren van endometrium en ovarium en de sa-

menhang met obesitas

10.10  Testiscarcinoom

De presenterende symptomen van een testistumor zijn 

meestal een pijnloze zwelling in de aangedane testikel 

of klachten over lage rugpijn. Dit laatste is het gevolg 

van retroperitoneale lymfekliermetastasen. Een ander 

kenmerkend symptoom is bilaterale gynaecomastie. Dit 

is meestal een uiting van de aanwezigheid van verhoogde 

serumconcentraties van de tumormerkstof β-HCG. De di-

agnostiek bestaat uit echografie van de verdachte testikel, 

inguinale orchidectomie, stageringsonderzoek door mid-

del van CT-thorax/abdomen en tumormerkstofbepaling 

(eventueel inclusief urinezwangerschapstest).

daarna nemen conditie en eetlust weer snel toe, zodat 

het gewicht tijdens deze periode constant blijft. Er 

treden geen infecties of darmproblemen op. Ook de 

bestraling verloopt vervolgens voorspoedig: er treedt 

weinig huidreactie op. Patiënte blijft echter nog wel 

snel vermoeibaar: ze heeft nog steeds haar werk niet 

kunnen hervatten. Een jaar na de operatie voelt zij zich 

hiertoe wel weer in staat: na enkele strubbelingen met 

haar werkgever kan zij haar parttimetaak weer volledig 

vervullen. Ook heeft zij gemerkt dat tijdens de behan-

delfase weinig tijd is geweest voor de psychische ver-

werking van alle problemen; dit heeft zij later eigenlijk 

nog als het moeilijkst ervaren. Door gesprekken met 

de huisarts, met haar partner en met lotgenoten, heeft 

zij haar evenwicht weer kunnen hervinden. Wel wordt 

patiënte verwezen naar de medische genetica, omdat 

haar moeder op haar 48e en een zus van moeder op 

haar 54e jaar ook borstkanker hebben gehad; moeder 

is hieraan enkele jaren later overleden.

Historische terugblik

Vóór de beschikbaarheid van tamoxifen en adjuvante 

chemotherapie (CMF, beide sedert 1976) zou patiënte 

primair een bestraling van de ovaria als adjuvante 

behandeling hebben gekregen, in aansluiting op een 

radicale mastectomie volgens Halsted met een vol-

ledige okselklierdissectie. Bij optreden van een reci-

dief zou patiënte hormonaal behandeld zijn met een 

hoge dosis oestrogeen, bijvoorbeeld 3 × 0,5 mg ethi-

nylestradiol, met daardoor misselijkheid en irregulair 

menstrueel bloedverlies. Als tweede hormonale optie 

zou zij behandeld zijn met progestativa, en in derde 

instantie mogelijk met androgenen, met stemveran-

dering (heesheid) en toegenomen haargroei in het 

gelaat. Een behandeling met taxoïden was toen nog 

niet mogelijk; doxorubicine werd vooral gegeven als 

palliatieve behandeling.

De toekomst?

Zowel op het gebied van chirurgie, radiotherapie als 

systeembehandeling is het streven steeds meer om 

zo specifiek en zo goed mogelijk de mammatumor te 

behandelen, zonder te veel toxiciteit te veroorzaken in 

het gezonde weefsel van de patiënt. Ontwikkelingen 

op dit gebied zijn oncoplastische chirurgie en neoadju-

vante therapie om beter sparend te kunnen opereren. 

Systeemtherapie wordt steeds meer toegespitst op 

kenmerken van de tumorcellen, waardoor schade aan 

andere weefsels wordt beperkt. Er wordt steeds meer 

gebruikgemaakt van behandelingen die speciaal ont-

worpen zijn voor bepaalde typen tumoren, zoals bin-

nenkort de zogenoemde PARP-remmers voor het triple 

negatieve mammacarcinoom. Het voorspellen van 

de respons op systeemtherapie wordt verfijnd, onder 

andere door middel van de microarraytechniek, waar-

door patiënten voorafgaand aan de behandeling beter 

geselecteerd kunnen worden. 
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curatie van ongeveer 95%. Voor verantwoorde surveillance 

is intensieve follow-up nodig zoals bij het non-seminoom, 

met een goede compliantie van de patiënt. De adjuvante 

radiotherapiebehandeling wordt gericht op de para-

aortale lymfeklieren onder het diafragma. Gezien de hoge 

gevoeligheid voor radiotherapie is een relatief beperkte 

dosis voldoende (26 Gy in 13 fracties).

Recent is aangetoond dat een eenmalige kuur met car-

boplatine even effectief is als adjuvante radiotherapie. 

Een bezwaar tegen adjuvante chemotherapie is dat reci-

dieven juist retroperitoneaal/hoog iliacaal optreden en 

dat de follow-up dus vrijwel identiek moet zijn aan die bij 

surveillance. Indien er sprake is van een gemetastaseerd 

seminoom, bestaat de behandeling uit chemotherapie 

(zie hierna). Bij het gemetastaseerde seminoom met een 

tumormassa die zich beperkt tot het abdomen en die 

relatief klein is (<5 cm), kan radiotherapie nog worden 

overwogen.

De huidige chemotherapie bij een gemetastaseerde 

non-seminomatestis bestaat uit drie of vier kuren met 

bleomycine, etoposide en cisplatine (BEP), eenmaal per 

drie weken te geven. Er is een prognostisch classificatiesy-

steem ontwikkeld voor testiscarcinoompatiënten met ge-

metastaseerde ziekte. Dit classificatiesysteem is gebaseerd 

op histologie (seminoom versus non-seminoom), origine 

van de primaire tumor (gonadaal versus extragonadaal), 

locatie van metastasen en hoogte van tumormerkstoffen. 

Patiënten kunnen worden ingedeeld in drie prognosti-

sche groepen: good risk, intermediate risk en poor risk. Met de 

standaard BEP-behandeling is de vijfjaarsoverleving in de 

drie prognostische groepen respectievelijk ongeveer 90, 

80 en 50%. Voor de poor risk-patiënten wordt in onder-

zoeksverband gezocht naar effectievere behandelingen, 

zoals intensieve chemotherapie met een stamceltrans-

plantatie of combinatie met andere effectieve cytostatica. 

Voor de groep met een gunstige prognose wordt gezocht 

naar een even effectieve therapie als thans voorhanden is, 

maar met minder bijwerkingen. De bijwerkingen met het 

bovengenoemde BEP-regime zijn niet onaanzienlijk. 

Bijwerkingen tijdens de behandeling zijn alopecia, 

Er wordt bij het testiscarcinoom onderscheid gemaakt 

tussen het non-seminoom en het seminoom. Dit is om een 

aantal redenen van belang. Het metastaseringspatroon 

van een non-seminoom is anders dan van een puur semi-

noom. Een non-seminoom metastaseert naar de retrope-

ritoneale lymfeklieren en de longen (figuur 10.2), terwijl 

een seminoom ook naar de retroperitoneale klieren me-

tastaseert, maar relatief laat hematogene metastasen geeft 

naar de longen en het skelet. Een verschil is voorts dat het 

non-seminoom tumorspecifieke merkstoffen produceert 

(β-HCG en AFP), terwijl dit voor het seminoom in veel 

mindere mate geldt (alleen een geringe β-HCG-stijging 

kan voorkomen). Ten slotte is alleen het seminoom een 

zeer radiosensitieve tumor.

Na een inguinale orchidectomie moet stageringsonder-

zoek worden uitgevoerd: tumormerkstoffen (LDH, 

β-HCG en AFP) en CT-scan van thorax en abdomen. Bij 

het lichamelijk onderzoek moet er speciale aandacht zijn 

voor eventuele supraclaviculaire lymfeklieren en gynaeco-

mastie. Wanneer de tumor zich beperkt tot de (inmiddels 

verwijderde) testikel, betreft het een tumor in stadium I. 

Eventuele initieel verhoogde tumormerkstoffen normali-

seren na de orchidectomie.

In Europa wordt bij een non-seminoom in stadium I het 

wait and see-beleid gevolgd. Hierbij wordt de patiënt tot en 

met het vijfde jaar zeer nauwgezet gecontroleerd, inclu-

sief een lichamelijk onderzoek, bepaling van de tumor-

merkstoffen en geregelde CT-scans van thorax en abdo-

men na 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maanden. Deze procedure moet 

zo intensief zijn, omdat ongeveer 30% van deze patiënten 

metastasen retroperitoneaal of pulmonaal ontwikkelt 

na mediaan negen maanden. Het betreft een curatief te 

behandelen ziekte, waarvan de curatiekans het grootst is 

wanneer de hoeveelheid metastatische tumor gering is. 

De behandeling van een seminoom in stadium I is een 

andere. Er zijn hierbij drie behandelingsmogelijkheden: 

waakzaam wachten (surveillance), adjuvante radiothera-

pie of adjuvante chemotherapie (een kuur carboplatine). 

Elk van deze behandelingsopties resulteert in een kans op 

Figuur 10.2 Op de X-thorax van een 22-jarige man (bekend met testiscarcinoom) zijn multipele longmetastasen zichtbaar.
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manifest, aanwezig zijn en alleen bij obductie worden 

aangetroffen. De diagnose wordt gesteld door middel van 

een histologische biopsie. 

Naast de TNM-classificatie vindt ook nog een histologi-

sche classificatie plaats volgens de gleason-score (somscore 

van dominante groeipatronen). De lokale behandeling 

van het prostaatcarcinoom is afhankelijk van T-stadium, 

gleason-score en PSA, en kan bestaan uit een radicale 

totale prostatectomie of lokale primaire radiotherapie, 

afhankelijk van de comorbiditeit en leeftijd van patiënt. 

Wanneer er sprake is van lokaal uitgebreide ziekte en 

de lokale behandeling bestaat uit een in opzet curatieve 

radiotherapie, resulteert het toevoegen van een LHRH-

analoog in een betere overleving. Voor de patiëntengroep 

bij wie de tumor beperkt is tot de prostaat zelf en lokaal 

curatief kan worden behandeld, is de vijfjaarsoverleving 

groter dan 50%.

misselijkheid en braken, myelosuppressie met eventuele 

secundaire complicaties, neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit 

door cisplatine, pneumonitis en huidafwijkingen door 

bleomycine. Een emotioneel belastende bijwerking is 

mogelijke infertiliteit. Uit voorzorg wordt daarom bij 

mannen voor de start van de behandeling semen gepre-

serveerd. Daarnaast kunnen langetermijneffecten van 

de chemotherapiebehandeling optreden en persisterend 

klachten geven. Voorbeelden hiervan zijn paresthesieën 

van vingers en tenen, fenomeen van Raynaud, hyperten-

sie, risicofactoren voor hart- en vaatziekten en een gering 

toegenomen kans op coronaire hartziekte. De relatieve 

zeldzaamheid van deze tumor en de complexiteit maken 

dat de behandeling van deze patiënten het best in een ge-

specialiseerd centrum kan plaatsvinden. Overleving van 

testiskankerpatiënten blijkt af te hangen van de ervaring 

van het behandelende instituut. Daarnaast is ontwikke-

ling van medische zorg op de lange termijn voor overle-

vers van testiskanker van wezenlijk belang. 

Kernpunt

• Gemetastaseerde testiscarcinomen kunnen vaak 

genezen met chemotherapie.

Casuïstiek 

• Een man met een acuut scrotum

• Maligne intracerebrale kiemceltumor behandeld 

met chemotherapie en radiotherapie zonder histo-

pathologische diagnose

10.11  Prostaatcarcinoom 

Prostaatcarcinoom is, na longcarcinoom, de tweede ma-

ligniteit bij de man in frequentie van voorkomen. Vanaf 

het veertigste jaar neemt de incidentie per leeftijdscate-

gorie geleidelijk toe. Op hoge leeftijd komt het prostaat-

carcinoom zeer frequent voor. Het prostaatcarcinoom kan 

zich op verschillende manieren manifesteren. Het kan 

als (toevals)bevinding worden vastgesteld bij enucleatie 

of resectie van de prostaat voor vermeend benigne pros-

taathyperplasielijden. Het prostaatcarcinoom kan zich 

ook manifesteren met symptomatische metastasen zoals 

pijnlijke botmetastasen (figuur 10.3). Soms is hierbij de 

verdenking op een primair prostaatproces gerezen door 

middel van een rectaal toucher, een verhoogd prostaat-

specifiek antigeen (PSA) of een combinatie hiervan. Ook 

kan zich een occult prostaatcarcinoom voordoen waarbij 

er reeds klinisch metastasen aanwezig zijn terwijl de pri-

maire tumor niet in de prostaat kan worden aangetoond. 

Ten slotte kan het prostaatcarcinoom latent, niet klinisch 

Figuur 10.3 Botscan van een 72-jarige man met multipele 

hotspots (passend bij metastasen van een prostaatcarcinoom), 

met onder meer afwijkingen in wervelkolom, ribben, bekken en 

heupen.
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met radioactieve isotopen heeft ook een belangrijke plaats 

bij symptomatische ossale lokalisaties. Behandeling met 

bisfosfonaten intraveneus resulteert bij patiënten met een 

hormoonrefractair prostaatcarcinoom met ossale metas-

tasen tot vermindering van skeletgerelateerde problemen 

zoals pathologische fracturen en hypercalciëmie.

Kernpunten

• Het prostaatcarcinoom komt frequent voor op hoge 

leeftijd en is dan meestal hormoongevoelig.

• Zowel chirurgie als bestraling kan curatief zijn.

• Na lokale behandeling kan adjuvante hormonale 

therapie geïndiceerd zijn.

• Palliatieve hormonale therapie is meestal werk-

zaam.

10.12  Blaascarcinoom (overgangscel-
carcinoom) 

Het blaascarcinoom is vaak een oppervlakkig groeiend 

carcinoom (75-80%). Dit is lokaal goed behandelbaar, maar 

er ontwikkelen zich vaak recidieven (70%). Hierbij kan 

soms ook progressie van stadium optreden. Daarom is bij 

dergelijke oppervlakkig groeiende carcinomen een goede 

follow-up noodzakelijk. Een klein deel van de blaascarci-

nomen groeit invasief in de blaaswand; ruwweg de helft 

van deze patiënten heeft occulte metastasen en derhalve 

een beperkte prognose. Het eerste teken van een blaastu-

mor is vaak hematurie. Deze hematurie is meestal pijn-

loos, maar kan gepaard gaan met cystitisachtige klachten. 

De diagnose wordt bevestigd door cytologisch onderzoek 

van de urine en histologisch onderzoek door middel van 

cystoscopie. Aanvullende diagnostiek vindt plaats door 

middel van een CT-scan van thorax en abdomen, afbeel-

ding van hogere urinewegen en een botscan. 

T
1
-blaastumoren, die infiltreren in de lamina propria 

maar niet in de spierlaag, worden behandeld met een 

transurethrale resectie (TUR). Intracavitaire toediening 

met cytostatica of BCG, aanvullend gegeven, vermindert 

de kans op een recidief. Bij oppervlakkig in de spierlaag 

infiltrerende tumoren (T
2
; < 5 cm) kan overwogen wor-

den om blaassparend te behandelen met interstitiële 

radiotherapie. Bij grotere T
3
-T

4a
-tumoren is cystectomie 

aangewezen. Bij door de blaaswand gegroeide tumoren 

(T
4b

) is palliatieve radiotherapie de enige optie. Er is geen 

standaardindicatie voor het geven van neoadjuvante che-

motherapie bij het spierinvasieve urotheelcarcinoom. Bij 

hoogrisicopatiënten (T
2
-T

4a
) met urotheelcelcarcinomen 

van de blaas die in aanmerking komen voor een cystecto-

mie, kan neoadjuvante cisplatine bevattende combina-

tiechemotherapie worden overwogen. Hierbij moet een 

mogelijk gering overlevingsvoordeel worden afgewogen 

tegen de nadelen van de toxiciteit van de behandeling. 

Wanneer een curatieve behandeling niet mogelijk is, kan, 

afhankelijk van het stadium en de klachten, hormonale 

therapie worden gegeven. Hormonale therapie bij een 

gemetastaseerd prostaatcarcinoom is gericht op het ver-

lagen van de testosteronconcentratie in het plasma en in 

de tumorcel. De testikels produceren 90-95% van het cir-

culerende testosteron, terwijl de bijnieren de rest produ-

ceren. De gebruikelijke hormonale therapieën (bilaterale 

orchidectomie of LHRH-analoog) geven bij ongeveer 30% 

van de patiënten een tumorrespons; als de zogenoemde 

‘stabiele ziekte’ wordt meegerekend, reageert 85% gun-

stig. De mediane duur van een dergelijke remissie is 18-24 

maanden. LHRH-analogen kunnen als subcutane injectie 

in depotvorm worden gegeven. De werking berust op het 

verlagen van de gonadotrofineproductie, waardoor de 

leydig-cellen geen testosteron meer produceren. Bijwer-

kingen van deze middelen, die door androgene deprivatie 

ontstaan, zijn opvliegers, verlies van libido, impotentie, 

gewichtstoename, gynaecomastie en verlies van bot- en 

spiermassa. De meeste mannen verkiezen om psychologi-

sche redenen behandeling met een LHRH-analoog boven 

een orchidectomie. Bij het gebruik van de LHRH-analoog 

moet tijdelijk een niet-steroïdaal antiandrogeen worden 

gegeven, omdat LHRH-analogen kortdurend de testos-

teronproductie verhogen, hetgeen kan leiden tot een tij-

delijke verergering van (pijn)klachten. Het antiandrogeen 

kan na twee tot drie weken worden gestopt. Het effect van 

een hormonale behandeling kan worden geëvalueerd door 

middel van verandering van (pijn- en mictie)klachten, 

verandering van PSA-serumspiegel en zo mogelijk veran-

dering van meetbare ziekte. De PSA kan gebruikt worden 

om na initiële behandeling een recidief vroegtijdig aan te 

tonen (zie tabel 10.3). Het is onzeker of een vroegtijdige 

behandeling van een PSA recidief overlevingswinst geeft. 

Aangezien het PSA ook verhoogd kan zijn bij niet-maligne 

prostaataandoeningen, is het geen tumormerkstof die 

voor screeningsdoeleinden bruikbaar is. Echter, een sterk 

verhoogde PSA bij een man met botmetastasen is wel zeer 

suggestief voor een gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

Het resultaat van tweedelijns hormonale therapie, na 

progressie onder eerstelijnsbehandeling, is teleurstellend. 

Voor deze categorie patiënten bestaat vrijwel geen ef-

fectieve hormonale therapie. Overwogen kan worden om 

bij patiënten met maximale androgeenblokkade de anti-

androgeentherapie te staken. Hiermee kan bij ongeveer 

20% van de patiënten nog een tijdelijke daling van de PSA 

optreden, soms gepaard gaand met een klinische verbete-

ring. Wanneer er sprake is van een progressief hormoon-

refractair prostaatcarcinoom, kan overwogen worden om 

palliatieve chemotherapie in de vorm van docetaxel te 

geven. Docetaxel eens per drie weken gegeven gedurende 

maximaal tien kuren in combinatie met prednisolon 

geeft een mediane overlevingsverlenging van twee tot 

drie maanden en gaat vooral bij symptomatische ziekte 

gepaard met een verbetering van de kwaliteit van leven 

(figuur 10.3). Uitwendige radiotherapie en/of behandeling 
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score < 80, LDH > 1,5 × normaal, anemie, hypercalciëmie), 

worden ingedeeld in drie prognostische groepen: de good 

risk-groep (0 factoren), de intermediate risk-groep (1-2 

factoren) en de poor risk-groep (3-5 factoren). Tot 2006 

bestond de behandeling voor de good risk-patiënten met 

een heldercellig niercelcarcinoom uit IFN-α. Mediane 

overleving met IFN-α bij deze groep patiënten lag rond de 

twintig maanden. Vanaf 2006 zijn er in korte tijd verschei-

dene behandelingen bijgekomen die vooral gericht zijn 

tegen de VEGF-pathway: multityrosinekinaseremmers 

(sunitinib en sorafenib, oraal toe te dienen) gericht tegen 

onder andere de VEGF-receptor, bevacizumab, een antili-

chaam gericht tegen VEGF, en temsirolimus en everolimus, 

beide mTOR-remmers (mammalian target of rapamycin). Met 

deze nieuwe middelen zijn de behandelingsmogelijkhe-

den voor patiënten met een heldercellig niercelcarcinoom 

enorm uitgebreid en is de prognose verbeterd. Voor nier-

celcarcinoompatiënten met een good risk- of intermediate 

risk-prognose geven zowel sunitinib als de combinatie 

bevacizumab/IFN-α een verdubbeling van progressievrije 

overleving in vergelijking met alleen IFN-α (elf versus vijf 

maanden). Hiermee zijn deze twee behandelingen stan-

daard eerstelijnsbehandelingen geworden voor good risk- 

en intermediate risk-patiënten met heldercellig niercelcar-

cinoom. Voor patiënten met poor risk-ziekte geeft temsi-

rolimus een beperkt maar significant overlevingsvoordeel 

in vergelijking met IFN-α. Voor patiënten die progressief 

zijn geworden op eerstelijnsbehandeling met een tyrosine-

kinaseremmer, bestaat sinds kort de mogelijkheid om ze te 

behandelen met everolimus per os. 

Dergelijke doelgerichte behandelingen moeten voor 

langere tijd worden gegeven. Het bijwerkingenprofiel is 

anders dan van chemotherapie en omvat onder andere 

mucositis, stomatitis, hypertensie, hand-voetsyndroom 

en hypothyreoïdie. Het feit dat dit chronische klachten 

zijn, kan de behandeling zwaar maken.

Kernpunt

• Vanaf 2006 zijn er vijf nieuwe doelgerichte thera-

pieën bijgekomen voor patiënten met een lokaal 

uitgebreid of gemetastaseerd niercelcarcinoom.

Casuïstiek 

• Een man met pijn in de linker flank en macroscopi-

sche hematurie

10.14  Colorectale carcinomen

De etiologie, kliniek en diagnostiek van colorectale carci-

nomen worden beschreven in paragraaf 17.7.

Het gemetastaseerde blaascarcinoom kan worden behan-

deld met chemotherapie. Curatie is echter uitgesloten en 

chemotherapie heeft derhalve uitsluitend een palliatief 

doel. Momenteel wordt veelal de combinatie gemcitabine 

met cisplatine gegeven. Radiotherapie kan uiteraard ook 

van waarde zijn als palliatieve behandeling, vooral bij 

pijnlijke botmetastasen. 

Kernpunt

• Interstitiële (brachy)therapie kan orgaansparende 

behandeling mogelijk maken. 

10.13  Niercelcarcinoom

Het niercelcarcinoom betreft ongeveer 2% van het totale 

aantal in Nederland voorkomende carcinomen. Het aantal 

blijft de laatste jaren stabiel. De incidentie bedraagt circa 

zeven vrouwen en elf mannen per 100.000 per jaar. De 

klassieke trias van symptomen – flankpijn, hematurie en 

een palpabele massa – komt slechts in ongeveer 10% voor 

en meestal in een laat stadium. Hematurie is het meest 

voorkomende presenterende symptoom. Aanvullende di-

agnostiek vindt vooral plaats door middel van laboratori-

umonderzoek en een CT-scan van thorax en abdomen. De 

diagnose wordt gesteld door middel van nefrectomie of 

histologische punctie uit metastase of primaire tumor bij 

verdenking op gemetastaseerde ziekte. Het meest voorko-

mende histologische subtype is het heldercellige niercel-

carcinoom. Bij dit subtype speelt in de ontwikkeling een 

mutatie in het von-hippel-lindau-gen een belangrijke rol, 

waarbij er voortdurend VEGF door de tumor wordt ge-

produceerd en de tumor daardoor angiogeen wordt. 

Het merendeel van de niercelcarcinomen gaat uit van de 

tubuli en ontstaat in de cortex van de nier. Voor een niercel-

carcinoom dat zich beperkt tot het nierkapsel is een nefrec-

tomie een curatieve ingreep. De vijfjaarsoverleving voor 

T
1
- en T

2
-tumoren zonder lymfekliermetastasen ligt boven 

de 80%. Omdat er pas laat in het verloop van een niercel-

carcinoom symptomen ontstaan, is de ziekte bij diagnose 

vaak gemetastaseerd. Voor een gemetastaseerd niercelcarci-

noom bestaat geen werkzame chemotherapie of hormonale 

behandeling. Een tumornefrectomie bij gemetastaseerde 

ziekte kan worden uitgevoerd bij lokale klachten van de 

nier of bij oncontroleerbare hematurie. Het niercelcar-

cinoom onderscheidt zich van andere solide tumoren 

doordat bij een klein percentage (< 1%) van de patiënten 

spontane regressie van de tumormetastasen (meestal long-

metastasen) optreedt na resectie van de primaire tumor. 

Patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niercelcarcinoom kunnen op grond van prognostische ken-

merken, de zogenoemde motzer-criteria (interval tussen 

metastasen en nefrectomie < 1 jaar, karnofsky performance 
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Casuïstiek 

• Een man met een ulcererende tumor op de buik

• Primair coloncarcinoom in een coloninterponaat na 

oesofagusresectie

10.14.2   Rectumcarcinoom

Voorafgaand aan de resectie van een rectumcarcinoom 

vindt meestal radiotherapie plaats. Afhankelijk van de 

ingeschatte resectabiliteit, die wordt bepaald door rectaal 

toucher en afbeeldend onderzoek door middel van CT en/

of MRI, wordt er een korte (vijfmaal 5 Gy) of een langere 

voorbestraling gegeven. Een lange voorbestraling kan ge-

combineerd worden met chemotherapie als voorbereiding 

op curatieve chirurgie. De lokale controle verbetert door 

de radiotherapie voorafgaand aan de totale mesorectale 

excisie (TME). Tijdens de TME worden de primaire tumor 

en het mesorectum, waarin de lymfeklieren gelegen zijn, 

verwijderd. Bij rectumcarcinomen wordt (nog) geen adju-

vante chemotherapie gegeven, maar de verwachting is dat 

uit onderzoek op korte termijn zal blijken dat dit ook een 

toegevoegde waarde heeft.

Ongeveer de helft van de patiënten met een rectumcar-

cinoom zal een lokaal recidief ontwikkelen, dat moeilijk 

behandelbaar is. Een lokaal recidief kan gepaard gaan met 

ingroei in de plexus sacralis, met ernstige pijnklachten 

en loze aandrang tot gevolg. Palliatieve radiotherapie 

kan hier soms uitkomst brengen. Een rectumcarcinoom 

metastaseert naar de lever, maar ook naar de longen (via 

de vena cava). De behandeling en prognose van een ge-

metastaseerd rectumcarcinoom zijn hetzelfde als van een 

coloncarcinoom.

Kernpunten

• Een coloncarcinoom komt frequent voor.

• Adjuvante chemotherapie verbetert de prognose 

van een stadium III-coloncarcinoom.

• Een patiënt met een stadium III-coloncarcinoom 

behoort met adjuvante chemotherapie te worden 

behandeld. Bij een stadium II-coloncarcinoom met 

hoog risico kan dit overwogen worden.

• Voor het gemetastaseerde coloncarcinoom bestaan 

meerdere palliatieve chemotherapieregimes.

• Zowel bij het colon- als het rectumcarcinoom be-

paalt de kwaliteit van de chirurgie (het aantal ver-

wijderde klieren, de TME-procedure) in sterke mate 

de prognose. 

• Palliatieve chemotherapie kan een tumorrespons 

en daarmee een verlengde overleving met betere 

kwaliteit bewerkstelligen.

• Grote rectumcarcinomen dienen vooraf te worden 

bestraald.

10.14.1   Coloncarcinoom

De primaire behandeling van een coloncarcinoom bestaat 

uit chirurgie. Dit wordt gedaan om curatie te bereiken, 

maar ook als er reeds hematogene metastasen zijn, wordt 

vaak overgegaan tot resectie van de primaire tumor. Dit ge-

beurt om te voorkomen dat zich een ileus of lokale klachten 

(rectumcarcinoom) ontwikkelen. Lokale passage kan ook 

bewerkstelligd worden door het aanleggen van een anus 

praeternaturalis (AP) of het endoscopisch plaatsen van een 

stent indien er een contra-indicatie voor chirurgie bestaat.

Tijdens de operatie worden de tumor en de lymfeklie-

ren in het afvoergebied van de tumor verwijderd. Ook vin-

den inspectie en palpatie van de lever plaats om na te gaan 

of er levermetastasen zijn. Indien een patiënt zich presen-

teert met een coloncarcinoom met synchrone (lever)me-

tastasering, kan bij een deel van de patiënten toch curatie 

bereikt worden door metastasectomie in combinatie met 

resectie van de primaire tumor. Zie paragraaf 17.7 voor 

de indeling van het coloncarcinoom. In Nederland volgt 

adjuvante chemotherapeutische behandeling, bestaande 

uit 5-fluoro-uracil in combinatie met oxaliplatine. Deze 

wordt gegeven aan patiënten met bewezen lymfogene 

metastasering (stadium III), maar kan ook overwogen 

worden bij patiënten met stadium II-ziekte met een hoog 

risico op recidivering. Van een hoog risico is sprake wan-

neer er een T
4
-tumor is, er een perforatie of obstructie bij 

presentatie was, er minder dan tien klieren beoordeeld 

zijn en als er angio-invasie is. Met adjuvante behandeling 

verbetert de vijfjaarsoverleving van 40% tot zo’n 50%. Na 

chirurgie kan het CEA gebruikt worden als tumormerk-

stof in de follow-up.

Meestal presenteren gemetastaseerde patiënten zich met 

lever- dan wel longmetastasen. Indien er sprake is van één 

of enkele chirurgisch goed benaderbare levermetastasen, 

zonder aanwijzingen voor ziekte elders, kan lokale chirur-

gische behandeling overwogen worden met als doel curatie.

Voor gemetastaseerde ziekte worden patiënten be-

handeld met combinaties bestaande uit fluoro-uracil, 

oxaliplatine, irinotecan, bevacizumab en cetuximab. 

Capecitabine, een orale prodrug van 5-fluoro-uracil, heeft 

een plek in de behandeling van het gemetastaseerde co-

loncarcinoom. Of capecitabine in de adjuvante setting 

5-fluoro-uracil intraveneus kan vervangen, is nog onder-

werp van studie. Bevacizumab leidt, toegevoegd aan che-

motherapeutische behandeling, tot een verlengde overle-

ving. Cetuximab is werkzaam in colorectale tumoren die 

niet-K-ras-gemuteerd zijn (wild type).

Patiënten met een stadium I-coloncarcinoom hebben 

een tienjaarsoverleving van ongeveer 90% na operatie; bij 

een stadium II-coloncarcinoom is dit gedaald tot 60-70%. 

De mediane overleving bij patiënten met gemetastaseerde 

ziekte is 1,5-2 jaar. Na curatieve behandeling voor een 

coloncarcinoom dient follow-up door middel van colono-

scopie te geschieden om vroegtijdig poliepen te kunnen 

detecteren en behandelen.
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• Omentumtumor bij 2 patiënten met een grote, 

mobiele zwelling in de bovenbuik

• Angiosarcoom na borstsparende behandeling

• Drie patiënten met verschillende manifestaties van 

uterussarcoom

• Een patiënt met vage liesklachten door een leio-

myosarcoom van de V. cava inferior

10.15.2   Sarcomen uitgaande van het skelet

Sarcomen uitgaande van het bot zijn onder andere het 

osteosarcoom en het ewing-sarcoom. Deze treden meestal 

op jeugdige leeftijd op. Patiënten presenteren zich met 

enige weken tot maanden bestaande pijn en zwelling. Er 

zal van dit gebied een gewone röntgenfoto en MRI wor-

den gemaakt. Als onderdeel van het disseminatieonder-

zoek worden een CT-scan van de longen en een botscan 

vervaardigd. De diagnose wordt met een biopsie gesteld. 

Bij de behandeling van deze sarcomen wordt neoadjuvan-

te chemotherapie gevolgd door een lokale behandeling 

door middel van chirurgie, met daarna adjuvante chemo-

therapie. Afhankelijk van de aanwezigheid van een tumor 

in de resectievlakken na chirurgie wordt radiotherapie 

aan de lokale behandeling toegevoegd. De longen zijn de 

meest voorkomende plaats van primaire metastasering 

bij botsarcomen. Bij een enkele pulmonale laesie kan door 

chirurgische resectie bij patiënten alsnog curatie worden 

bereikt. Het ewing-sarcoom is een stralengevoelige malig-

niteit; in plaats van chirurgie kan lokale behandeling en 

behandeling van metastasen door middel van radiothera-

pie overwogen worden. 

Een gevolg van bestraling van een willekeurige tumor 

kan de ontwikkeling van een sarcoom in het bestraalde 

gebied zijn. Een dergelijk sarcoom treedt per definitie 

niet binnen drie jaar na de initiële bestraling op, maar kan 

zich ook tientallen jaren later manifesteren. In de meeste 

gevallen betreft het een hooggradige (slecht gedifferenti-

eerde) tumor. 

Kernpunten

• Geïsoleerde arm- of beenperfusie voor een sar-

coom aan de extremiteiten kan zeer effectief zijn.

• Zogenoemde GIST-tumoren zijn zeer gevoelig voor 

behandeling met imatinib.

• Bestraling kan na langere tijd (drie tot tien jaar) 

sarcomen indiceren.

Casuïstiek 

• Sarcoom van de thoraxwand na radiotherapie voor 

mastitis 38 jaar eerder

• Jongvolwassenen met ewing-sarcomen

Casuïstiek 

• Een jonge vrouw uit Kameroen met rectaal bloed-

verlies, intestinale schistosomiasis en rectosig-

moïdcarcinoom

10.15  Sarcomen

Sarcomen zijn tumoren die uitgaan van de weke delen 

en het skelet. Met behulp van immunohistochemie en 

cytogenetisch onderzoek is het veelal mogelijk om de 

vele soorten sarcomen te differentiëren. Sarcomen komen 

zelden voor. De behandeling dient multidisciplinair in 

een centrum te geschieden.

10.15.1   Wekedelensarcomen

De meeste patiënten presenteren zich met een enkele 

weken tot maanden bestaande pijnloze zwelling. Naast 

anamnese en lichamelijk onderzoek is aanvullend rönt-

genonderzoek belangrijk. Gewone röntgenfoto’s, maar 

ook CT-scan en MRI zijn essentieel om zo goed mogelijk 

in kaart te brengen welke weefsels betrokken zijn. Vaak 

wordt een CT-scan van de longen gemaakt om eventuele 

uitzaaiingen daar op te sporen. De diagnose wordt met 

een biopt gesteld. De wekedelensarcomen worden over het 

algemeen in opzet curatief behandeld met chirurgie en/

of radiotherapie. Bij een sarcoom in de weke delen van een 

extremiteit kan preoperatief geïsoleerde perfusie van arm 

of been met een combinatie van tumornecrosefactor (TNF-

α) en een cytostaticum in hoge dosering toegepast worden. 

Het nut van adjuvante chemotherapie bij sarcomen is tot 

nu toe niet gebleken. Palliatieve chemotherapie kan ge-

geven worden bij gemetastaseerde ziekte. Er is een aantal 

chemotherapeutica (doxorubicine, ifosfamide en dacarba-

zine) dat werkzaam is gebleken bij wekedelensarcomen.

Gastro-intestinale stromaceltumoren (GIST), uitgaande 

van de interstitiële cellen van Cajal, zijn gelegen in de 

wand van het gastro-intestinale kanaal, het omentum of 

het mesenterium. Meestal is de door mutatie geactiveerde 

c-kit in GIST aanwezig. Metastasering vindt hoofdzake-

lijk intra-abdominaal en naar de lever plaats. Imatinib, 

een tyrosinekinaseremmer, leidt zeer vaak tot een res-

pons, maar na verloop van tijd kunnen de tumoren toch 

resistentie tegen het middel ontwikkelen. In die situatie 

zijn er andere tyrosinekinaseremmers beschikbaar. 

Casuïstiek 

• Een vrouw met een gezwollen knie

• Primair sarcoom van de A. pulmonalis: zeldzame 

oorzaak van cor pulmonale
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Transplantatiepatiënten hebben een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van maligniteiten ten gevolge van immuno-

suppressiva. Bij deze patiënten kan zich posttransplantatie 

een lymfoproliferatieve ziekte ontwikkelen, die EBV-gerela-

teerd is. Die kan overeenkomsten met een NHL vertonen en 

kan dan ook als zodanig behandeld worden.

Kernpunten

• Aids kan leiden tot frequenter voorkomen van het 

maligne lymfoom, cervix- en anuscarcinoom en 

kaposi-sarcoom; de incidentie hiervan is gedaald 

na invoering van HAART. 

• Ook bij immunosuppressie na transplantatie treden 

meer maligniteiten op. 

Casuïstiek 

• Een man met zwellingen in de mondholte

• Een man met pijnlijke, rode vlekken op de voet

• Diagnostiek en behandeling van hiv-gerelateerde 

kaposisarcomen

10.17  Neuro-endocriene tumoren (zie ook 
paragraaf 17.14)  

Neuro-endocriene tumoren zijn relatief zeldzaam: ze 

vormen circa 1% van alle tumoren. Ze kunnen overal in het 

lichaam voorkomen en worden het meest frequent gezien 

in de dunne darm en daarna in de long en worden dan 

vaak nog carcinoïden genoemd. Een neuro-endocriene 

tumor van de alvleesklier wordt een eilandjesceltumor 

genoemd.

Deze tumoren groeien vaak langzaam. Ze onderschei-

den zich dikwijls van andere tumoren door onder andere 

productie van neuro-endocriene hormonen, zoals bio-

gene aminen, steroïden en peptiden. Het bekendst is de 

productie van serotonine, die pas te detecteren is indien 

de tumor gemetastaseerd is en de serotonine uit de pri-

maire tumor niet meer weggevangen kan worden door 

de lever. De diagnose van een carcinoïd syndroom, dat 

bestaat uit flushing, diarree, bronchoconstrictie en hart-

klepafwijkingen, kan mede aangetoond worden door 

verhoogde excretie van 5-hydroxyindolazijnzuur in de 

urine of verhoogde serotonine in de trombocyten. Chro-

mogranine A in serum is ook een marker voor neuro-en-

docriene tumoren. Naast het gebruikelijke stadiërings-

onderzoek kunnen voor deze tumoren ook SPECT- en 

PET-scans gemaakt worden die de specifieke eigenschap-

pen van de tumoren kunnen visualiseren, zoals de soma-

tostatinereceptor met een octreotide SPECT-scan.

Eerste keus voor behandeling is opereren. Dit is vaak 

ook nog zinvol als er al metastasen zijn. In geval van een 

10.16  Maligniteiten bij immunosuppressie en 
aids 

De neiging tot het in verhoogde mate ontstaan van malig-

niteiten bij immuundeficiënties is wellicht voor het eerst 

vastgesteld bij stoornissen van de cellulaire en humorale 

immuniteit. Maligniteiten die in de context van een ge-

stoord immuunapparaat ontstaan, zijn veelal van lymfoïde 

origine, maar ook carcinomen en sarcomen komen voor. 

Soms wordt een tumorrespons gezien bij verbetering van 

de immunodeficiëntie. Drie factoren lijken een rol te spelen 

bij het ontstaan van deze maligniteiten: het immuunappa-

raat dat faalt in het herkennen en uitroeien van de maligne 

celpopulatie, de verstoorde relatie tussen celproliferatie 

en -differentiatie, en de chronische expositie aan sommige 

antigenen dan wel virussen. Vooral bij aids spelen deze 

factoren een rol. Bij aids is de incidentie van het kaposi-

sarcoom, het anogenitale plaveiselcelcarcinoom en het 

non-hodgkinlymfoom (NHL) sterk verhoogd. Op deze drie 

tumoren wordt hier ingegaan. 

Het kaposi-sarcoom komt in zijn klassieke vorm voor bij 

oudere mannen, is vooral op de onderbenen gelokaliseerd 

en is opgebouwd uit endotheel. Bij immuundeficiënties, 

zoals bij transplantatiepatiënten, komt het kaposi-sarcoom 

200 tot 400 maal zo vaak voor. De incidentie bij aidspatiën-

ten is sinds de introductie van de behandeling met highly 

active antiretroviral treatment (HAART) afgenomen. Bij het 

ontstaan van het kaposi-sarcoom speelt, naast hiv, het hu-

mane herpesvirus 8 een rol. 

De klinische presentatie van het klassieke kaposi-sar-

coom en de variant die zich bij aids voordoet, is verschil-

lend. Bij aidspatiënten zijn er doorgaans cutane en viscerale 

lokalisaties, in het bijzonder in de tractus digestivus (mond, 

rectum) en de longen. De therapie is palliatief van opzet. 

Lokale behandeling in de vorm van radiotherapie kan ook 

effectief zijn. Systemische behandeling omvat chemothera-

pie met weinig toxische middelen en immunomodulerende 

therapie, zoals INF-α.

Anogenitale tumoren (anus- en cervixcarcinoom) hebben 

bij aidspatiënten een agressief beloop. Deze tumoren wor-

den mede veroorzaakt door de humane papillomavirussen. 

Alhoewel de incidentie van NHL sinds de introductie van 

HAART is afgenomen, komen NHL zestig maal vaker voor 

bij aidspatiënten dan in de algehele populatie. Doorgaans 

betreft het B-cellymfomen met een hoge gradering, vaak 

met extranodale lokalisaties in de tractus digestivus en in 

de hersenen. Deze voorkeurslokalisaties hebben aidspatiën-

ten overigens gemeen met patiënten met een secundaire 

immuundeficiëntie, bijvoorbeeld na niertransplantatie. In 

de meeste gevallen bevatten deze lymfomen DNA-sequen-

ties van het EBV. Het lijkt er dus op dat EBV bij het ontstaan 

van lymfomen een rol speelt. De therapie wordt bemoeilijkt 

door de doorgaans slechte conditie van de patiënten en de 

al verminderde beenmergreserve, die agressieve chemothe-

rapie in de weg staat. Door het starten van behandeling met 

HAART kan een tumorrespons geïnduceerd worden.
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uitgedrukt in gradaties van de ziekte. De gebruikelijkste 

indeling is die in laaggradige en hooggradige tumoren. 

Een laaggradig glioom groeit langzaam. Daarom wordt 

deze wel ‘betrekkelijk goedaardig’ genoemd. Maar een 

laaggradig glioom is niet scherp begrensd. De behande-

ling bestaat uit radiotherapie of chirurgie. Omdat het 

tumorweefsel zich tussen gezond hersenweefsel dringt, 

is de tumor echter vrijwel nooit in zijn geheel operatief 

te verwijderen. Na verloop van tijd kan de tumor weer 

aangroeien. Soms is die dan in de loop van de jaren 

veranderd in een hooggradiger tumor. De mediane 

overleving van een patiënt met een laaggradig glioom 

varieert van vijf tot ruim vijftien jaar. Bij het hooggra-

dig glioom ligt deze tussen circa ruim een jaar voor het 

glioblastoom en twee tot drie jaar voor het anaplastische 

astrocytoom. Patiënten met een oligodendroglioom of 

een oligoastrocytoom (mengglioom) hebben een betere 

prognose dan astrocytoompatiënten. Een hooggradig 

glioom is ook niet scherp begrensd en dringt zich even-

eens tussen gezond hersenweefsel. Het verschil met een 

laaggradige tumor is dat een hooggradig glioom zich 

meer maligne gedraagt. Totale verwijdering van de tu-

mor is niet mogelijk en altijd ontstaat nieuwe aangroei. 

Een glioom zaait bijna nooit uit naar andere organen.

De eerstelijnsbehandeling van een hooggradige her-

sentumor (glioblastoma multiforme) bestaat na operatie 

uit een behandeling met zes weken bestraling in combi-

natie met chemotherapie (temozolomide), gevolgd door 

een aantal kuren chemotherapie zonder radiotherapie. 

Casuïstiek 

• Een jongen met acute cerebellaire ataxie zonder 

opsoclonus, door een neuroblastoom

• Kinderen met een craniofaryngioom, een ‘goedaar-

dige’ hersentumor met grote morbiditeit
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gemetastaseerd carcinoïd is vaak behandeling met octre-

otide, een somatostatineanaloog, nuttig, in het bijzon-

der ter bestrijding van symptomen.

Daarnaast komen er allerlei nieuwe behandelingsmo-

daliteiten, zoals de behandeling met radioactief gela-

beld octreotide en waarschijnlijk binnenkort meerdere 

targeted agents. Chemotherapie is, behalve voor eilandjes-

celtumoren, zelden zinvol. 

Casuïstiek 

• Een 49-jarige vrouw met onbegrepen klachten 

van braken en diarree

• Een vrouw met opvliegers

10.18  Hersentumoren

Binnen de schedel kunnen verschillende soorten kanker 

ontstaan. Van belang is de plaats waar de tumor ontstaat 

en van waaruit deze groeit. Meestal gaat het om een 

tumor die vanuit de hersencellen ontstaat: de primaire 

hersentumor. Deze tumor wordt ook wel een intracere-

brale tumor genoemd. Tumoren kunnen ook in andere 

weefsels of organen in het hoofd ontstaan. Een adenoom 

(of craniofaryngioom) is een tumor in de hypofyse. Ade-

nomen zijn vrij zeldzaam en meestal goedaardig. 

Meningeomen, uitgaande van de hersenvliezen, ko-

men veel vaker voor: bij ruim 400 Nederlanders per jaar. 

Deze tumor bevindt zich buiten de hersenen, maar bin-

nen de schedel. Een meningeoom groeit langzaam en 

kan erg groot worden. Iemand kan jarenlang rondlopen 

met een meningeoom zonder klachten te hebben. Deze 

tumor is bijna altijd goedaardig, maar kan drukken op 

de hersenen en dezelfde klachten veroorzaken als een 

tumor in de hersenen zelf. Hierdoor is een behandeling 

noodzakelijk. 

Een secundaire hersentumor (hersenmetastase) ont-

staat niet in de hersenen, maar op een andere plaats in 

het lichaam. Via de bloedvaten en de lymfevaten kunnen 

kankercellen migreren naar de hersenen. Longkanker, 

borstkanker en melanoom zijn vormen van kanker die 

vaak uitzaaiingen in de hersenen veroorzaken. 

De meest voorkomende primaire hersentumor is een 

glioom. Deze ontstaat in de steuncellen (= glia) van de 

hersenen. De belangrijkste soorten gliomen zijn astrocy-

tomen (komen het meest voor) en oligodendrogliomen. 

De mate van kwaadaardigheid van een glioom wordt 
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Verstoring van circulatie en 
osmoregulatie
P.W. de Leeuw 

Inleiding

Een adequate weefselperfusie is essentieel voor het hand-

haven van de grootte en de samenstelling van de extracel-

lulaire vloeistof (ook wel intern milieu genoemd). Het 

lichaam beschikt dan ook over een groot aantal regelsyste-

men om de bloedcirculatie zo goed mogelijk af te stem-

men op de weefselbehoefte. 

Wanneer de circulatie tekortschiet, zullen deze mecha-

nismen ervoor moeten zorgen dat de functie van vooral de 

vitale organen (hart, hersenen) zo lang mogelijk gewaar-

borgd blijft. 

Bij stoornissen in de bloedcirculatie kan men een on-

derscheid maken tussen acute afwijkingen, zoals bij een 

myocardinfarct of een grote bloeding, en meer chronisch 

verlopende circulatiestoornissen, zoals bij decompensatio 

cordis (hartfalen). De extracellulaire vloeistof kan echter 

ook van samenstelling veranderen door afwijkingen die 

buiten het vaatsysteem gelegen zijn. Zo zal bijvoorbeeld 

in het geval van diabetes mellitus de glucoseconcentratie 

te hoog worden en kan de natriumconcentratie gevaarlijk 

dalen wanneer de nier onvoldoende in staat is om water 

uit te scheiden. Ten slotte kunnen diverse medicamenten 

(diuretica!) grote invloed uitoefenen op de samenstelling 

van de extracellulaire vloeistof. 

Kernpunt

• Afwijkingen in de extracellulaire vloeistof kunnen 

het gevolg zijn van een circulatiestoornis of van 

metabole afwijkingen.

11.1  Pathofysiologie 

11.1.1   Regulatie van circulatie en 

extracellulair volume 

Drie grootheden bepalen de kwaliteit van de circulatie: 

het hartminuutvolume, de perfusiedruk en de totale 

perifere vaatweerstand. De grootte van het hartminuut-

volume is afhankelijk van de lengte (rekking) van de 

hartspier bij het begin van de contractie (preload), de 

mate van inotropie (contractiliteit), de druk die in de 

ventrikelwand wordt opgebouwd tijdens de contrac-

tie (afterload) en de hartfrequentie. De perfusiedruk 

is het verschil tussen arteriële en veneuze druk, maar 

die wordt in de praktijk gelijkgesteld aan de arteriële 

bloeddruk. In fysiologische zin wordt de perifere vaat-

weerstand bepaald door de diameter van het totale arte-

riolaire vaatbed. Deze varieert met de contractietoestand 

van de afzonderlijke arteriolen. Hartminuutvolume en 

vaatweerstand samen bepalen bij een bepaalde vullings-

toestand van het arteriële stelsel de hoogte van de bloed-

druk (zie ook hoofdstuk 13).

Kernpunt 

• De hoogte van de perfusiedruk wordt bepaald 

door hartminuutvolume en totale perifere vaat-

weerstand.

De volumeregulatie betreft in feite het volume van de 

extracellulaire vloeistof, die vrijwel geheel uit water en 

keukenzout bestaat. Het interstitiële deel van het extra-

cellulaire volume staat op het niveau van de capillairen 

in dynamisch evenwicht met het intravasculaire deel. 

Een adequate uitscheiding van natrium en water door 

de nier is essentieel voor de volumeregulatie. Daarbij 

geldt dat de hoeveelheden natrium en water die uitge-

scheiden worden, bepaald worden door de mate waarin 

het arteriële systeem gevuld is. Men spreekt in dit kader 

ook wel van effectief circulerend volume. Bij overmatige 

vulling, bijvoorbeeld, wordt veel natrium en water uit-

gescheiden (circulatoire diurese), waardoor de hoeveelheid 

extracellulaire vloeistof weer tot de norm wordt terug-

gebracht. Het omgekeerde doet zich voor bij ondervul-

ling: de excretie van natrium kan daarbij tot vrijwel nul 

teruglopen.

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_11, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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ceptoren zeer snel herkend. Vervolgens wordt via de hy-

pofyseachterkwab de secretie van antidiuretisch hormoon 

aangepast, waardoor enerzijds de wateruitscheiding 

wordt bijgeregeld en anderzijds het dorstgevoel wordt 

beïnvloed. Zo leidt natriumretentie vermoedelijk tot een 

lichte stijging van het natriumgehalte in het plasma; dit 

bevordert de secretie van antidiuretisch hormoon, tot er 

voldoende water is geretineerd. In extreme gevallen (sterk 

zoutverlies, sterk waterverlies, abnormale secretie van 

antidiuretisch hormoon) verlopen volumeregulatie en os-

moregulatie niet parallel, waardoor uiteindelijk zelfs een 

antagonisme tussen beide mechanismen kan ontstaan. 

Hoe de koppeling tussen veranderingen in het effectief 

circulerend volume en de natriumuitscheiding precies 

totstandkomt, is niet goed bekend. Vermoedelijk is het 

niet zozeer het volume zelf dat als afferent signaal dient. 

De vertragingsfactor die optreedt bij veranderingen van 

de natriumexcretie suggereert namelijk eerder een hor-

monale dan een fysische of nerveuze prikkeloverdracht. 

In dit kader lijken het renine-angiotensine-aldosteronsys-

teem (RAAS) en de zogenoemde natriuretische peptiden 

de belangrijkste schakels te vormen. Bij een daling van het 

effectief circulerend volume wordt het RAAS geactiveerd 

en het atriaal natriuretische peptide (ANP) onderdrukt. 

Het gevolg is vasoconstrictie en toegenomen retentie van 

natrium door de nier. Het omgekeerde doet zich voor 

bij een toename van de hoeveelheid effectief circulerend 

volume. 

Kernpunt

• Het renine-angiotensine-aldosteronsysteem speelt 

een cruciale rol bij de regulatie van de vochtbalans. 

Kernpunt

• Het effectief circulerend volume is belangrijk voor 

de weefselperfusie en wordt geregeld via vasore-

gulatie en volumeregulatie; de volumeregulatie 

verloopt via aanpassing van de natriumexcretie 

door de nier.

De schommelingen in de circulatoire diurese zijn gesu-

perponeerd op een tweede even fundamenteel diurese-

patroon, dat niet alleen water en natrium, maar onder 

andere ook kalium omvat. Het minimum daarvan valt te 

middernacht, het maximum in de ochtend (ritmische diu-

rese). Het ritmische 24-uurspatroon kan doorbroken wor-

den door circulatoire prikkels. Zo kan bij circulatiezwakte 

(zoals bij decompensatio cordis) overdag, als de circulatie 

onvoldoende is, oligurie optreden en ’s nachts, als de cir-

culatie door de liggende houding en rust verbetert, een 

verhoogde diurese (nycturie). 

Figuur 11.1 illustreert hoe de functie van de nier in het 

geheel van de circulatie is ingepast. Bij een overschot aan 

extracellulair vocht, bijvoorbeeld door het drinken van 

een zoute vloeistof, neemt het bloedvolume toe. Daardoor 

stijgt de veneuze vullingsdruk van het hart en via de wet 

van Frank-Starling (figuur 11.2) daarmee ook de hart-

prestatie. Dit laatste wordt door de nier gesignaleerd en 

omgezet in een prikkel tot uitscheiding van extra water 

en zout. Het omgekeerde vindt plaats bij een te geringe 

consumptie van zout en water. Overigens wordt primair 

de natriumuitscheiding aangepast, waarna via de osmo-

regulatie een bijpassende hoeveelheid water wordt uitge-

scheiden. Veranderingen in de hoeveelheid natrium van 

de lichaamsvloeistoffen worden namelijk door de osmore-

adrenergisch systeem

baroreceptoren
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Figuur 11.1 Het verband tussen circulatie, vasoregulatie en 

volumeregulatie. De interstitiële vloeistof, die in nauwe betrek-

king staat tot het capillairstelsel, is door een vloeistofspiegel 

weergegeven. 
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Figuur 11.2 Afgeleide frank-starling-curven. AA1: normale 

hartspier; BB1: beschadigde hartspier; CC1: fibreuze hartspier. 

Retentie (van water en zout) heeft bij een normale hartspier 

een gunstige invloed. Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor 

een beschadigde hartspier, vooral wanneer deze adrenergisch 

geprikkeld wordt. Bij een hartspier zonder reserve (CC1) wordt 

de hartprestatie niet meer beïnvloed door de vullingsdruk. 
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die enkele jaren daarvoor was geïntroduceerd als aan-

duiding van het ondervulde compartiment. Het heeft 

niettemin tot de jaren tachtig van de vorige eeuw 

geduurd voordat men is gaan inzien dat de vulling van 

het arteriële compartiment van de circulatie, ofwel het 

effectief circulerende volume, in feite opgevat moest 

worden als het compartiment dat de volumeregulatie 

stuurde. Op deze manier kan immers verklaard worden 

waarom ondanks een toegenomen ECV de neiging tot 

natriumretentie toch blijft bestaan. Men neemt daarbij 

aan dat bij een adequate arteriële vulling de verhou-

ding tussen hartminuutvolume en totale perifere vaat-

weerstand zodanig is dat de veneuze terugvloed (en 

daarmee dus ook het hartminuutvolume) op normaal 

niveau gehandhaafd blijft. Een vermindering van het 

effectief circulerend volume kan dus in gang worden 

gezet door ofwel een verminderde hartfunctie, ofwel 

een te sterke daling van de vaatweerstand (het laatste 

veroorzaakt daarbij als het ware een te grote capaciteit 

van het vaatbed).

11.1.2   Compensatiemechanismen bij een 

gestoorde circulatie

Wanneer de bloeddruk daalt (bij myocardinfarct, bloe-

ding enzovoort) en het effectief circulerend volume te 

krap wordt, zal een aantal compensatiemechanismen in 

werking treden die dit zoveel mogelijk ongedaan probe-

ren te maken (tabel 11.1).

Een snel optredende compensatie (vasoregulatie) komt 

tot stand door een verhoogde activiteit van het adrenerge 

systeem. De baroreceptoren in de sinus caroticus geven 

normaliter bij iedere polsgolf prikkels af om de adrenerge 

activiteit te remmen en het individu daarmee voor een 

bloeddrukstijging te behoeden. Deze dempende prik-

kels vallen weg bij een daling van de arteriële druk, zoals 

die zich bijvoorbeeld bij een beginnende forward failure 

voordoet. De toegenomen adrenerge ontlading werkt de 

volgende processen in de hand.

 − Constrictie van de kleine venen, waardoor de veneuze 

terugvloed naar het hart wordt vergroot. Via het frank-

starling-mechanisme zal het hartminuutvolume toe-

nemen. 

 − Toename van de contractiliteit van de hartspier (ver-

hoging van de frank-starling-curve) en van de hart-

frequentie, die op zichzelf ook weer de contractiliteit 

verhoogt (bowditch-fenomeen). Het hartminuutvo-

lume zal hierdoor verder stijgen. 

 − Constrictie van de arteriolen en dientengevolge een 

verhoging van de perifere vaatweerstand. De sympa-

thicusactiviteit wint het hier van de autoregulatie, die 

immers juist vasodilatatie zal nastreven. 

Samenvattend kan men stellen dat onder normale om-

standigheden vasoregulatie en volumeregulatie hand 

in hand gaan, waarbij de nier een centrale rol speelt. Dit 

orgaan dient ook als effector bij het instandhouden van de 

osmolaliteit van de extracellulaire vloeistof. Van belang is 

dat de volumeregulatie bepaald wordt door aanpassingen 

in de uitscheiding van natrium, terwijl de osmoregulatie 

totstandkomt via aanpassing van de wateruitscheiding. 

Wanneer er conflictsituaties dreigen tussen deze twee 

regelmechanismen, heeft de volumeregulatie altijd de 

overhand. 

  Intermezzo 11.1 

De ontdekking van de bloedsomloop

Een van de grootste ontdekkingen uit de medische 

wetenschap is wel die van de bloedsomloop. In 1628 

beschreef de Engelse arts William Harvey in zijn 

boek Exercitatio anatomica de motu cordis et sangui-

nis in animalibus dat het bloed door het hart in het 

vaatsysteem wordt rondgepompt. Tot dan toe was dit 

niet bekend. Hoewel Harvey meende dat de circulatie 

nodig was voor het aanleveren van voedingsstoffen 

aan de weefsels, was het in die tijd nog niet duidelijk 

hoe de weefsels deze stoffen uit het bloed opnemen. 

Daarin kwam verandering toen Malpighi in 1661 het 

capillaire systeem ontdekte. Daarmee werd de basis 

gelegd voor onze huidige opvattingen over de functie 

van de circulatie. 

Inzicht in de pompfunctie van het hart 

Onafhankelijk van elkaar vonden Frank en Starling aan 

het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw 

dat de contractiekracht van het myocard afhankelijk is 

van de rek (ofwel de vulling van het ventrikel) aan het 

begin van de contractie. De relatie tussen deze twee 

variabelen is bekend geworden als de wet van Frank-

Starling. Dit fundamentele inzicht heeft geleid tot de 

formulering van de begrippen preload, contractility en 

afterload om de functie van het hart te beschrijven.

Het verband tussen hartfunctie en renale 

natriumuitscheiding 

In de eerste helft van de 20e eeuw dacht men dat het 

totale bloedvolume of extracellulaire volume (ECV) de 

afferente prikkel vormde in de keten van de volumere-

gulatie. Een moeilijkheid met deze theorie was echter 

dat patiënten met een sterk vergroot ECV, zoals bij 

decompensatio cordis, natrium bleven retineren. Dit 

leidde tot de gedachte dat er een ‘ondervuld’ compar-

timent moest bestaan dat signalen bleef afgeven die 

tot aanhoudende natriumretentie leidden. Het waren 

de Nederlandse onderzoekers Borst en De Vries die 

rond 1950 voor het eerst een verband veronderstelden 

tussen de hartprestatie (uitgedrukt als hartminuutvo-

lume) en de uitscheiding van water en zout door de 

nier. Zij stelden het hartminuutvolume daarbij min of 

meer gelijk aan het ‘effectieve bloedvolume’, een term 



11

340  Interne geneeskunde

ring is betrekkelijk groot. De zwakste schakel ligt in de 

neiging van de nier om door te gaan met het retineren van 

extracellulaire vloeistof zolang er een te klein effectief cir-

culerend volume (forward failure) bestaat. Dit kan desas-

treuze gevolgen hebben (longoedeem) wanneer de functie 

van het rechterventrikel veel beter is dan die van het lin-

kerventrikel. Bij toenemende forward failure ontstaat een 

neiging tot retentie van relatief veel water onder invloed 

van circulatievertraging in het niermerg en door de in-

werking van grote hoeveelheden antidiuretisch hormoon. 

De hypofyseachterkwab ontvangt door de verminderde 

circulatie, alsmede door stimulatie door angiotensine II, 

prikkels die boven de osmoregulatie uitgaan. Hierdoor 

ontstaat een verdunningshyponatriëmie, die aan het ziek-

tebeeld de nodige onaangename verschijnselen kan toe-

voegen (misselijkheid, braken, krampen, verwardheid). 

Ook kan door het secundaire hyperaldosteronisme een 

overmatig verlies van kalium ontstaan. Aldus kunnen de 

compensatiemechanismen hun doel voorbijschieten.

Kernpunt

• Bij ernstige stoornissen kunnen compensatieme-

chanismen hun doel voorbijschieten, met extra 

afwijkingen tot gevolg.

11.2  Onderzoeksmethoden

Bij pathologische veranderingen in de circulatie probeert 

men, naast kwalitatieve verschijnselen als shock, dyspnoe, 

cyanose, galopritme, longstuwing en oedeemvorming, zo 

veel mogelijk kwantitatieve gegevens te verkrijgen, zon-

der de patiënt onnodig te belasten. In geval van shock zijn 

over het algemeen directe (bloedige) metingen van arteri-

ele en wiggendruk en van bijvoorbeeld het hartminuutvo-

lume noodzakelijk (zie hoofdstuk 24). Bij minder ernstige 

circulatiestoornissen is het echter goed mogelijk om de 

patiënt aan de hand van indirecte (onbloedige) metingen 

te vervolgen, zoals hartfrequentie, arteriële druk respec-

tievelijk polsdruk en centrale veneuze druk.

Kernpunt

• Het lichamelijk onderzoek is bij circulatiestoornis-

sen van belang voor het: 

 − verkrijgen van aanwijzingen omtrent de etiolo-

gie, bijvoorbeeld:

• lage centrale veneuze druk pleit tegen cardi-

ale oorzaak,

• warme huid pleit voor sepsis;

 − schatten van de ernst van de stoornis, bijvoor-

beeld:

• een tachycardie bij iemand met bloedverlies 

maar nog een normale bloeddruk, wijst toch 

op hemodynamische instabiliteit.

Door de stijging van het hartminuutvolume en van de pe-

rifere weerstand wordt de arteriële druk dus in drie tempi 

verhoogd (soms korte tijd tot boven de normale waarde). 

De hersenen en het hart zijn bij de genoemde actieve vaso-

constrictie niet betrokken. Er zal dus een redistributie van 

het hartminuutvolume optreden, hetgeen de doorbloe-

ding van deze vitale organen ten goede komt.

Kernpunt

• Bij een verstoring van de circulatie treedt een re-

distributie op van de bloedstroom ten gunste van 

hart en hersenen.

Een langzamer werkend compensatiemechanisme betreft 

de volumeregulatie door de nier. De vasoconstrictie is 

in de nier meer uitgesproken dan in de overige vaatge-

bieden. De vermindering van de nierdoorbloeding die 

daarvan het gevolg is, zorgt ervoor dat, ondanks een wel-

licht gecompenseerde bloeddruk in de grote circulatie, 

de retentie van water en natrium versterkt wordt. Tevens 

wordt het renine-angiotensine-aldosteronsysteem gesti-

muleerd, met als gevolg een verdere arteriolenconstrictie 

(via angiotensine II) en een verdere zoutretentie (via se-

cundair hyperaldosteronisme). Daarbij neemt (vooral in 

de proximale tubulus) de reabsorptie van natrium ook toe 

onder invloed van de verhoogde adrenerge activiteit. Het 

antidiuretisch hormoon ten slotte veroorzaakt – behalve 

retentie van water – eveneens enige vasoconstrictie. Bij 

een overmaat aan effectief circulerend volume zullen alle 

hierboven beschreven reacties in omgekeerde richting 

verlopen (vasodilatatie en verhoogde uitscheiding van 

water en natrium).

Kernpunt

• Afwijkingen in het effectief circulerend volume 

worden door zowel vaso- als volumeregulatie zoveel 

mogelijk tenietgedaan. 

De diverse verdedigingslinies in de circulatie zijn tot op 

zekere hoogte fraai geïntegreerd, maar de kans op ontspo-

Tabel 11.1 Compensatiemechanismen bij 
verminderd effectief circulerend volume. 

baroreceptormechanisme (verhoogde adrenerge activiteit):
 − veneuze en arteriolaire vasoconstrictie 
 − toegenomen hartfrequentie en -contractiliteit 

stimulatie renine-angiotensinesysteem:
 − veneuze en arteriolaire vasoconstrictie (vooral in de nier) 
 − natriumretentie (o.a. via stimulatie aldosteron)

stimulatie antidiuretisch hormoon (o.a. door angiotensine II):
 − retentie van water
 − vasoconstrictie (gering) 
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ren, moet er een open verbinding bestaan tussen vene en 

rechterboezem. 

Hoewel men op theoretische gronden de meting het beste 

zou kunnen uitvoeren aan de vena jugularis interna, 

is dit in de praktijk niet altijd even makkelijk. Meestal 

wordt dan ook de vena jugularis externa voor de meting 

gebruikt. Om compressie door spieren enzovoort tegen te 

gaan, laat men de patiënt in passieve lichte hyperextensie 

liggen met één of meer kussens onder nek en schouder-

gordel. Als bij een goede vulling van de ader geen duidelij-

ke oscillaties te zien zijn, ligt het vat niet goed vrij. Dit is 

soms niet te corrigeren, bijvoorbeeld in geval van struma. 

Valt de collaps te hoog om goed zichtbaar te zijn, dan laat 

men de patiënt meer rechtop zitten. Wanneer de vene in 

de fossa jugularis collabeert, kan het helpen om hoofd en 

hals te verlagen door kussens weg te nemen respectieve-

lijk het voeteinde van bed of onderzoekbank te verhogen. 

Tijdens de meting houdt men de bloedstroom in de vene 

door lichte druk bij de kaakhoek tegen. Het collapsniveau 

wordt aangestreept tijdens het x- en y-dal van de venepols 

bij een normale inspiratie. Deze methode geeft dus altijd 

een indruk van de minimale atriumdruk, die uiteraard 

lager uitvalt dan de gemiddelde atriumdruk bij directe 

meting. De centrale veneuze druk kan worden uitgedrukt 

in een getal dat verkregen wordt door meting van de verti-

cale afstand tussen het gemerkte collapsniveau en de aan-

hechting van de tweede rib (R). Men gebruikt hiervoor als 

instrument de zogenoemde veneuze boog en leest hierop 

de veneuze druk af (figuur 11.4). Het normale traject ligt 

tussen R-4 en R-8 cm.

Kernpunt

• De hoogte van de centrale veneuze druk kan niet-

invasief worden bepaald uit de afstand tussen het 

collapsniveau van de vena jugularis en de aanhech-

ting van de tweede rib.

De door de circulatieveranderingen uitgelokte reacties 

zijn nog het duidelijkst af te leiden uit het verloop van 

diurese en natriumuitscheiding. Daarnaast geven li-

chaamsgewicht en bloedchemie (hemoglobinegehalte, 

eiwitgehalte, elektrolytenconcentratie, veranderingen in 

zuurgraad en accumulatie van afbraakproducten zoals 

ureum, creatinine en melkzuur) belangrijke informatie 

over het al dan niet verbeteren van de circulatie. 

11.2.1   Meting van de arteriële bloeddruk 

Voor een uitvoerige beschrijving van de indirecte bloed-

drukmeting wordt verwezen naar paragraaf 13.1.

11.2.2   Indirecte meting van de centrale 

veneuze druk (methode Lewis-Borst-

Molhuysen) 

Wanneer men met een lampje de hals belicht, is bij circa 

80% van de patiënten aan een of beide kanten een goed 

ontwikkelde vena jugularis externa te zien. Deze toont 

per hartcyclus een dubbele collaps (x-dal en y-dal; figuur 

11.3). Het niveau van de collaps geeft de minimale druk 

in het rechteratrium weer. Aangenomen dat de plaats 

van het rechteratrium te bepalen is, kan deze vene als 

manometer fungeren voor de vullingsdruk in het rechter-

atrium. Wanneer dit niet te sterk vergroot is, bevindt het 

centrum zich (in een normaal gebouwde borstkas) circa 5 

cm onder de angulus Ludovici (het borstbeen ter plaatse 

van de tweede rib). De houding van de patiënt doet er 

hierbij weinig toe (half zittend, plat liggend of in lichte 

trendelenburg-houding). Gewoonlijk wordt de hoogte 

van de bloedkolom in de vene aangegeven ten opzichte 

van het referentiepunt (R) dat zich ter hoogte van de aan-

hechting van de tweede rib aan het sternum bevindt. Om 

de vena jugularis als manometer te kunnen laten funge-

a

c
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v
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a

systole

diastole

Figuur 11.3 Voorbeeld van een centrale veneuze drukcurve. 

a-top: contractie van het atrium; c-top: sluiting tricuspidalis-

klep tijdens isovolumetrische contractiefase; x-dal: volumever-

groting van het atrium doordat het contraherende ventrikel de 

tricuspidalisklep omlaag trekt; v-top: oplopen atriumdruk tij-

dens de vulling van het atrium; y-dal: drukdaling in het atrium 

tijdens de snelle vullingsfase van het rechterventrikel. Figuur 11.4 Het meten van de veneuze druk.
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Een syncope herstelt snel en, als er geen trauma ontstaat 

door vallen, in principe zonder restverschijnselen. Het 

komt vaak voor; volgens sommige schattingen maakt 

bijna de helft van alle mensen gedurende het leven wel 

eens een syncope door. De prevalentie lijkt enigszins toe 

te nemen met de leeftijd. In tabel 11.2 zijn de belangrijkste 

oorzaken van syncope samengevat. Grofweg kan men een 

onderscheid maken in vasculaire en cardiale oorzaken, 

maar niet zelden zijn er verschillende mechanismen in 

het spel, bijvoorbeeld wanneer medicamenten syncope in 

de hand werken. 

De meest frequente vorm van syncope is de reflexsynco-

pe, in het bijzonder de zogenoemde ‘vasovagale’ collaps, 

die zich doorgaans bij staande houding voordoet maar 

ook door andere factoren (pijn, emoties, angst) uitgelokt 

kan worden. Gegeven de ingrijpende hydrostatische 

invloeden waaraan zowel de arteriële als de centrale 

veneuze druk in staande houding is blootgesteld, is het 

uitblijven van collaps moeilijker te verklaren dan het 

verschijnsel zelf. Hoewel het autonome zenuwstelsel 

intact is, reageren de snelwerkende (adrenerge) compen-

satiemechanismen, gericht tegen de negatieve invloed 

van de zwaartekracht op de circulatie, in dit geval para-

doxaal. Daarnaast speelt een verminderde mechanische 

invloed van kuitspiercontracties een rol. Met enige 

overdrijving kan men de kuitspieren namelijk als een 

‘tweede myocard’ beschouwen bij het handhaven van 

de venous return. De vasovagale collaps doet zich dan 

ook bijna uitsluitend bij passief staan voor, wanneer er 

weinig tot geen activiteit van de kuitspieren bestaat. 

Ernstige varicose geldt in dit kader als een bezwarende 

omstandigheid. Provocerende momenten zijn verder 

lordose (compressie van de vena cava inferior), warmte, 

alcoholgebruik, beklemming op de borst en hyperven-

tilatie. 

Klinisch wordt de vasovagale syncope vaak ingeluid 

door algemene symptomen zoals geeuwen, oorsuizen, 

het zien van zwarte vlekken en soms braken. De gecolla-

beerde patiënt is bleek, transpireert en heeft een redelijk 

gevulde, trage pols (vandaar de term vasovagale aanval). 

Een verlaagde bloeddruk is meestal niet (meer) aantoon-

baar als de patiënt ligt. 

Kernpunt

• De meest voorkomende en ook minst ernstige 

vorm van syncope is de vasovagale collaps. Ken-

merken zijn:

 − patiënt ziet grauwbleek en heeft een zeer trage 

pols;

 − wanneer de patiënt ligt of het hoofd naar bene-

den houdt, treedt snel verbetering op;

 − ondanks recidieven (in ongeveer 30% van de 

gevallen) is de prognose zeer goed.

Wanneer er ondanks een schijnbaar normale veneuze 

druk toch verdenking op decompensatio cordis bestaat, 

kan men de veneuze druk laten stijgen door lichte druk 

op het abdomen (hepatojugulaire of ook wel abdomino-

jugulaire reflux), een manipulatie die bij een werkelijk 

normale centrale veneuze druk geen duidelijk effect 

heeft. Ook door lichamelijke inspanning kan een latente 

verhoging van de druk manifest worden. Bij patiënten die 

geen goed ontwikkelde vena jugularis externa bezitten, is 

een nauwkeurige meting niet mogelijk.

De meting van de veneuze druk wordt verder bemoei-

lijkt bij sterke dyspnoe, waardoor de vena jugularis 

volledig wordt leeggezogen. Ook bij shock is de meting 

moeilijk wanneer de vaten gecollabeerd zijn en er slechts 

geringe pulsaties zijn.

11.3  Syncope

Een syncope (flauwvallen) is een vanzelf voorbijgaand 

verlies van bewustzijn (wegraking) die wordt veroorzaakt 

door een plotselinge, passagère daling van de cerebrale 

circulatie. Hoewel het individu door verlies van spierto-

nus kan collaberen, mag men de begrippen syncope en 

collaps niet als synoniemen gebruiken, want niet iedere 

collaps gaat met bewustzijnsverlies gepaard. 

Kernpunt

• Een syncope is een kortdurende wegraking als 

gevolg van een plotselinge, tijdelijke daling van de 

hersenperfusie. 

Tabel 11.2 De belangrijkste oorzaken van syncope.

stoornissen in de grote circulatie (daling van de arteriële bloeddruk):
 − afname van de vaattonus

• reflexsyncope (vasovagaal, overgevoelige sinus caroticus, syncope 
tijdens mictie, defecatie, hoesten) 

• autonome disfunctie (o.a. bij diabetes mellitus, amyloïdose, 
multipele systeematrofie en idiopathisch) 

• orthostatische hypotensie door medicamenten (o.a. diuretica, 
bloeddrukverlagende middelen)

 − afname van het hartminuutvolume (cardiale syncope)
• gestoorde veneuze terugvloed (o.a. persen, harttamponnade)
• verminderde contractiliteit (infarct, pompfalen)
• ritme- en geleidingsstoornissen
• uitstroombelemmering (o.a. aortastenose, longembolie)
• hypovolemie (bloeding, dehydratie)
• renaal natriumverlies (o.a. ziekte van Addison)
• medicamenteus

stoornissen in de cerebrale circulatie:
 − atherosclerose (aa. carotides)
 − vertebrobasilaire insufficiëntie 

overige oorzaken van wegrakingen:
 − anemie
 − hypoxie
 − hypoglykemie
 − psychogeen (conversie)
 − epilepsie 
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  Intermezzo 11.2 

Vasovagale syncope – soms voorbode van 

iets ernstigs

Op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het zie-

kenhuis wordt een 75-jarige man binnengebracht die 

tijdens een zeer drukke receptie onwel was geworden. 

Hij was altijd gezond geweest, maar was nu misselijk 

geworden, had braakneigingen gehad en was gecoll-

abeerd. Een van de gasten, die ooit een EHBO-diploma 

had gehaald, had een trage pols gevoeld (ongeveer 

44 slagen per minuut). Hoewel hij dacht dat er sprake 

was van een vasovagale aanval, meende hij dat het 

slachtoffer naar het ziekenhuis moest worden ge-

bracht om een atrioventriculair blok in het kader van 

een hartinfarct uit te sluiten. Op de SEH maakte de 

man een wat vermoeide indruk. Hij vertelde dat het 

erg warm was geweest op de receptie en dat hij zich 

daardoor niet lekker had gevoeld. Bij onderzoek was 

de polsslag regulair met een frequentie van 60 per 

minuut. De bloeddruk was 90/60 mmHg. In eerste 

instantie werd de patiënt niet verder onderzocht, maar 

werd eerst een ecg gemaakt en werd bloed afgenomen 

voor diverse bepalingen. Terwijl men aan het wachten 

was op de uitslagen, kreeg de patiënt plotseling hef-

tige pijn in de buik en begon hij fors te transpireren. 

De SEH-arts vond nu een pols van 100 per minuut bij 

een bloeddruk van 80/40 mmHg. In de buik werd een 

pulserende tumor gevoeld. Deze bevinding was aan-

leiding om patiënt met spoed naar de operatiekamer 

te laten gaan. Bij operatie bleek het vermoeden op een 

lekkend aneurysma van de aorta bevestigd te worden. 

Postoperatief werd patiënt op de intensive care ver-

pleegd, maar hij knapte niet op. Hij bleef hypotensief 

en ontwikkelde koorts. Ondanks antibiotica bleef de 

temperatuur verhoogd en er ontwikkelden zich teke-

nen van diffuus orgaanfalen. Hij kreeg grote hoeveel-

heden vocht zonder dat dit een merkbaar effect op de 

bloeddruk had; de urineproductie bleef zeer matig. Na 

enkele dagen daalde de bloeddruk plots tot onmeet-

baar lage waarden; kort daarop overleed patiënt. 

Bespreking

Deze casus is beslist niet exceptioneel. Wanneer men 

de loop der gebeurtenissen probeert te analyseren, 

moet men aannemen dat de eerste tekenen van het 

lekkende aneurysma zich tijdens de receptie hebben 

geopenbaard. Hoewel het zeer wel mogelijk is dat pa-

tiënt toen een vasovagale reactie had, moet men zich 

afvragen waarom dat nu juist bij deze altijd gezonde 

man optrad. Het was dan ook verkeerd om op de SEH 

eerst laboratoriumonderzoek aan te vragen zonder 

behoorlijk lichamelijk onderzoek. Toen eenmaal de 

diagnose was gesteld, werd adequaat ingegrepen door 

de patiënt te laten opereren. De postoperatieve pro-

blemen worden verklaard door het feit dat patiënt tij-

dens het bloedverlies uit het aneurysma in verzwakte 

toestand was geraakt waarbij, waarschijnlijk doordat 

hij niet goed voorbereid op de operatietafel kwam, 

Naast de vasovagale syncope moet ook het syndroom 

van de overgevoelige sinus caroticus genoemd worden. 

Bij patiënten met dit syndroom leidt lichte druk op 

de sinus caroticus (bijvoorbeeld door draaiing van het 

hoofd of door een strak zittend boord) tot extreme bra-

dycardie of zelfs asystolie (cardio-inhibitoir type), of 

tot uitgebreide vasodilatatie (vasodepressortype). Deze 

beide vormen kunnen ook naast elkaar voorkomen. Het 

syndroom doet zich vooral voor bij ouderen (mogelijk 

in samenhang met atherosclerotische laesies ter hoogte 

van de sinus caroticus), maar kan ook optreden na voor-

afgaande bestraling of operatie in het halsgebied. 

Een andere bijzondere oorzaak van reflexsyncope is 

gelegen in een stagnatie van bloed in de centrale venen 

bij persen (bijvoorbeeld tijdens de mictie kort na het 

opstaan: mictiecollaps) en hoestbuien (waarbij naast een 

intrathoracale ook een intracraniale drukverhoging in 

het spel lijkt te zijn). Dit effect van intrathoracale druk-

verhoging kan worden nagebootst door de zogenoemde 

valsalva-manoeuvre (persen bij gesloten glottis na een 

diepe inspiratie). Deze proef heeft betekenis gekregen in 

de klinische fysiologie, omdat men aan de hand hiervan 

de vasoregulatie kan bestuderen. Na een korte bloed-

drukstijging kan men een progressieve bloeddrukda-

ling met tachycardie registreren. Na het opheffen van 

de intrathoracale drukverhoging behoort de bloeddruk 

tot boven de norm te stijgen (overshoot), waarbij zich een 

bradycardie voordoet. De reactieketen is als volgt sa-

mengesteld: persen, abrupte drukverhoging in de aorta 

(bloeddrukstijging), belemmering venous return (daling 

hartminuutvolume, bloeddrukdaling), adrenerge prik-

keling met vasoconstrictie en tachycardie, uitademen, 

plotselinge excessieve stijging venous return, stijging 

hartminuutvolume in een vernauwd arterieel systeem, 

bloeddrukstijging, demping van de hartfrequentie via 

baroreceptoren. 

Een enkele maal is een ernstige stoornis in de functie 

van het autonome zenuwstelsel als oorzaak voor synco-

pe aantoonbaar. Een defect in het autonome zenuwstel-

sel kan er de oorzaak van zijn dat de normale adrenerge 

vasoconstrictie bij het opstaan uitblijft, waardoor or-

thostatische hypotensie optreedt. Dit defect is meestal te 

wijten aan diabetische neuropathie, een enkele maal aan 

amyloïdose en soms vindt men voor deze orthostatische 

hypotensie geen verklaring (syndroom van Bradbury-

Eggleston). 

Aangezien de directe aanleiding tot syncope een 

stoornis in de hersendoorbloeding kan zijn, kan collaps 

ook een symptoom zijn van aandoeningen van arteriën 

die naar de hersenen leiden, hetzij binnen, hetzij buiten 

de schedel. Men moet hierbij niet alleen denken aan 

trombose, maar ook aan atherosclerotische vernauwin-

gen, waarbij de hersendoorbloeding alleen bij een opti-

male algemene circulatie voldoende is. 
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eerste instantie houdingsoefeningen en kuitspiertraining 

geprobeerd moeten worden. 

Casuïstiek 

• Een jongeman in shock

• Drie patiënten met niet-herkende orthostatische 

intolerantie

• Flauwvallen door een tumor in de hals

11.4  Stoornissen in de osmoregulatie

De osmolaliteit van de extracellulaire vloeistof (P
osm

) 

wordt voornamelijk bepaald door de concentraties aan 

natriumzouten, glucose en ureum en kan klinisch worden 

geschat met behulp van de formule: 

P
osm

 = 2 × [Na+] + [glucose] + [ureum]

waarbij de factor 2 het osmotisch aandeel van het anion 

bij het natrium weergeeft. Het ureum draagt weliswaar 

bij aan de P
osm

, maar wordt toch beschouwd als een inef-

fectief osmol omdat het vrijelijk de celmembraan kan 

passeren. Wanneer de in het laboratorium vastgestelde 

werkelijke osmolaliteit belangrijk hoger uitvalt dan de 

op grond van bovenstaande formule geschatte waarde, is 

er sprake van een osmolal gap. Dit duidt op de aanwezig-

heid in de extracellulaire vloeistof van andere osmotisch 

actieve moleculen, zoals methanol of ethyleenglycol (‘an-

tivries’). Men moet overigens onderscheid maken tussen 

de osmotische sterkte en de toniciteit van het extracel-

lulaire vloeistofcompartiment. Men spreekt van isotoon 

wanneer er geen netto waterverplaatsing optreedt tussen 

intra- en extracellulaire ruimte. Isotone vloeistoffen 

zoals fysiologisch zout zijn derhalve per definitie iso-

osmotisch. Het omgekeerde is echter niet waar. Wanneer 

men iemand bijvoorbeeld een iso-osmotisch ureumin-

fuus geeft, zal dit ureum vrij door de celmembraan 

kunnen diffunderen en daarmee waterverplaatsing van 

extra- naar intracellulair induceren. De iso-osmotische 

ureumoplossing gedraagt zich derhalve als een hypotone 

vloeistof.

Kernpunt

• De osmolaliteit van de extracellulaire vloeistof 

wordt voornamelijk bepaald door natrium en 

chloor. 

Voor een goed begrip van stoornissen in de osmoregulatie 

is het van belang te weten dat water zich overal in het li-

chaam vrij kan verplaatsen en dat in de evenwichtssituatie 

de extra- en intracellulaire osmolaliteit, die voornamelijk 

een abdominale infectie is ontstaan. Dit heeft geleid 

tot een distributieve shock met sterke ondervulling 

van het arteriële vaatsysteem. Sterke vasodilatatie en 

shunting in het gebied van de infectie leidde daarbij 

tot een vergroting van de capaciteit van het vaatbed, 

die niet goed met vochtsuppletie was op te heffen. De 

lage perfusiedruk veroorzaakte vervolgens circulatie-

stoornissen in diverse organen, waarvan het hart als 

eerste de dupe werd.

Meer en meer doen zich ook iatrogene oorzaken van 

syncope voor, die dan meestal gepaard gaan met orthosta-

tische hypotensie. Vasodilaterende middelen (nitroglyce-

rine), bloeddrukverlagende middelen, vooral die met een 

effect op het sympathische zenuwstelsel, tricyclische an-

tidepressiva en diuretica (die tot een verkleining van het 

plasmavolume kunnen leiden) zijn in toenemende mate 

als achtergrond van een syncope en collaps aanwijsbaar. 

Bij de analyse van een wegraking moet in eerste instan-

tie uitgezocht worden of de afwijking het gevolg is van 

een neurologisch probleem (epilepsie) of van een syncope 

met een daarbij behorende specifieke oorzaak. Als anam-

nese en lichamelijk onderzoek niet al richting geven aan 

de diagnose, is het wenselijk om in ieder geval cardiale 

afwijkingen zo snel mogelijk uit te sluiten. Echocardio-

grafie en langdurige ambulante monitoring van het hart-

ritme zijn daarbij onontbeerlijk. Een kantelproef, eventu-

eel met provocatie (toediening van een nitraatpreparaat), 

kan nuttig zijn om de diagnose vasovagale syncope waar-

schijnlijk te maken. 

Een enkele maal ligt een levensbedreigende aandoe-

ning aan de syncope ten grondslag. Hartinfarct, ernstige 

stoornissen in het hartritme (hartstilstand, hartblok, ta-

chycardie) en een grote longembolus vragen om een snelle 

diagnose en een doeltreffend beleid. Hiervoor wordt naar 

de desbetreffende hoofdstukken verwezen. 

Kernpunt

• Cardiologisch onderzoek is gewenst om cardiale 

oorzaken van syncope uit te sluiten. 

De therapeutische mogelijkheden bij syncope, zeker wan-

neer dit recidiverend is, zijn enigszins beperkt. Uiteraard 

probeert men provocerende factoren zoveel mogelijk 

te mijden. Waar nodig zal medicatie aangepast moeten 

worden. Bij autonoom falen helpt het soms om de patiënt 

‘op te laden’ met zout. Men adviseert de patiënt dan om 

veel zout te nuttigen (minstens 10 gram per dag) en te-

gelijkertijd probeert men de renale uitscheiding van het 

natrium tegen te gaan door toediening van bijvoorbeeld 

fludrocortison. Deze therapie kan soms ook worden in-

gezet bij vasovagale syncope, alhoewel bij deze vorm in 
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gen wordt bepaald door de verhouding van de hoeveelheid 

natrium plus kalium tot de hoeveelheid water in de extra-

cellulaire vloeistof; veranderingen daarin worden bijgere-

geld door aanpassing van de renale wateruitscheiding.

Kernpunt

• Volumeregulatie verloopt via aanpassing van de na-

triumexcretie en osmoregulatie via aanpassing van 

de waterexcretie door de nier. De osmoregulatie is 

altijd ondergeschikt aan de volumeregulatie. 

11.4.1   Hyponatriëmie

Aangezien de wateruitscheidende capaciteit van de nier 

zeer groot is, wijst hyponatriëmie met hypo-osmolaliteit 

vrijwel altijd op een defect in de waterexcretie. Diffe-

rentiaaldiagnostisch (tabel 11.3) moet men daarbij in de 

eerste plaats denken aan een te klein effectief circulerend 

volume. Dit kan het gevolg zijn van echte volumedepletie, 

bijvoorbeeld na een bloeding of als gevolg van diuretica, 

maar ook van ziekten die gepaard gaan met interstitiële 

volume-expansie, zoals decompensatio cordis of lever-

cirrose (figuur 11.5). Onder deze omstandigheden wordt 

onder invloed van het door niet-osmotische factoren (on-

der andere angiotensine II) gestimuleerde antidiuretisch 

hormoon ADH zo veel mogelijk water geretineerd tenein-

de te compenseren voor het intravasculaire volumetekort. 

Hierbij wordt de osmoregulatie ondergeschikt gemaakt 

aan de volumeregulatie. Wanneer hyponatriëmie het 

gevolg is van diureticagebruik, betreft dit bijna altijd thia-

ziden. Merkwaardigerwijs zijn het vooral oudere vrouwen 

die zich met een door thiaziden geïnduceerde hyponatri-

emie presenteren, hoewel men de stoornis ook wel ziet bij 

jongere vrouwen met diuretica-abusus. Het treedt vooral 

op als de persoon in kwestie veel water drinkt. 

worden bepaald door natrium- respectievelijk kaliumio-

nen, gelijk zullen zijn. Men kan afleiden dat: 

plasma-[Na+] = (totale hoeveelheid natrium + kalium)/

totaal lichaamswater

Hieruit volgt dat hypo- of hypernatriëmie het gevolg kan 

zijn van een tekort of een overmaat aan natrium of kalium 

of van een te grote of te kleine hoeveelheid lichaamswater. 

In de praktijk heeft men echter vooral te maken met afwij-

kingen in de natrium- en waterbalans. 

Het is goed er hier nog eens op te wijzen dat bij het 

handhaven van een effectief circulerend volume en het 

handhaven van de plasmaosmolaliteit twee fundamenteel 

verschillende regulatiesystemen betrokken zijn. Het ex-

tracellulaire volume (en daarmee de vulling van het arteri-

ele systeem ofwel het effectief circulerend volume) wordt 

bepaald door de totale hoeveelheid natrium en water in 

de extracellulaire ruimte. Veranderingen daarin worden 

primair bijgeregeld door aanpassing van de natriumuit-

scheiding door de nier. De plasmaosmolaliteit daarente-

Tabel 11.3 Oorzaken van hyponatriëmie/hypo-
osmolaliteit.

gestoorde waterexcretie:
 − tekort aan zout

• verkleind effectief circulerend volume met interstitiële volumede-
pletie (diarree, bloeding, diuretica, enz.)

 − teveel aan water
• verkleind effectief circulerend volume met interstitiële volume-

expansie (hartfalen, levercirrose, hypoalbuminemie, enz.)
• nierinsufficiëntie 
• excessieve secretie van ADH 
• inappropriate ADH-syndroom
• endocriene stoornissen (hypothyreoïdie, cortisoldeficiëntie)
• verminderde opname van osmolen (bierdrinkers!)

normale waterexcretie:
 − psychogene polydipsie
 − resetting van de osmostat (o.a. zwangerschap)

Figuur 11.5 Schematische weergave van het ontstaan van hyponatriëmie bij decompensatio cordis en bij diureticagebruik.

decompensatio cordis

verminderd hartminuutvolume 
bij normaal extracellulair volume

diuretica

verminderd hartminuutvolume 
bij gedaald extracellulair volume

ADH

waterretentie

plasma-[Na+]

renine

angiotensine II

aldosteron

kaliumverlies; 
daling plasma-K

+

natriumverplaatsing 
naar intracellulair

effectief circulerend volume (= arteriële vulling)

dorst

waterinname



11

346  Interne geneeskunde

slechts per exclusionem gesteld kan worden en dat er 

absoluut sprake moet zijn van euvolemie.

De behandeling dient gericht te zijn op het onderlig-

gend lijden en omvat bij een tekort aan extracellulair 

volume toediening van een isotone (soms hypertone) 

zoutoplossing en/of restrictie van water (bij een absolute 

overmaat aan extracellulair water). De correctie van de 

hyponatriëmie mag niet te snel gaan, aangezien dit tot 

ernstige neurologische afwijkingen kan leiden. Algemeen 

wordt aanbevolen het natriumgehalte met niet meer dan 

0,5 mmol/l per uur te laten stijgen. Wanneer er echter bij 

een ernstige hyponatriëmie duidelijke cerebrale sympto-

men aanwezig zijn, is het raadzaam de patiënt eerst uit 

de gevarenzone te halen door het natriumgehalte met 

behulp van iso- of hypertoon zout binnen enkele uren tot 

120 mmol/l te verhogen en pas daarna op het langzame 

schema over te gaan. 

Casuïstiek 

• Een 30-jarige man met een onverklaard coma

• Hyponatriëmie bij gebruik van thiazidediuretica: let 

op combinaties van geneesmiddelen die dit effect 

versterken

• Hyponatriëmie: adequate behandeling op geleide 

van te berekenen uitkomsten

• Hyponatriëmie als klinische manifestatie van hypo-

pituïtarisme door neurosarcoïdose

11.4.2   Hypernatriëmie

Hypernatriëmie kan theoretisch het gevolg zijn van een 

overmatige zoutbelasting, maar dit komt in de praktijk 

vrijwel niet voor. Verlies van water staat derhalve centraal. 

De meest voorkomende oorzaken zijn osmotische diarree 

en versterkte perspiratio insensibilis bij koorts. Ook bij 

glucoseverlies met de urine kan door de osmotische diu-

rese zoveel water worden uitgescheiden dat het natrium-

gehalte in het plasmawater stijgt. Een passagère hyperna-

triëmie wordt soms waargenomen na zware lichamelijke 

inspanning, hetgeen niet zozeer berust op excessief wa-

terverlies als wel op waterverplaatsing van het extra- naar 

het intracellulaire compartiment. 

Kernpunt

• Hypernatriëmie is vrijwel altijd het gevolg van een 

tekort aan extracellulair water (uitdroging).

De normale reactie op (dreigende) hypernatriëmie is een 

versterkte afgifte van ADH, waardoor de waterexcretie 

afneemt. Nog belangrijker echter is dat het dorstcentrum 

gestimuleerd wordt. Normaal gesproken is de osmore-

gulatie zo effectief dat de plasmaosmolaliteit nauwelijks 

De verminderde wateruitscheiding bij hypothyreoïdie en 

bijnierinsufficiëntie is het gevolg van een toegenomen 

ADH-secretie. De mechanismen die hierbij betrokken 

zijn, zijn nog niet volledig opgehelderd. Er zijn overi-

gens vele ziekten die gepaard kunnen gaan met een ex-

cessieve afgifte van ADH: het syndroom van de inappropriate 

ADH-secretie (SIADH). Ook diverse medicamenten kun-

nen een dergelijk syndroom veroorzaken. Bij het SIADH 

is de ADH-spiegel ondanks een lage plasmaosmolaliteit 

toch verhoogd. Het is niet altijd even gemakkelijk om 

een hyponatriëmie ten gevolge van volumedepletie 

te differentiëren van een hyponatriëmie bij SIADH. 

Klinische tekenen van dehydratie, een gestegen creati-

ninegehalte in het bloed en een lage uitscheiding van 

natrium in de urine (<10 mmol/l) pleiten voor het eerste. 

Bij SIADH is er sprake van euvolemie, creatinine (en ook 

urinezuur) in het bloed is laag en de uitscheiding van 

natrium in de urine bedraagt meer dan 20 mmol/l (het 

zout wordt uitgescheiden om te compenseren voor de 

‘wateroverlast’). 

Kernpunt

• De diagnose SIADH kan alleen per exclusionem 

gesteld worden. Essentieel daarbij is dat de patiënt 

een normale volumestatus heeft. 

In zeldzame gevallen, zoals bij psychogene polydipsie, is 

de hyponatriëmie niet het gevolg van een primair defect 

in de wateruitscheiding; de inname van water is dan zo 

groot dat het wateruitscheidend vermogen van de nier 

wordt overschreden. Vooral tijdens zwangerschap treedt 

een resetting van de osmostat op: de drempelwaarde van 

de osmolaliteit voor de ADH-afgifte is verlaagd. 

Symptomen van hyponatriëmie zijn vooral neurolo-

gisch van aard en kunnen variëren van een lichte verward-

heid tot coma. De verschijnselen zijn heviger naarmate de 

hyponatriëmie ernstiger of sneller ontstaan is en berusten 

grotendeels op overhydratie van het cerebrum. Om snel 

tot een juiste diagnose te komen, bepaalt men de osmola-

liteit van urine (en eventueel plasmawater) en meet men 

de natriumconcentratie in de urine. Een normale of ver-

hoogde osmolaliteit in plasmawater komt voor bij hyper-

glykemie, uremie of de aanwezigheid van toxische stoffen 

in het interstitium. Bij een werkelijke hypo-osmolaliteit 

wijst een lage osmolaliteit van de urine (minder dan 100 

mosmol/kg) op volledige suppressie van het ADH zoals bij 

polydipsie. In het andere geval moet de natriumconcen-

tratie van de urine uitsluitsel geven over het al dan niet 

bestaan van volumedepletie. Een natriumconcentratie 

boven de 20 mmol/l sluit een volumedeficit (tenzij door 

diuretica, bijnierschorsinsufficiëntie of salt-losing nephritis) 

vrijwel uit. Geregeld doet zich het dilemma voor of een 

hyponatriëmie nu berust op een SIADH of niet. Er kan 

niet genoeg benadrukt worden dat de diagnose SIADH 
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natriëmie oplevert, zal men de osmolaliteit van de urine 

bepalen. Een waarde van meer dan 800 mosmol/l wijst 

op een redelijk normaal concentrerend vermogen van de 

nier. Bij centrale of nefrogene diabetes insipidus zal de 

osmolaliteit van de urine lager zijn: soms minder dan 300 

mosmol/l. Zo nodig wordt de reactie op exogeen ADH ge-

test en in sommige gevallen is een dorstproef geïndiceerd. 

Zeker wanneer de hypernatriëmie al enige tijd bestaat, 

is snelle correctie van deze afwijking ongewenst. De her-

senen hebben zich osmolair aangepast en een abrupte 

daling van de plasmaosmolaliteit zal dan leiden tot water-

verplaatsing naar en overhydratie van dit weefsel. Zowel 

voor de reeds langer bestaande hyponatriëmie als voor de 

niet-acute hypernatriëmie geldt dat de snelheid waarmee 

het plasmanatrium tijdens behandeling verandert niet 

groter mag zijn dan 0,5 mmol/l per uur.

Kernpunt

• Correctie van zowel hypo- als hypernatriëmie dient 

zeer geleidelijk te gebeuren.
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verandert. Bij ouderen is het dorstmechanisme echter 

minder efficiënt, ondanks een normale ADH-secretie, 

zodat zij eerder een hypernatriëmie zullen ontwikkelen. 

Met enige overdrijving zou men kunnen stellen dat zich 

bij een intact dorstmechanisme en voldoende beschik-

baarheid van water geen hypernatriëmie zal ontwikke-

len. 

Kernpunt

• Ouderen ontwikkelen sneller hypernatriëmie om-

dat bij hen het dorstmechanisme minder efficiënt 

werkt. 

Een niet-alledaagse, maar wel belangrijke stoornis die 

leidt tot een toestand van hyperosmolaliteit is de zoge-

noemde diabetes insipidus. Hiervan bestaan twee vor-

men. Bij de centrale diabetes insipidus is geen of slechts 

gedeeltelijke secretie van ADH mogelijk. Nefrogene 

diabetes insipidus daarentegen wordt gekenmerkt door 

renale ongevoeligheid voor het antidiuretische hormoon. 

Deze afwijkingen worden gedetailleerd besproken in 

paragraaf 19.2.2 en 14.9.3. 

Evenals bij hyponatriëmie zijn de symptomen van 

hypernatriëmie overwegend neurologisch van aard. Suf-

heid en algehele zwakte kunnen overgaan in insulten en 

coma, en uiteindelijk tot de dood leiden. Deze verschijn-

selen berusten op dehydratie van hersenweefsel ten ge-

volge van waterverplaatsing van cerebrum naar plasma. 

Merkwaardigerwijs reageert het hersenweefsel op deze 

toestand met het ‘aanmaken’ van nieuwe intracellulaire 

osmolen, hetgeen na enige tijd resulteert in rehydratie 

van de hersenen. 

Als het klinische beeld waarmee de patiënt zich presen-

teert niet direct een duidelijke verklaring voor de hyper-
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Zuur-basenevenwicht en 
kaliumhuishouding
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Inleiding

De concentraties van waterstof- en kaliumionen worden 

binnen zeer nauwe grenzen gereguleerd. Veel essentiële 

functies, zoals de membraanpotentiaal en eiwitinterac-

ties, zijn hiervan afhankelijk. H+- en K+-ionen bevinden 

zich zowel intra- als extracellulair. 

Voor zowel de renale excretie als het transcellulaire 

evenwicht zijn H+ en K+ met elkaar in competitie. Stoor-

nissen van de extracellulaire [H+] en [K+] komen daarom 

vrijwel gelijktijdig voor. Veel klinische situaties gaan 

gepaard met verstoringen in de [H+]- en de [K+]-huishou-

ding: braken, diarree, gebruik van medicatie (diuretica), 

nierfunctiestoornissen, hormoonstoornissen (bijnier-

schorsinsufficiëntie, diabetische ontregeling), intoxicaties 

enzovoort. Om deze redenen worden ze in dit hoofdstuk 

gezamenlijk besproken.

12.1  Zuur-basenevenwicht

12.1.1   Fysiologie

Zuurproductie
Dagelijks produceert het menselijk lichaam een grote hoe-

veelheid zuur (H+-ionen) en zet die om door de verbranding 

van glucose, vetzuren en aminozuren. Tijdens dit metabo-

lisme ontstaan organische zuren zoals melkzuur, ketozuren 

en citroenzuur. Onder normale omstandigheden (lees: 

aerobe verbranding) bestaan deze tussenproducten slechts 

kort en in lage concentraties, aangezien ze snel en volledig 

worden afgebroken in de citroenzuurcyclus (en oxidatieve 

fosforylering) tot neutraal H
2
O en het zwakke zuur kool-

stofdioxide (CO
2
). De aerobe verbranding van organische 

zuren levert geen netto zuurproductie op, omdat de dage-

lijkse productie van ongeveer 15.000 mmol CO
2
 ook snel en 

efficiënt wordt geventileerd via de longen. Onder bepaalde 

klinische omstandigheden kan er echter sprake zijn van een 

toegenomen productie en/of een stagnerende klaring van 

organische zuren. In dat geval is er tijdelijk sprake van een 

netto zuurproductie, totdat de situatie weer is genormali-

seerd. Klinische voorbeelden hiervan zijn melkzuuracidose, 

ketoacidose en intoxicaties (zie intermezzo 12.1). 

  Intermezzo 12.1 

Melkzuuracidose

Melkzuuracidose ontstaat doordat het overschot aan 

pyruvaat dat de oxidatieve capaciteit van de citroen-

zuurcyclus (tijdelijk) te boven gaat, wordt afgevoerd in 

een metabool doodlopende maar reversibele zijweg. 

Onder anaerobe omstandigheden zet het enzym lac-

taatdehydrogenase (LDH) pyruvaat om in lactaat, en 

omgekeerd onder aerobe omstandigheden van lactaat 

naar pyruvaat. Zo wordt de circa 1200 mmol melkzuur 

die per dag ontstaat, via de gluconeogenese weer in 

de lever teruggevormd tot glucose. Bij shock accumu-

leert melkzuur door enerzijds een toegenomen pro-

ductie door anaerobe verbranding in de spieren onder 

invloed van weefselhypoxie, en anderzijds door een 

verminderde afbraak en door excretie van melkzuur in 

lever en nier door een afgenomen circulatie. Bij een 

lactaat van ≥ 5 mmol/l spreken we van melkzuur- of 

lactaatacidose. Er ontstaat lactaatacidose doordat 

melkzuur (H+-lactaat–) dissocieert tot [H+] en de zoge-

noemde zuurrest [L-lactaat–]. De mate van dissociatie 

is afhankelijk van de sterkte van een zuur. Wanneer de 

circulatie herstelt, kan het lactaat–-anion later alsnog 

aeroob (met drie O2-moleculen) worden verbrand tot 

H2O, CO2 en HCO3
–. Ook hier is de netto zuurproductie 

slechts van tijdelijke aard. De behandeling bestaat dus 

voornamelijk uit het herstel van circulatie en weefsel-

oxygenatie. 

Ook bepaalde medicijnen (metformine, antivirale 

geneesmiddelen) kunnen tot L-lactaat–-accumulatie 

leiden door interferentie met de citroenzuurcyclus en 

door oxidatieve fosforylering. Bacteriële overgroei in 

de darm kan leiden tot accumulatie van het enantio-

meer D-lactaat–, hetgeen leidt tot netto zuurproductie 

omdat (L-)lactaatdehydrogenase dit D-lactaat– slecht 

kan verwerken.

Ketoacidose

Een andere conditie waaronder [H+]-ionen snel kun-

nen accumuleren, is wanneer er een afgenomen be-

schikbaarheid of werking van insuline is. De afname 

van insuline leidt tot een verminderde remming van 

de lipolyse en dientengevolge tot een toegenomen 

aanbod van vrije vetzuren aan de lever. De verbranding 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_12, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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γ-glutamylcyclus. De metabole effecten van salicylaten 

zijn complex. Salicylaat remt de citroenzuurcyclus en 

ontkoppelt de oxidatieve fosforylering. Het stimuleert 

verder de glycogenolyse en lipolyse met de stapeling 

van melkzuur en ketozuren. Tevens stimuleert het 

direct het ademcentrum met een toename van de 

ventilatie. Salicylaat zelf is een erg zwak zuur en draagt 

niet significant bij aan de zuurproductie bij een sali-

cylaatintoxicatie. Ook intoxicaties kunnen dus leiden 

tot een tijdelijke nettoproductie van organische zuren. 

Bij het dagelijkse metabolisme worden niet alleen organi-

sche maar ook anorganische zuren gevormd, zoals H
3
PO

4
 

en H
3
SO

4
. Deze anorganische zuren zijn geen tussenpro-

ducten maar eindproducten. Ze worden niet zoals organi-

sche zuren verder gemetaboliseerd, maar dissociëren wel. 

Het H+ wordt gebufferd volgens de reactie:

(H+ + H
2
PO

4
–) + (Na+ + HCO

3
–) ↔ Na+ + H

2
PO

4
– + H

2
O + CO

2

Het CO
2
 wordt terstond geventileerd. De overgebleven 

zuurresten, fosfaat (H
2
PO

4
–) en sulfaat (H

2
SO

4
–), zijn zelf 

ook zuren die alleen renaal worden geklaard. Het zijn 

hoofdzakelijk de anorganische zuren die bijdragen aan 

de netto zuurproductie per dag. Er is op deze wijze een 

aanzienlijke netto H+-productie van ongeveer 1 mmol/

kg lichaamsgewicht per dag, vooral afkomstig van het 

eiwitmetabolisme. Ondanks de dagelijkse productie van 

ongeveer 70 mmol H+, is de hoeveelheid vrije [H+]-ionen 

in het lichaam in verhouding hiermee erg klein (immers 

slechts 40 nmol/l). De concentratie hiervan is bijna een 

miljoen keer lager dan die van natrium, kalium, chloor of 

bicarbonaat. 

Kernpunten

• Het lichaam produceert dagelijks organische en an-

organische zuren door de verbranding van glucose, 

vetzuren en aminozuren.

• Het zijn hoofdzakelijk de anorganische zuren die 

bijdragen aan de netto zuurproductie per dag.

• Onder klinische omstandigheden kan er een tijde-

lijke toename zijn van organische zuren door een 

toegenomen productie en/of een verminderde 

klaring.

Buffersystemen en zuurexcretie
Om de vrije [H+] binnen zulke nauwe grenzen te houden, 

is een buffersysteem noodzakelijk. Buffers zorgen ervoor 

dat grote verschuivingen in de vrije [H+] tot een minimum 

worden beperkt, maar ze kunnen veranderingen niet vol-

ledig voorkomen. Het belangrijkste extracellulaire buffer-

systeem om homeostase te handhaven is het bicarbonaat-

buffersysteem. Dit systeem is erg efficiënt in het bufferen 

van vrije vetzuren in de lever leidt vervolgens tot een 

verhoogde vorming van ketozuren (acetoazijnzuur, 

aceton en bètahydroxyboterzuur). Ketozuren worden 

renaal uitgescheiden, maar bij diabetische ketoacidose 

is meestal ook sprake van een osmotische diurese en 

een prerenale nierfunctiestoornis ten gevolge van hy-

perglykemische ontregeling. Ook hier zorgt de combi-

natie van een verhoogde productie van ketozuren door 

de lever met een verminderde klaring van de nier tot 

versnelde stapeling van H+-ionen en ketozuurresten. 

Een diabetische ketoacidose kan snel (uren tot dagen) 

en ernstig (pH < 7,1 en bicarbonaat < 10 mmol/l) ver-

lopen. De acute behandeling bestaat primair uit het 

corrigeren van de volumestatus door middel van (glu-

cose)zoutinfusies en het stoppen van de lipolyse door 

intraveneuze insulinetoediening. Er bestaat meestal 

geen indicatie voor bicarbonaatbehandeling (alleen bij 

pH < 7,1). Elektrolyten zoals natrium, kalium, bicarbo-

naat en fosfaat worden nauwgezet vervolgd.

Een ketoacidose die gepaard gaat met hypoglykemie 

door vasten en/of door het plotseling staken van alco-

hol bij chronische alcoholisten, verloopt meestal mild. 

Door chronisch alcoholgebruik is de gluconeogenese 

onderdrukt, waardoor een verlaagde glucoseproduc-

tie en insulineafgifte bestaat. Zolang alcohol wordt 

gedronken, blijft de productie van ketozuren echter 

beperkt via een nog onbekend mechanisme. Wanneer 

de alcoholinname wordt gestaakt, zal de productie van 

bètahydroxyboterzuur fors toenemen en tot alcoholi-

sche ketoacidose leiden. Bètahydroxyboterzuur wordt 

echter niet door middel van de urinedipstick-methode 

gedetecteerd. Het onder deze condities toedienen van 

insuline verergert de hypoglykemie en is gevaarlijk; de 

juiste behandeling is het geven van 5% dextrosewater 

na 250 mg thiamine i.m. en vervolgen met elektroly-

ten zoals kalium en fosfaat.

Intoxicaties

Intoxicaties kunnen leiden tot accumulatie van orga-

nische zuren uit de citroenzuurcyclus en andere meta-

bole processen. Zo wordt methanol via formaldehyde 

omgezet tot mierenzuur. Dit toxische metaboliet kan 

leiden tot retinaschade, neurologische problemen 

(insulten, coma) en nierfunctiestoornissen. 

Ethyleenglycol (antivries) wordt via glycolzuur om-

gezet tot hoofdzakelijk oxaalzuur, dat alleen renaal kan 

worden geklaard. Ook ethyleenglycol kan nierfunc-

tiestoornissen geven door acute tubulusnecrose en 

calciumoxalaatvorming (urinesediment). Bij een milde 

methanol- of ethyleenglycolconcentratie ( >0,2‰) 

wordt als therapie ethanol of fomepizol aanbevolen. 

Die middelen remmen competitief het enzym alcohol-

dehydrogenase. Bij een ernstigere methanol-/ethy-

leenglycolconcentratie ( >0,5‰), bij nierfunctiestoor-

nissen of bij progressie van symptomen onder etha-

nol/fomepizol kan hemodialyse worden overwogen.

Paracetamol kan in combinatie met antibiotica 

zoals flucloxacilline leiden tot accumulatie van het 

organische zuur 5-oxoproline door verstoring van de 
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de intracellulaire buffering compleet. De belangrijkste 

intracellulaire buffersystemen zijn eiwitten, fosfaten en 

hemoglobine. Ook alkalische calciumzouten in bot, zoals 

hydroxyapatiet, spelen een belangrijke rol bij het buffe-

ren van [H+]. De verhouding van extracellulaire en intra-

cellulaire buffering is ongeveer half om half. 

Bovenstaande impliceert dat er per dag ook zo’n 70 

mmol nieuw HCO
3

– gegenereerd moet worden. De enige 

wijze waarop dit kan gebeuren, is doordat de nier nieuw 

HCO
3

– genereert door tegelijkertijd [H+] uit te scheiden 

in de verzamelbuis (figuur 12.1). De nieren zijn in staat 

om H+ uit te scheiden in de gespecialiseerde cellen van de 

verzamelbuis (intercalaire cellen type A). Het H+-ion wordt 

intracellulair gegenereerd door CO
2
 om te zetten in H+ en 

HCO
3

– met behulp van het enzym koolzuuranhydrase. Het 

ontstane H+ wordt naar het lumen van de verzamelbuis 

uitgescheiden via de H+-ATPase- en H+/K+-ATPase-trans-

van [H+], omdat accumulatie van H+-ionen (acidemie) de 

ademhaling stimuleert en leidt tot hyperventilatie en ver-

laging van de CO
2
-concentratie in het bloed. Het lichaam 

kan de ventilatie snel (binnen minuten) en efficiënt (er 

bestaat ventilatoire overcapaciteit) aanpassen. Daardoor 

bindt H+ snel aan HCO
3

– en vindt rechtsverschuiving van 

reactie (1) plaats.

H+ + HCO
3

– ↔ H
2
CO

3
 ↔ H

2
O+ CO

2
 → ventilatie via de 

longen (1)

De tweede reden dat het bicarbonaat een effectieve buffer 

is, is dat de concentratie hoog is ten opzichte van de vrije 

[H+] en er om die reden een overcapaciteit aanwezig is 

voor buffering, de zogenoemde alkalireserve. De dagelijk-

se zuurproductie van 70 mmol wordt initieel opgevangen 

door het bicarbonaatbuffersysteem; na enkele uren is ook 

Na
+

HCO3

–

glutamine

eiwit

2 NH4
+

NH4
+

NH3 + H
+

NA
+

NA
+

carboanhydrase

H
+

NH4
+ NH4

+

NH4
+

verzamel-
buis

H
+

ATP-
ase

urine

NH4
+   

     NH3
+

H
+

H
+

H
+

2 HCO3
–

+ 2-oxyglutaraat2–

Figuur 12.1 De nier en de [HCO3
–]-balans. In de proximale tubulus is er sprake van indirecte reabsorptie van gefiltreerd bicar-

bonaat. Het HCO3
– wordt eerst gevangen door H+-ionen, die in de proximale tubulus via de zogenoemde NHE3-pomp (Na+/H+ 

exchanger 3) worden uitgescheiden, tegelijkertijd met de resorptie van Na+. Het hierdoor ontstane H2CO3 wordt door luminale car-

boanhydrase gehydrolyseerd tot CO2 en H2O, die door de tubuluscel worden geresorbeerd en intracellulair door een ander isotype 

carboanhydrase opnieuw worden omgezet in H+ en HCO3
–. Het H+ wordt zo gerecycled en indirect wordt NaHCO3 geresorbeerd. 

Daarnaast wordt het aminozuur glutamine, dat bij afbraak van eiwitten vrijkomt, in mitochondriën van proximale tubuluscellen 

omgezet in 2NH4
+ en via 2-oxyglutaraat2 in 2HCO3

–.

In het distale nefron zijn er pompen die actief [H+] uitscheiden in het lumen (H+-ATPase en H+/K+-ATPase). Omdat op het niveau 

van de distale tubulus alle HCO3 geresorbeerd is, wordt de uitgescheiden [H+] niet langer gebufferd door HCO3
– in het lumen. Dit 

heeft tot gevolg dat nu netto [H+]-excretie plaatsvindt (maximale luminale [H+] 40 μmol/l) en de luminale pH sterk daalt (mini-

male pH 4,4). Dit is echter nog veel te weinig om de dagelijkse zuurproductie van ongeveer 70 mmol uit te scheiden. De [H+] wordt 

echter gebufferd door luminaal aanwezig (gefiltreerde) anorganische zuurresten (HPO4
2– en HSO4

2–) of door NH3. Dit NH3 wordt in 

de proximale tubuluscellen geproduceerd en kan, omdat het elektrisch neutraal is, door het niermerg heen naar het lumen van de 

verzamelbuis diffunderen. Na binding van [H+] tot NH4
+ kan het dit lumen niet meer uit en wordt uitgescheiden. Hoe lager de lumi-

nale pH, hoe meer NH4
+ wordt gevangen en uitgescheiden. Essentieel is dat de nieren de netto [H+]-excretie alleen kunnen variëren 

door NH4
+-excretie te variëren.



12

352  Interne geneeskunde

Kernpunten

• Het belangrijkste extracellulaire buffersysteem om 

homeostase te handhaven is het bicarbonaatbuf-

fersysteem.

• De initiële buffering wordt gedaan door de ex-

tracellulaire [HCO3
–]; na enkele uren is ook de 

intracellulaire buffering compleet. De verhouding 

van extracellulaire en intracellulaire buffering is 

ongeveer half om half.

• De nier genereert nieuw HCO3
– door tegelijkertijd 

H+ in de verzamelbuis uit te scheiden.

• De nier kan de dagelijkse H+-productie nauwelijks 

als vrij H+-ion uitscheiden, maar buffert H+ der-

halve aan stoffen (HPO4
2–, HSO4

2–, NH3) die renaal 

worden geklaard.

• Essentieel is dat de nieren de netto H+-excretie al-

leen kunnen variëren door de NH3-productie (NH4
+-

excretie) te variëren.

12.1.2   Zuur-basenstoornissen

Onder bepaalde klinische omstandigheden kan een ver-

storing van het evenwicht optreden. Voor het beoordelen 

van het zuur-basenevenwicht wordt gebruikgemaakt van 

de vergelijking van Henderson-Hasselbach (reactie 2) die 

voorvloeit uit reactie (1). Er is immers een vast verband 

tussen [H
2
CO

3
–] en pCO

2
. 

[H+] = (180 × [pCO
2
])/[HCO

3
–] in kPa (2)

of 

[H+] = (24 × [pCO
2
])/[HCO

3
–] in mmHg

waarbij 

pH = –log[H+]

Uit het bovenstaande volgt dat men de [HCO
3

–] kan bere-

kenen uit de pH en de pCO
2
. Dit gebeurt bijvoorbeeld met 

een bloedgasanalyse. Alleen de pH en de pCO
2
 worden ge-

meten; het apparaat berekent de bicarbonaatconcentratie 

via de vergelijking van Henderson-Hasselbach. Arteriële 

referentiewaarden zijn: pH 7,4 ± 0,02, pCO
2
 5,3 ± 0,3 kPa 

of 40 ± 2 mmHg, HCO
3

– 24 ± 2 mmol/l.

Stoornissen in het zuur-basenevenwicht worden pri-

mair aan de pH beoordeeld. Hierbij kunnen zich drie 

situaties voordoen. Ten eerste: de pH is verlaagd (pH 

< 7,38) en er is sprake van acidemie (toegenomen [H+]). 

Acidose is strikt genomen het klinische toestandsbeeld 

dat tot acidemie leidt. Als het bicarbonaat verlaagd is, 

spreken we van metabole acidose; als de pCO
2
 verhoogd 

is, van respiratoire acidose. Ten tweede kan de pH ook 

verhoogd zijn. In dat geval spreken we van een alkale-

mie (verlaagde [H+]). We spreken van metabole alkalose 

wanneer de bicarbonaatconcentratie verhoogd is en van 

respiratoire alkalose als de pCO
2
 verlaagd is. Tot slot kan 

het zijn dat de pH normaal lijkt maar dat de pCO
2
 en het 

porters. Het ontstane HCO
3

–-ion wordt aan het plasma 

afgegeven om de alkalireserve weer op peil te brengen. 

De luminale vrije H+-gradiënt in de verzamelbuis kan 

maximaal duizend keer de plasmavrije [H+] (40 nmol/l) 

bereiken en ligt rond de 40 μmol/l. De minimaal haalbare 

urine-pH bij deze concentratie is ongeveer 4,4. De vrije 

[H+]-concentratie in de urine (maximaal 40 μmol/l) is echter 

niet afdoende om de dagelijkse productie van 70 mmol 

zuur uit te scheiden. De nier lost dit op door de dagelijkse 

H+-productie niet als vrij H+-ion uit te scheiden, maar te 

bufferen aan stoffen die renaal worden geklaard. Ten eer-

ste aan resterend HCO
3

– dat niet werd geresorbeerd in de 

proximale tubulus en derhalve aan de distale tubulus wordt 

aangeboden (er vind hier echter geen netto zuurexcretie 

plaats). Ten tweede aan zuurresten zoals HPO
4

2– en HSO
4

2– 

waardoor deze als H
2
PO

4
– en H

2
SO

4
– worden uitgescheiden. 

Op deze manier scheidt het lichaam dagelijks ook ongeveer 

30 mmol anorganisch zuur weer uit. Ten derde buffert H+ 

aan ammoniak (NH
3
), dat als ammoniumion (NH

4
+) renaal 

wordt geklaard. NH
3
 is elektrisch neutraal en diffundeert 

vrij door het interstitium van de nier naar het lumen van de 

verzamelbuis. Eenmaal omgezet tot NH
4

+ kan het niet meer 

uit de verzamelbuis wegdiffunderen en wordt het uitge-

scheiden (figuur 12.1). Hoe lager de luminale pH, hoe meer 

NH
4

+ wordt gevangen en uitgescheiden. De gemiddelde 

ammoniakproductie is ongeveer 40 mmol per dag. De nier 

kan het aanbod van ammoniak reguleren doordat de proxi-

male tubulus na enkele dagen NH
3
 kan produceren uit 

glutamine. Essentieel is dat de nieren de netto H+-excretie 

alleen kunnen variëren door de NH
4

+-excretie te variëren. 

De renale aanpassing is dus beduidend langzamer dan de 

pulmonale aanpassing. De mate van H+-excretie staat niet 

alleen onder invloed van de plasma-pH en de pCO
2
, maar 

ook van de kalium- en aldosteronconcentratie. 

Normaliter is er met behulp van het bicarbonaatbuf-

fersysteem, de [H+]-excretie en de [HCO
3

–]-regeneratie 

door de nier sprake van een goede balans tussen productie 

en verwijdering van [H+]-ionen. Nierinsufficiëntie leidt 

echter tot zuurstapeling door een verminderde klaring 

van anorganische zuurresten (HPO
4

2– en HSO
4

2–) en een 

verminderde H+-excretie in distale tubuli.
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verhoogde anion gap. Het verlies van bicarbonaat wordt 

gekenmerkt door een normale anion gap.

Anion gap Een veelgebruikte berekening om na te gaan 

of er stapeling is van anionische zuurresten (bijvoorbeeld 

lactaat–) is de anion gap. Dit is het verschil tussen de [Na+] 

en de som van [Cl–] en [HCO
3

–]. De uitkomst hiervan is het 

denkbeeldige verschil tussen de ongemeten kationen (K+, 

Ca2+ enzovoort) en de ongemeten anionen (HPO
4

2–, lac-

taat–, albumine enzovoort). Dit verschil behoort constant 

te zijn. Met de huidige ionselectieve meetmethoden ligt 

de anion gap normaal tussen de 6-12 mmol/l (verschilt per 

laboratorium), maar in het geval van een abnormale opho-

ping van organische zuren zoals melkzuur, kan de anion 

gap flink stijgen. Dit komt omdat het H+ van de anioni-

sche zuurrest leidt tot verbruik van bicarbonaat terwijl de 

totale anionen (en daarmee kationen) op peil blijven door 

evenredige toename van anionische zuurresten. De daling 

van het bicarbonaat bij gelijkblijvende [Na+] en [Cl–] is der-

halve een goede reflectie van accumulatie van anionische 

zuurresten (organische zuren).

Het is belangrijk om te realiseren dat het belangrijkste 

anion het plasma-albumine is. In de berekening van de 

anion gap wordt aangenomen dat deze constant is. In 

het geval van bijvoorbeeld een nefrotisch syndroom of 

levercirrose kan sprake zijn van hypoalbuminemie. De 

gemeten waarde van de anion gap dient dan voor hypo-

albuminemie te worden gecorrigeerd om een indruk van 

de reële anion gap te krijgen. Dat gebeurt met de formule: 

AG
reëel

 = AG
gemeten

 + 0,25 (44 g/l – albumine
gemeten

 g/l). Bij een 

laag albuminegehalte van het bloed is de gemeten AG een 

onderschatting van de werkelijke AG.

De anion gap kan ook te laag zijn. Meestal wordt dit 

veroorzaakt door een meetfout van het lab. Andere verkla-

ringen zijn een vergeten correctie voor hypoalbuminemie, 

aanwezigheid van kationische paraproteïnen of toege-

nomen concentraties van ongemeten kationen (hyper-

calciëmie, hyperkaliëmie, lithiumintoxicatie enzovoort). 

Ook inname van medicatie die halide bevat, kan tot een 

verlaagde anion gap leiden. Ionen van jodide (I–), bromide 

HCO
3

– toch afwijkend zijn. Er zijn dan waarschijnlijk 

twee elkaar tegenwerkende mechanismen aan het werk 

die elkaar opheffen (een zogenoemde gemengde zuur-ba-

senstoornis). Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een lage 

pCO
2
 (hetgeen alkalose zou moeten geven) in combinatie 

met een lage [HCO
3

–] (hetgeen acidose zou moeten geven), 

waardoor de pH binnen de referentiewaarden kan komen 

te vallen. Dezelfde situatie kan zich voordoen als pCO
2
 

en [HCO
3

–] beide verhoogd zijn. Een normale pH met 

een afwijkend bicarbonaat en/of pCO
2
 is een gemengde 

zuur-basenstoornis tot het tegendeel is bewezen. Soms 

wordt een nomogram gebruikt om inzicht te krijgen in 

de onderliggende zuur-basenstoornis. Hoewel de stoor-

nis snel en eenvoudig door een nomogram inzichtelijk 

kan worden gemaakt, geeft het weinig informatie over 

de onderliggende oorzaak van de stoornis, noch van de 

mate van compensatie. Zo kunnen meervoudige stoornis-

sen gemakkelijker worden gemist. We zullen eerst verder 

ingaan op de vier enkelvoudige bloedgasafwijkingen.

Kernpunten

• Acidose is het klinische toestandsbeeld dat tot aci-

demie leidt. Als het bicarbonaat verlaagd is, spre-

ken we van metabole acidose; als de pCO2 verhoogd 

is, van respiratoire acidose.

• Alkalose is het klinische toestandsbeeld dat tot 

alkalemie leidt. Als het bicarbonaat verhoogd is, 

spreken we van metabole alkalose; als de pCO2 

verlaagd is, van respiratoire alkalose.

• Een normale pH met een afwijkend bicarbonaat 

en/of een afwijkende pCO2 is een gemengde zuur-

basenstoornis tot het tegendeel is bewezen.

Casuïstiek 

• Ketoacidose na staken van langdurig alcoholge-

bruik

• Een man met een ernstig klassiek melk-alkalisyn-

droom en een maagcarcinoom

Metabole acidose
Metabole acidose wordt gekarakteriseerd door een lage 

pH in combinatie met een lage [HCO
3

–]. Er zijn twee mo-

gelijke soorten van oorzaken hiervoor (tabel 12.1). Er kan 

sprake zijn van zuuraccumulatie en/of verlies van bicar-

bonaat. Zuuraccumulatie ontstaat door snelle vorming 

van zuren die op dat moment niet verder gemetaboliseerd 

of uitgescheiden kunnen worden. Dit gebeurt, zoals eer-

der vermeld, bij lactaatacidose en ketoacidose, maar kan 

ook ontstaan bij intoxicaties met bijvoorbeeld salicylaat, 

ethyleenglycol en methanol, en als gevolg van chroni-

sche nierinsufficiëntie. De vorm van metabole acidose 

waarbij zuren accumuleren, is gekarakteriseerd door een 

Tabel 12.1 Oorzaken van metabole acidose.

verhoogde productie van organische zuurresten:
 − melkzuuracidose
 − ketoacidose
 − 5-oxoproline
 − intoxicaties (salicylaat, ethyleenglycol, methanol)

verminderde excretie van anorganische zuurresten:
 − nierinsufficiëntie

verlies van [HCO3
–] via de nier:

 − proximaal-tubulaire acidose
 − distaal-tubulaire acidose
 − hypoaldosteronisme of gebruik van aldosteronantagonisten

verlies van [HCO3
–] via de darm: 

 − dunnedarmdiarree of -drainage
 − brickerlis
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den berekend. De bijdrage van ethanol aan de osmol gap 

(mosmol/l) is het ethanolpromillage (mg/ml) gedeeld door 

0,0461. Het getal 0,0461 is het moleculair gewicht van 

ethanol gedeeld door duizend. Als de osmol gap en het 

moleculair gewicht van de stof bekend zijn, kan ook het 

promillage van andere alcoholen berekend worden.

Kernpunten

• Metabole acidose, waarbij zuren accumuleren, 

wordt gekarakteriseerd door een verhoogde anion 

gap (AG). Renaal of gastro-intestinaal verlies van bi-

carbonaat wordt gekenmerkt door een normale AG.

• De anion gap is het verschil tussen [Na+] en de som 

van [Cl–] en [HCO3
–].

• Het belangrijkste anion in het plasma is albumine. 

In de berekening van de AG wordt aangenomen dat 

het albuminegehalte constant is. Bij een laag albu-

minegehalte van het bloed is de gemeten AG een 

onderschatting van de werkelijke AG.

• Voor het onderscheid tussen accumulatie van zuren 

(melkzuur, ketozuren, fosfaten en sulfaten bij chro-

nische nierinsufficiëntie) door ‘interne’ verstoring 

van het metabolisme of door ‘exogene’ stoffen 

(intoxicaties) bij een hoge AG metabole acidose, kan 

de osmol gap dienen.

• De osmol gap wordt berekend door de (daadwerke-

lijk) gemeten plasmaosmolaliteit (in mosmol/kg) te 

verminderen met de (theoretisch) berekende osmo-

lariteit (in mosmol/l).

• Het kalium helpt vaak te differentiëren tussen de 

verschillende oorzaken van een normale AG meta-

bole acidose.

• Een alternatieve diagnostische suggestie om on-

derscheid te maken tussen renaal dan wel gastro-

intestinaal bicarbonaatverlies bij een normale AG 

metabole acidose is de urine anion gap.

Bicarbonaatverlies Bij een normale anion gap metabole 

acidose (de zogenoemde hyperchloremische acidose) is er 

sprake van reëel bicarbonaatverlies. Dit kan zijn door ver-

lies van bicarbonaat via de darmen (bijvoorbeeld diarree, 

ileus, fistel, brickerlis) of vanuit de nier (proximale renale 

tubulaire acidose, gebruik van koolzuuranhydraserem-

mers zoals acetazolamide of topiramaat). Het kan ook zijn 

dat het eerder besproken mechanisme van generatie van 

nieuw bicarbonaat gestoord is (lage NH
4

+-excretie). Het 

kalium helpt vaak te differentiëren tussen de verschil-

lende oorzaken van een normale anion gap metabole 

acidose. Meestal gaat een acidose gepaard met hyperka-

liëmie, maar er is een aantal uitzonderingen op de regel 

(tabel 12.2).

Ook de urine-pH en andere parameters kunnen helpen 

onderscheid te maken tussen de verschillende tubulaire 

stoornissen die tot een normale anion gap metabole 

acidose kunnen leiden (tabel 12.3 en 12.4).

(Br–) of fluoride (F–) uit medicatie kunnen interfereren 

met de chloridemeting en worden dan geteld als twee of 

drie Cl–-ionen, waardoor de anion gap zelfs negatief kan 

uitvallen. 

Osmol gap Voor het onderscheid tussen accumulatie van 

zuren (melkzuur, ketozuren, fosfaten en sulfaten bij chro-

nische nierinsufficiëntie) door ‘interne’ verstoring van het 

metabolisme of door ‘exogene’ stoffen (intoxicaties) bij 

een hoge anion gap metabole acidose, kan de osmol gap 

dienen. De osmolaliteit van het bloed wordt hoofdzake-

lijk bepaald door elektrolyten, glucose en ureum. De os-

mol gap wordt berekend door de (daadwerkelijk) gemeten 

plasmaosmolaliteit (in mosmol/kg) te verminderen met 

de (theoretisch) berekende osmolariteit (in mosmol/l). De 

plasmaosmolariteit wordt berekend als 2 × Na+ (mmol/l) 

+ glucose (mmol/l) + ureum (mmol/l). Het verschil in een-

heden kan voor dit doel worden genegeerd onder de aan-

name dat 1 liter H
2
O = 1 kg. De normale osmol gap is < 10 

mosmol/l. De gemeten osmolaliteit komt dan overeen met 

de berekende osmolariteit. Een osmol gap > 10 mosmol/l 

is suggestief voor intoxicaties met stoffen (tolueen, paral-

dehyde, salicylaat, ethyleenglycol, methanol, isopropyl-

alcohol). De gemeten osmolaliteit is (door exogene osmo-

len) hoger dan op grond van de berekende osmolariteit 

verwacht mag worden. Uit de toename van de osmol gap 

kan zelfs het promillage van een alcoholintoxicatie wor-

Tabel 12.2 Oorzaken bicarbonaatverlies geordend 
naar kalium.

met serum-[K+] ↓:
 − bicarbonaatverlies gastro-intestinaal door diarree, galdrains, enz.
 − bicarbonaatverlies en excessieve terugresorptie van chloor in de darm 

bij urinedeviaties (bijv. brickerlis) 
 − proximale renale tubulaire acidose (RTA type 2): vaak ook proteïnurie, 

fosfaturie en glucosurie door proximale tubulusstoornis
 − distale renale tubulaire acidose (RTA type 1)

serum-[K+] ≈ of ↓:
 − renale tubulaire acidose type 4 (hypoaldosteronisme) 
 − interstitiële nefritis 
 − diversen: postketoacidose, verdunningsacidose, parenteraal kationi-

sche aminozuren, parenterale voeding

Tabel 12.3 Diagnostiek renale tubulaire acidose 
(RTA).

test RTA type 1 RTA type 2 RTA type 4 

plasma-K+ laag laag of normaal hoog

urine-pH bij 
acidose

> 5,5 < 5,5 variabel

fractionele HCO3
–-

excretie
< 5% > 10-15% < 5-10%

bijzonderheid nefrocalcinose
osteomalacie
nephrolithiasis

fosfaturie
glucosurie
Fanconi

respons op 
bicar bonaat-
behandeling

goed matig slecht
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Kernpunten

• Een metabool verlaagde pH stimuleert de chemo-

receptoren in de sinus caroticus en het ademha-

lingscentrum in de hersenstam.

• Het lichaam corrigeert de pCO2 voorspelbaar vol-

gens de formule pCO2 = 0,2 [HCO3
–] + 1,1 (± 0,3) 

kPa.

• Als de daadwerkelijk gemeten pCO2 lager is dan op 

basis van de compensatie verwacht mag worden, is 

er een mengbeeld met respiratoire alkalose.

• Als de daadwerkelijk gemeten pCO2 hoger is dan op 

basis van de compensatie verwacht mag worden, is 

er een mengbeeld met respiratoire acidose.

Compensatie Een metabool verlaagde pH stimuleert de 

chemoreceptoren in de sinus caroticus en het ademha-

lingscentrum in de hersenstam. Dientengevolge neemt 

de ventilatie toe en wordt CO
2
 afgeblazen, waardoor de 

arteriële pCO
2
 verlaagt en de pH stijgt tot aan de grens van 

normaal. Dit wordt respiratoire compensatie genoemd. 

Het lichaam corrigeert de pCO
2
 voorspelbaar volgens de 

formule pCO
2
 = 0,2[HCO

3
–] + 1,1 (± 0,3) kPa. Deze compen-

satieformule is nuttig om mengbeelden te onderkennen. 

Als de daadwerkelijk gemeten pCO
2
 lager is dan op basis 

van de compensatie verwacht mag worden, wordt er te 

De urine anion gap Een alternatieve diagnostische test 

om onderscheid te maken tussen renaal dan wel gastro-

intestinaal bicarbonaatverlies bij een normale anion gap 

metabole acidose is de urine anion gap. De urine anion 

gap (Na+ + K+ – Cl–) is behulpzaam in de detectie van 

renale acidificatiedefecten. Bij een normale anion gap 

metabole acidose ten gevolge van extrarenaal (gastro-in-

testinaal) of proximaal tubulair bicarbonaatverlies (RTA 

type 2) zal de nier de urine acidificeren door NH
4

+ uit 

te scheiden. Dit gebeurt samen met chloride. De urine 

anion gap is bij een normale anion gap acidose een in-

directe maat voor de NH
4

+-uitscheiding. De urine anion 

gap ligt tussen –10 en +10 mmol/l. Bij distale tubulaire 

stoornissen en afname van de renale NH
4

+-excretie (RTA 

type 1 en type 4) zal de Cl–-excretie verminderd zijn en 

de urine anion gap > 10 mmol/l worden. De urine anion 

gap is overigens geen zinvolle bepaling bij ketoacidose 

of hypovolemie. Bij hypovolemie zal het urine-Cl meest-

al < 25 mmol/l zijn, waardoor te weinig chloor distaal 

wordt aangeboden om NH
4

+ te kunnen uitscheiden als 

NH
4
Cl. Ketonen zijn anionen. Daardoor interfereren ze 

in de urine anion gap. Ook kationische paraproteïnen 

kunnen interfereren. 

Tabel 12.4 Etiologie renale tubulaire acidose (RTA).

RTA type 1 (distaal) RTA type 2 (proximaal) RTA type 4 (hypoaldosteronisme)

primair of idiopathisch:
 − familiair
 − sporadisch

primair of idiopathisch:
 − familiair
 − sporadisch

hyperreninemisch hypoaldosteronisme:
 − Addison
 − ACE-remmers
 − (laagmoleculaire) heparine
 − ketoconazol

genetisch:
 − ziekte van Ehlers-Danlos
 − ziekte van Marfan

aangeboren (fanconi-achtig):
 − cystinose
 − galactosemie
 − ziekte van Wilson
 − glycogeenstapelingsziekte I
 − tyrosinemie

hyporeninemisch hypoaldosteronisme:
 − diabetes mellitus
 − NSAID’s
 − calcineurineremmers
 − urineobstructie
 − sikkelcelziekte
 − jicht

immunologisch:
 − Sjögren
 − lupus
 − primaire biliaire cirrose
 − chronische rejectie
 − hypergammaglobulinemie

hyperparathyreoïdie:
 − primaire hyperparathyreoïdie
 − vitamine D-deficiëntie

distale tubulus disfunctie:
 − chronische tubulo-interstitiële ziekte

nefrocalcinose:
 − vitamine D-exces
 − idiopathische hypercalciurie
 − primaire hyperparathyreoïdie

medicatie/toxinen:
 − zware metalen (Pb, Cd, Hg)
 − acetazolamide
 − topiramaat en zonisamide

medicatie/toxinen:
 − spironolacton
 − amiloride
 − triamtereen
 − trimethoprim

medicatie/toxinen:
 − amfotericine
 − tolueen
 − lithium

overig:
 − multipel myeloom
 − amyloïdose
 − medullaire cystennieren

ernstige volumedepletie
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patiënten met een normale anion gap metabole acidose 

en een pre-existente hypokaliëmie (zie tabel 12.2). Een 

tweede overweging is dat natriumbicarbonaatsuppletie 

bij mensen met een hoge anion gap acidose (bijvoorbeeld 

lactaatacidose) makkelijk tot overcorrectie en dientenge-

volge metabole alkalose kan leiden, wanneer de organi-

sche zuurresten (als lactaat) bij herstel van de circulatie en 

oxygenatie alsnog worden verbrand tot HCO
3

–. Ten derde 

leidt het geven van bicarbonaat tot de productie van CO
2
 

(zie reactie 1). Vaak betreft het hier ernstig zieke patiënten 

die deels ook kunstmatig beademd worden. Het is dan 

belangrijk om dit extra gevormd CO
2
 wel af te blazen. Ver-

der bestaat er een kans op een toename van de cerebrale 

acidose, met coma als gevolg. De oorzaak hiervan is dat 

door toediening van HCO
3

– de plasma-[HCO
3

–] stijgt, zo-

dat de hyperventilatie afneemt en de pCO
2
 toeneemt. Dit 

speelt zich echter af buiten de bloed-hersenbarrière. De 

cerebrale [HCO
3

–] zal de stijging van de plasma-[HCO
3

–] 

slechts traag volgen omdat HCO
3

– (door zijn lading) niet 

gemakkelijk door de bloed-hersenbarrière dringt. Het 

CO
2
 dringt echter wel direct door, met als gevolg een toe-

name van de cerebrale acidose. Tot slot wordt er met het 

geven van NaHCO
3
 ook natriumbelasting gegeven, die 

kan leiden tot overvulling en decompensatio cordis. 

Een chronische metabole acidose veroorzaakt botont-

kalking (osteomalacie) als gevolg van buffering van de 

H+-ionen door calciumzouten. Dit wordt vooral gezien 

bij acidose ten gevolge van nierinsufficiëntie of RTA. Men 

moet hierbij de plasma-[HCO
3

–] tot minstens 20 mmol/l 

corrigeren, meestal door orale toediening van alkali 

(NaHCO
3
, calciumgluconaat).

Kernpunt

• De belangrijkste uitgangspunten bij de behandeling 

van metabole acidose zijn: 

 − behandel allereerst de onderliggende oorzaak 

van de toegenomen [H+]-productie;

 − ernstige acidose is gevaarlijk en vergt acute 

behandeling met bicarbonaat;

 − snelle volledige correctie van de pH is daarbij 

niet nodig en potentieel nadelig;

 − chronische acidose vergt, ook als deze niet 

ernstig is, chronische behandeling.

Casuïstiek 

• Metabole acidose ten gevolge van hyperalimen-

tatie; een gevaarlijke complicatie bij parenterale 

voeding

• Metabole acidose bij kinderen: het nut van de ‘an-

ion gap’

veel CO
2
 afgeblazen. Er is dan een andere stimulus voor 

het ademhalingscentrum dan de metabole acidose alleen, 

waardoor sprake is van een mengbeeld met respiratoire 

alkalose. Bij een mengbeeld corrigeert de pH niet tot aan 

de grens van normaal, maar komt binnen het referentie-

interval te liggen. 

Als de pCO
2
 hoger is dan op basis van de compensatie 

verwacht mag worden, is er sprake van een gecompromit-

teerde respons van de ademhaling (er wordt niet afdoende 

CO
2
 afgeblazen) en is er een mengbeeld met respiratoire 

acidose. 

Kernpunt

• Bij het beoordelen van een patiënt met een meta-

bole acidose moeten vijf vragen worden gesteld.

 − Is er sprake van een adequate respiratoire com-

pensatie?

 − Is er sprake van een stijging in de plasma anion 

gap?

 − Bij een hoge anion gap metabole acidose: is er 

sprake van een stijging in de plasma osmol gap?

 − Bij normale anion gap metabole acidose: wat is 

de kaliumconcentratie?

 − Is de metabole acidose acuut of chronisch?

Kliniek en behandeling Acute, ernstige acidose (HCO
3

– < 10 

mmol/l, pH < 7,1) is levensbedreigend. Het opvallendste 

symptoom is hyperventilatie (intens diepe ademhaling, 

zogenoemde kussmaul-ademhaling) als teken van respi-

ratoire compensatie. Bij dergelijke lage pH-waarden is de 

contractiekracht van het hart verminderd en komen ven-

triculaire ritmestoornissen voor. Neurologische stoornis-

sen (lethargie of zelfs coma) ontstaan bij het langer be-

staan van de acidose. Voorts kunnen symptomen bestaan 

in samenhang met de oorzaak van de acidose. Chronische 

metabole acidose (doorgaans HCO
3

– > 15 mmol/l) gaat over 

het algemeen niet gepaard met symptomen. Hierbij is de 

pH meestal vrijwel normaal door hyperventilatie, maar de 

hyperventilatie is niet sterk en valt klinisch niet op. 

Bij acute ernstige metabole acidose moet allereerst 

de onderliggende oorzaak van de H+-productie worden 

behandeld. Verder kan natriumbicarbonaat worden 

gegeven, maar dit is controversieel. In acute ernstige si-

tuaties wordt alleen zoveel natriumbicarbonaat gegeven 

als nodig is om de patiënt uit de gevarenzone te helpen, 

want er zijn potentiële nadelen. Ten eerste kan de kali-

umconcentratie door veranderingen in de pH sterk dalen, 

omdat de daling van [H+] in plasma aangevuld wordt door 

een [H+]-shift uit het intracellulaire compartiment. Om 

elektrische neutraliteit te bewaren, gaat [K+] van extracel-

lulair naar intracellulair met een risico op hypokaliëmie. 

Bij patiënten met een normale anion gap acidose (bicar-

bonaatverlies) en een verhoogde [K+] kan natriumbicarbo-

naatsuppletie daarom zinnig zijn. Dit is echter riskant bij 
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mie (primaire hyperparathyreoïdie, hydrochloorthia-

zidegebruik, vitamine D-suppletie). Hypercalciëmie 

zorgt voor osmotische diurese, afname van het 

volume en een daling in nierfunctie. Door de volu-

medepletie ontstaat een metabole alkalose. De me-

tabole alkalose remt de calciumexcretie door de nier, 

waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die gemakkelijk 

kan toenemen bij additionele bicarbonaatintake of 

volumeverlies (braken). De behandeling bestaat uit 

volumerepletie en staken van calciumverhogende 

medicamenten.

Syndromen van Bartter, Gitelman en Liddle

De syndromen van Bartter en Gitelman zijn zeldzame 

autosomaal recessieve aandoeningen met een ka-

rakteristiek elektrolytenpatroon. Dit patroon bestaat 

uit hypokaliëmie, metabole alkalose, hyperreninemie 

(met hyperplasie van het juxtaglomerulaire apparaat 

in de nier), hyperaldosteronisme en in sommige 

gevallen hypomagnesiumie. Het belangrijke onder-

scheid met primaire hyperaldosteronisme is dat deze 

mensen geen hypertensie hebben. Het syndroom 

van Bartter ontstaat door een mutatie in een Na+-K+-

2Cl–-cotransporter in de lis van Henle. Het effect van 

deze mutatie valt te vergelijken met de werking van 

een lisdiureticum. Het syndroom van Gitelman be-

treft een mutatie in een Na+-Cl–-cotransporter in de 

distale tubulus, waarvan het effect vergeleken wordt 

met de werking van een thiazidediureticum. In beide 

gevallen ontstaat volumedepletie en dientengevolge 

metabole alkalose. 

Het syndroom van Liddle is een zeldzame autoso-

maal dominante aandoening die zich kenmerkt door 

de trias hypertensie, hypokaliëmie en metabole alka-

lose. Het wordt veroorzaakt door een mutatie in het 

natriumkanaaltje in de verzamelbuis, waardoor deze 

in functie toeneemt. Het klinisch effect is gelijk aan 

primaire hyperaldosteronisme, maar de renine- en 

aldosteronspiegels zijn laag. De behandeling van de 

syndromen van Bartter, Gitelman of Liddle dient in 

overleg met een nefroloog te gebeuren.

Een bijzondere vorm van metabole alkalose ontstaat 

bij het gebruik van diuretica, omdat daar primair (Na+)

Cl–-verlies met de urine wordt geïnduceerd en dienten-

gevolge het extracellulaire volume kleiner wordt bij een 

min of meer constante [HCO
3

–]-concentratie. Dit wordt 

ook wel contractiealkalose genoemd. Bij het gebruik van 

diuretica, maar ook bij alle andere vormen van een ver-

laagd extracellulair volume, daalt de GFR meestal een 

beetje (en daarmee de hoeveelheid gefiltreerde [HCO
3

–]) 

en is er doorgaans sprake van een verhoogde indirecte 

terugresorptie in de proximale tubuli door de glomeru-

lotubulaire feedback. Ten slotte kan ook een verhoogd 

aldosteron bijdragen, omdat een verlaagd extracellulair 

volume en dientengevolge de GFR de H+-ATPase-pomp 

in de corticale en medullaire verzamelbuisjes stimuleert, 

Metabole alkalose
Een metabole alkalose is gekarakteriseerd door een ver-

hoogde [HCO
3

–] in combinatie met een verhoogde pH. Als 

eerste moet men toediening van exogeen alkali uitsluiten 

(bloedtransfusies bevatten citraat, NaHCO
3
-infusie, melk-

alkalisyndroom). Indien er geen sprake is van exogeen 

alkali, wordt een primaire verhoging van plasma-[HCO
3

–] 

meestal veroorzaakt door verlies van [H+] en/of [Cl–] in 

de tractus digestivus (braken, maaghevel of darmfistel) 

of urine (diuretica, syndromen van Bartter en Gitelman, 

ernstige hypomagnesemie/hypokaliëmie).

Bij [H+]-verlies zijn de H+-ionen afkomstig van de intra-

cellulaire dissociatie van H
2
CO

3
: CO

2
 + H

2
O ↔ H

2
CO

3
 ↔ H+ 

+ [HCO
3

–]. Voor iedere mmol H+ die verloren gaat, wordt 

een gelijke hoeveelheid HCO
3

– achtergehouden.

Chronisch Cl–-verlies leidt tot metabole alkalose, omdat 

het lichaam bij verlies van [Cl–] een equivalente hoeveel-

heid [HCO
3

–] moet aanhouden om met [Na+] te associëren 

teneinde elektrische neutraliteit te behouden. Er is dus 

(tijdelijk) een relatieve toename aan natriumbicarbonaat. 

In respons hierop zal het lichaam eerst proberen (het rela-

tieve overschot aan) natriumbicarbonaat uit te scheiden, 

met als gevolg een relatief natriumtekort, een verminderd 

effectief circulerend volume en aldosteronstimulatie. Se-

cundair hieraan zullen een toegenomen H+- en K+-secretie 

maar een HCO
3

–-resorptie volgen en wordt de metabole 

alkalose onderhouden. Een chlorideconcentratie in urine 

differentieert tussen renaal of extrarenaal verlies van [Cl–]. 

Bij metabole alkalose is het urine-Cl– een betere maat 

voor een verminderd effectief volume dan het urine-Na+, 

omdat in het beginstadium van de metabole alkalose eerst 

het exces aan natriumbicarbonaat wordt uitgescheiden. 

Intercalaire cellen type A van de verzamelbuis scheiden 

H+ uit naar de urine, terwijl type B-cellen bicarbonaat 

uitscheiden.

  Intermezzo 12.2 

Melk-alkalisyndroom (syndroom van Bur-

nett)

Het melk-alkalisyndroom wordt gekenmerkt door de 

trias metabole alkalose, hypercalciëmie en nierfunc-

tiestoornis. Vroeger kwam deze aandoening frequen-

ter voor door inname van grote hoeveelheden melk 

met natrium- of magnesiumbicarbonaat als therapie 

tegen maagulcera. Met de komst van H1-antagonis-

ten en protonpompremmers daalde de incidentie. 

Tegenwoordig is er weer een stijging van de inci-

dentie door de toegenomen nadruk op calcium- en 

vitamine D-suppletie bij mensen met osteoporose 

of een chronische nierfunctiestoornis. Het is nu de 

derde oorzaak van hypercalciëmie na primaire hy-

perparathyreoïdie en maligniteiten. De symptomen 

zijn gelijk aan die van hypercalciëmie. Het syndroom 

wordt veroorzaakt door inname van veel calcium bij 

mensen die al een neiging hebben tot hypercalcië-
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Compensatie Een metabool verhoogde pH onderdrukt 

het ademhalingscentrum in de hersenstam. Dientenge-

volge neemt de ventilatie af en wordt minder CO
2
 afge-

blazen, waardoor de arteriële pCO
2
 stijgt en de pH daalt 

tot aan de grens van normaal. Het lichaam corrigeert 

de pCO
2
 voorspelbaar volgens de formule: pCO

2
 = 0,1 

[HCO
3

–] + 2,8 (± 0,2) kPa. Als de daadwerkelijk gemeten 

pCO
2
 hoger is dan op basis van de compensatie verwacht 

mag worden, is er sprake van een mengbeeld met res-

piratoire acidose. Vooral bij patiënten met chronische 

longziekten die ook vaak diuretica gebruiken, kan deze 

situatie zich voordoen en leiden tot hypoxie. Hier komt 

nog bij dat alkalose de O
2
-hemoglobine dissociatiecurve 

naar links verschuift, waardoor O
2
 minder goed afgege-

ven wordt. Er kan zich dan een drievoudige zuur-basen-

stoornis voordoen, waarbij naast de metabole alkalose 

en de respiratoire acidose, door hypoxie en lactaatpro-

ductie ook nog een metabole acidose kan ontstaan. 

Indien de daadwerkelijke pCO
2
 lager is dan voor-

speld, is er tevens sprake van een respiratoire alkalose. 

Er bestaat dan wel een risico op respiratoire uitputting 

(en respiratoire acidose), vooral bij ouderen wanneer de 

pCO
2
 < 2,7 kPa.

Bij een mengbeeld corrigeert de pH niet tot aan de 

grens van normaal, maar komt de pH binnen het refe-

rentie-interval te liggen. 

waardoor er een netto [H+]-secretie plaatsvindt (alsmede 

[HCO
3

–]-reabsorptie; zie figuur 12.1). Dit betekent dat 

volumedepletie één van de belangrijkste oorzaken is voor 

een chronische metabole alkalose. 

Bij elke metabole alkalose moet men zich echter niet 

alleen afvragen waarom deze ontstaat, maar ook waar-

om die onderhouden wordt. De nier is immers goed in 

staat om HCO
3

– uit te scheiden in de verzamelbuisjes 

(intercalaire cellen type B, die als het ware een spiegel-

beeldwerking hebben van de hiervoor beschreven in-

tercalaire cellen type A). Een verlaagd effectief volume, 

een verhoogde aldosteronconcentratie, hypokaliëmie 

en een verhoogde pCO
2
 met als gevolg een verhoogde 

distale HCO
3

–-terugresorptie en H+-excretie zijn (vaak 

in samenspel) redenen waarom een metabole alkalose 

persisteert (tabel 12.5).

Er zijn een paar oorzaken waarbij er sprake is van 

een alkalose en waarbij het extracellulaire volume juist 

geëxpandeerd is (tekenen van overvulling, hypertensie). 

Dit is het geval wanneer er primair sprake is van een 

hyperaldosteronisme of een aldosteronachtige werking 

die niet secundair is aan een verminderd effectief cir-

culerend volume. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij 

de ziekte van Conn, de ziekte van Cushing, of drop- en 

zoethoutgebruik (glycerretinezuur). De ratio plasma-

renine en plasma-aldosteron kan dan helpen om verder 

onderscheid te maken in de oorzaak. 

Kernpunten

• Exogene alkalitoediening kan een oorzaak zijn van 

metabole alkalose.

• Chronisch Cl–-verlies leidt tot metabole alkalose, 

omdat het lichaam bij verlies van [Cl–] een equi-

valente hoeveelheid [HCO3
–] moet aanhouden om 

met [Na+] te associëren teneinde elektrische neu-

traliteit te behouden.

• Bij metabole alkalose is het urine-Cl– een betere 

maat voor een verminderd effectief volume dan 

het urine-Na+, omdat in het beginstadium van 

een metabole alkalose eerst het exces natriumbi-

carbonaat wordt uitgescheiden.

• Intercalaire cellen type B van de verzamelbuis 

kunnen bicarbonaat uitscheiden naar de urine.

• Een verlaagd effectief volume, een secundair 

verhoogde aldosteronconcentratie, hypokaliëmie 

en een verhoogde pCO2 met als gevolg verhoogde 

distale HCO3
–-terugresorptie en H+-excretie zijn 

(vaak in samenspel) redenen waarom een meta-

bole alkalose persisteert.

• Bij een aantal oorzaken van metabole alkalose is 

het extracellulaire volume juist geëxpandeerd. 

Dit is wanneer er primair sprake is van een hy-

peraldosteronisme of van een aldosteronachtige 

werking die niet secundair is aan een verminderd 

effectief circulerend volume.

Tabel 12.5 Oorzaken metabole alkalose.

exogeen alkali:
 − melk-alkalisyndroom
 − natriumbicarbonaattoediening
 − plasma- of bloedtransfusies (citraat)

verminderde volumestatus (RR ↓):
 − urinechloride < 25 mmol/l

• braken
• diarree/fistel
• posthypercapnie
• hypokaliëmie

 − urinechloride > 40 mmol/l
• diuretica
• syndromen van Bartter en Gitelman
• ernstige hypokaliëmie (< 2 mmol/l)
• magnesiumdeficiëntie

toegenomen volumestatus (RR ↑ ):
 − verhoogd renine en aldosteron

• nierarteriestenose
• renineproducerende tumor
• diuretica

 − verlaagd renine, verhoogd aldosteron
• ziekte van Conn
• glucocorticoid remediable aldosteronism

 − verlaagd renine en aldosteron 
• drop/zoethout (glycerretinezuur)
• ziekte van Cushing of ACTH-producerende tumor
• syndroom van Liddle
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kan dit door de toegenomen metabole oxidatie sterk toe-

nemen. Omdat de arteriële PaCO
2
 bepaald wordt door de 

PaCO
2
 in de alveolaire lucht, is de ademhaling het primaire 

mechanisme waarlangs de PaCO
2
 gereguleerd wordt. Dit 

betekent dat voor iedere kPa-toename in arteriële PaCO
2
 

de [H+]-concentratie met 6 nmol/l stijgt. Derhalve leidt 

hypoventilatie tot een respiratoire acidose en omgekeerd 

leidt hyperventilatie tot een respiratoire alkalose (tabel 12.6 

en 12.7). De ademhalingsfrequentie wordt dan ook voor 

een belangrijk deel gereguleerd door centrale en perifere 

chemoreceptoren die reageren op een verandering in de 

[H+]-concentratie in het bloed. Bij een primaire respiratoire 

acidose is er dus sprake van een verhoogde PaCO
2
- en [H+]-

concentratie in het bloed. De oorzaak is primair gelegen 

in een onvermogen om de dagelijkse CO
2
-productie af te 

blazen. De belangrijkste buffering van niet-afgeblazen CO
2
 

vindt plaats door de rode bloedcellen (zie reactie 3).

H
2
CO

3
 + HB– ↔ HHB + [HCO

3
–] (3)

Kernpunten

• De ademhalingsfrequentie wordt voor een belang-

rijk deel gereguleerd door centrale en perifere che-

moreceptoren die reageren op een verandering in 

de [H+]-concentratie in het bloed.

• Hypoventilatie leidt tot respiratoire acidose, hyper-

ventilatie tot respiratoire alkalose.

• Hypoxie is een tweede belangrijke stimulus voor de 

ventilatie, zeker in de context van een chronische 

gecompenseerde respiratoire acidose.

• De pO2 in de alveolus is echter niet precies gelijk 

aan die in de bloedbaan, vanwege fysiologisch 

ondergeventileerde longdelen.

• De A-a-gradiënt van O2 geeft antwoord op de vraag 

of de longen zuurstof adequaat transporteren van 

de atmosfeer naar de longcirculatie.

De oxygenatie en de A-a-gradiënt  Een andere belangrijke 

stimulus voor ventilatie (respiratory drive) is de oxygenatie 

van het bloed. Bij mensen met chronische gecompen-

Kernpunt

• Bij het beoordelen van een patiënt met een meta-

bole alkalose moeten de volgende vragen gesteld 

worden.

 − Is er sprake van een adequate respiratoire com-

pensatie? 

 − Is er sprake van exogeen alkali? Zo niet:

 − Is er sprake van een ECV-depletie of -expansie? 

Meestal leveren de anamnese, het lichamelijk 

onderzoek en de bloeddruk al veel informatie 

over de mogelijke etiologie.

 − Bij afgenomen ECV: wat is de urine-[Cl–]? 

 − Bij toegenomen ECV: wat is de ratio plasma-

aldosteron en -renine?

Behandeling  Uit bovenstaande volgt dat bij hypovolemie 

het primair volstaat om het Na+-, K+- en Cl–-tekort aan te 

vullen met NaCl of KCl. Bij metabole alkalose ten gevolge 

van ernstig braken kan tevens een protonpompremmer 

helpen om het HCl-verlies te beperken. 

Bij hypervolemie en een teveel aan mineralocorticoïd 

kan een aldosteronblokker gegeven worden of een kalium-

sparend diureticum. Het is belangrijk te realiseren dat een 

laag kaliumgehalte een belangrijke factor is waarmee de 

metabole alkalose gehandhaafd blijft. Hierdoor ontstaat 

een intracellulaire acidose ([K+] gaat de cel uit, [H+] gaat de 

cel in) en in de intercalaire cel vertaalt zich dat in een ver-

hoogde NH
4

+-genese en terugresorptie van [HCO
3

–]. In-

terventies met koolzuuranhydraseremmers (bijvoorbeeld 

acetazolamide) zijn vaak minder effectief als therapie 

tegen metabole alkalose, omdat deze resulteren in een ver-

hoogd Na+(HCO
3

–)-aanbod aan de hoofdcel in de verzamel-

buis (ten gevolge van minder natriumbicarbonaatresorptie 

in proximale tubulus) met dientengevolge toegenomen 

kaliumexcretie, hypokaliëmie en het onderhouden van de 

metabole alkalose (zie ook paragraaf 12.2.1).

Respiratoire acidose en alkalose
Onder normale omstandigheden wordt ongeveer 10 mmol 

CO
2
 per minuut geproduceerd. Bij grote inspanningen 

Tabel 12.6 Oorzaken respiratoire acidose.

normale A-a-gradiënt (neuromusculair):
 − verminderde functie cerebrale ademhalingscentra (posthypoxie-

schade, trauma, bloeding)
 − intoxicaties (sedativa, narcotica)
 − aandoeningen van ademhalingsspieren en innervatie (bijvoorbeeld 

myasthenia, paralyse, syndroom van Guillain-Barré, neurotoxinen 
zoals curare, botulisme, tetanus, ernstige hypokaliëmie en hypofos-
fatemie (<0,3 mmol/l), kyfoscoliose)

verhoogde A-a-gradiënt (ventilatie-perfusie-mismatch):
 − restrictief longlijden (interstitiële longziekte, fibrose)
 − obstructief longlijden (emfyseem, obstructie)
 − hypoxie (longembolie, CO-intoxicatie, methemoglobulinemie, 

hartfalen)

Tabel 12.7 Oorzaken respiratoire alkalose.

normale A-a-gradiënt (neuro-cerebraal):
 − aandoening van het centrale zenuwstelsel (primair hyperventilatie-

syndroom, subarachnoïdale bloeding, cheyne-stokes-ademhaling)
 − psychogene hyperventilatie (pijn, angst)
 − intoxicaties (salicylaten, theofylline, catecholaminen)
 − zwangerschap
 − koorts, bacteriëmie (gramnegatieven)
 − herstelfase van metabole acidose
 − hyperthyreoïdie

verhoogde A-a-gradiënt (ventilatie-perfusie-mismatch):
 − stimulatie van de ademhalingsreceptoren in de longen (longaan-

doeningen)
 − atelectase, pneumonie, pneumothorax
 − hypoxie (longziekten, longembolie, hartfalen, hoogteziekte, CO-

intoxicatie, methemoglobulinemie)
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voren af te vragen wat de respiratoire stimulus is (hypoxie 

of hypercapnie) en wat de consequentie is van het geven 

van zuurstof voor de pCO
2
 en de ventilatie. Bij ernstige 

hypoxie moet zuurstof zeker niet onthouden worden, 

maar dient de pCO
2
 wel te worden gecontroleerd.

Gemengde zuur-basenstoornissen
Het meest ingewikkeld om te diagnosticeren zijn zoge-

noemde gemengde of meervoudige zuur-basenstoor-

nissen. Tabel 12.8 geeft een overzicht van de mogelijke 

combinaties van elkaar versterkende zuur-basenstoor-

nissen, elkaar compenserende zuur-basenstoornissen 

en zuur-basenstoornissen met verschillende pathoge-

nese.

De diagnose van een gemengde zuur-basenstoornis is 

altijd complex en berust op een systematische benadering 

van de patiënt en een geïntegreerde bloedgasanalyse. 

Zoals gezegd, geeft een nomogram geen inzicht in meer-

voudige stoornissen, noch in de onderliggende pathofysi-

ologie die aan de stoornissen ten grondslag ligt. 

Allereerst is het van belang om goede informatie over 

de voorgeschiedenis, de anamnese (medicijngebruik) 

en het lichamelijk onderzoek te verkrijgen. Als tweede 

moeten de laboratoriumgegevens systematisch worden 

geïnterpreteerd en moet de plasma anion gap worden 

berekend. Het is ook van belang om de te verwachten 

kwantitatieve veranderingen bij zuur-basenstoornissen, 

zoals eerder besproken in het hoofdstuk, hierbij mee te 

nemen. Soms kan een verhoogde plasma anion gap het 

enige teken zijn van een gestoorde zuur-basenstoornis. 

De belangrijkste additionele laboratoriumgegevens zijn 

plasmakaliumgehalte, glucose, ureum, creatinine, osmo-

laliteit en urineonderzoek naar pH, ketonurie, Cl–-con-

centratie en kristalurie. Soms is aanvullend toxicologisch 

onderzoek noodzakelijk.

De behandeling van een gemengde zuur-basenstoornis 

bestaat uit de behandeling van de afzonderlijke com-

ponenten. Hierbij moet steeds bedacht worden wat het 

systemische effect van de correcties kan zijn. Een snel 

herstel van gecombineerde respiratoire en metabole 

acidose door de ventilatie te herstellen zal bijvoorbeeld le-

vensreddend zijn voor een patiënt. Tegelijkertijd kan een 

snelle correctie van een metabole acidose met een daarop 

gesuperponeerde respiratoire alkalose tot hypoventilatie 

en hypoxie leiden. De meest voorkomende gemengde 

zuur-basenstoornis is de combinatie van een respiratoire 

acidose en een metabole alkalose. Hoewel maatregelen om 

de PaCO
2
 te verlagen doorgaans geïndiceerd zijn, bestaat 

er het risico van een enorme toename van de alkalose. Het 

is dan van belang om de metabole alkalose tegelijkertijd 

te corrigeren waarbij correctie van de alkalose ook de 

ademhalingsprikkel zal stimuleren (en de PaCO
2
 verder 

zal helpen verlagen).

seerde respiratoire acidose (bijvoorbeeld ernstige COPD) 

is hypoxie de belangrijkste stimulus voor ademhaling.

De A-a (alveolair-arteriële)-gradiënt van O
2
 geeft ant-

woord op de vraag of de longen zuurstof adequaat trans-

porteren van de atmosfeer naar de longcirculatie. Dit 

transport is adequaat als de A-a-gradiënt normaal is. De 

A-a-gradiënt is verhoogd bij intrapulmonale problemen. 

Zo is bijvoorbeeld de A-a-gradiënt normaal bij hypoventi-

latie door narcotica-intoxicatie en verhoogd bij aspiratie, 

atelectase, pneumonie of longembolieën (ventilatie-per-

fusie-mismatch). 

De pO
2
 in de alveolus is echter niet precies gelijk aan die 

in de bloedbaan vanwege fysiologisch ondergeventileerde 

longdelen. Bij gezonde jonge mensen is de arteriële pO
2
 

0,5-1,3 kPa lager en bij ouderen 2,0-2,6 kPa lager dan de 

pO
2
 in de alveoli. Bij hyperventilatie dient de pO

2
 bij ge-

zonde mensen ruim boven de 13 kPa te komen door een 

verminderde shunting van voorheen ondergeventileerde 

longdelen. Berekening van de A-a-gradiënt is vooral 

zinvol bij hypoxemie of veranderingen in de pCO
2
 als 

men geen goede schatting kan maken of er een adequate 

stijging of daling is van de pO
2
 bij een gegeven ventilatie 

(pCO
2
). De pO

2
 neemt echter af met de leeftijd. Een grove 

schatting van de gewenste pO
2
 kan als volgt gemaakt 

worden voor mensen ouder dan 40 jaar: pO
2
 = 105 – (leef-

tijd/2)/7,45 in kPa. Op zeeniveau is de A-a-gradiënt 20 – 

0,13 × paO
2
 – 0,16 × paCO

2
 (kPa). Bij intrinsieke longafwij-

kingen is de A-a-gradiënt > 2 kPa (> 2,7 kPa bij ouderen). 

Compensatie Een acute respiratoire acidose leidt tot een 

stijging van het bicarbonaat. In de acute situatie leidt dit 

tot een stijging van 1 mmol/liter HCO
3

– bij elke 1,3 kPa-

stijging in de PaCO
2
. In de chronische situatie zal ook de 

ammoniagenese door de nier toenemen en zal een toena-

me van 1,3 kPa in de pCO
2
 resulteren in een toename van 

3,5 mmol/l in de plasma-[HCO
3

–]. 

Voor respiratoire alkalose geldt het omgekeerde. In 

acute situaties treedt er een daling van 2 mmol HCO
3

– op 

per 1,3 kPa-daling in de pCO
2
. In chronische situaties daalt 

het HCO
3

– met 4 mmol per 1,3 kPa-daling in pCO
2
. 

Kernpunt

• Bij het beoordelen van een patiënt met een respi-

ratoire stoornis moeten de volgende vragen gesteld 

worden.

 − Is de respiratoire compensatie acuut of chro-

nisch?

 − Is er sprake van hypoxie?

 − Wat is de A-a-gradiënt?

Behandeling De behandeling bestaat voornamelijk uit 

het verhelpen van de onderliggende aandoening. Indien 

chronische hypoxie de drijvende kracht is achter respi-

ratoire acidose of alkalose, dient men zich echter van te 
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 − Bepaal of een respiratoire afwijking acuut/chro-

nisch is gecompenseerd. 

 − Wijkt de compensatie af van voorspeld, dan is 

er sprake van een meervoudige of gemengde 

afwijking.

• Stap 4: Bij metabole alkalose: zoek de oorzaak.

 − Exogeen alkali? Bepaal volumestatus.

 − Bij hypovolemie: bepaal de urine-[Cl–].

 − Bij hypervolemie: bepaal de ratio aldosteron/renine.

• Stap 5: Bij metabole acidose: bereken de anion gap 

(AG).

 − Corrigeer de AG voor hypoalbuminemie.

 − Bij verlaagde (of vals-normale) AG: zoek de oor-

zaak.

• Stap 6: Bij verhoogde AG metabole acidose: bepaal 

de osmol gap.

 − Bij normale osmol gap: zoek het ‘zuur’ (lactaat, 

ketonen, creatinine, 5-oxoproline).

 − Bij verhoogde osmol gap: zoek de exogene stof. 

• Stap 7: Bij verhoogde AG metabole acidose: bereken de 

AG-verhoging ten opzichte van de AG-normaalwaarde 

(ΔAG) gedeeld door de HCO3
–-verlaging ten opzichte 

van de normaalwaarde van 24 mmol/l (ΔHCO3
–).

 − Bij lactaatacidose of andere zuren is deze ver-

houding meestal 1,5/1 (door additionele buf-

fering van zuur door bot, albumine enzovoort, 

daalt het bicarbonaat minder dan op grond van 

de stijging van de AG zou worden verwacht). 

 − Alleen bij ketoacidose is deze verhouding 

meestal 1/1 als gevolg van ketonurie. 

Kernpunten

• De diagnose van een gemengde zuur-basenstoornis 

is altijd complex en berust op een systematische 

benadering van de patiënt en een geïntegreerde 

bloedgasanalyse.

• De meest voorkomende gemengde zuur-basen-

stoornis is de combinatie van een respiratoire 

acidose en een metabole alkalose.

• De behandeling van een gemengde zuur-basen-

stoornis bestaat uit de behandeling van de afzonder-

lijke componenten.

  Intermezzo 12.3 

Geïntegreerde bloedgasanalyse

• Stap 1: Wat is de pH?

 − Een normale pH met afwijkend HCO3
– (of pCO2) 

is per definitie een gecombineerde afwijking óf 

een chronische respiratoire alkalose (bicarbo-

naat in principe niet < 16 mmol/l). 

• Stap 2: Wat is de enkelvoudige afwijking? 

 − Bepaal of het primair een metabole of respira-

toire afwijking betreft.

• Stap 3: Wat is de compensatie? 

 − Bepaal met de compensatieformules of een 

metabole/respiratoire afwijking respiratoir/me-

tabool is gecompenseerd. 

Tabel 12.8 Voorbeelden van gemengde zuur-basenstoornissen.

soort stoornis pH PaCO2 
(kPa)

HCO3
– 

(mmol/l)
Na+ 
(mmol/l)

K+ 
(mmol/l)

Cl– 
(mmol/l)

anion gap 
(mmol/l)

klinische voorbeelden 
van conditie

hyperchloremische aci-
dose en metabole acidose 
met hoge anion gap

7,12 2,1 5 137 3,6 114 18 diabetische ketoacidose 
met goede water- en 
zoutbalans

gemengde metabole 
acidose met hoge anion 
gap en metabole acidose

7,36 4,1 17 132 4,0 89 26 alcoholische leverziekte, 
braken en lactaatacidose

gemengde metabole 
acidose met hoge anion 
gap en metabole acidose

7,40 5,3 24 143 5,5 95 24 diabetische ketoacidose 
en lactaatacidose na bi-
carbonaatbehandeling

gemengde metabole 
acidose met hoge anion 
gap en respiratoire 
acidose

7,18 5,6 16 133 5,7 100 17 circulatiestilstand, shock 
bij COPD, nierfalen met 
respiratoire insufficiëntie 
door overvulling

metabole alkalose en 
respiratoire acidose

7,44 7,3 36 135 3,8 84 15 chronische obstructieve 
longziekte en diuretica-
gebruik

metabole alkalose en 
respiratoire alkalose

7,60 5,3 38 131 3,6 77 16 congestief hartfalen en 
diureticagebruik

acuut op chronische 
respiratoire acidose

7,22 10,6 32 141 4,3 99 10 chronisch obstructief 
hartfalen en behandeling 
met zuurstof
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12.2  Kaliumhuishouding

Kalium is het belangrijkste intracellulaire ion in het li-

chaam en een goede regulatie van de [K+]-spiegels is essenti-

eel voor een normale homeostase. Het grootste deel van het 

kalium zit in het intracellulaire compartiment en slechts 

ongeveer 2% van het totale lichaamskalium bevindt zich in 

de extracellulaire ruimte. Een normale ratio tussen extra- 

en intracellulaire concentraties van K+ is van groot belang 

voor handhaving van de rustmembraanpotentiaal en de 

normale neuromusculaire functie. De normale dagelijkse 

kaliumintake is tussen 40 en 100 mmol. Na opname door de 

darm komt het K in het extracellulaire volume (ECV), maar 

het wordt vervolgens heel snel geredistribueerd naar het 

intracellulaire compartiment door de postprandiale stij-

ging van insuline. Daarnaast wordt de kaliumopname in de 

cellen bevorderd door catecholaminen en geneesmiddelen 

die de β
2
-adrenoceptor stimuleren. Ten slotte wordt het in-

tracellulaire kaliumgehalte in belangrijke mate meebepaald 

door de [H+]-concentratie in het bloed. Bij acidose zal de 

[H+] de cel in diffunderen en, om de elektrische neutraliteit 

te handhaven, uitgewisseld worden tegen kalium. Bij een 

alkalose gebeurt het omgekeerde. Omdat er maar zo’n klein 

gedeelte van het kalium in het extracellulaire comparti-

ment zit, kunnen geringe verschuivingen in K al leiden tot 

ernstige hyper- of hypokaliëmie. 

Kernpunten

• Het grootste deel van het kalium zit in het intracel-

lulaire compartiment en slechts ongeveer 2% van 

het totale lichaamskalium bevindt zich in de ex-

tracellulaire ruimte.

• K+ wordt snel geredistribueerd naar het intracel-

lulaire compartiment door insuline, catecholami-

nen en geneesmiddelen die de β2-adrenoreceptor 

stimuleren.

• Omdat slechts een klein gedeelte van het li-

chaamskalium zich in het extracellulaire comparti-

ment bevindt, kunnen geringe verschuivingen in K 

al leiden tot ernstige hyper- of hypokaliëmie.

12.2.1   Normale regulatie van de 

kaliumhuishouding

Kalium wordt vrijelijk gefiltreerd door de glomerulus en 

voor ongeveer 65% teruggeresorbeerd door de proximale 

tubuli, gekoppeld aan reabsorptie van water en zout. In het 

ascenderende deel van de lis van Henle wordt kalium door 

de Na+/K+/2Cl–-cotransporter (tevens het aangrijpingspunt 

van lisdiuretica) verder teruggeresorbeerd. De uiteindelijke 

kaliumexcretie vindt echter in de verzamelbuisjes plaats. 

Bijzonder hierbij is dat er ook actieve secretie van kalium 

in dit nefronsegment kan plaatsvinden. Dit laatste gebeurt 

onder invloed van aldosteron, dat de natriumresorptie 

 − Er is een drievoudige zuur-basenafwijking als 

bovenstaande verhoudingen niet kloppen.

 − Als ΔAG/ΔHCO3
– > 1,5/1, dan is tevens sprake van 

een verborgen metabole alkalose, omdat het bi-

carbonaat minder is gedaald dan op grond van de 

anion gap (lees: zuurproductie) wordt verwacht.

 − Als ΔAG/Δ HCO3
– < 1,5/1, dan is tevens sprake van 

een verborgen normale AG-acidose, omdat het 

bicarbonaat meer is gedaald dan op grond van de 

anion gap (lees: zuurproductie) werd verwacht.

• Stap 8: Bij een normale AG metabole acidose: wat 

is de kalium of urine anion gap?

• Stap 9: Beoordeel de oxygenatie en de A-a-gradiënt.

• Stap 10: Integreer de uitkomsten van bovenstaande 

analyse met de kliniek.

  Intermezzo 12.4 

Casus geïntegreerde bloedgasanalyse

U ziet een 50-jarige man op de spoedopvang met een 

tachypnoe, een tachycardie en een bloeddruk van 90/60 

mmHg. Het laboratoriumonderzoek dat u heeft afgeno-

men, geeft de volgende resultaten: Na+ 142 mmol/l, K+ 

3,6 mmol/l, Cl– 100 mmol/l, glucose 9,9 mmol/l, ureum 

10 mmol/l, osmolaliteit 340 mosmol/kg. U doet een ar-

teriële bloedgasanalyse met als resultaat: pH 7,28, pCO2 

3,3 kPa, HCO3
– 12 mmol/l. Het urinesediment laat kris-

tallen zien. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

Diagnose

• Er is sprake van een metabole acidose, omdat zowel 

de pH als het bicarbonaat verlaagd is. 

• Er is sprake van een respiratoir gecompenseerde meta-

bole acidose, omdat de compensatie is als verwacht 

(pCO2 verwacht = 0,2 × 12 + 1,1 = 3,2 ± 0,3 kPa).

• Er is sprake van een respiratoir gecompenseerde 

verhoogde anion gap metabole acidose (AG = 142 – 

100 – 12 = 30 mmol).

• Er is sprake van een respiratoir gecompenseerde 

verhoogde anion gap metabole acidose met ver-

hoogde osmol gap (berekende osmolariteit is 2 × 142 

+ 9,9 + 10 = 304 mosmol/l; gemeten osmolaliteit 

is 340 mosmol/kg; de osmol gap = 340 – 304 = 36 

mosmol/l).

• Er zijn geen aanwijzing voor een verborgen meta-

bole alkalose of een verborgen normale anion gap 

metabole acidose (ΔAG = 30 – 12 = 18; ΔHCO3
– = 

24 – 12 = 12. ΔAG/ΔHCO3
– is derhalve 18/12 = on-

geveer 1,5/1 en conform verwachting).

• Integratie met kliniek: er is sprake van een respira-

toir gecompenseerde hoge anion gap metabole aci-

dose met verhoogde osmol gap. Zeer waarschijnlijk 

is er sprake van een intoxicatie met een alcohol. De 

urinekristallen zijn suggestief voor intoxicatie met 

ethyleenglycol (waarbij calciumoxalaat kristallen 

kan vormen in de urine).
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Oorzaken De oorzaken van hypokaliëmie kunnen in drie 

groepen onderscheiden worden.

 − Allereerst de redistributie van kalium naar het intracel-

lulaire compartiment zoals gezien kan worden bij een 

metabole alkalose, bij catecholaminen en bij gebruik 

van insuline. Een zeer bijzondere vorm hiervan is de 

hypokaliëmische periodieke verlamming waarbij door 

een autosomaal dominante mutatie kaliumshifts naar de 

spier kunnen optreden. Een dergelijk beeld kan zich ook 

bij sommige patiënten met thyreotoxicose voordoen. 

 − De tweede belangrijke groep zijn extrarenale verliezen 

van kalium. Die zullen vooral plaatsvinden door ver-

lies met de huid (excessief zweten) maar vaker via de 

tractus digestivus, vooral bij gebruik van laxantia, bij 

secretoire diarree en bij een vipoma.

 − De derde belangrijke groep is renaal verlies van ka-

lium. Dit volgt direct uit de fysiologie van kaliumhan-

tering door de nier: excessief kaliumverlies kan plaats-

vinden bij toegenomen mineralocorticoïdeffecten, bij 

een toegenomen distaal aanbod van natrium en bij een 

toegenomen distaal aanbod van anionen die niet gere-

sorbeerd kunnen worden. 

De bekendste oorzaak voor een primair teveel aan mi-

neralocorticoïd is het zogenoemde syndroom van Conn, 

waarbij aldosteron geproduceerd wordt door een bijnie-

radenoom. Er kan ook sprake zijn van overproductie van 

mineralocorticosteroïden (cortisol), die ook eenzelfde 

affiniteit voor de aldosteronreceptor hebben (cushing-

syndroom). Een andere oorzaak wordt gevormd door 

stoornissen in de renale afbraak van cortisol door het 

enzym β-hydroxysteroïddehydrogenase in inactief cor-

tison, die door bijvoorbeeld dropgebruik (glycerretine-

zuur) kunnen ontstaan. Daarnaast kan er sprake zijn van 

toegenomen mineralocorticoïdactiviteit bij congenitale 

bijnierhyperplasie. Een zeer zeldzame oorzaak is het 

zogenoemde syndroom van Liddle, waarbij er een autoso-

maal dominante mutatie is van het natriumkanaaltje in 

de verzamelbuisjes waardoor een excessieve hoeveelheid 

natrium geresorbeerd wordt (en dus kalium gesecreteerd). 

Bekende oorzaken voor een toegenomen distaal aanbod 

zijn het gebruik van diuretica en osmotische diurese ten 

gevolge van een ontregelde diabetes. Zeldzame variaties 

hierop zijn mutaties in de functie van de Na+/K+/2Cl–-

cotransporter (het zogenoemde syndroom van Bartter ) of 

de Na+Cl–-cotransporter in het distale nefron (het zoge-

noemde syndroom van Gitelman). Ten slotte kan er een 

toegenomen distaal aanbod zijn van niet-resorbeerbare 

anionen, waardoor kalium gesecreteerd wordt. Bekend-

ste oorzaak is een proximale renale tubulaire acidose, 

waarbij de indirecte bicarbonaatresorptie gestoord is, of 

het gebruik van koolzuuranhydraseremmers (zie eerder). 

Ook distale renale tubulaire acidose is geassocieerd met 

hypokaliëmie, maar hiervan is het mechanisme niet goed 

begrepen.

in de epitheliale Na+-kanaaltjes in de hoofdcellen van de 

verzamelbuisjes doet toenemen door ze te activeren. Deze 

natriumresorptie wordt dan uitgewisseld tegen de kali-

umuitscheiding naar het urinelumen toe. Een verhoogde 

kaliumsecretie kan ook plaatsvinden als het natriumaan-

bod aan dit nefronsegment verhoogd is, zoals bijvoorbeeld 

gebeurt met osmotische middelen (mannitol, ontregelde 

diabetes) of diureticatherapie. Er vindt dan door de urine-

[Na+] gedreven resorptie plaats door de epitheliale Na+-

kanaaltjes, en wederom een obligate uitwisseling tegen K+ 

naar de urine toe. Ten slotte kan bij een metabole alkalose 

een exceshoeveelheid [HCO
3

–] gefiltreerd worden, waardoor 

de indirecte absorptiecapaciteit overschreden wordt (zie 

verder). Omdat [HCO
3

–] slecht geresorbeerd wordt in het 

distale nefron, zal HCO
3

– het lumen negatiever laden en 

daardoor kalium uit het verzamelbuisjesepitheel trekken. 

Hierdoor kunnen toegenomen kaliumverlies en hypokalië-

mie ontstaan, wat op zichzelf weer leidt tot ammoniagenese 

door bicarbonaatregeneratie en daarmee tot handhaving 

van de metabole alkalose.

12.2.2   Hypokaliëmie

Hypokaliëmie wordt gedefinieerd als een kaliumconcen-

tratie in plasma lager dan 3,5 mmol/l. Dit is een veelvoor-

komende aandoening en geschat wordt dat dit wel bij zo’n 

20% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten kan 

voorkomen. Op spiercelniveau leidt een laag plasmakalium 

tot hyperpolarisatie, hetgeen zich vertaalt in spierzwakte en 

myalgie. Bij zeer ernstige hypokaliëmie kan er zelfs sprake 

zijn van paralyse en een ileus. In de hartspiercellen zal een 

hypokaliëmie leiden tot een verlengde hyperpolarisatie, 

die zich kan uiten in een verlengd QT-interval. Bij ernstige 

en elektrisch relevante hypokaliëmie wordt ook afplatting 

van de T-golf en een U-golf waargenomen. De effecten van 

hypokaliëmie op het hart kunnen versterkt worden door 

gebruik van digitalis (tabel 12.9).

Kernpunt

• Hypokaliëmie wordt gedefinieerd als een kalium-

concentratie in plasma lager dan 3,5 mmol/l. Dit 

is een veelvoorkomende aandoening en geschat 

wordt dat dit wel bij zo’n 20% van de in het zieken-

huis opgenomen patiënten kan voorkomen.

Tabel 12.9 Symptomen van hypokaliëmie.

spiercelniveau/gelei-
dingssysteem

 aritmie (vooral in combinatie met digitalis), 
skeletspierzwakte, rabdomyolyse bij extreme 
kaliumdepletie, obstipatie, ileus

nieren  polyurie, nycturie (stoornissen in concentratie-
mechanisme), medullaire interstitiële schade

neurologisch  verminderde reflexen, paresthesieën
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verzamelbuisjes? Informatie over de urineflow is hier-

bij belangrijk.

4. In het eerste geval moet gekeken worden naar de Na+- 

en K+-excretie in de urine. Zijn deze hoog, dan zou 

dit kunnen duiden op diureticagebruik. Als deze niet 

verhoogd of laag zijn, moet gedacht worden aan osmo-

tische diurese (hyperglykemie, mannitol). 

5. Als de [K] in de urine hoog is en het ECV geëxpandeerd, 

moet gedacht worden aan situaties die gepaard gaan 

met een hoge aldosteronactiviteit (bijvoorbeeld bijnie-

radenoom, ziekte van Conn), of, indien er sprake is van 

een gecontraheerd extracellulair volume, aan het syn-

droom van Bartter en aanverwante syndromen (hoge 

urine-uitscheiding van Na- en Cl), magnesiumdepletie, 

bicarbonaturie (bijvoorbeeld bij braken, lage Cl-excre-

tie in urine) en gebruik van bepaalde geneesmiddelen 

(cisplatinum, aminoglycosiden). Informatie over het 

ECV door middel van bloeddrukmeting, lichamelijk 

onderzoek en urine-uitscheiding van Na en Cl geeft 

dus belangrijke diagnostische aanwijzingen.

6. Zoals eerder beschreven in dit hoofdstuk zal inzicht in 

het zuur-basenevenwicht en de pH van de urine verder 

helpen om de diagnose duidelijk te krijgen.

Behandeling Hypokaliëmie die veroorzaakt is door echt 

kaliumverlies, moet aangevuld worden met kalium. Dit 

kan in de vorm van kaliumchloride (dat corrigeert ook 

extracellulaire volumedepletie) of kaliumacetaat (cor-

rigeert ook acidose), afhankelijk van de vraag of er een 

consistente alkalose of acidose is. Orale kaliumsuppletie 

gaat net zo snel als intraveneuze kaliumsuppletie en heeft 

minder risico’s.

  Intermezzo 12.5 

Braken tijdens de zwangerschap

Een vrouw van 28 jaar die sinds kort zwanger is, braakt 

aanhoudend en is duizelig bij staan. Bloeddruk lig-

gend: 95/70 mmHg, staand: 85/65 mmHg, tachycar-

die. Bloedonderzoek: pH 7,57, pCO2 58 mmHg, [HCO3
–] 

54 mmol/l, natrium 137 mmol/l, chloride 78 mmol/l, 

kalium 2,8 mmol/l.

Braken in het begin van de zwangerschap komt 

veel voor. De patiënte heeft het typische beeld van 

een hypochloremische alkalose met kaliumtekort en 

hypovolemie. Dit ontstaat doordat er via de maag HCl 

verloren gaat en, omdat daardoor de plasma-[HCO3
–] 

stijgt, via de nier natrium, kalium en HCO3
– verloren 

gaan. De hypokaliëmie is tevens het gevolg van de al-

kalose, omdat daardoor H+-ionen uit de cellen worden 

uitgewisseld tegen K+ uit de extracellulaire vloeistof. 

Opname in het ziekenhuis is vaak afdoende om het 

braken te stoppen. Om te herstellen moeten alle te-

korten, dat wil zeggen NaCl en KCl, worden aangevuld.

Klinische work-up Het is belangrijk zich te realiseren 

dat de afnamecondities het kaliumgehalte kunnen be-

invloeden. Als een bloedmonster lang staat, zal kalium 

opgenomen worden in de cellen, en iets soortgelijks kan 

gebeuren bij abnormale witte bloedcellen, zoals bij mye-

loproliferatieve ziekten. Bij afbraak van cellen in het mon-

ster kan juist een fout-verhoogde [K+] ontstaan.

Een belangrijk gegeven om de oorzaak van een renale 

kaliumexcretiestoornis te achterhalen, is of er sprake is 

van een verhoogd aanbod van Na+ aan de epitheliale Na+-

kanaaltjes, waardoor ‘passief’ een obligate uitwisseling 

met K+ ontstaat in de hoofdcellen, of dat er in de interca-

laire cellen van de verzamelbuisjes primaire [K+]-secretie 

onder invloed van mineralocorticoïden plaatsvindt. Het 

berekenen van de zogenoemde transtubulaire K-gradiënt 

(TTKG) kan dan behulpzaam zijn. Hierbij wordt aan de 

hand van de toename in urineosmolaliteit (concentratie 

van urine) de [K+] in de urine als het ware gecorrigeerd 

voor veranderingen in de [K+] ten gevolge van waterreab-

sorptie in de verzamelbuisjes.

Bijvoorbeeld: wanneer er geen netto waterreabsorptie is 

in de medulla, zal de urineosmolaliteit ongeveer 300 mos-

mol/kg H
2
O zijn. De gemiddelde kaliumexcretie zal dan 

bijvoorbeeld rond de 10 mmol/l zijn. Stel dat de patiënt 

75% van het water gaat terugresorberen (bijvoorbeeld door 

ADH-activatie), dan zal de urine concentreren en zal de 

urineosmolaliteit tot 1200 mosmol/kg H
2
O kunnen stij-

gen. Diezelfde 10 mmol/l wordt dan opgelost in een kwart 

van het urinevolume en daardoor zal de kaliumconcentra-

tie in de urine 40 mmol/l zijn, terwijl de absolute kalium-

excretie op zich onveranderd is. Derhalve moet gecorri-

geerd worden voor deze veranderingen in waterresorptie. 

Dit kan gedaan worden met behulp van de TTKG.

TTKG = [K+]
urine

/(urine/plasma)
osmolaliteit

/[K+]
plasma

Het is belangrijk dat de urineosmolaliteit niet lager is dan 

de plasmaosmolaliteit. Als de TTKG hoog is (7 of meer), is 

er sprake van mineralocorticoïdactiviteit; als deze onder 

de 2 is, ontbreekt juist mineralocorticoïdactiviteit.

De volgende stappen moeten bij de diagnostische work-

up van hypokaliëmie doorlopen worden.

1. Is er sprake van een levensbedreigende hypokaliëmie 

(controleer ecg)?

2. Is de renale excretie van K te hoog (of is er sprake van 

een transcellulaire kaliumshift)? Een urine-[K] van 

meer dan 20 mmol/l is sterk suggestief voor renaal 

kaliumverlies. Informatie over de plasma-pH en ge-

neesmiddelengebruik helpt bij het beoordelen van 

transcellulaire shifts (zie eerdere beschouwingen over 

zuur-basenevenwicht (paragraaf 12.2)).

3. Wordt een verhoogde renale K-excretie veroorzaakt 

door een verhoogd aanbod aan de corticale verzamel-

buisjes met daardoor obligaat kaliumverlies in de 

verzamelbuisjes door uitwisseling van Na tegen K, of 

door een primair verhoogde kaliumconcentratie in de 
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mineralocorticoïden geen [K+]-gradiënt meer kunnen 

opbouwen terwijl (omdat er minder nefronen zijn) juist 

de [K+]-excretie in dit nefronsegment verhoogd zou 

moeten zijn.

Klinische work-up van hyperkaliëmie In grote lijnen 

volgt deze dezelfde principes als de work-up voor hypo-

kaliëmie.

1. Is er sprake van een levensbedreigende hyperkalië-

mie (controleer ecg)?

2. Is de renale excretie van kalium te laag (of is er sprake 

van een transcellulaire kaliumshift)?

3. Komt een verlaagd kalium door een te laag aanbod 

aan corticale verzamelbuisjes of door een verlaagde 

kaliumconcentratie in de verzamelbuisjes?

4. Er kan sprake zijn van een verlaagd distaal aanbod 

omdat er contractie is van het extracellulaire volume 

of een zeer lage NaCl-intake. 

5. Wanneer de kaliumconcentratie in de distale ver-

zamelbuisjes te laag is, is wederom de vraag of er 

sprake is van een normaal extracellulair volume of 

een gecontraheerd extracellulair volume. In het laat-

ste (meest voorkomende situatie) geval kan gedacht 

worden aan een gestoorde mineralocorticoïdwer-

king (bijvoorbeeld een blokkade van het renine-

angiotensinesysteem, of een lage renineproductie 

bij diabetes, gebruik van NSAID’s of de ziekte van 

Addison), of gebruik van distaal werkende diuretica. 

In het eerste geval moet men bedacht zijn op genees-

middelengeassocieerde hyperkaliëmie (bijvoorbeeld 

ciclosporine).

Behandeling Behandeling van hyperkaliëmie kent drie 

fasen. Allereerst moet het effect op de hartgeleiding 

zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden. Dit kan 

gedaan worden door vooral de intracellulaire opname 

van kalium te bevorderen (bijvoorbeeld een glucose-

insuline-infuus, het geven van natriumbicarbonaat of 

een β
2
-receptoragonist). Bij zeer ernstige hyperkaliëmie 

moet calciumchloride (of gluconaat) gegeven worden 

om de membraanpotentiaal te stabiliseren. Een vol-

gende belangrijke stap is om de kaliumexcretie te be-

vorderen. Dit kan gedaan worden op het niveau van de 

nier door bijvoorbeeld een lisdiureticum te geven (en 

het distaal aanbod te verhogen). Op het niveau van de 

darm kan dit bewerkstelligd worden door klysma’s met 

polystyreensulfonaat (resonium) te geven. Bij het tege-

lijkertijd bestaan van ernstige nierfunctiestoornissen 

moet dialysebehandeling overwogen worden.

Casuïstiek 

• Levensbedreigende hyperkaliëmie: de waarde van 

het elektrocardiogram

Casuïstiek 

• Ernstige hypokaliëmie met paralyse bij een patiënte 

met een distale renale tubulaire acidose als eerste 

uiting van het syndroom van Sjögren

• Een vrouw met hypokaliëmie

12.2.3   Hyperkaliëmie

Hyperkaliëmie wordt gedefinieerd als een kaliumconcen-

tratie in plasma hoger dan 5 mmol/l. Geschat wordt dat 

dit bij ongeveer 3% van de ziekenhuisopnamen voorkomt, 

vooral in combinatie met een chronische nierinsufficiën-

tie. Het grootste risico van hyperkaliëmie is een toegeno-

men geleiding in het hart en in het bijzonder een versnel-

de repolarisatie. Op het ecg weerspiegelt zich dit als een 

spitse verhoogde T-golf. Omdat ook de basale membraan-

potentiaal negatiever wordt, zullen uiteindelijk ook na-

triumkanaaltjes in het geleidingssysteem gestoord raken 

en kan zich bijvoorbeeld een atrioventriculair nodaal blok 

ontwikkelen. Op het ecg ontstaat dan een verlengd PR-in-

terval en verwijding van de QRS-complexen. Uiteindelijk 

kan dit overgaan in ventrikelfibrilleren en asystolie. 

Kernpunten

• Hyperkaliëmie komt voor bij ongeveer 3% van de 

ziekenhuisopnamen, vooral in combinatie met een 

chronische nierinsufficiëntie.

• Het ecg wordt gekenmerkt door een verlengd PR-

interval en verwijding van de QRS-complexen. 

Uiteindelijk kan dit overgaan in ventrikelfibrilleren 

en asystolie. 

Oorzaken Er kunnen twee groepen van oorzaken onder-

scheiden worden die kunnen leiden tot een hyperkalië-

mie: een shift van kalium uit het intracellulaire volume 

naar het extracellulaire volume en een gestoorde kali-

umexcretie door de nier. De oorzaken van transcellulai-

re shifts zijn al eerder besproken. Een gestoorde renale 

excretie kan veroorzaakt worden door afwezigheid van 

mineralocorticoïdeffecten (bijvoorbeeld de ziekte van 

Addison, 21-hydroxylasedeficiëntie, hyporeninemisch, 

hypoaldosteronisme bij diabetische nefropathie) en 

door gebruik van geneesmiddelen die de vorming van 

aldosteron remmen (ACE-remmers, NSAID’s) of de wer-

king van aldosteron blokkeren (spironolacton).

Een bijzondere situatie doet zich voor bij nierinsuf-

ficiëntie. Hier vindt door uitval van nefronen compen-

satie plaats in de nog functionerende nefronen, waarbij 

de dagelijkse hoeveelheid geproduceerde osmolen (on-

geveer 900 mosmol) door een beperkt aantal nefronen 

wordt uitgescheiden. Dit gaat gepaard met zeer hoge 

flowsnelheden in de corticale verzamelbuisjes, waardoor 
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Hypertensie
P.W. de Leeuw

Inleiding

Naar schatting heeft 10 tot 20% van de volwassen bevol-

king een min of meer persisterende verhoging van de 

bloeddruk, waarbij wel bedacht moet worden dat er geen 

strikte scheidingslijn valt te trekken tussen het normoten-

sieve en het hypertensieve gebied. De frequentieverdeling 

van de bloeddruk in een bepaalde populatie laat namelijk 

een unimodale curve zien met een uitloop naar rechts 

(figuur 13.1a). Met andere woorden: de prevalentie van 

hypertensie is afhankelijk van de bloeddruk die men zelf 

(arbitrair) als bovengrens van normaal accepteert. Daar-

naast is bij epidemiologisch onderzoek gevonden dat er 

niet één bepaalde waarde van de bloeddruk is waarboven 

het risico op cardiovasculaire complicaties ineens toe-

neemt. Het verband tussen de hoogte van de bloeddruk 

en het risico op complicaties verloopt voor elke leeftijds-

categorie namelijk volgens een glijdende schaal (figuur 

13.1b). Hoewel het risico het grootst is bij degenen met de 

hoogste druk, is het aantal mensen in deze categorie ver-

houdingsgewijs klein. De ziektelast is dan ook veel groter 

voor dat deel van de bevolking dat weliswaar een minder 

extreme bloeddrukverhoging heeft, maar in grotere aan-

tallen bijdraagt aan het optreden van complicaties (figuur 

13.1c). Om pragmatische redenen worden arbitraire gren-

zen voor het begrip hypertensie gehanteerd (tabel 13.1). 

Volgens de thans gangbare definitie beschouwt men een 

systolische bloeddruk tot 120 mmHg en een diastolische 

druk tot 80 mmHg als optimaal; van 120 tot 140 mmHg 

systolisch of 80 tot 90 mmHg diastolisch spreekt men van 

een normale tot hoognormale druk en vanaf 140 mmHg 

systolisch of 90 mmHg diastolisch is er sprake van hy-

pertensie. Men mag deze classificatie echter pas hanteren 

wanneer ten minste drie bloeddrukmetingen bij ten min-

ste drie afzonderlijke gelegenheden zijn verricht.

Hoewel in het algemeen zowel de systolische als de 

diastolische druk verhoogd zullen zijn, is dit niet altijd 

het geval. De hoogste van deze beide waarden bepaalt de 

diagnose. Wanneer alleen de systolische druk verhoogd is, 

spreekt men van geïsoleerde systolische hypertensie.

Kernpunt

• De definitie van hypertensie is arbitrair. Elke toe-

name van de bloeddruk verhoogt het risico op 

cardiovasculaire complicaties.

Casuïstiek 

• Hypertensie: eens primair, altijd primair?

13.1  Meting van de arteriële bloeddruk

De bloeddruk kan zowel direct (intra-arterieel) als indi-

rect worden gemeten. Voor de dagelijkse praktijk is echter 

alleen de indirecte meting volgens Riva-Rocci van belang, 

waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van een veer- of 

aneroïde manometer. Bij de indirecte methode wordt na-

gegaan hoeveel tegendruk in een manchet nodig is om de 

arteriële pulsaties perifeer van de manchet te laten verdwij-

nen. Bij auscultatie worden, zodra de tegendruk daalt tot 

beneden de systolische druk, de zogenoemde korotkov-to-

nen hoorbaar die in fasen zijn ingedeeld. De belangrijkste 

zijn fase 1: het begin van vaattonen, fase 4: het dof worden 

van de tonen (muffling), en fase 5: het verdwijnen ervan. De 

systolische druk wordt afgelezen bij het begin van fase 1, 

Tabel 13.1 Definities van hypertensie.

categorie systolisch diastolisch

optimaal < 120 < 80

normaal 120-129 80-84

hoog-normaal 130-139 85-89

hypertensie
graad 1
graad 2 (matig)
graad 3 (ernstig)

140-159
160-179
> 180

90-99
100-109
> 110

geïsoleerde systolische hypertensie > 140 < 90

Alle bloeddrukwaarden in mmHg. Indien de systolische en diastolische 
druk van een patiënt in een verschillende categorie vallen, geldt voor de 
definitie de hoogste categorie. 
Bron: European Society of Hypertension Guidelines (2007).

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_13, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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De meting moet onder rustige omstandigheden plaats-

vinden, waarbij de patiënt in een gemakkelijke houding 

zit en de onderzoeker de bloeddrukmeter, om parallax 

te voorkomen, op ooghoogte kan aflezen. De belangrijk-

ste punten waarop men moet letten, zijn samengevat 

in tabel 13.2. De stand van de bovenarm moet bij alle 

lichaamshoudingen van de patiënt zo zijn, dat deze zich 

ongeveer ter hoogte van het hart bevindt, anders zijn de 

uitkomsten door de hydrostatische druk te hoog of te 

laag. Terwijl men de arteria radialis palpeert, moet de 

manchet snel opgepompt worden tot boven de (verwach-

te) systolische druk (de radialispols valt dan weg). Ver-

volgens laat men de manchetdruk met 2 à 3 mmHg per 

seconde dalen. Een te snelle ontlediging geeft (vooral bij 

langzame hartactie) een te lage uitkomst voor de systoli-

sche en een te hoge uitkomst voor de diastolische druk. 

Het is aan te bevelen in het gebied van de te verwachten 

systolische en diastolische druk het kwik 2 mmHg per 

hartslag te laten dalen. Daar tussenin kan men de man-

chet sneller leeg laten lopen. In geval van atriumfibril-

leren is het noodzakelijk om meerdere malen te meten en 

het gemiddelde van de afzonderlijke metingen als uit-

komst te hanteren. Een foutief lage meetwaarde voor de 

systolische druk kan zich voordoen in geval van een silent 

gap: in het traject tussen systolische en diastolische druk 

zijn de tonen dan even niet te horen. Door gelijktijdig de 

de diastolische druk bij fase 5. Wanneer er spontane vaat-

tonen zijn, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, lukt het 

niet om fase 5 te bepalen. In dat geval wordt fase 4 gebruikt 

voor het aflezen van de diastolische druk.

De breedte en de lengte van de manchet zouden eigen-

lijk moeten worden aangepast aan de dikte van de arm, 

omdat het bij toenemende armdikte steeds moeilijker 

wordt de arterie dicht te drukken. Men beveelt aan een 

manchet te gebruiken waarvan het opblaasbare gedeelte 

een breedte heeft van 40% van de omtrek van de boven-

arm en die duidelijk langer is dan de omtrek van de bo-

venarm. In de praktijk wordt meestal gebruikgemaakt 

van een standaardmanchet van circa 13 × 30 cm (stevige 

consistentie, goed aansluitend om de arm). Bij duidelijk 

te dikke armen is het aan te bevelen een ‘dijbeenmanchet’ 

te gebruiken. Het spreekt vanzelf dat een bloeddrukmeter 

geijkt dient te zijn en geregeld gecontroleerd moet wor-

den op fouten.

Kernpunt

• Bij de bloeddrukmeting moet de manchet aange-

past worden aan de omvang van de bovenarm van 

de patiënt.

Figuur 13.1 a. De verdeling van de systolische bloeddruk (in 

mmHg) in de populatie. 

b. De met de hoogte van de systolische bloeddruk samenhan-

gende (voor de leeftijd gecorrigeerde) incidentie van cardiovas-

culaire complicaties (in aantallen per 1000 individuen) gedu-

rende een follow-upperiode van dertig jaar (gegevens ontleend 

aan het Framingham-onderzoek). 

c. Compilatie van de gegevens uit figuur a en b. Het risico op 

complicaties is weergegeven met blauwe bolletjes en de fre-

quentie met blauwe vierkantjes. Hier wordt duidelijk dat betrek-

kelijk weinig mensen een hoog risico lopen, maar een groot 

aantal juist een iets minder hoog risico.
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hetzij door middel van oscillometrie de bloeddruk regi-

streren. Het belang hiervan is vooral gelegen in de moge-

lijkheid hiermee de patiënt gedurende langere tijd thuis 

zelf zijn/haar bloeddruk te laten meten.

Voor sommige doeleinden wordt de bloeddruk weer-

gegeven als de zogenoemde gemiddelde arteriële druk. 

Bij directe metingen kan dat gebeuren door integratie of 

‘demping’ van de drukschommelingen; bij een indirecte 

meting behelpt men zich met een eenvoudige bereke-

ning, namelijk door bij de diastolische druk een derde 

van de polsdruk op te tellen.

De uitkomsten van indirecte bloeddrukmetingen kun-

nen sterk variëren. Sommige variaties zijn intrinsiek, 

zoals de invloed van dag en nacht, emoties enzovoort, 

andere berusten op technische fouten en foutieve in-

terpretaties. Om subjectieve invloeden zoveel mogelijk 

te vermijden en de emotionele stress bij de patiënt te 

verminderen, wordt ernaar gestreefd de indirecte bloed-

drukmeting te automatiseren. Dit maakt tevens zeer 

frequente bloeddrukmetingen gedurende langere peri-

odes mogelijk. Varianten die tegenwoordig veelvuldig 

worden toegepast, zijn kortdurende metingen, bijvoor-

beeld gedurende een halfuur aan een automatische me-

ter, of de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting, die als 

voordeel heeft dat men daarmee ook geïnformeerd raakt 

over de nachtelijke bloeddruk. Daarnaast laat men steeds 

vaker de patiënt zelf thuis de bloeddruk meten met een 

automatische meter. Van belang is dat de meeste automa-

tische bloeddrukmeters volgens een zogenoemd oscil-

lometrisch principe werken, hetgeen betekent dat deze 

alleen de gemiddelde druk echt meten en de systolische 

en diastolische druk daarvan afleiden. De aldus verkre-

gen getallen zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar 

met die welke volgens de auscultatoire methode worden 

vastgesteld. Verder moet men zich realiseren dat zowel 

voor de 24-uursmeting als voor de thuismeting lagere 

normaalwaarden gelden (tot 130/80 mmHg voor het 

24-uursgemiddelde en tot 135/85 mmHg voor een serie 

van thuismetingen).

Kernpunt

• Met betrekking tot de bloeddrukmeting geldt:

 − intra-arteriële meting geeft de beste schatting 

van de momentane bloeddruk;

 − automatische bloeddrukmeters die volgens het 

auscultatoire principe werken, meten de systoli-

sche en diastolische druk;

 − automatische bloeddrukmeters die volgens het 

oscillometrische principe werken, meten de 

gemiddelde bloeddruk en ‘berekenen’ de sys-

tolische en diastolische druk. Daarbij wordt de 

systolische druk nogal eens te laag aangegeven 

en de diastolische druk te hoog.

arteria radialis te blijven palperen, is dit fenomeen op te 

sporen. Ook kan een te lage bloeddrukwaarde worden 

gevonden bij arteriestenose. Wanneer men bij een patiënt 

voor de eerste maal de bloeddruk meet, is het dan ook 

verstandig dit aan beide armen te doen. De uitslag die 

aan de arm met de hoogste druk is verkregen, geldt dan 

als de juiste waarde. Het is overigens van belang de bloed-

druk op 2 mmHg nauwkeurig af te lezen (en dus niet af te 

ronden op 0 of 5). Interpretatie, concentratievermogen en 

gehoorscherpte kunnen de uitkomst van de meting beïn-

vloeden. Ook de invloed van wishful thinking valt niet te 

onderschatten.

Hoewel in de regel kan worden volstaan met drie ach-

tereenvolgende metingen om althans een betrouwbare 

‘momentopname’ te hebben, zullen in geval van grote 

bloeddrukschommelingen meer metingen nodig zijn. 

Om veneuze stuwing bij kort opeenvolgende metingen 

tegen te gaan, laat men de patiënt de onderarmspieren 

samentrekken door hem vóór het oppompen van de 

manchet de vuist te laten ballen. Als alternatief hiervoor 

kan men de arm, ondersteund in de elleboog, even heffen 

alvorens opnieuw te meten.

Een belangrijk aspect dat vaak wordt vergeten, is het 

opsporen van orthostatische hypotensie. Vooral bij ou-

deren, maar ook onder invloed van diverse antihyperten-

siva, kan de bloeddruk in staande houding aanzienlijk 

lager zijn dan in liggende of zittende houding.

Kernpunt

• Het is, vooral bij ouderen, belangrijk om de bloed-

druk zittend en staand te meten.

Op de klassieke methode van bloeddrukmeting zijn tal 

van variaties mogelijk, bijvoorbeeld door gebruik te ma-

ken van (semi)automatische bloeddrukmeters die hetzij 

door middel van een microfoon (auscultatoire methode) 

Tabel 13.2 Aandachtspunten bij de 
bloeddrukmeting.

 − altijd aan dezelfde arm meten (bij verschil in uitkomst tussen beide 
armen: aan arm met de hoogste bloeddruk meten)

 − manchet stevig aanleggen; geen knellende kleding om de bovenarm

 − arm op harthoogte houden

 − manchet snel oppompen en langzaam (2 à 3 mmHg per hartslag) 
laten dalen 

 − bij herhaalde meting weer vanaf nulstand oppompen; eventuele 
veneuze stuwing opheffen door het ballen van de vuist of het heffen 
van de arm 

 − meter op ooghoogte aflezen op 2 mmHg nauwkeurig

 − let op aanwezigheid van silent gap

 − bij patiënten met atriumfibrilleren meerdere malen achtereen meten 
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ofwel de oscillometrische techniek. Waren dit aanvan-

kelijk nog robuuste machines die de bewegingsvrij-

heid van de patiënt sterk beperkten, thans beschikken 

wij over vederlichte apparaatjes die onder de kleding 

kunnen worden gedragen en die vrijwel onmerkbaar 

meerdere malen per dag (en nacht!) de bloeddruk 

kunnen meten. Op deze manier zijn de 24-uurs ambu-

lante bloeddrukmeting (met automatische meters) en 

de zelf- of thuismeting door de patiënt zelf (met semi-

automatische meters) mogelijk geworden.

Casuïstiek 

• Dubbelzijdige bloeddrukmeting voor en na een 

coronaire bypassoperatie: een absolute noodzaak

13.2  Variabiliteit van de bloeddruk

De bloeddruk kan zeer sterk variëren, bijvoorbeeld tijdens 

lichamelijke inspanning, bij audiovisuele prikkels en 

als gevolg van emoties. Maar ook in rust schommelt de 

bloeddruk. Tijdens de slaap daalt de druk in het algemeen 

(figuur 13.2). Het zal duidelijk zijn dat door deze variabili-

teit de grens tussen een normale en een verhoogde bloed-

druk niet makkelijk te trekken valt. Wanneer dan ook 

een verhoogde bloeddruk wordt vastgesteld, betekent dit 

nog niet dat de betreffende persoon aan hypertensie lijdt. 

Dat is ook de reden waarom de diagnose hypertensie pas 

gesteld mag worden als de bloeddruk een aantal malen 

bij ten minste drie afzonderlijke gelegenheden verhoogd 

is. Per onderzoek zullen drie metingen moeten worden 

verricht. Meestal laat men de resultaten van het eerste 

onderzoek vervallen als het tweede en derde onderzoek 

aanmerkelijk lagere bloeddrukwaarden te zien geven.

Gebleken is dat de tijdens het spreekuur verkregen bloed-

drukwaarden veelal hoger uitvallen dan die welke met 

behulp van automatische bloeddrukmeters worden ge-

registreerd. In dergelijke gevallen spreekt men wel van 

  Intermezzo 13.1 

De ontwikkeling van de bloeddrukmeting

Voor zover bekend, vond de eerste directe (= intra-

arteriële) bloeddrukmeting plaats in 1733. De on-

derzoeker was de Engelse dominee Stephen Hales 

en het ‘slachtoffer’ een paard. Het heeft daarna nog 

ruim een eeuw geduurd voordat men bij de mens op 

indirecte wijze de bloeddruk kon bepalen. Nadat Poi-

seuille in 1828 de eerste kwiksfygmomanometer had 

geïntroduceerd waarmee de intra-arteriële bloeddruk 

bij proefdieren op grote schaal kon worden gemeten, 

ontwierp de Fransman Hérisson in 1834 een apparaat 

dat hij ‘sfygmometer’ noemde en waarmee hij de 

oscillaties van de arteria radialis zichtbaar kon maken. 

Hij beschreef hoe deze oscillaties verdwenen wanneer 

een met kwik gevuld reservoir, bedekt door een rub-

ber membraan, op de arterie werd gedrukt en vond zo 

de hoogte van de systolische bloeddruk. Vervolgens 

beschreef hij het verband tussen een ‘volle pols’ ener-

zijds en linkerventrikelhypertrofie en cerebrovasculair 

accident anderzijds, maar vermeldde daarbij merk-

waardigerwijs geen bloeddrukwaarden. In de jaren 

daarna hebben diverse onderzoekers verbeteringen 

aangebracht, maar de belangrijkste doorbraak kwam 

pas aan het eind van de negentiende eeuw, toen Riva-

Rocci een nieuwe sfygmomanometer beschreef. Deze 

bevatte een manchet die om de bovenarm gelegd 

werd en die werd opgeblazen totdat de radialispols 

verdween, waarna de druk met een kwikmanometer 

werd geregistreerd. Het door Riva-Rocci beschreven 

principe vindt (met enkele modificaties) nog steeds 

toepassing bij de huidige bloeddrukmeting. Op basis 

van zijn metingen heeft Riva-Rocci ook al gevonden 

dat de bloeddruk een grote variabiliteit vertoont en 

plots kan stijgen wanneer een patiënt geconfronteerd 

wordt met een dokter (wittejaseffect). Hoewel het kort 

daarna mogelijk werd om zowel de systolische als de 

diastolische druk vast te leggen, is het aan de Russi-

sche chirurg Korotkov te danken dat wij deze drukken 

nu auscultatoir kunnen meten. Interessant is overi-

gens wel dat Korotkov bij zijn metingen een kinderste-

thoscoop gebruikte.

In de eerste helft van de twintigste eeuw heeft men 

zich vooral beziggehouden met de factoren die van 

invloed waren op de hoogte van de bloeddruk en wat 

als een normale bloeddruk beschouwd moest worden 

(onder andere Pickering en Platt). Daarbij werd allengs 

duidelijk dat een incidentele meting van de druk te 

weinig informatie gaf en dat langdurigere registraties 

noodzakelijk waren, bij voorkeur zonder dat daarbij 

een arts aanwezig was. Dit leidde zo’n veertig jaar 

geleden tot de eerste draagbare intra-arteriële meters, 

waarmee het 24-uursprofiel van de bloeddruk en de 

factoren die daarop van invloed zijn, nauwkeurig kon-

den worden vastgelegd. Daarna volgden de ontwik-

kelingen elkaar in snel tempo op. Zo kwamen er ook 

apparaten op de markt waarmee de bloeddruk indirect 

kon worden gemeten, volgens ofwel de auscultatoire 

Figuur 13.2 Het bloeddrukprofiel gedurende het etmaal. Let 

op de sterke daling tijdens de slaap.

ART: arteriële druk; S: systolische druk; D: diastolische druk; M: gemid-
delde druk.
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‘spreekuurhypertensie’ (of ‘wittejashypertensie’). Het 

omgekeerde fenomeen komt ook voor: een normale druk 

tijdens het spreekuur en een hoge druk daarbuiten. Dit 

staat bekend als ‘gemaskeerde hypertensie’.

Kernpunt

• Bij wittejashypertensie is de bloeddruk op het 

spreekuur verhoogd, maar daarbuiten normaal. 

Bij gemaskeerde hypertensie is de bloeddruk op 

het spreekuur juist normaal, maar daarbuiten ver-

hoogd.

13.3  Regulatie van de bloeddruk

De hoogte van de bloeddruk wordt, hemodynamisch ge-

zien, bepaald door de verhouding tussen de hoeveelheid 

bloed die per tijdseenheid het arteriële vaatstelsel bin-

nenstroomt (het hartminuutvolume), de weerstand die de 

arteriolen bieden aan de bloedstroom (perifere vaatweer-

stand) en de compliance (rekbaarheid) van de wanden van 

de aorta en de afgaande grote arterietakken. In principe 

kan hypertensie dan ook zowel het gevolg zijn van een 

toegenomen hartminuutvolume als van een verhoogde 

vaatweerstand. Bij geïsoleerde of disproportionele ver-

hoging van de systolische druk kan men denken aan een 

vergroting van het slagvolume (vooral bij jongeren), of 

aan een verminderde compliance van de grote arteriën 

(verlies van windketelfunctie).

Het hartminuutvolume is in de eerste plaats afhanke-

lijk van de vulling van het gehele vaatstelsel en daarmee 

van het volume van de extracellulaire vloeistof. In de 

tweede plaats staat de hartspier onder invloed van het 

autonome zenuwstelsel. Stimulerende impulsen worden 

aangevoerd via het adrenerge systeem (circulerende cate-

cholaminen vanuit het bijniermerg en lokale catecholami-

nen geproduceerd door de zenuwuiteinden), remmende 

impulsen via de nervus vagus. De weerstand van de arte-

riolen wordt eveneens door het adrenerge systeem beïn-

vloed. Stimulering van de sympathische zenuwen leidt tot 

verhoogde afgifte van catecholaminen en veroorzaakt in 

de meeste weefsels vasoconstrictie.

De activiteit van het sympathische zenuwstelsel is sterk 

afhankelijk van bepaalde kernen in het centrale zenuw-

stelsel (hypothalamus en verlengde merg). Deze centra 

krijgen hun afferente informatie vooral vanuit de barore-

ceptoren in de sinus caroticus en de aortaboog, maar ook 

vanuit receptoren in atria, ventrikels, arteria pulmonalis 

en (waarschijnlijk ook) de nier. Door stimulering van de 

baroreceptoren (die in feite geen druk- maar mechanore-

ceptoren zijn) neemt de sympathische prikkeling van hart 

en bloedvaten af en neemt de parasympathische prikke-

ling van het hart toe. De effecten van het sympathische 

zenuwstelsel op de effectororganen komen vooral tot 

stand via de neurotransmitter noradrenaline. De afgifte 

van deze stof in de synapsspleet is echter, behalve van de 

activiteit van de betreffende adrenerge vezels, ook af-

hankelijk van een aantal presynaptische factoren. Zo zal 

activering van presynaptische alfareceptoren door hoge 

concentraties noradrenaline in de synapsspleet de verdere 

afgifte van noradrenaline remmen, terwijl activering van 

presynaptische bètareceptoren (waarschijnlijk door adre-

naline) deze afgifte juist bevordert. De door noradrenaline 

gestimuleerde postsynaptische receptoren zijn niet alleen 

betrokken bij de regulatie van de vaattonus, maar ook bij 

de afgifte van diverse hormonen.

De weerstand van de arteriolen wordt verder bepaald 

door het octapeptide angiotensine II. Deze sterk vaatver-

nauwende stof ontstaat in de bloedbaan en in de vaat-

wand onder invloed van een cascade van enzymeffecten 

(figuur 13.3). Het belangrijkste enzym, het zogenoemde 

actieve renine, wordt in de nier geproduceerd door de 

juxtaglomerulaire cellen. De secretie van renine wordt 

beïnvloed door baroreceptoren in het vas afferens, die de 

natriumconcentratie
in distale tubulus

baroreceptoren
(nier)

sympathicus
(bètareceptoren)

renine

angiotensinogeen angiotensine I

converting enzyme trofische
effecten

angiotensine II

vasoconstrictie aldosteron

sympathicus
(centraal, perifeer)

Figuur 13.3 Schematisch overzicht van het renine-angiotensinesysteem.
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chronisch overbelast, waardoor hypertrofie van het myo-

card ontstaat. Dit is ongewenst, vooral omdat de vereiste 

versterking van de hartspierdoorbloeding uitblijft. Het 

tweede effect van de drukverhoging is namelijk het op-

treden van coronaire sclerose met secundaire ischemie. 

Patiënten met hypertensie hebben dan ook een vergroot 

risico op het ontstaan van angina pectoris, myocardin-

farct en decompensatio cordis.

De mechanische schade door bloeddrukverhoging 

leidt in de grote vaten tot een toegenomen stijfheid door 

verlies aan elastische vezels. Deze vaten zijn daardoor 

minder goed in staat drukschommelingen op te vangen. 

Een toegenomen stijfheid van de vaten zal vooral leiden 

tot het verder oplopen van de systolische druk. Dit heeft 

voor een deel te maken met reflectie van de polsgolf 

vanuit de periferie. Wanneer de polsgolf namelijk in de 

periferie op de microcirculatie stuit, wordt hij terug-

gekaatst, waardoor de druk in de perifere vaten als het 

ware de som is van de heengaande en de teruggekaatste 

golf. Hoe elastischer het vaatstelsel nu is, hoe meer de 

systolische druk gedempt wordt en hoe trager de pols-

golf in de periferie aankomt. Er zal dan nauwelijks of 

geen summatie van heengaande en teruggekaatste golf 

te zien zijn. Als de grote vaten door toegenomen stijf-

heid echter hun windketelfunctie gaan verliezen, zal de 

heengaande golf steeds harder gaan lopen. Deze komt 

dus eerder in de periferie aan en zal ook sneller terug-

gekaatst worden. Op dat moment is er wel een merkbare 

summatie van de twee golven en zal in ieder geval de 

perifere druk (systolisch) hoger worden. Omdat de dia-

stolische druk in het algemeen veel minder snel stijgt en 

zelfs kan dalen, neemt de polsdruk toe.

Kernpunt

• Bij een toegenomen vaatstijfheid botsen de heen-

gaande en de teruggekaatste polsgolven op elkaar 

en stijgt de systolische druk bovenmatig.

De hier besproken afwijkingen gaan gepaard met 

disfunctie van het endotheel en het ontstaan van athe-

rosclerose. Bij lang bestaande hypertensie treedt bo-

vendien mediahypertrofie van musculeuze arteriën en 

arteriolosclerose op. Het eerste kan worden opgevat als 

een reactie op transmurale drukverhoging (arbeidshy-

pertrofie) en heeft als resultaat dat het antwoord op een 

betrekkelijk geringe vasoconstrictoire prikkel aanzien-

lijk wordt versterkt. Onder arteriolosclerose verstaat 

men een verdikking van de wand van de arteriolen door 

afzetting van hyalien materiaal in de intima. Dit gaat 

vaak samen met elastose (verdikking van de intima door 

nieuw gevormde elastische vezels). Dit proces treedt 

in het hele lichaam op, maar is het meest uitgespro-

ken in de nier. Hoewel de functie van dit orgaan lange 

tijd acceptabel blijft, dreigt uiteindelijk bij sommige 

intrarenale bloeddruk waarnemen, door de cellen van de 

macula densa, die informatie doorgeven over de hoeveel-

heid natrium in de distale tubulus, en door adrenerge 

stimulatie van bètareceptoren op het juxtaglomerulaire 

apparaat.

Angiotensine II veroorzaakt niet alleen directe vasocon-

strictie, maar activeert ook het adrenerge systeem. Voorts 

stimuleert deze stof de afgifte van aldosteron door de 

zona glomerulosa van de bijnierschors. Aldosteron be-

vordert de reabsorptie van natrium in de distale tubulus; 

daardoor zal onder andere via stimulering van het anti-

diuretisch hormoon ook de retentie van water toenemen. 

Zo ontstaat een vrijwel isotone expansie van het extracel-

lulaire volume.

Het renine-angiotensinesysteem bestaat niet alleen 

in circulerende vorm, maar ook in een weefselgebonden 

vorm. Er wordt wel verondersteld dat juist op weefsel-

niveau het angiotensine II ook trofische effecten heeft. 

Hieronder wordt verstaan dat dit peptide als groeibevor-

derende factor kan bijdragen aan de ontwikkeling van 

linkerventrikelhypertrofie en hypertrofie van de vaat-

wand. Naast angiotensine II zijn nog andere krachtige va-

soconstrictoire peptiden bekend, zoals de endothelinen. 

Waarschijnlijk hebben deze een overwegend paracrien 

karakter.

Kernpunt

• Het sympathische zenuwstelsel en het renine-

angiotensinesysteem vormen de belangrijkste 

schakels in de bloeddrukregulatie.

Er bestaat dus een ingewikkeld, zich onderling vermenig-

vuldigend drukverhogend systeem. Onder ideale omstan-

digheden wordt dit in balans gehouden door negatieve 

feedbackmechanismen, alsmede door lokale hormonen 

(bradykinine, prostaglandinen, stikstofoxide) en/of natri-

uretische peptiden, die vasodilatatie paren aan het stimu-

leren van de natriurese. Tot deze laatste groep behoren 

het atriale natriuretische peptide (ANP) dat uit de atria 

van het hart afkomstig is, en het brain natriuretische pep-

tide (BNP) dat ondanks zijn naam vooral in de ventrikels 

van het hart gesynthetiseerd wordt. Over de betekenis van 

deze hormonen voor de regulatie van de circulatie bestaat 

overigens nog veel onduidelijkheid.

13.4  Pathofysiologische gevolgen van 
hypertensie

Het ongezonde van bloeddrukverhoging schuilt in een 

versnelde mechanische beschadiging van het hart-

vaatstelsel. De gevolgen voor het hart doen zich op twee 

niveaus voor. In de eerste plaats wordt het linkerventrikel 
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een aantal ziektetoestanden als symptoom voorkomt, 

kan slechts in uitzonderlijke situaties (circa 5%) het oor-

zakelijke mechanisme opgespoord worden. Toch kan 

het zoeken naar een oorzaak nuttig zijn, omdat causale 

behandeling tot blijvende genezing kan leiden. Helaas 

zal het wegnemen van de oorzaak van hypertensie niet 

altijd tot gevolg hebben dat de bloeddruk normaliseert. 

Soms daalt de bloeddruk maar zeer gedeeltelijk, soms in 

het geheel niet. Dat is vooral het geval als de hypertensie 

al langdurig heeft bestaan. Verondersteld wordt dat er 

dan andere mechanismen geactiveerd zijn die de bloed-

druk op het (verhoogde) niveau trachten te handhaven. 

Waarschijnlijk heeft dit te maken met secundaire vaat-

veranderingen, vooral in de nieren.

Men kan de secundaire vormen van hypertensie inde-

len naar ziektebeeld (tabel 13.3) of naar het belangrijkste 

pathofysiologische mechanisme. In het laatste geval 

spreekt men van volumeafhankelijke, renineafhankelij-

ke of neurogene (catecholamineafhankelijke) hyperten-

sie. Meestal zal er echter sprake zijn van een combinatie 

van deze mechanismen. In de praktijk vormen renovas-

culaire hypertensie, primair hyperaldosteronisme en het 

feochromocytoom de belangrijkste vormen van secun-

daire hypertensie.

Kernpunt

• Het merendeel van de hypertensiepatiënten heeft 

essentiële hypertensie. Dat wil zeggen dat er dan 

geen oorzaak kan worden aangetoond. In alle an-

dere gevallen is sprake van secundaire hypertensie. 

Nefrogene hypertensie (vooral renovasculair) is de 

belangrijkste vorm van secundaire hypertensie; 

overmatig gebruik van drop of zoethout wordt 

frequent over het hoofd gezien als mogelijke bron 

van bloeddrukverhoging.

patiënten met ernstigere graden van hypertensie een 

schrompelende nefrosclerose te ontstaan met terminale 

nierinsufficiëntie. Vooral patiënten van het zwarte ras 

lijken hiertoe gepredisponeerd. Overigens zijn hart en 

hersenen het meest kwetsbaar, omdat zelfs een beperkte 

uitval van de bloedvoorziening als gevolg van de vaat-

wandafwijkingen verstrekkende gevolgen kan hebben 

voor de functie van deze organen. Hierboven werd reeds 

gewezen op de effecten ten aanzien van de hartspier. 

Ook in de hersenen komen tijdelijke uitvalverschijnse-

len (transient ischaemic attacks, TIA’s) voor en in ernstige 

gevallen ischemische infarcten. Indien zich meerdere 

kleine herseninfarcten voordoen, kan het beeld van 

multi-infarctdementie ontstaan. Daarnaast kunnen ook 

hersenbloedingen optreden. Het vóórkomen van deze 

afwijkingen is sterk gecorreleerd met de hoogte van de 

diastolische bloeddruk en de leeftijd van de patiënt. 

Dankzij moderne beeldvormende technieken (MRI) 

wordt steeds duidelijker dat bij een groot deel van de 

hypertensieve patiënten ook symptoomloze (stille) in-

farcten voorkomen.

Ten slotte dient nog de fibrinoïde necrose van de 

arteriolen te worden genoemd. Hierbij vindt afzetting 

plaats van fibrinoïd materiaal in de media; dit gaat ge-

paard met necrose van de vaatwandmusculatuur. Ook 

dit proces is diffuus, maar speelt weer vooral een rol in 

de nier. Het vormt de basis voor de zogenoemde ‘ma-

ligne’ hypertensie (zie verder).

Op grond van bovenstaande gegevens valt gemakkelijk 

in te zien dat hypertensie een van de ernstigste risicofac-

toren vormt voor het ontstaan van orgaangerichte hart- 

en vaatziekten. Overigens komen bij een patiënt met 

hypertensie vaak nog andere risicofactoren voor, zoals 

overgewicht, roken, hypercholesterolemie of diabetes 

mellitus. Onder dergelijke omstandigheden wordt de 

door de hypertensie aangerichte schade versterkt (figuur 

13.4).

Kernpunt

• Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor 

cardiovasculaire complicaties. De vasculaire 

schade uit zich in hersenen, hart, nier en perifere 

vaten. Het risico wordt versterkt als er ook andere 

afwijkingen, zoals diabetes, in het spel zijn.

13.5  Klinische vormen van hypertensie

Omdat normale en verhoogde bloeddruk een conti-

nuüm vormen, komen in principe alle factoren die een 

bijdrage leveren aan de regulatie van de bloeddruk in 

aanmerking wanneer men de oorzaak van de bloed-

drukverhoging wil achterhalen. Hoewel hypertensie bij 
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Figuur 13.4 Geschat tienjaarsrisico (in %) op het krijgen 

van een hartinfarct in relatie tot verschillende combinaties 

van risicofactoren (gegevens ontleend aan het Framingham-

onderzoek).
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vindt een dotterprocedure plaats. Deze ingreep ver-

loopt zonder problemen en daarna is de bloeddruk 

aanzienlijk beter onder controle te houden. Vanwege 

de kinderwens wordt de angiotensinereceptorblokker 

gestaakt.

Bespreking

Het is geen zeldzaamheid om bij een vrouw die tijdens 

de zwangerschap hypertensief is geweest ook na de 

bevalling een verhoogde bloeddruk te vinden. Daarbij 

doet zich dan altijd de vraag voor of de drukverhoging 

niet ook vóór de graviditeit aanwezig was. Meestal 

is dit echter niet goed te achterhalen. Bij vrouwen 

die een dusdanig ernstig beeld hebben gehad (pre-

eclampsie) dat de zwangerschap afgebroken moest 

worden, zijn vrijwel altijd afwijkingen te vinden die 

gepaard gaan met ofwel een verhoogde stollingsnei-

ging ofwel een neiging tot vasoconstrictie. Zeer fre-

quent wordt bij hen ook een verlaagd plasmavolume 

gevonden. Wanneer dit lage volume postpartum niet 

normaliseert, vormt dit een risicofactor voor het optre-

den van pre-eclampsie tijdens een volgende zwanger-

schap. In het onderhavige geval was sprake van FMD, 

een variant van nierarteriestenose, die met succes 

gedotterd kon worden. Daarmee werd de verhoogde 

bloeddruk beter behandelbaar. Omdat patiënte op-

nieuw zwanger wilde worden, was het noodzakelijk de 

therapie aan te passen, omdat ACE-remmers en an-

giotensinereceptorblokkers teratogene effecten heb-

ben en tot intra-uteriene vruchtdood kunnen leiden. 

Methyldopa, labetalol en nifedipine zijn dan de beste 

alternatieven.

13.5.1   Renovasculaire hypertensie

Renovasculaire hypertensie (zie ook paragraaf 14.5) is een 

vorm van bloeddrukverhoging die berust op eenzijdige 

of dubbelzijdige nierarteriestenose en die meestal het 

gevolg is van een atheromateuze plaque. In deze vorm 

komt het vaker bij rokers voor. Een oorzaak van nierar-

teriestenose die vooral bij (jonge) vrouwen voorkomt, is 

fibromusculaire dysplasie. Naar analogie van de situatie 

bij proefdieren onderscheidt men bij renovasculaire hy-

pertensie drie fasen. In de eerste fase zal door de verlaagde 

druk ter hoogte van het juxtaglomerulaire apparaat in 

de aangedane nier(en) de reninesecretie sterk worden 

gestimuleerd. Als gevolg daarvan stijgt de angioten-

sine II-spiegel, hetgeen leidt tot vasoconstrictie en dus 

tot bloeddrukverhoging. In deze fase is de hypertensie 

renineafhankelijk. Naarmate de afwijking echter langer 

bestaat (tweede fase), zullen natriumretentie (via stimu-

lering van aldosteron) en verhoogde adrenerge activiteit 

(via centrale dan wel perifere mechanismen) mede een rol 

gaan spelen en het reninegehalte zal weer afnemen. Naast 

de reninecomponent heeft men nu ook te maken met een 

volumecomponent. In de derde fase ten slotte bestaan er 

  Intermezzo 13.2 

Casus

Een 30-jarige vrouw meldt zich op het spreekuur van 

een internist omdat er kort tevoren hypertensie bij 

haar is vastgesteld. Anamnestisch blijkt de vrouw een 

jaar geleden tijdens haar eerste zwangerschap een 

ernstige bloeddrukverhoging te hebben gehad die op 

dat moment een sectio noodzakelijk maakte. Post-

partum is de bloeddruk gedaald tot een waarde rond 

de 134/86 mmHg, maar recent is deze echter weer 

opgelopen tot nu 170/104 mmHg. Patiënte heeft geen 

bijzondere klachten, zij rookt niet en in haar familie 

komt, voor zover bekend, geen hypertensie voor. Bij li-

chamelijk onderzoek worden behoudens de verhoogde 

bloeddruk geen afwijkingen gevonden. Ook aanvullend 

laboratoriumonderzoek levert geen bijzonderheden op. 

Besloten wordt een behandeling in te stellen met een 

angiotensinereceptorblokker. Dit heeft echter maar 

matig effect en na enkele weken wordt een diureticum 

toegevoegd. Ook daarmee normaliseert de bloeddruk 

nog niet en als derde stap krijgt patiënte er een calci-

umantagonist bij. Omdat zij graag nog een keer zwan-

ger wil worden, besluit de internist om eerst verder 

onderzoek te doen alvorens een uitspraak te doen 

omtrent de risico’s van een volgende graviditeit. Ook 

bij 24-uursbloeddrukmeting blijkt de bloeddruk nog 

te hoog en een echo van het hart laat tekenen zien 

van linkerventrikelhypertrofie. Mede gezien de slechte 

reactie op de therapie wordt besloten een angiografie 

van de niervaten te laten verrichten. Dit levert het 

beeld van fibromusculaire dysplasie (FMD) op. Daarop 

Tabel 13.3 Secundaire vormen van hypertensie.

renale oorzaken:
 − nierarteriestenose

• atherosclerose
• fibromusculaire dysplasie
• overige (bijvoorbeeld artritis, dissectie, trombose)

 − parenchymateuze nierafwijkingen
• unilateraal (bijvoorbeeld reflux, tumor)
• bilateraal (bijvoorbeeld glomerulonefritis, cysteuze nierziekte) 

endocriene oorzaken:
 − overmatige mineralocorticoïde activiteit

• primair hyperaldosteronisme
• syndroom van Liddle
• 11-β-hydroxysteroïddehydrogenase (11-β-HSD)-deficiëntie

 − overmatige glucocorticoïde activiteit
• primaire overproductie van cortisol (syndroom van Cushing)
• primaire overproductie van ACTH (ziekte van Cushing)

 − overmatige productie van catecholaminen
• feochromocytoom

 − overige (bijv. acromegalie, hypothyreoïdie) 

overige oorzaken:
 − coarctatio aortae
 − exogene oorzaken

• exogene toediening van glucocorticoïden (prednison)
• overmatig dropgebruik (via remming van het 11-β-HSD)
• overmatig alcoholgebruik
• medicamenteus (bijvoorbeeld niet-steroïdale anti-inflammatoire 

geneesmiddelen, ciclosporine)
• anticonceptiepil
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13.5.3   Mineralocorticoïdafhankelijke 

hypertensie

Primair hyperaldosteronisme (ziekte van Conn) is een vo-

lumeafhankelijke vorm van hypertensie door een relatief 

of absoluut onvermogen van de nieren om water en natri-

um uit te scheiden. De belangrijkste oorzaken van primair 

hyperaldosteronisme zijn een aldosteronproducerend 

adenoom en bilaterale hyperplasie van de zona glomeru-

losa. Aldosteron bevordert in de distale tubulus de terug-

resorptie van natrium en de secretie van kalium. Dit heeft 

tot gevolg dat het extracellulaire volume toeneemt. Toch 

is dit niet blijvend (er ontstaat ook geen oedeem), want 

het lichaam verzet zich tegen deze volume-expansie. Na 

korte tijd neemt de natriumuitscheiding dan ook weer toe 

(‘escape-fenomeen’) en zo komt de natriumbalans weer in 

evenwicht, zij het ten koste van een hogere bloeddruk en 

een hogere vaatweerstand. Het kaliumverlies gaat onder-

tussen wel door, waardoor een ernstige kaliumdepletie 

kan ontstaan. Het reninegehalte bij deze patiënten is laag.

Kernpunt

• Bij mineralocorticoïdafhankelijke hypertensie is het 

extracellulaire volume toegenomen en is de renine-

spiegel laag.

Een variant op het primair hyperaldosteronisme is het 

syndroom van Liddle. Hierbij worden als gevolg van een 

genetische afwijking de natriumkanalen in de distale 

niertubuli continue geactiveerd. De versterkte retentie 

van natrium en water leidt tot volume-expansie en hyper-

tensie. Anders dan bij het primair hyperaldosteronisme 

zijn bij het syndroom van Liddle zowel renine- als aldos-

teronspiegels laag (door negatieve feedback). Dit laatste is 

ook het geval bij de 11-β-hydroxysteroïddehydrogenase-

deficiëntie (ook wel het syndroom van het apparent mine-

ralocorticoid excess genoemd). Hierbij is de omzetting van 

zodanige vaatveranderingen in de niet-stenotische nier 

dat de bloeddruk hoog blijft door functieveranderingen 

in deze nier. Omdat nierarteriestenose niet altijd leidt tot 

hypertensie, zijn bij het ontstaan van renovasculaire hy-

pertensie waarschijnlijk nog meer mechanismen betrok-

ken, maar deze zijn niet goed bekend.

Kernpunt

• Een nierarteriestenose als oorzaak van hypertensie 

wordt meestal pas in een laat stadium ontdekt. Het 

opheffen van de stenose geeft dan geen of nauwe-

lijks nog verbetering.

In de praktijk komt het zelden voor dat een patiënt met 

renovasculaire hypertensie in een vroege fase wordt ‘ont-

dekt’. Derhalve moet men er rekening mee houden dat 

de hypertensie op het moment dat de diagnose wordt 

gesteld, niet alleen (of soms niet meer) afhankelijk is van 

renine, maar evenzeer van andere factoren (volume, adre-

nerge activiteit, vaatwandveranderingen).

Over de optimale behandeling van een patiënt met een 

atherosclerotische stenose van de arteria renalis lopen 

de meningen uiteen. Technisch is het goed mogelijk de 

vernauwing op te heffen door middel van een dotterpro-

cedure met het plaatsen van een stent (buisje) of eventueel 

door een operatieve ingreep. De resultaten van dergelijke 

behandelingen, die overigens pas uitgevoerd worden als 

het lumen al voor meer dan de helft is vernauwd, laten 

echter weinig tot geen verbetering zien van bloeddruk en 

nierfunctie. Toch valt niet uit te sluiten dat deze tegenval-

lende resultaten betekenen dat wij eigenlijk al te laat zijn 

met het opheffen van de stenose. In het geval van fibro-

musculaire dysplasie is het wel raadzaam om te ‘dotteren’, 

omdat bij deze aandoening de resultaten wel gunstig 

uitvallen.

13.5.2   Renale hypertensie

Bij renale hypertensie (zie ook paragraaf 14.5) is het nier-

parenchym aangedaan, hetgeen over het algemeen dub-

belzijdig is. Men moet met het stellen van deze diagnose 

voorzichtig zijn, want afwijkingen in de nieren kunnen 

ook het gevolg zijn van essentiële hypertensie.

Veel nieraandoeningen kunnen gepaard gaan met 

bloeddrukverhoging. Vooral in het geval van een acute 

glomerulonefritis is het reninegehalte laag en is de hyper-

tensie voornamelijk het gevolg van een vergroot extracel-

lulair (en plasma)volume. Bij andere aandoeningen kan 

renine weer wel een grote rol spelen. Zeer in het bijzonder 

geldt dit voor de zeldzame renineproducerende tumor.

Een bijzondere vorm van renale hypertensie is die bij 

dialysepatiënten. De volumefactor speelt hier een wel zeer 

grote rol, alhoewel er ook veel andere mechanismen in het 

spel zijn.

MR MR MR MR

MR MR MR MR

normaal

cortisol                                                cortison

cortisol
aldosteron

Figuur 13.5 Schema van de wijze waarop 11-β-hydroxyste-

roïddehydrogenasedeficiëntie kan leiden tot hypertensie. Door 

een verminderde omzetting in cortison kan het in de nier aan-

wezige cortisol de vrije mineralocorticoïdreceptoren stimuleren. 

MR: mineralocorticoïdreceptor.
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mate wordt gesecerneerd, maar adrenaline, dopamine 

of dopa.

Als de diagnose gesteld is, moet men de patiënt behan-

delen met alfablokkerende middelen (zie later) in afwach-

ting van chirurgische verwijdering van de tumor.

Kernpunt

• Bij het feochromocytoom is het belangrijk om zo 

snel mogelijk een behandeling te starten met een 

alfablokkerend middel.

Casuïstiek 

• Langdurige controle aangewezen na chirurgische 

behandeling wegens een feochromocytoom

13.5.6   Overige vormen van secundaire 

hypertensie

Minder frequent voorkomende oorzaken zijn bijvoor-

beeld acromegalie, hypothyreoïdie en coarctatio aortae. 

Dit laatste is een weinig voorkomende congenitale ver-

nauwing van de aorta, die zowel het karakter kan hebben 

van een gelokaliseerde (juxtaductale) stenose ter hoogte 

van de ductus Botalli als van een langwerpige segmentale 

vernauwing (tubulaire hypoplasie). In de bovenste li-

chaamshelft bestaat hypertensie, in de onderste lichaams-

helft is de bloeddruk meestal normaal of in mindere mate 

verhoogd. De nieren spelen zeker een rol bij het ontstaan 

van de hypertensie, maar hoe het proces precies verloopt, 

is onduidelijk.

Ten slotte moet men ook altijd aan exogene en dan 

vooral iatrogene redenen voor hypertensie denken. In dit 

kader is de anticonceptiepil van belang. Na het staken van 

dit middel kan de hypertensie overigens nog vele maan-

den voortduren.

Casuïstiek 

• Hypertensie bij jongvolwassenen: aanwijzing voor 

mogelijke coarctatio aortae

• ‘Drophypertensie’; ook door zoethoutthee

• Labiele hypertensie door iatrogene denervatie van 

de sinus caroticus

13.5.7   Zwangerschapshypertensie

Bij hypertensie in de zwangerschap kan er sprake zijn van 

een reeds bestaande (essentiële of secundaire) hypertensie 

dan wel van een bloeddrukverhoging die het gevolg (een 

complicatie) is van de graviditeit. In tegenstelling tot wat 

vroeger wel gedacht werd, is het plasmavolume in het 

cortisol tot cortison in de nier gestoord. Door de te hoge 

renale concentratie van cortisol die daarvan het gevolg is, 

worden meer mineralocorticoïdreceptoren aangezet tot 

het retineren van natrium (figuur 13.5). Hypertensie ten-

gevolge van overmatig dropgebruik berust op een analoog 

mechanisme: het in drop aanwezige glycyrrhizinezuur 

remt namelijk de activiteit van het 11-β-hydroxysteroidde-

hydrogenase.

Bij primair hyperaldosteronisme door een adenoom is 

chirurgische therapie geïndiceerd; in alle andere gevallen 

is medicamenteuze behandeling aangewezen, bijvoor-

beeld met spironolacton of amiloride (zie verder).

Casuïstiek 

• ‘Apparent mineralocorticoid excess’-syndroom, een 

syndroom met ogenschijnlijke overmaat aan mine-

ralocorticoïden

13.5.4   Glucocorticoïdafhankelijke 

hypertensie

Bij het syndroom of de ziekte van Cushing bestaat over-

productie van cortisol en vormt hypertensie slechts een 

bescheiden onderdeel van een uitgebreid symptomen-

complex. Voor een uitvoeriger bespreking van dit ziekte-

beeld wordt verwezen naar paragraaf 19.4.2. De hyperten-

sie berust niet zozeer op een toegenomen volume, als wel 

op het feit dat het glucocorticoïd de vaatweerstand ver-

hoogt. Dit is deels een direct effect, deels komt dit doordat 

cortisol het effect van andere vasoconstrictoren versterkt. 

De behandeling is in principe chirurgisch.

13.5.5   Feochromocytoom

Een feochromocytoom is een tumor die catecholaminen 

secerneert. Meestal gaat deze tumor uit van de chroom-

affiene cellen van het bijniermerg, maar hij kan ook 

gelokaliseerd zijn in andere delen van het autonome ze-

nuwstelsel, bijvoorbeeld in het orgaan van Zuckerkandl 

of in de urineblaas. In de tumorcellen bestaat naast een 

verhoogde synthese van catecholaminen tevens een 

verminderde afbraak. De afgifte van catecholaminen aan 

de circulatie verloopt vaak in episodes en daarom hoeft 

men bij patiënten met deze aandoening niet altijd een 

verhoogde bloeddruk te vinden.

Door de toegenomen productie van noradrenaline 

ontstaat vasoconstrictie en daarmee hypertensie; onder 

invloed van adrenaline neemt bovendien de hartfre-

quentie toe. Andere mogelijke symptomen zijn: exces-

sief transpireren, orthostatische hypotensie en hyper-

glykemie. Soms is er geen sprake van hypertensie, maar 

juist van een lage bloeddruk of zelfs shock. Dit treedt 

vooral op wanneer niet noradrenaline in versterkte 
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tensieven. Bovendien neemt het reninegehalte af met de 

leeftijd en wel des te sterker naarmate de bloeddruk hoger 

is. Alhoewel dit alles een negatief feedbackmechanisme 

suggereert, is niet uit te sluiten dat het renine-angiotensi-

nesysteem op weefselniveau wel degelijk betrokken is bij 

de bloeddrukverhoging.

Over de rol van het sympathische zenuwstelsel bij es-

sentiële hypertensie lopen de meningen nog uiteen. Bij 

sommige patiënten, vooral jongere, zijn weliswaar ver-

hoogde plasmaspiegels van noradrenaline of adrenaline 

gevonden, maar dit vormt op zichzelf onvoldoende bewijs 

voor toegenomen adrenerge activiteit. Men heeft ook wel 

gedacht dat een verminderde gevoeligheid van het baro-

receptorsysteem oorzaak van hypertensie zou zijn. Uit 

onderzoek is echter gebleken dat de baroreceptoren zich 

aanpassen aan langer durende verhogingen van de bloed-

druk; verminderde gevoeligheid is eerder gevolg dan 

oorzaak van de drukverhoging.

Verscheidene onderzoekers hebben gewezen op het be-

lang van de nieren voor de bloeddrukregeling op langere 

termijn. Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling 

dat er een defect in het natriumuitscheidende vermogen 

van de nieren bestaat. Aangezien onder normale omstan-

digheden de natriumuitscheiding rechtstreeks verband 

houdt met de druk in de nierarterie, moet, als er een de-

fect in de natriumuitscheiding is, de bloeddruk hoger zijn 

dan normaal wil het organisme in natriumbalans blijven. 

De hypertensie is dan, als het ware, een homeostatische 

reactie. Hoewel deze theorie veel aantrekkelijke kanten 

heeft, is nog nooit bewezen dat een stoornis in het na-

triumuitscheidend vermogen van de nieren de primaire 

afwijking is bij essentiële hypertensie. Een andere theorie 

stelt dat vanuit de nier om wat voor reden dan ook de 

afferente adrenerge zenuwen te veel geprikkeld worden. 

Via centrale mechanismen zou dit dan leiden tot algehele 

activering van het sympathische zenuwstelsel.

Casuïstiek 

• Een 39-jarige vrouw met sufheid, hypertensie en 

hemolyse

13.5.9   Maligne hypertensie

In principe kan iedere vorm van bloeddrukverhoging tot 

maligne hypertensie leiden. Zonder behandeling ontstaan 

dan ernstige, veelal dodelijke complicaties in de zin van 

astma cardiale, hypertensieve encefalopathie, hersenbloe-

dingen en nierinsufficiëntie. Meestal is de diastolische druk 

hoger dan 130 mmHg, maar dit is niet obligaat. Het patho-

logisch-anatomische substraat voor deze ontwikkeling be-

staat uit fibrinoïde necrose van de arteriolen. Deze necrose 

is waarschijnlijk het gevolg van het mechanische geweld 

van de hoge bloeddruk en de kans op het ontstaan ervan is 

groter naarmate de diastolische druk hoger is, maar vooral 

laatste geval sterk afgenomen. Daarbij bestaat er vaak een 

toegenomen gevoeligheid van de vaatwand voor angio-

tensine II. Er wordt wel verondersteld dat een gestoorde 

balans tussen het in bloedplaatjes gevormde vasoconstric-

toire tromboxaan en het in de vaatwand geproduceerde 

vaatverwijdende prostacycline aan deze afwijking ten 

grondslag ligt. De laatste jaren is echter steeds duidelijker 

geworden dat er veel meer mechanismen in het spel zijn 

waarbij het endotheel een grote rol speelt. De afwijking 

laat diepe sporen na. Veel vrouwen worden blijvend hy-

pertensief en zonder adequate behandeling is hun levens-

verwachting met vijf tot tien jaar afgenomen.

Kernpunt

• Zwangerschapshypertensie blijft ook na de partus 

een risicofactor voor toekomstige complicaties.

Zwangerschapshypertensie treedt meestal pas in het 

tweede trimester of nog later op en komt vooral voor bij 

nulliparae. Aangezien bij zwangeren de korotkov-tonen 

nogal eens niet verdwijnen, moet men zich voor de diag-

nose vaak behelpen met de tijdens fase 4 gemeten diastoli-

sche waarde, die lager behoort te zijn dan 90 mmHg.

13.5.8   Essentiële hypertensie

De diagnose essentiële (of ook wel: primaire) hypertensie 

wordt pas gesteld als er geen aanwijsbare oorzaak voor de 

bloeddrukverhoging bestaat. Bij de meerderheid van de 

hypertensiepatiënten is dit het geval. De familieanamnese 

is vaak positief, maar er is nog onvoldoende bewijs voor 

een zuiver genetische overdracht. Bij deze patiënten zal 

op enigerlei wijze de regulatie van de vloeistofbalans, het 

hartminuutvolume en de vaatwandtonus verstoord zijn, 

maar pogingen om een van de bekende bloeddrukregule-

rende factoren rechtstreeks voor het ontstaan van essenti-

ele hypertensie aansprakelijk te stellen, hebben tot dusver 

gefaald. Bij dit soort onderzoekingen wordt echter vaak 

de fout gemaakt dat oorzaak en gevolg worden verward. 

Het blijkt namelijk dat in het beloop van het hypertensie-

proces allerlei secundaire functieveranderingen kunnen 

ontstaan, die de schijn wekken van oorzakelijke betekenis 

te zijn. Zo is bij ongeveer de helft van de jonge hyperten-

siepatiënten het hartminuutvolume toegenomen (waar-

schijnlijk ten gevolge van iets versterkte adrenerge acti-

viteit), maar toch is bij deze patiënten de vaatweerstand 

naar verhouding ook al te hoog. Wanneer men patiënten 

met essentiële hypertensie over vele jaren volgt, blijkt 

dat bij hen in de loop van de tijd de vaatweerstand verder 

stijgt, terwijl het hartminuutvolume afneemt. Verder 

zijn al in een vroege fase van het hypertensieproces het 

extracellulaire en het plasmavolume verlaagd en is ook 

het reninegehalte gemiddeld wat lager dan bij normo-
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13.6.1   Anamnese

In de eerste plaats worden de klachten van de huidige 

periode uitgevraagd, waarbij de aandacht in het bijzon-

der uitgaat naar hoofdpijn, visusvermindering, oorsui-

zingen, duizeligheid, sterk transpireren en palpitaties. 

Ook al zijn deze verschijnselen maar van betrekkelijk 

belang bij essentiële hypertensie, ze kunnen, wanneer ze 

aanvalsgewijs voorkomen, een uiting zijn van een feo-

chromocytoom. Spierzwakte, nycturie en tetanie kunnen 

wijzen op primair hyperaldosteronisme. Angina pectoris 

of kortademigheid kunnen betekenen dat het hart de 

dupe is geworden van de bloeddrukverhoging. Van top 

naar tenen afdalend komen wij vervolgens bij lendenpij-

nen, urineafwijkingen (met name hematurie) en oedeem. 

Dergelijke afwijkingen kunnen wijzen op een bijdrage 

van de kant van de nieren aan de bloeddrukverhoging of 

juist op een aantasting van de nieren door de hyperten-

sie.

Hoewel niet geheel betrouwbaar, moet men bij de 

anamnese toch proberen te achterhalen hoe lang de bloed-

druk al verhoogd is (bekend bijvoorbeeld van keuringen). 

Verder zijn de volgende punten van belang: nierziekten, 

eventueel bloeddrukverhoging tijdens de zwangerschap, 

gebruik van drop of van orale contraceptiva, zout eten, 

alcoholgebruik, roken. Ook vraagt men naar het gebruik 

van medicamenten die de bloeddruk zouden kunnen ver-

hogen. De familieanamnese wordt ingevuld door te infor-

meren naar bloeddrukverhoging respectievelijk hart- en 

vaatziekten bij naaste familieleden (ouders, broers, zussen 

en kinderen). Bij de sociale anamnese vraagt men naar 

de werk- en woonsituatie en langdurige conflicten in en 

buiten het gezin.

Kernpunt

• Bij de anamnese moet vooral gelet worden op 

provocerende factoren.

13.6.2   Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek verloopt langs dezelfde lijnen 

als het informeren naar actuele klachten. Algemene ver-

schijnselen zoals vetzucht of ‘cushing-gezicht’ behoren 

altijd tot de inventarisatie. Het meten van de bloeddruk 

moet met grote zorg en uiteraard in iedere onderzoeks-

situatie opnieuw worden uitgevoerd.

Bij verdenking op maligne hypertensie moet de oog-

fundus geïnspecteerd worden. Dit is namelijk de enige 

mogelijkheid die het lichamelijk onderzoek biedt om 

afwijkingen in en om de kleine bloedvaten rechtstreeks te 

beoordelen (figuur 13.6).

naarmate deze hoge druk sneller ontstaat. Zo kunnen ver-

schijnselen van maligne hypertensie zich bij acuut ontstane 

hypertensie (bijvoorbeeld in het kader van een acute glome-

rulonefritis of bij zwangerschapshypertensie) al voordoen 

bij een relatief weinig verhoogde diastolische druk. De vaat-

veranderingen treden ook op in de nieren en veroorzaken 

daar als het ware een conglomeraat van stenosen in de arte-

riolen. Dit heeft tot gevolg dat de reninesecretie sterk wordt 

gestimuleerd, waardoor de bloeddruk nog hoger wordt en 

het organisme in een vicieuze cirkel geraakt.

Kernpunt

• Bij maligne hypertensie bestaat groot gevaar op 

dodelijke complicaties.

Casuïstiek 

• Hypertensieve encefalopathie: niet alleen bij zeer 

hoge bloeddrukwaarden

• Maligne hypertensie bij een jongeman met nierar-

terieafsluiting gediagnosticeerd met magnetische-

resonantieangiografie

13.6  Onderzoek

Hypertensie geeft op zichzelf geen duidelijke klachten en 

bijna ieder individu met ongecompliceerde hypertensie 

voelt zich gezond. Subjectieve klachten zoals hoofdpijn 

en duizeligheid komen wel voor, maar zijn weinig spe-

cifiek en komen niet of nauwelijks vaker voor dan bij 

mensen met een normale bloeddruk. In feite veroorzaakt 

hypertensie pas een duidelijk ziektebeeld als het hart-

vaatstelsel wordt beschadigd of wanneer er bijkomende 

verschijnselen zijn in het kader van een secundaire vorm 

van hypertensie. Zo zal de hypokaliëmie bij primair hy-

peraldosteronisme aanleiding geven tot spierzwakte.

Het doel van het onderzoek van de hypertensiepatiënt 

is het zoeken naar een eventuele oorzaak, het vaststellen 

van de mate van orgaanschade en het bepalen van het 

risicoprofiel van de patiënt.

Kernpunt

• Hypertensie geeft nauwelijks klachten; bij de 

meeste patiënten wordt de afwijking dan ook bij 

toeval gevonden. Het diagnostisch onderzoek is 

gericht op:

 − vaststellen van de ernst van de bloeddrukver-

hoging;

 − vaststellen van de eventuele oorzaak;

 − inventarisatie van andere risicofactoren.
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13.6.3   Aanvullend onderzoek

Het laboratoriumonderzoek kan worden verdeeld in alge-

mene bepalingen die bij iedere patiënt met hypertensie ge-

daan moeten worden en een meer gespecialiseerd deel dat 

alleen op indicatie verricht hoeft te worden (tabel 13.4). Het 

minste dat nodig is, is een urineonderzoek (albumine, sedi-

ment) en het creatininegehalte in plasma als maat voor de 

nierfunctie. De aanwezigheid van microalbuminurie heeft 

een negatieve invloed op de cardiovasculaire prognose.

Ter opsporing van andere risicofactoren is het verder 

gewenst het bloedsuikergehalte en het vetspectrum te be-

palen. Hoewel de gevoeligheid van het elektrocardiogram 

(ecg) voor het opsporen van linkerventrikelhypertrofie 

(LVH) te wensen overlaat, sluit een normaal ecg de aanwe-

zigheid van LVH vrijwel uit.

Soms is gespecialiseerd onderzoek nodig om een even-

tuele oorzaak op te sporen. Uiteraard is dit alleen zinvol 

als aan het vinden van afwijkingen ook consequenties 

verbonden worden en uitsluitend bij die patiënten, bij 

wie op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek of het 

eerste laboratoriumonderzoek al een verdenking bestaat 

op secundaire hypertensie. Een tweede categorie wordt 

gevormd door de patiënten bij wie de behandeling met 

medicamenten is mislukt. Het is niet zo dat zij meer kans 

hebben op het bestaan van een anatomische oorzaak dan 

anderen, maar het is de moeite waard om een diagnos-

tisch schot te wagen in de hoop deze mensen toch nog van 

hun bloeddrukverhoging af te kunnen helpen. Dit geldt 

uiteraard ook voor jonge patiënten en voor patiënten bij 

wie de hypertensie nog maar kort bestaat.

Kernpunt

• Gespecialiseerd onderzoek is alleen nuttig als men 

aan de uitkomsten ook therapeutische consequen-

ties verbindt.

De ernst van hypertensieve retinopathie kan volgens de 

criteria van Keith-Wagener-Barker als volgt worden aan-

gegeven:

 − graad 1: vernauwing van arteriolen met wisselend kali-

ber en versterkte lichtreflex (A/V-ratio ongeveer 3/4);

 − graad 2: verdere verkleining van de A/V-ratio (onge-

veer 1/2) en optreden van het overkruisingsfenomeen 

van Gunn: op de plaats waar een arteriole een venule 

kruist, lijkt de veneuze stroom onderbroken;

 − graad 3: naast de hierboven beschreven afwijkingen 

bestaan ook exsudaten en/of bloedingen;

 − graad 4: idem als 3, maar nu met papiloedeem erbij.

Alleen graad 3 en 4 hebben klinische betekenis; zij wijzen 

op ernstige afwijkingen die snelle behandeling gewenst 

maken.

Kernpunt

• Alleen als er fundusafwijkingen graad 3 of 4 zijn, 

moet er snel ingegrepen worden.

De carotisarteriën worden beluisterd om eventuele lokale 

stenosen op te sporen. De coarctatio aortae kan zich verra-

den door vaatgeruisen, hetzij ter plaatse aan de voorzijde, 

hetzij in afgeleide vaten aan de rugzijde.

Het onderzoek van het hart is belangrijk voor het op-

sporen van verschijnselen die op een overbelasting van het 

linkerventrikel wijzen. Een heffende en verbrede ictus en 

een presystolische galop (vierde toon) wijzen op hypertro-

fie; hartvergroting, een middiastolische galop (derde toon) 

en een pulsus alternans wijzen op een insufficiëntie.

Het onderzoek van de buik is nodig om souffles, die kun-

nen wijzen op het bestaan van een nierarteriestenose, vast 

te leggen. Palpatie van de nieren kan een niervergroting 

(bijvoorbeeld door cystennieren) aan het licht brengen. 

Verder afdalend voelt men of de pulsaties van de arteriae 

femorales misschien verzwakt zijn als teken van coarctatio 

aortae (bij twijfel bloeddruk aan de benen meten!) en of 

men indrukbaar oedeem aan de voeten kan aantonen.

Tabel 13.4 Diagnostisch onderzoek bij hypertensie.

standaardonderzoek:
 − bloed: kalium, creatinine, nuchter glucose, cholesterol, lipidenprofiel
 − urine: (micro)albumine, sediment
 − ecg 

onderzoek op eindorgaanschade:
 − hart: echocardiografie
 − nieren: (micro) albuminurie
 − vaten: duplexonderzoek

opsporing van renale respectievelijk renovasculaire hypertensie:
 − echografie
 − CT- of MR-angiografie
 − digitale subtractieangiografie (DSA) 

opsporing endocriene oorzaken:
 − renine
 − aldosteron en/of cortisol
 − metanefrinen in urine of catecholaminen in bloed of urine
 − zelden: clonidinesuppressietest 

Figuur 13.6 Oogfundusbeeld bij hypertensieve retinopathie, 

graad 4. Te zien zijn vernauwde arteriolen, bloedingen, exsuda-

ten en papiloedeem.
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preventie een hoogrisicostrategie gevolgd: degenen die naar 

schatting het meeste baat zullen hebben van behandeling, 

worden opgespoord en behandeld. Behandeling is ook ze-

ker zinvol bij personen boven de 80 jaar en/of wanneer er 

sprake is van alleen een systolische bloeddrukverhoging. 

De winst die bij deze populatie te halen is, is zelfs nog iets 

groter dan die welke bij jongere patiënten mogelijk is.

Kernpunt

• De behandeling van de hypertensiepatiënt is af-

hankelijk van het totale cardiovasculaire risico.

De meest recente consensusafspraken met betrekking tot 

behandeling luiden als volgt.

1. Bij personen zonder manifeste hart- en vaatziekte 

(HVZ) en zonder type 2-diabetes mellitus (DM2) wordt 

medicamenteuze behandeling geadviseerd wanneer 

de systolische bloeddruk hoger is dan 140 mmHg en 

het tienjaarsrisico van sterfte door HVZ 10% of meer 

bedraagt.

2. Wanneer bij deze categorie patiënten het tienjaarsri-

sico van sterfte door HVZ lager is dan 10%, kan medica-

menteuze therapie overwogen worden bij een positieve 

familieanamnese of bij het bestaan van orgaanschade.

3. Een bloeddruk boven 180 mmHg systolisch wordt 

altijd medicamenteus behandeld, tenzij leefregels de 

bloeddruk onder 140 mmHg systolisch brengen.

4. Bij secundaire preventie (manifeste HVZ) en bij patiën-

ten met DM2 wordt altijd medicamenteus behandeld 

als de systolische bloeddruk hoger is dan 140 mmHg. 

Bij patiënten met een eerder doorgemaakte TIA of 

herseninfarct dient ook bij een normale systolische 

bloeddruk behandeling te worden overwogen.

Een belangrijke vraag is tot hoever men de bloeddruk 

moet laten dalen. Hoewel ook ten aanzien van dit punt 

nog enige controverse bestaat, lijkt het erop dat men in 

ieder geval moet streven naar een systolische druk rond 

140 mmHg en een diastolische druk rond 90 mmHg. 

De eerder vermelde Multidisciplinaire richtlijn stelt 

dat de systolische druk in ieder geval tot beneden de 

140 mmHg moet worden gebracht. Bij patiënten met 

DM2 wordt zelfs een nog verder verlagen van de bloed-

druk zinvol geacht. Er is wel geopperd dat een sterke 

verlaging van de bloeddruk juist weer tot meer orgaan-

complicaties zou kunnen leiden als gevolg van een ver-

minderde perfusie (het fenomeen van de J-curve). In het 

Hypertension Optimal Treatment (HOT)-onderzoek is 

nagegaan of deze vrees terecht was. De resultaten van dit 

onderzoek geven aan dat de optimale bloeddruk tijdens 

therapie op een niveau van ongeveer 138 mmHg systo-

lisch en 83 mmHg diastolisch ligt. Verdere verlaging van 

de bloeddruk geeft niet veel extra voordeel, maar brengt 

Echografie is nuttig om de grootte van de nieren vast te 

stellen en om cysten op te sporen, maar de methode is 

ongeschikt voor de diagnostiek van nierarteriestenose. 

Wanneer er sterke verdenking bestaat op een nierarte-

riestenose, kan een CT-angiografie of magnetische reso-

nantieangiografie (MRA) verricht worden. Wanneer deze 

onderzoeken geen helder beeld opleveren, kan de ‘klas-

sieke’ digitale subtractieangiografie (DSA) nog uitkomst 

bieden.

Wanneer zowel renine als aldosteron in het plasma 

verhoogd zijn, pleit dit voor een primair renale afwijking; 

daarentegen is de combinatie van een verlaagd renine-

gehalte en een verhoogd aldosteron kenmerkend voor 

primair hyperaldosteronisme. Als zowel renine als al-

dosteron onderdrukt zijn, wijst dit in de richting van het 

syndroom van Liddle of een 11-β-HSD-deficiëntie.

Als screeningstest voor feochromocytoom wordt veel-

vuldig gebruikgemaakt van de bepaling van metanefri-

nen – de belangrijkste metabolieten van catecholaminen 

– in de urine. In sommige gevallen zal men rechtstreeks 

het gehalte aan catecholaminen in plasma willen meten, 

al dan niet na toediening van een dosis clonidine. De nor-

maal door deze stof veroorzaakte daling van het plasma-

noradrenaline wordt meestal niet gezien als er sprake is 

van een feochromocytoom.

13.7  Behandeling

13.7.1   Algemeen

Men behandelt personen met een verhoogde bloeddruk 

om twee redenen:

 − ter voorkoming van ernstige, in het bijzonder maligne 

hypertensie;

 − ter voorkoming van de door hypertensie uitgelokte 

hart- en vaatziekten.

Dat patiënten met maligne hypertensie zonder meer 

voor behandeling in aanmerking komen, is reeds lang op 

klinische gronden duidelijk. Ook wordt er niet meer aan 

getwijfeld dat behandeling geïndiceerd is bij patiënten 

met hypertensie en een diastolische druk van 100 mmHg 

of hoger. Hoewel de meesten van mening zijn dat men pa-

tiënten met een diastolische druk tussen 90 en 100 mmHg 

(zonder bijkomende risicofactoren) ook moet behandelen, 

is dit nog steeds een controversieel onderwerp. Men gaat 

er echter steeds meer toe over om richtlijnen voor behan-

deling uitsluitend op de hoogte van de systolische druk te 

baseren.

Bij de beslissing om wel of niet te behandelen, speelt 

het absolute risico op hart- en vaatziekten een cruciale 

rol. Dit absolute risico is af te lezen in nomogrammen (zie 

bijvoorbeeld de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovas-

culair risicomanagement 2006) of uit te rekenen met een 

computerprogramma. In het algemeen wordt bij primaire 
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13.7.2   Diuretica

Wanneer diuretica bij de behandeling van hypertensie 

worden toegepast, maakt men in verreweg de meeste ge-

vallen gebruik van thiaziden en thiazideachtige midde-

len (bijvoorbeeld chloorthalidon). Wanneer de nierfunc-

tie gestoord is, werken thiaziden minder goed en zal 

men naar een lisdiureticum moeten grijpen. Hetzelfde 

geldt wanneer er een sterke natriumretentie bestaat bij 

het toepassen van krachtige vaatverwijders.

De zwakwerkende diuretica (spironolacton, amil-

oride) vinden als monotherapie alleen toepassing bij 

hypertensie ten gevolge van overmatige mineralocor-

ticoïde activiteit. Bovenop bestaande medicatie kun-

nen deze middelen echter zeer effectief zijn. Zo blijkt 

spironolacton, wanneer dit als derde of vierde middel 

in een combinatie wordt ingezet, verrassend effectief. 

De belangrijkste nevenwerking van thiazidediuretica 

is het optreden van hypokaliëmie door kaliumverlies in 

de urine; door laag te doseren en tevens het dieet aan te 

passen, kan deze complicatie worden tegengegaan.

13.7.3   Anti-adrenerge middelen

Verreweg de meest gebruikte stoffen in deze categorie 

zijn de bètareceptorblokkeerders. Alle beschikbare 

bètareceptorblokkerende middelen kunnen als mo-

notherapie worden toegepast bij de behandeling van 

hypertensie. Wel zal men bijvoorbeeld bij patiënten met 

bronchospasme eerder een bèta-1-selectieve stof kiezen.

Bronchospasme en koude extremiteiten zijn de 

belangrijkste bijwerkingen. Daarnaast komen gastro-

intestinale klachten betrekkelijk frequent voor. In com-

binatie met insuline kunnen bètablokkerende middelen 

aanleiding geven tot gevaarlijke hypoglykemieën. Al-

hoewel bètablokkerende stoffen tegenwoordig ook toe-

passing vinden bij de behandeling van decompensatio 

cordis (zie paragraaf 15.4.5), kunnen deze middelen juist 

bij patiënten met hypertensie ook hartfalen uitlokken.

Van de stoffen die perifere postsynaptische alfarecep-

toren blokkeren, is op dit moment alleen doxazosine 

van belang. Als monotherapie geeft het meestal slechts 

een bescheiden bloeddrukdaling. De belangrijkste ne-

venwerking is orthostatische hypotensie.

De centraal werkende antihypertensiva (alfame-

thyldopa, clonidine en moxonidine) worden niet veel 

toegepast vanwege hun bijwerkingen (sedering, depres-

sie, droge mond). In feite worden ze alleen voorgeschre-

ven bij ernstige vormen van hypertensie waarbij men 

vaak vier of meer antihypertensiva nodig heeft. Een 

uitzondering op deze regel vormt de behandeling van 

hypertensie in de zwangerschap. Het centraal werkende 

alfamethyldopa is dan het middel van eerste keus, om-

dat hiervan de veiligheid voor moeder en kind het best 

is aangetoond.

ook geen extra risico met zich mee. Bij sommige catego-

rieën patiënten zal men wel zo laag mogelijk proberen 

te komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten met 

nierziekten, maar vooral ook voor diabeten.

Aangezien iemand bij wie (meestal toevallig) een 

bloeddrukverhoging is vastgesteld zich over het alge-

meen gezond voelt, moet men wel sterk in zijn schoenen 

staan om te beslissen tot een behandeling die vele jaren 

achtereen zal doorgaan. Het is derhalve raadzaam bij 

lichte of matige hypertensie eerst een periode van con-

trole in te lassen. Wanneer de bloeddruk onvoldoende 

blijkt te dalen, zal men na een aantal maanden indi-

vidueel gerichte voorschriften geven met betrekking 

tot vermagering, vermindering van het zoutgebruik, 

beperking alcoholgebruik en, waar mogelijk, staken van 

orale anticonceptiva. Bij onvoldoende effect van deze 

maatregelen zal men een medicamenteuze behande-

ling moeten overwegen, vooral wanneer er ook andere 

risicofactoren in het spel zijn of bij een ongunstige fami-

lieanamnese. Daarbij heeft men de keuze uit een groot 

aantal middelen (tabel 13.5).

Tabel 13.5 Enkele veelgebruikte geneesmiddelen 
bij de behandeling van hypertensie.

groep 1: middelen van eerste keus generische naam

diuretica hydrochloorthiazide
chloorthalidon
spironolacton
amiloride

bètareceptorblokkeerders metoprolol
bisoprolol
atenolol
labetalol (in de zwangerschap)

ACE-remmers captopril
enalapril
lisinopril
perindopril

AT1-receptorblokkeerders losartan
irbesartan
candesartan

calciumantagonisten nifedipine OROS
amlodipine
diltiazem
verapamil

groep 2: middelen die pas in tweede 
instantie toegepast worden

generische naam

alfareceptorblokkeerders doxazosine

centraal werkende middelen alfamethyldopa
moxonidine
clonidine

renineremmer aliskiren

directe vaatverwijder hydralazine

overige ketanserine
urapidil 
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king van dihydropyridinen; vermoedelijk speelt hierbij 

vooral lokale vasodilatatie een rol en is er geen sprake 

van primaire natriumretentie. Daarnaast ziet men vooral 

tijdens gebruik van verapamil nogal eens obstipatie op-

treden. Wanneer verapamil of diltiazem gecombineerd 

wordt met een bètablokkerend middel, bestaat er een 

zeker risico op het optreden van geleidingsvertraging en 

zelfs hartblok.

13.7.6   Directe vaatverwijders

Hydralazine is de belangrijkste vertegenwoordiger in 

deze groep. Als monotherapie is dit middel niet goed 

bruikbaar; de sterke daling van de perifere vaatweerstand 

(en daarmee van de bloeddruk) leidt tot reflexmatige 

stijging van hartfrequentie en hartminuutvolume, het-

geen aanleiding geeft tot klachten van een hyperdynami-

sche circulatie (hoofdpijn, palpitaties, onrust). Daarnaast 

treedt water- en natriumretentie op, met als gevolg 

oedeem. Een vaatverwijder moet dan ook vrijwel altijd 

worden gecombineerd met een bètablokkerend middel en 

eventueel met een diureticum.

13.7.7   Overige middelen

Ketanserine is een middel dat de bloeddruk enigszins 

verlaagt door blokkering van serotoninereceptoren 

(type S2), terwijl het ook enige alfareceptorblokkerende 

activiteit bezit. Dit middel mag niet gelijktijdig worden 

gegeven met diuretica die kaliumverlies kunnen ver-

oorzaken. De belangrijkste bijwerking is slaperigheid. 

In de ‘normale’ behandeling van hypertensie is er voor 

ketanserine nauwelijks plaats. De intraveneuze vorm van 

dit middel wordt wel toegepast tijdens anesthesie en bij 

pre-eclampsie.

Urapidil veroorzaakt ook vaatverwijding door blokke-

ring van alfareceptoren, maar werkt daarnaast mogelijk in 

op bepaalde serotoninereceptoren in de hersenen.

13.7.8   Therapiekeuze

Met betrekking tot de prognose op langere termijn zijn 

het de diuretica, bètablokkeerders, calciumantagonisten, 

ACE-remmers en AT
1
-receptorblokkeerders waarvan met 

redelijke zekerheid vaststaat dat ze de kans op cardio-

vasculaire complicaties significant verlagen. Het ligt dan 

ook voor de hand een behandeling te starten met een of 

meer middelen uit die categorieën. De uiteindelijke keuze 

wordt vooral mede bepaald door mogelijke neveneffecten. 

Zo zal men aan patiënten met angina pectoris of palpita-

ties eerder een bètablokkeerder of verapamil voorschrij-

ven. Wanneer er een neiging tot decompensatio cordis 

bestaat, zal de keuze eerder vallen op een diureticum, 

een ACE-remmer of een AT
1
-receptorantagonist. Bij niet-

insulineafhankelijke diabetes mellitus vermijdt men als 

regel een diureticum, terwijl bij gelijktijdige toediening 

13.7.4   Remmers van het renine-

angiotensinesysteem

ACE-remmers kunnen als monotherapie worden toe-

gepast, maar zo nodig ook worden gecombineerd met 

andere middelen (vooral diuretica). Zeker wanneer er 

decompensatio cordis in het spel is, hebben deze midde-

len de voorkeur.

Het grote voordeel van AT
1
-receptorantagonisten is dat 

ze vrijwel geen bijwerkingen hebben. Zowel met ACE-

remmers als met AT
1
-receptorantagonisten is voorzichtig-

heid geboden bij patiënten met nierarteriestenose, omdat 

dan de glomerulusfiltratie in de stenotische nier kan da-

len (figuur 13.7). In bijzondere gevallen (bilaterale nierar-

teriestenose of nierarteriestenose in een solitaire nier) zal 

dit leiden tot nierinsufficiëntie. Ook bij nefrosclerose of 

volumedepletie (diuretica!) kan de glomerulusfiltratie af-

nemen onder invloed van ACE-remmers of AT
1
-receptor-

antagonisten. In combinatie met een kaliumsparend diu-

reticum kan, vooral als er al sprake is van een gedupeerde 

nierfunctie, een ernstige hyperkaliëmie optreden.

Sinds kort is het ook mogelijk om het renine direct te 

remmen met behulp van een renine-inhibitor. Hoewel 

de initiële ervaring die met het middel aliskiren is opge-

daan positief uitvalt, zijn er op dit moment nog te weinig 

langetermijngegevens beschikbaar om al een uitspraak te 

kunnen doen over de plaats die dit middel zal gaan (moe-

ten) innemen in de behandeling van hypertensie.

13.7.5   Calciumantagonisten

Men maakt bij de calciumantagonisten onderscheid tus-

sen de dihydropyridinen (nifedipine, amlodipine enzo-

voort) en overige middelen (zoals verapamil of diltiazem). 

Dihydropyridinen veroorzaken soms hartkloppingen en 

flushes. Het middel verapamil daarentegen veroorzaakt 

zelden tachycardie; ook bij diltiazem ziet men dit nauwe-

lijks. Verapamil oefent een negatieve chronotrope en ino-

trope werking uit op het myocard; voor dihydropyridinen 

geldt dit probleem niet. Calciumantagonisten kunnen als 

monotherapie bij hypertensie worden toegepast, maar 

ook worden gecombineerd met bijvoorbeeld diuretica of 

ACE-remmers. Oedeem is de meest voorkomende bijwer-

Figuur 13.7 Daling van de glomerulusfiltratie onder invloed 

van blokkering van het renine-angiotensinesysteem. 

AA: afferente arteriole; EA: efferente arteriole.

normaal nierarteriestenose

onbehandeld ACE-inhibitie/
AT1-blokkering

AA EA AA EA AA EA
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rapietrouw. Als er ondanks behandeling met drie of meer 

medicamenten, waaronder in ieder geval een diureticum, 

een te hoge druk blijft bestaan, en als secundaire hyper-

tensie en slechte therapietrouw zijn uitgesloten, mag men 

van therapieresistentie spreken. Voor behandeling is men 

dan aangewezen op gespecialiseerde centra. Er zijn op dit 

moment enkele technieken in onderzoek (renale denerva-

tie, baropacing) die op termijn wellicht enig soelaas kun-

nen bieden aan patiënten die slecht op therapie reageren.

Kernpunt

• Echte therapieresistentie is zeldzaam. Onvoldoende 

respons op behandeling is meestal het gevolg van 

slechte therapietrouw.

Een andere situatie die speciale aandacht vereist, is de 

hypertensieve noodsituatie (crisis of urgentie). Een hyper-

tensieve crisis is een levensbedreigende toestand die on-

middellijke klinische behandeling noodzakelijk maakt. 

Bij voorkeur verlaagt men onder deze omstandigheden 

de bloeddruk geleidelijk met behulp van intraveneus 

gegeven labetalol of nitroprussidenatrium. Indien intra-

veneuze therapie niet mogelijk is, kan bijvoorbeeld 25 

mg captopril per os gegeven worden. Bij een zogenoemde 

hypertensieve urgentie moet de bloeddruk wel binnen 

enkele uren omlaag gebracht worden, maar men heeft 

dan wat meer tijd, zodat intraveneuze behandeling niet 

nodig is.

Kernpunt

• De essentie van bloeddrukbehandeling.

 − Te allen tijde adviezen geven met betrekking tot 

leefstijl, bij milde vormen van bloeddrukverho-

ging soms als enige maatregel.

 − De effecten van de diverse antihypertensiva op 

zowel de bloeddruk als de cardiovasculaire prog-

nose zijn grotendeels vergelijkbaar.

 − Streven naar een waarde < 140/90 mmHg; bij 

sommige vormen van comorbiditeit (diabetes 

mellitus, nierziekten) nog lager.

  Intermezzo 13.3 

De toekomst

Hoewel er al veel antihypertensiva beschikbaar zijn, is 

de verwachting dat er nog steeds nieuwe medicamen-

ten ontdekt zullen worden. Daarbij zal betere kennis 

met betrekking tot de pathofysiologie van hypertensie 

tot steeds specifiekere aangrijpingspunten leiden. Een 

groot probleem met de huidige behandeling is dat veel 

medicamenten op zichzelf wel effectief zijn, maar als 

monotherapie te veel tegenregulaties opwekken. Als 

van insuline voorzichtigheid moet worden betracht met 

een bètablokkerend middel.

Bij de keuze speelt in toenemende mate het kos-

tenaspect een rol. Daarbij is de prijs van het medicament 

overigens maar één factor. Men zal ook indirecte kosten, 

samenhangend met bijvoorbeeld bijwerkingen, in het 

rekenmodel moeten opnemen. Bovendien heeft een zo 

groot aantal patiënten twee of meer antihypertensiva 

nodig om de streefwaarde te bereiken, dat deze discussie 

over de volgorde grotendeels achterhaald is.

Kernpunt

• De therapiekeuze wordt vooral bepaald door even-

tuele bijwerkingen en het risicoprofiel. Daarnaast 

weegt het kostenaspect steeds zwaarder mee.

De dosering van medicamenten dient individueel te wor-

den aangepast. Het is aan te bevelen om met een zo laag 

mogelijke dosis te beginnen. Voorop staat dat eenvoud in 

het behandelingsschema de therapietrouw waarschijnlijk 

verhoogt. Men doet er goed aan de dosering zo laag moge-

lijk te houden en te streven naar een acceptabel evenwicht 

tussen hypotensief effect enerzijds en het optreden van 

bijwerkingen anderzijds. Het instellen van de patiënt 

op een bepaalde therapie blijft niettemin nog steeds een 

kwestie van trial-and-error. De error zal meestal blijken 

uit een onvoldoende bloeddrukdaling of het ontstaan van 

onacceptabele bijwerkingen. Bij onvoldoende effect doet 

men er goed aan eerst een volgende keuze uit de beschik-

bare middelen te maken alvorens tot een combinatie van 

medicamenten over te gaan.

Een voorbeeld van hoe antihypertensiva gecombineerd 

zouden kunnen worden, betreft het zogenoemde ABCD-

schema. Daarin staat de A voor ACE-remmers of angioten-

sine II-remmers, de B voor bètablokkers, de C voor cal-

ciumantagonisten en de D voor diuretica. Op grond van 

hun effect op het renine-angiotensinesysteem worden de 

AD- en de BC-combinaties het meest zinvol geacht, onge-

acht de volgorde waarin men tot deze combinaties komt. 

In sommige gevallen zal men direct met een van de com-

binaties beginnen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij negroïde 

patiënten een ACE-remmer als monotherapie in het alge-

meen te weinig effect heeft en dat men dan van het begin 

af aan dit middel moet combineren met een diureticum.

Het gebruik van vaste combinatiepreparaten kent voor- 

en nadelen. Zeker wanneer meerdere middelen gegeven 

moeten worden, kan een combinatiepreparaat uitkomst 

bieden. Daartegenover staat dat bijwerkingen lastiger te 

interpreteren zijn en dat de individuele gevoeligheid voor 

de afzonderlijke bestanddelen sterk uiteen kan lopen.

Een bijzondere situatie doet zich voor als er sprake is 

van therapieresistentie. Deze diagnose wordt overigens 

nogal eens ten onrechte gesteld, want onvoldoende res-

pons op behandeling is vaak het gevolg van slechte the-



13

384  Interne geneeskunde

Literatuur

1. Birkenhäger WH, Leeuw PW de. Handboek hypertensie. Utrecht: De 
Tijdstroom, 2003.

2. Black HR, Elliott WJ. Hypertension. A companion to Braunwald’s 
heart disease. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007.

3. Kaplan N. Clinical hypertension, 8e druk. Baltimore: Williams & 
Wilkins, 2002.

4. Mancia G, Chalmers J, Julius S, et al. Manual of hypertension. London: 
Churchill Livingstone, 2002.

5. Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the 
European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society 
of Cardiology (ESC). Guidelines for the management of arterial hyper-
tension. J Hypertens. 2007;25:1105-87.

gevolg daarvan moet de patiënt vaak met een com-

binatie van middelen worden behandeld. Naar ver-

wachting zullen er meer preparaten komen waarmee 

verscheidene drukverhogende mechanismen geblok-

keerd kunnen worden. In dit opzicht valt ook nog wel 

wat te verwachten van de farmacogenetica. Steeds 

meer blijkt dat bepaalde genetische polymorfismen de 

respons op farmaca bepalen. Hoewel de invloed van 

individuele polymorfismen misschien niet zo groot is, 

kan een bepaalde combinatie van dergelijke varianten 

wel degelijk een klinisch relevant effect hebben.

Ook ten aanzien van de diagnostiek zijn nieuwe 

ontwikkelingen te verwachten. Met magnetische 

resonantieangiografie lukt het steeds beter, soms in 

combinatie met andere technieken, om vasculaire 

stromingsprofielen in beeld te brengen. Dit kan helpen 

om gecompromitteerde vaatgebieden op te sporen en 

om, bijvoorbeeld in de nier, de effecten van een ste-

nose te evalueren.
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Nierziekten
J.F.M. Wetzels

Inleiding

De nier speelt een belangrijke rol bij de verwijdering van 

afvalstoffen en bij de regulatie van het extracellulaire 

volume, de water- en zouthuishouding en het zuur-base-

nevenwicht. Door de snelle ontwikkeling van onderzoek 

op het gebied van de nierfysiologie en de moleculaire 

biologie is in het afgelopen decennium onze kennis over 

het functioneren van de nier sterk toegenomen. Ook de 

inzichten in de basale pathofysiologische mechanismen 

die een rol spelen bij het ontstaan van acute nierinsuf-

ficiëntie door ischemie en bij de onafwendbare progres-

sie van chronische nierinsufficiëntie zijn vergroot. Toch 

komt zowel acute als chronische nierinsufficiëntie steeds 

vaker voor, vooral door de toenemende complexiteit van 

het medisch handelen en de hoge prevalentie van athero-

sclerose in een steeds ouder wordende patiëntenpopu-

latie. In de meeste gevallen is er geen causale therapie 

voorhanden; wel kan door conservatieve maatregelen het 

natuurlijke herstel worden bevorderd of progressie wor-

den afgeremd. Patiënten met een chronische nierziekte 

zijn vaak levenslang aangewezen op medicamenteuze 

therapie en ondersteunende dieetvoorschriften. Uiteinde-

lijk is een (groeiend) aantal patiënten aangewezen op een 

definitieve vorm van nierfunctievervangende behande-

ling in de vorm van dialyse of transplantatie. Verbetering 

van de daarbij gebruikte technieken en/of behandeling 

hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de 

kwaliteit van leven.

Casuïstiek 

• Een jongen met cyclisch braken en een vermeende 

furosemideallergie op basis van een subpelviene 

stenose

• Strikte behandeling van de bloeddruk bij patiënten 

met een nierziekte en proteïnurie

14.1  Structuur en functie

14.1.1   Structuur

De nieren zijn gepaarde organen die retroperitoneaal ter 

weerszijde van de bovenste drie lendenwervels liggen. Hun 

lengte is ongeveer 12 cm, de breedte 7 cm, de dikte 3 cm. 

Het gewicht van een nier bedraagt omstreeks 150 gram. In 

het nierparenchym kan men twee lagen onderscheiden: de 

schors waarin onder meer de glomeruli liggen, en het merg 

dat is opgebouwd uit piramiden (figuur 14.1). De arteriële 

bloedvoorziening geschiedt door de arteria renalis, een zij-

tak van de aorta. Enkele grote venen voeren het bloed uit 

de nier af in de vena renalis, die uitmondt in de vena cava 

inferior. De arteria renalis eindigt na een aantal vertakkin-

gen via de afferente arteriolen in een capillair netwerk, het zo-

genoemde glomerulaire convoluut. Dit capillaire netwerk gaat 

over in de efferente arteriole, waaruit een tweede capillair 

netwerk ontstaat dat de tubuli omringt en vervolgens uit-

mondt in de afvoerende venulen. Van de glomeruli die vlak 

boven de schors-merggrens liggen, de zogenoemde juxta-

medullaire glomeruli, lopen de efferente vaten als lisvormige 

vasa recta tot diep in de mergpiramiden en weer terug.

schors

merg 

piramide
nefron 
(vergroot)

kapsel

nierbekken

nierarterie

ureter

niervene

Figuur 14.1 Dwarsdoorsnede door een nier. 

Naar: Berne en Levy, 1998.

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_14, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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werk dat tussen twee in serie geschakelde weerstandsva-

ten ligt: de afferente en efferente arteriole. Het capillaire 

netwerk is ingebed in een invaginatie van het blinde 

einde van het tubulussysteem, de ruimte van Bowman, 

met twee lagen epitheelcellen, het pariëtale blad en het 

viscerale blad. De glomerulaire filter is opgebouwd uit capil-

lair endotheel dat fenestrae bevat, een basale membraan en 

een laag visceraal epitheel. De viscerale epitheelcellen, ook 

wel podocyten genoemd, rusten op de basale membraan 

met voetvormige uitstulpsels. De glomerulaire basale 

membraan is negatief geladen door de aanwezigheid 

van de negatief geladen mucoproteïne podocalyxine op 

het endotheel en epitheel, en door de aanwezigheid van 

heparaansulfaatproteoglycanen in de basale membraan. 

Tussen de glomerulaire lissen bevindt zich mesangium, 

een weefsel dat is opgebouwd uit matrix en cellen met de 

kenmerken van gladde spiercellen en macrofagen. De me-

sangiumcellen kunnen contraheren en relaxeren, hetgeen 

tot respectievelijk een afname of toename van het filtratie-

oppervlak leidt. Gedifferentieerde cellen van de wand van 

de afferente arteriole, van het mesangium aan de vaatpool 

en van de aan de vaatpool grenzende cellen van de distale 

tubulus (macula densa), vormen tezamen het zogenoemde 

juxtaglomerulaire apparaat.

Elke nier bevat naar schatting 600.000 tot één miljoen 

functionele eenheden, de zogenoemde nefronen. De bouw 

van het nefron is gericht op de belangrijkste functies van 

de nier, namelijk de uitscheiding van afvalstoffen, de regu-

latie van het effectief circulerende volume, en het in even-

wicht houden van het milieu intérieur van het lichaam. 

Een nefron bestaat uit een glomerulus- en een tubulussysteem. 

In de glomerulus wordt een eiwitarm ultrafiltraat van 

plasma gevormd (de voorurine); de uiteindelijke samenstel-

ling van de eindurine wordt gereguleerd door processen van 

reabsorptie en secretie in het tubulussysteem.

De bouw van een glomerulus is weergegeven in figuur 

14.2 tot en met 14.4. De glomerulus is een capillair net-
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Figuur 14.2 Schematisch overzicht van twee nefronen in 

relatie met de aanliggende bloedvaten. Weergegeven zijn een 

nefron met een korte lis van Henle en een nefron met een 

lange lis van Henle. Deze laatste loopt door tot in het binnenste 

merg en wordt omgeven door een capillair netwerk afkomstig 

uit de efferente arteriole, de zogenoemde vasa recta. 

Naar: De Jong et al., 2004.

Figuur 14.3 Schematisch overzicht (a) en lichtmicroscopische weergave (b) van een normale glomerulus.

a naar: Silverthorn, 1998; b ter beschikking gesteld door dr. K.J.M. Assmann.
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neemt enkele nefronen op en mondt op de top van de 

piramiden uit in het nierbekken.

14.1.2   Glomerulaire filtratie

Glomerulaire filtratie is een vorm van transcapillair trans-

port en de eerste stap in de vorming van urine. De productie 

van ultrafiltraat is een zuiver fysisch proces, dat wordt be-

paald door het drukverschil over de capillaire membraan, 

het filtratieoppervlak, de permeabiliteitscoëfficiënt en de 

plasmastroom. Het beloop van de netto-ultrafiltratiedruk 

in de glomerulaire capillair is weergegeven in figuur 14.6. 

De ultrafiltratiesnelheid in een glomerulaire capillair is zeer 

hoog, hetgeen wordt verklaard door de sterke bloedvoor-

ziening van de nieren (ongeveer 25% van het hartminuutvo-

lume, ofwel 1200 ml/min), de hoge doorlaatbaarheid van de 

glomerulaire filter voor water en opgeloste stoffen (een hoge 

permeabiliteitscoëfficiënt), een hoge druk in de glomeru-

laire capillair en een groot filtrerend oppervlak. De doorgan-

kelijkheid van de glomerulaire filter voor macromoleculen 

wordt gekenmerkt door een selectiviteit op basis van grootte en 

lading (figuur 14.7). Kleinmoleculaire eiwitten (MW < 20 kDa, 

bijvoorbeeld β
2
-microglobuline) worden nog volledig gefil-

treerd, maar vervolgens door de proximale tubuli effectief 

gereabsorbeerd. Grotere eiwitten, die minder effectief wor-

Kernpunten

• Het nefron is de functionele eenheid van de nier.

• Een nefron is opgebouwd uit een glomerulus- en 

een tubulussysteem.

• Een nier heeft 600.000-1.000.000 nefronen.

• De glomerulus is een kluwen van capillairen.

• Een glomerulus heeft een afferente en efferente 

arteriole.

De bouw van het tubulussysteem is schematisch weer-

gegeven in figuur 14.5. Het tubulussysteem bestaat ach-

tereenvolgens uit de proximale tubulus (pars contorta en 

pars recta), het dunne segment (de lis van Henle), de distale 

tubulus (pars recta en pars contorta) en de verzamelbuis. De 

pars recta van de distale tubulus wordt als ‘dik opstijgend 

been’ ook wel tot de lis van Henle gerekend. De lengte van 

het dunne segment kan wisselen. Lange nefronen met lange 

dunne segmenten vormen omstreeks 15% van de menselij-

ke nefronpopulatie. Ze reiken met hun lissen, die parallel 

verlopen aan de vasa recta van de juxtaglomerulaire glo-

meruli, tot diep in de mergpapil. Deze structuur is cruci-

aal voor het opbouwen en handhaven van een osmotische 

gradiënt in het niermerg (zie verder). Elke verzamelbuis 

PO

GBM

M

MM

E

Figuur 14.4 Schematisch overzicht van de structuren in een 

glomerulaire capillaire lis en de relatie met het mesangium. 

De wand van de capillaire lis is opgebouwd uit een endotheel-

cel met fenestrae, de glomerulaire basale membraan en een 

viscerale epitheelcel (podocyt) met de karakteristieke voetjes. 

Centraal ligt een mesangiumcel, met duidelijk zichtbare op-

hangbanden die verbonden zijn met de GBM. 

Naar: Heptinstall’s pathology of the kidney, 2007. 

PO: podocyt (viscerale epitheelcel); E: endotheelcel; GBM: glo-

merulaire basale membraan; M: mesangiumcel; MM: mesangi-

ale matrix.
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Figuur 14.5 Schematisch overzicht van het tubulussys-

teem van een nefron. 1: Proximale tubulus pars contorta; 2: 

proximale tubulus pars recta; 3-5: lis van Henle met een dun 

afdalend been (3), een dun opstijgend been (4) en een dik 

opstijgend been (5); 6: macula densa; 7: distale tubulus pars 

contorta; 8: corticale verzamelbuis; 9: medullaire verzamelbuis. 

Naar: De Jong et al., 2004.
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den gereabsorbeerd, zoals albumine (MW 68 kDa, radius 36 

Å, sterk negatief geladen) en IgG (MW 150 kDa, radius 50 Å), 

passeren de glomerulaire filter vrijwel niet. Onder normale 

omstandigheden zal urine dus nagenoeg geen eiwit bevat-

ten. De ladingsafhankelijke selectiviteit werd toegeschreven 

aan de (negatief geladen) glomerulaire basale membraan, de 

grootteafhankelijke selectiviteit aan de viscerale epitheelcel-

len en de tussen de ‘voetjes’ gelegen filtratiespleten. Recente 

studies suggereren dat de endotheelcellaag, en dan vooral de 

bekleding ervan, de ‘glycocalyx’, een minstens zo belangrijke 

rol speelt in de glomerulaire permeabiliteit.

Kernpunten

• De belangrijkste functies van de nier zijn regulatie 

van het extracellulaire volume, handhaven van het 

milieu intérieur en uitscheiding van afvalstoffen.

• Processen in de nier die deze functies mogelijk ma-

ken:

 − glomerulaire filtratie;

 − tubulaire reabsorptie en secretie.

• De glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) is de hoeveel-

heid plasmawater die per tijdseenheid de glomeru-

laire filter passeert.

• Normale GFR: 125 ml/min/1,73 m2.

• De doorlaatbaarheid van de glomerulaire filter is 

afhankelijk van grootte en lading van de deeltjes.

• De glomerulaire filter is nauwelijks doorlaatbaar voor 

eiwitten > 20 kDa; kleinmoleculaire eiwitten worden 

vrijwel volledig door de proximale tubuli gereabsor-

beerd.

• Normale urine bevat vrijwel geen eiwit.

Het glomerulaire capillaire netwerk ligt tussen twee in serie 

geschakelde weerstanden: de afferente en efferente arteri-

ole. Deze in serie geschakelde weerstanden zijn verantwoor-
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Figuur 14.7 De glomerulaire doorlaatbaarheid voor macromo-

leculen. De fractionele klaring geeft de verhouding weer van de 

klaring van een bepaald molecuul ten opzichte van de klaring 

van het volledig filtreerbare inuline. De doorlaatbaarheid van de 

glomerulaire filter is afhankelijk van de grootte en de lading van 

de macromoleculen. De ladingsafhankelijke doorlaatbaarheid 

zoals weergegeven in de figuur is onderzocht met behulp van 

dextraan en dextraansulfaat als markermoleculen. Deze tech-

niek overschat het belang van de negatieve lading.
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Figuur 14.8 Het bifasische drukverval in de renale circulatie, 

met de ligging van de glomerulaire capillair tussen twee regel-

bare weerstanden: de afferente en efferente arteriole. 

Naar: De Jong et al., 2004.
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Figuur 14.6 Het beloop van de netto-ultrafiltratiedruk in 

de glomerulaire capillairen. De effectieve filtratiedruk wordt 

bepaald door het verschil tussen de hydrostatische druk in de 

capillair (Pgc) en de ruimte van Bowman (Pb) en de oncotische 

druk in de capillair (πgc). De oncotische druk in de ruimte van 

Bowman wordt verwaarloosd, omdat het ultrafiltraat nagenoeg 

eiwitvrij is. Door de filtratie stijgt de πgc in de loop van de capil-

lair en daalt de netto-ultrafiltratiedruk. Als deze tot 0 gedaald 

is, wordt over het resterende deel van de capillair niet meer 

gefiltreerd. Er is een filtratie-evenwicht bereikt. Bij toename 

van de renale bloedstroom zal de πgc minder snel stijgen; de 

nettofiltratiedruk en dus de GFR nemen toe. In situaties van 

een filtratie-evenwicht is de GFR dus mede afhankelijk van de 

bloedstroom. 

Naar: De Jong et al., 2004.
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uit het quotiënt van de per tijdseenheid in de urine uitge-

scheiden hoeveelheid (gehalte U × volume V) en een voor 

de tijdseenheid representatief plasmagehalte (P). Wordt 

een stof tijdens een passage door de nieren volledig aan het 

bloedplasma onttrokken, dan geeft de klaring informatie 

over de renale plasmastroom (RPF: renal plasma flow). Een 

stof die tijdens passage door de nieren vrijwel volledig uit 

het plasma wordt verwijderd, is para-aminohippuurzuur. 

De klaring van deze stof is dus een maat voor de RPF. Wordt 

een niet-eiwitgebonden, volledig ultrafiltreerbare stof 

tijdens passage door het tubulussysteem ongemoeid gela-

ten, zodanig dat de in de urine uitgescheiden hoeveelheid 

per tijdseenheid gelijk is aan de gefiltreerde hoeveelheid, 

dan geeft de klaring informatie over de glomerulaire filtra-

tiesnelheid (GFR: glomerular filtration rate). Een stof die na 

ultrafiltratie het nefron ongehinderd passeert, is inuline. 

De klaring daarvan is dus een maat voor de GFR. Toepas-

sing van deze methoden heeft geleerd dat bij de mens de 

GFR omstreeks 125 ml/min/1,73 m2 bedraagt en de RPF 

omstreeks 600 ml/min/1,73 m2. Het quotiënt GFR/RPF, 

de filtratiefractie (FF), bedraagt ongeveer 0,20. Dit betekent 

dat door de glomerulusfiltratie ongeveer 20% aan de renale 

plasmastroom wordt onttrokken. De renale bloedstroom 

(RBF) kan worden berekend uit RPF en hematocriet (RBF 

= RPF/(1 – Hct)). Zowel inuline als para-aminohippuurzuur 

delijk voor het bifasische drukverval in de renale circulatie 

(figuur 14.8). De effectieve ultrafiltratiedruk kan gereguleerd 

worden door veranderingen in de pre- en postglomerulaire 

vaatweerstand. Dilatatie van de afferente arteriolen en con-

strictie van de efferente arteriolen verhogen de intraglome-

rulaire hydraulische druk en bevorderen dus de filtratie; het 

omgekeerde doet zich voor bij afferente constrictie en/of 

efferente dilatatie (figuur 14.9).

Kernpunten

• De glomerulusdruk is afhankelijk van de weerstand 

in de afferente en efferente arteriole.

• Autoregulatie: de veranderingen in afferente en ef-

ferente weerstand ten behoeve van het behoud van 

perfusie in een periode van lage bloeddruk.

• Vasoconstrictie van het afferente vat (bijvoorbeeld 

door NSAID’s) in combinatie met vasodilatatie van de 

efferente arteriole (bijvoorbeeld door ACE-remmers) 

geeft een groot risico op afname van de GFR.

Met behulp van de techniek van de klaring (clearance) heeft 

men kwantitatief inzicht gekregen in de glomerulaire fil-

tratie en renale plasmastroom bij de mens. De klaring van 

een stof geeft de hoeveelheid plasma weer die door de nie-

ren per tijdseenheid volledig van de onderzochte stof zou 

kunnen worden ontdaan. De klaring kan worden berekend 

afferent glomerulus efferent

peritubulaire capillair

Bowman proximale tubulus

RPF GFR FF
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Pcap πcap
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Figuur 14.9 Overzicht van de regulatie van de glomerulaire 

druk door veranderingen in de weerstand van de afferente en 

efferente arteriolen. Toename van de efferente weerstand leidt 

tot een toename van de glomerulaire druk (stijging van de GFR 

c.q. behoud van de GFR bij een dalende RPF) en een afname 

van de effectieve druk in de peritubulaire capillair (toename 

water- en zoutreabsorptie). 

GFR: glomerulaire filtratiesnelheid; RPF: renale plasmastroom; 

FF: filtratiefractie; Pgc: hydrostatische druk in glomerulaire 

capillair; Pcap: hydrostatische druk in peritubulaire capillair; πcap: 

oncotische druk in peritubulaire capillair. 

Naar: De Jong et al., 2004.
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Figuur 14.10 Schematische weergave van de renale auto-

regulatie. Binnen bepaalde drukken blijven de GFR en RPF 

constant door veranderingen in de weerstand van de af-

ferente arteriole. Bij nog lagere bloeddrukken wordt de GFR 

langer constant gehouden dan de RPF door een combinatie 

van afferente vasodilatatie en efferente vasoconstrictie. De 

filtratiefractie neemt dan dus toe. De efferente vasoconstric-

tie komt tot stand onder invloed van angiotensine II (NB: de 

exacte ligging van de autoregulatiecurve wisselt per persoon). 

Naar: De Jong et al., 2004.
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14.1.3   Tubulaire processen

De samenstelling van de eindurine wordt bepaald door 

tubulaire transportprocessen. Over de richting van deze 

processen kan een indruk worden verkregen door de kla-

ring van een stof te vergelijken met de GFR. Is de klaring 

lager dan de GFR, dan is er sprake van nettoreabsorptie. Is 

de klaring hoger, dan is er sprake van nettosecretie. Komen 

transporten tot stand tegen een chemische, elektrische of 

osmotische gradiënt, dan noemt men ze actief. Daarmee 

wordt bedoeld dat ze energie verbruiken. Verlopen trans-

porten langs een chemische, elektrische of osmotische 

gradiënt, dan noemt men ze passief.

In kwantitatief opzicht is de reabsorptie van natriumionen 

het belangrijkst. Per dag wordt ongeveer 25.000 mmol 

natrium gereabsorbeerd (dit is 99,5% van de hoeveelheid 

die gefiltreerd wordt en komt overeen met ongeveer 1,5 

kg keukenzout). Bij de mens vindt de terugresorptie van 

natrium voor ongeveer 60 tot 65% in de proximale tubu-

lus plaats, voor 25 tot 30% in het dikke opstijgende been 

van de lis van Henle, en voor de resterende 10% in de pars 

contorta van de distale tubulus en de verzamelbuizen.

De reabsorptie van natrium is voor het grootste deel een 

actief, energie-eisend proces. Het belangrijkste enzym dat 

hierbij betrokken is, is het Na-K-ATPase dat aanwezig is 

in alle tubulusepitheelcellen, maar uitsluitend in de baso-

laterale membraan (zie figuur 14.11 tot en met 14.15). Deze 

polariteit is bepalend voor de richting van het transport. 

De omzetting van ATP naar ADP levert de energie die deze 

‘pomp’ nodig heeft om natrium de cel uit en kalium de cel 

in te pompen. De activiteit van het Na-K-ATPase leidt tot 

de vorming van elektrische en chemische gradiënten die 

de drijvende kracht zijn voor het transport van vele andere 

bloedbestanddelen. De richting en het type van deze trans-

porten zijn in het geval van transcellulair transport mede 

afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de celmembraan. 

In het algemeen zijn celmembranen slecht doorgankelijk 

voor ionen, water en hydrofiele stoffen. Transport hiervan 

vindt plaats via gespecialiseerde transmembraaneiwitten, 

die fungeren als transporters of kanalen. In figuur 14.11 tot 

en met 14.15 zijn de belangrijkste transportwegen in de 

verschillende tubulussegmenten weergegeven.

Kernpunten

• Tubulair transport:

 − het Na-K-ATPase is de belangrijkste transporter;

 − het Na-K-ATPase is alleen aanwezig in de 

basolaterale membraan;

 − het Na-K-ATPase pompt natrium de cel uit, en 

kalium de cel in, in een ratio van 3 : 2.

• Deze activiteit van het Na-K-ATPase zorgt voor 

chemische en elektrische gradiënten, waardoor 

transport van ionen en andere bloedbestanddelen, 

zoals glucose en aminozuren, wordt gewaarborgd.

zijn exogene stoffen die intraveneus moeten worden toege-

diend. Klaringsstudies met deze markers zijn niet geschikt 

voor het bepalen van de GFR in de dagelijkse praktijk (zie 

paragraaf 14.2).

De renale doorbloeding en de glomerulaire filtratie wor-

den binnen bepaalde grenzen van de renale perfusiedruk 

constant gehouden. Dit belangrijke fenomeen wordt auto-

regulatie genoemd en is schematisch weergegeven in figuur 

14.10. Autoregulatie wordt geregeld via myogene adaptaties 

aan de perfusiedruk en via een tubuloglomerulair terug-

koppelingsmechanisme.

Kernpunten

• Klaring van een stof is de hoeveelheid plasma die 

per tijdseenheid van de stof wordt ontdaan.

• De techniek van de klaringsmeting wordt gebruikt 

voor het bepalen van de GFR.

• Kenmerken van een ideale GFR-marker zijn:

 − niet-eiwitgebonden;

 − ongehinderde passage door GBM;

 − inert (wordt niet in het lichaam afgebroken);

 − geen tubulaire secretie of reabsorptie.

• Angiotensine II en prostaglandinen spelen een be-

langrijke rol bij het handhaven van de doorbloeding 

van de glomeruli.
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Figuur 14.11 Overzicht van de belangrijkste transporten in de 

proximale tubulus. Voor de duidelijkheid zijn de transporten in 

twee cellen weergegeven; de brush border is niet getekend. 

CA: carboanhydrase; πT: oncotische druk in de peritubulaire capil-

lair; PT: hydrostatische druk in de peritubulaire capillair.
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membraan. Calcium en magnesium worden gereabsorbeerd 

via de paracellulaire route op basis van de elektrochemische 

gradiënt. De Na+-K+-2Cl–-transporter is het aangrijpings-

punt van de lisdiuretica. Een verminderde activiteit van 

de Na+-K+-2Cl–-transporter (door mutaties van een van de 

genoemde kanalen) geeft aanleiding tot het syndroom van 

Bartter. Patiënten met dit ziektebeeld presenteren zich bij 

de geboorte of op de vroege kinderleeftijd met onder andere 

groeivertraging, mentale retardatie, polyurie en polydipsie. 

De bloeddruk is laag en veelal zijn er tekenen van dehydra-

tie. Bij laboratoriumonderzoek worden afwijkingen gevon-

den die overeenkomen met de bevindingen bij een patiënt 

die langdurig lisdiuretica gebruikt: hypokaliëmie, metabo-

le alkalose en hypercalciurie. Het concentrerend vermogen 

van de nier is gestoord (zie ook paragraaf 12.1). Een vorm 

van het syndroom van Bartter wordt veroorzaakt door een 

toename van de activiteit van de in de basolaterale mem-

braan van dit segment aanwezige calcium-sensing receptor.

Kernpunten

• Ieder tubulussegment heeft eigen natriumtrans-

porters.

• Diuretica kunnen worden onderscheiden op basis 

van hun plaats van werking (remming van natrium-

reabsorptie):

 − acetazolamide remt de natriumbicarbonaatre-

absorptie in de proximale tubulus;

 − furosemide remt de natriumreabsorptie in de lis 

van Henle;

 − thiazidediuretica remmen de natriumchloridere-

absorptie in de distale tubulus;

 − amiloride remt de natriumreabsorptie in de 

verzamelbuis.

In de proximale tubuluscel (figuur 14.11) is de onder invloed 

van de activiteit van het Na-K-ATPase ontstane natrium-

gradiënt de drijvende kracht voor transport van glucose, 

aminozuren en fosfaat (via zogenoemde symporters), van 

H+ via de Na-H-antiport, en van Cl– via een transporter die 

gebruikmaakt van geïoniseerd mierenzuur. De uitscheiding 

van H+-ionen is in feite een manier om alle bicarbonaat te 

reabsorberen. Hierbij speelt het enzym carboanhydrase 

een grote rol. Carboanhydrase wordt geremd door aceta-

zolamide, een medicament dat derhalve de bicarbonaatex-

cretie verhoogt en dat gebruikt wordt bij zoutongevoelige 

vormen van metabole alkalose met oedeem (cor pulmonale 

en hartfalen) en bij respiratoire alkalemie. Het intracellulair 

gevormde bicarbonaat wordt basolateraal uitgescheiden, 

mede onder invloed van de bestaande elektrische gradiënt.

Het actieve natriumtransport zorgt niet alleen voor een 

chemische en elektrische gradiënt, maar ook voor een osmo-

tische gradiënt. Deze osmotische gradiënt is verantwoor-

delijk voor het watertransport. Dit watertransport verloopt 

grotendeels transcellulair door constitutief in de apicale 

en basolaterale membraan aanwezige waterkanalen (aqua-

porine 1). Door de hoge permeabiliteit van de tight junctions 

in de proximale tubulus vindt hier ook paracellulair trans-

port van water en ionen plaats (het kaliumtransport in de 

proximale tubulus verloopt vrijwel geheel paracellulair). 

Dit transport volgt de chloridegradiënt en wordt mede 

beïnvloed door de osmotische en hydrostatische druk in de 

peritubulaire capillairen (figuur 14.11).

De natriumreabsorptie in het dikke opstijgende been van 

de lis van Henle (figuur 14.12) verloopt via de zogenoemde 

Na+-K+-2Cl–-transporter. De activiteit van deze transporter 

is mede afhankelijk van recycling van kalium via een zoge-

noemd ROMK-kaliumkanaal in de apicale membraan en de 

uitscheiding van chloor via Cl–-kanalen in de basolaterale 
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Figuur 14.12 Overzicht van de belangrijkste transporten in het 

dikke opstijgende been van de lis van Henle. 

ROMK: kaliumkanaal.

Figuur 14.13 Overzicht van de belangrijkste transporten in de 

distale tubulus.
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In de hoofdcellen van de verzamelbuizen wordt natrium 

gereabsorbeerd via het epitheliale natriumkanaal (figuur 

14.14). De influx van natrium via dit kanaal is verantwoor-

delijk voor de elektrische gradiënt (lumen negatief), die 

in belangrijke mate bijdraagt aan de excretie van kalium. 

Het epitheliale natriumtransport wordt gestimuleerd 

door aldosteron en geremd door onder andere amiloride. 

De hierdoor optredende veranderingen in de elektrische 

gradiënt verklaren de verhoogde respectievelijk verlaagde 

kaliumuitscheiding. Een (door genetische oorzaken) 

verhoogde expressie van het epitheliale natriumkanaal 

leidt tot het syndroom van Liddle. Dit ziektebeeld, ook wel 

pseudohyperaldosteronisme genoemd, wordt geken-

merkt door een vroeg optredende hypertensie en door 

hypokaliëmie. De overerving is autosomaal dominant; 

opvallend in de anamnese is dan ook vaak het grote aantal 

familieleden dat op relatief jonge leeftijd overleden is aan 

cardiovasculaire aandoeningen. Omdat de hypertensie 

het gevolg is van een volumebelasting door toegenomen 

natriumreabsorptie, zijn het renine en aldosteron onder-

drukt.

De uitscheiding van H+ en HCO
3

– vindt plaats in de in-

tercalaire cellen van de verzamelbuizen en is grotendeels 

actief en afhankelijk van H-ATPase en H-K-ATPase (figuur 

14.15).

In de distale tubulus (figuur 14.13) vindt de reabsorptie 

van natrium en chloor plaats via de apicale Na+-Cl–-

cotransporter (NCCT). Chloride wordt uitgescheiden 

via een chloorkanaal in de basolaterale membraan. De 

NCCT is het aangrijpingspunt voor thiazidediuretica. 

De distale tubulus is ook de plaats waar gereguleerd cal-

cium- en magnesiumtransport plaatsvindt. Remming van 

de NaCl-reabsorptie versterkt de calciumreabsorptie en 

vermindert de magnesiumreabsorptie. Een verminderde 

activiteit van de NCCT (door mutaties) leidt tot het syn-

droom van Gitelman. Patiënten met dit ziektebeeld presen-

teren zich meestal op jongvolwassen leeftijd met klachten 

van moeheid of neuromusculaire verschijnselen (tetanie, 

spierkrampen, convulsies). Het laboratoriumonderzoek 

lijkt op dat bij chronisch thiazidegebruik met hypokalië-

mie en een metabole alkalose. Opvallend (en onderschei-

dend ten opzichte van het syndroom van Bartter) is de 

verlaagde calciumuitscheiding in de urine en de vrijwel 

altijd aanwezige hypomagnesiëmie. Het concentrerend 

vermogen van de nier is intact, het verdunnend vermogen 

is gestoord.
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hoofdcellen van de verzamelbuis. Voor de duidelijkheid zijn de 

transporten in verschillende cellen getekend.

Figuur 14.15 Overzicht van de belangrijkste transporten in de 

intercalaire cellen van de verzamelbuis.
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plasmatische vesikels. Pas na stimulatie van de vasopres-

sinereceptor vindt inbouw van aquaporine 2 vanuit de 

vesikels in de apicale membraan plaats (figuur 14.14). Het 

watertransport gebeurt dan onder invloed van een osmo-

tische gradiënt die berust op een hypertoniciteit van het 

niermerg. De opbouw van deze gradiënt is mogelijk door 

de karakteristieke membraaneigenschappen van de ver-

schillende segmenten van de lis van Henle en het bestaan 

van het tegenstroommultiplicatieprincipe (figuur 14.16). In het 

afdalende been van de lis van Henle vindt alleen water-

transport plaats, waardoor de concentratie van natrium 

dus zal toenemen. Het opstijgende been is niet doorlaat-

baar voor water.

Kernpunt

• Het concentrerend vermogen van de nier is afhan-

kelijk van:

 − binding van vasopressine aan de vasopressine-

receptor;

 − inbouw van functionele waterkanalen (aquapo-

rine 2) in de apicale membraan;

 − aanwezigheid van een hypertoon niermerg.

De natriumreabsorptie in het medullaire gedeelte draagt 

in belangrijke mate bij aan de hypertoniciteit van het 

niermerg. Deze hypertoniciteit wordt mede instandge-

houden door het tegenstroommultiplicatieprincipe: de 

lusvorm van de lissen van Henle en de vasa recta bevorde-

ren de opbouw van een gradiënt en voorkomen het uit-

wassen daarvan. In het corticale (verdunnende) segment 

Kernpunten

• Het syndroom van Bartter wordt veroorzaakt door 

een mutatie in de Na+-K+-2Cl–-transporter en leidt 

tot stoornissen zoals die worden gezien bij chro-

nisch gebruik van furosemide.

• Het syndroom van Gitelman wordt veroorzaakt 

door een mutatie in de Na+-Cl–-cotransporter in de 

distale tubulus en leidt tot stoornissen zoals die 

worden gezien bij chronisch thiazidegebruik.

• Mutaties in kanalen of transporters kunnen ook 

leiden tot een toegenomen activiteit (intrinsiek of 

door toename van expressie op het celoppervlak). 

Een voorbeeld is het syndroom van Liddle: hyper-

tensie door toegenomen natriumreabsorptie als 

gevolg van een mutatie in het epitheliale natrium-

kanaal.

De hoofdcellen in de verzamelbuizen zijn ook betrokken 

bij watertransport. Het watertransport over de apicale 

membraan vindt plaats door waterkanalen (aquaporine 

2) die niet constitutief in de celmembraan aanwezig zijn. 

Deze waterkanalen zijn opgeslagen in zogenoemde cyto-

lis van Henle vasa recta 
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Figuur 14.16 Overzicht van het water- en ionentransport in 

de lis van Henle, en van de opbouw van de osmolaire gradiënt 

in het niermerg door het tegenstroommultiplicatieprincipe. 

Het afdalende been is alleen doorlaatbaar voor water. Daar-

door stijgt de natriumconcentratie in de dunne lissen van 

Henle. Het opstijgende been is alleen doorlaatbaar voor NaCl. 

De reabsorptie van NaCl draagt in belangrijke mate bij aan de 

hypertoniciteit van het niermerg. De lusvorm van de vasa recta 

voorkomt dat de gradiënt wordt uitgespoeld. 

Naar: Silverthorn, 1998.
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Figuur 14.17 Bepaling van het tubulaire maximum van glu-
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van de berekende hoeveelheid die gefiltreerd wordt (GFR × 
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(Tm). Zodra de gefiltreerde hoeveelheid glucose deze waarde 

overschrijdt, verschijnt alle glucose in de urine. De ‘splay’ is het 

gevolg van heterogeniteit tussen de nefronen. 

Naar: De Jong et al., 2004.
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syndroom, en hart- en vaatziekten. Inmiddels zijn vele 

transporters geïdentificeerd in de proximale tubuluscel, 

die bijdragen aan reabsorptie en secretie van urinezuur. 

De belangrijkste is de uraat-anion-antiport, een organi-

sche aniontransporter in de apicale membraan van de 

proximale tubuluscel. Er is sprake van nettoreabsorptie 

van urinezuur.

De renale klaring van het ultrafiltreerbare ureum be-

draagt 30 tot 70% van de GFR. Tijdens de passage door 

de tubuli wordt ureum aan de urine onttrokken. In de 

proximale tubulus en in de lis van Henle vindt passief 

transport plaats van ureum (parallel aan watertransport). 

De distale tubulus en de corticale en buitenste medullaire 

segmenten van de verzamelbuizen zijn impermeabel voor 

ureum. In het binnenste medullaire deel van de verzamel-

buizen is wel transport van ureum mogelijk onder in-

vloed van vasopressine (= ADH). De reabsorptie van ure-

um in dit segment verhoogt de medullaire osmolariteit 

en draagt bij aan de vorming van de gradiënt in het merg. 

De sterke ureumreabsorptie onder invloed van ADH is 

ervoor verantwoordelijk dat de klaring van ureum tijdens 

dehydratie sterker afneemt dan de creatinineklaring. Dit 

verklaart de sterkere stijging van het serumureum tijdens 

dehydratie (zie Diagnostiek in paragraaf 14.4.2).

Kernpunt

• De reabsorptie van ureum in de verzamelbuis 

neemt toe onder invloed van het antidiuretisch 

hormoon. Dit verklaart de sterkere stijging van het 

serumureum in vergelijking met het serumcreati-

nine bij prerenale nierinsufficiëntie door een ver-

minderd effectief circulerend volume.

van de distale tubulus wordt de urine hypotoon gemaakt. 

Daardoor is de vorming mogelijk van ‘osmotisch’ vrij water 

(dit is de extra hoeveelheid water die uitgescheiden wordt 

boven de hoeveelheid die nodig is om het osmolaire aan-

bod in de vorm van isotone urine uit te scheiden).

Ook in dit segment van het nefron komt de calcium-

sensing receptor voor, nu op de apicale membraan. Stimu-

latie van deze receptor door in de urine aanwezige calci-

umionen leidt tot toename van diurese en tot acidificatie 

van de urine. Beide mechanismen voorkomen niersteen-

vorming.

De actieve transportsystemen van onder andere glucose, 

fosfaat en aminozuren zijn alleen aanwezig in de proxi-

male tubulus. Ook de actieve uitscheiding van zwakke zu-

ren en basen vindt alleen plaats in de proximale tubulus 

(secretieprocessen). Door middel van de laatstgenoemde 

transporten kunnen de nieren een aantal eindproducten 

van de stofwisseling en lichaamsvreemde stoffen uitschei-

den in de urine, soms in de vorm van hippuraten of glu-

curoniden. Deze transporten verlopen via zogenoemde 

anion- en kationtransporters die gelokaliseerd zijn in de 

basolaterale en apicale membraan van de proximale tubu-

lusepitheelcellen. Deze transporten concurreren ten dele 

met elkaar en verlopen daarom waarschijnlijk langs een 

beperkt aantal transporters. De genoemde transporters 

hebben een beperkte capaciteit. Deze maximale transport-

capaciteit (tubulair maximum, T
m

) kan met klaringstech-

nieken worden bepaald (een voorbeeld voor glucose wordt 

gegeven in figuur 14.17).

 De proximale tubulus is ook de plaats waar urine-

zuur wordt getransporteerd. Urinezuur is geassocieerd 

met jicht. De belangstelling voor urinezuurtransport 

is de laatste jaren sterk toegenomen, omdat urinezuur 

ook een risicofactor is voor hypertensie, het metabole 
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Figuur 14.18 Schema van de homeostatische mechanismen die betrokken zijn bij de volumeregulatie. In dit overzicht zijn enkele 
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ANG-II: angiotensine II; ANP: atriaal natriuretisch peptide; ADH: antidiuretisch hormoon (vasopressine);  stimulatie;   
remming.
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den uitgescheiden. Essentieel hiervoor is het volledig 

terugwinnen van al het gefiltreerde bicarbonaat in de 

proximale tubulus (zie figuur 14.11 voor de rol van de Na+-

H+-antiport en het enzym carboanhydrase) en het toevoe-

gen van 70 mmol H+ aan de urine in de distale tubulus.

Doordat de pH van de urine niet verder kan dalen dan 

4,4, hetgeen overeenkomt met een vrije H+-concentratie 

van 40 μM, is de aanwezigheid van buffers in de urine es-

sentieel voor de uitscheiding van H+. Ongeveer 40 mmol 

wordt gebonden aan ammoniumzouten en 30 mmol 

aan bufferzouten, vooral fosfaten (deze laatste kunnen 

gemeten worden als titreerbaar zuur). Bij chronische 

acidose zal de nier de waterstofexcretie opdrijven, vooral 

via een hogere productie en excretie van ammonium. De 

productie van ammonium vindt plaats in de proximale 

tubuluscellen en wordt mede beïnvloed door het kalium-

gehalte; een laag kaliumgehalte stimuleert de ammoni-

umproductie.

De regulatie van het tubulaire kaliumtransport vindt 

vrijwel geheel plaats in de distale tubulus en in de ver-

zamelbuis. Het grootste deel van het gefiltreerde kalium 

wordt gereabsorbeerd in de proximale tubulus. Het ka-

lium dat uiteindelijk in de urine verschijnt, is afkomstig 

van distale secretie. De uitscheiding van kalium neemt 

toe bij een toename van de kaliumgradiënt (groter bij 

hyperkaliëmie en een hoge urineflow), het transepithe-

liale potentiaalverschil en de aldosteronspiegel. Acute 

veranderingen in de externe kaliumbalans moeten in 

eerste instantie door wijzigingen in de cellulaire opname 

van kalium worden opgevangen, omdat adaptatie van de 

renale kaliumexcretie een trage respons is.

Osmoregulatie = regulatie van waterexcretie
Handhaving van een constante serumosmolaliteit van 

ongeveer 290 mosmol/kg water geschiedt door aanpassin-

gen in de orale wateropname en de renale waterexcretie, 

onder invloed van factoren zoals een intact dorstmecha-

nisme en de secretie of onderdrukking van antidiuretisch 

hormoon (ADH; figuur 14.19). Daarnaast moeten het ver-

dunnende en het concentrerende vermogen van de nier 

intact zijn. Zoals blijkt uit figuur 14.18 en 14.19 wordt de 

afgifte van ADH gereguleerd door volume- en osmorecep-

toren. De osmoreceptoren zijn in het algemeen gevoeliger 

en reageren bij kleinere veranderingen in de homeostase. 

Casuïstiek 

• Mutaties in het SLC12A3-gen als oorzaak van het 

syndroom van Gitelman

14.1.4   Regulatie

Regulatie van het extracellulaire volume = 
regulatie van natriumabsorptie
Aangezien de natriumzouten meer dan 90% uitmaken 

van de totale hoeveelheid opgeloste stoffen in het extra-

cellulaire volume (ECV), zal de nier de grootte van het 

ECV regelen door veranderingen in het transport van deze 

ionen. In de evenwichtssituatie zal de dagelijkse natrium-

uitscheiding in de urine overeenkomen met de dagelijkse 

natriuminname. De regulatie van de natriumbalans en 

dus van het ECV komt in de nier tot stand via verande-

ringen in de renale hemodynamiek en/of in de tubulaire 

natriumreabsorptie. De verschillende componenten in dit 

systeem zijn schematisch weergegeven in figuur 14.18. Het 

renine-angiotensinesysteem speelt in deze regulatie een cen-

trale rol. Renine wordt gevormd in gespecialiseerde cellen 

in de wand van de afferente arteriole, onder invloed van 

signalen die afkomstig zijn uit in de afferente arteriole 

gelegen sensoren en van de gespecialiseerde macula-den-

sa-cellen in de distale tubulus (tezamen het juxtaglome-

rulaire apparaat). Recente studies wijzen er overigens op 

dat een toegenomen inname van natrium niet per se ge-

paard gaat met een toegenomen waterretentie en toename 

van het extracellulaire volume. Een deel van het natrium 

wordt, gebonden aan glycosaminoglycanen, opgeslagen 

in het interstitium (onderhuids).

Kernpunten

• Volgens de klassieke theorie bepaalt de totale hoe-

veelheid natrium in het lichaam het extracellulaire 

volume.

• Natrium kan (zonder water) worden opgeslagen in 

het onderhuidse interstitium.

• De concentratie van natrium in het plasma is een 

maat voor de osmolaliteit, en geeft geen informatie 

over de totale hoeveelheid lichaamsnatrium.

• Vasopressine speelt een rol bij de volumeregulatie 

en de osmoregulatie.

• Bij tegenstrijdige signalen geldt: volumeregulatie is 

belangrijker dan osmoregulatie

Regulatie van kalium- en zuur-basenhomeostase 
(zie paragraaf 12.2 en 12.1)
In ons lichaam wordt per dag een grote hoeveelheid zuur 

geproduceerd. Het merendeel wordt als CO
2
 uitgeschei-

den door de longen. Onder normale omstandigheden 

moet nog dagelijks netto 70 mmol H+ via de nieren wor-
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Figuur 14.19 Schema van de homeostatische mechanismen 

die betrokken zijn bij de osmoregulatie.
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beschadiging door al te sterke vasoconstrictie. Toediening 

van NSAID’s (prostaglandinesynthetaseremmers) bij een 

gedaald effectief circulerend volume kan daarom leiden 

tot nierinsufficiëntie.

Kernpunten

• De nier heeft ook een endocriene functie: renine, 

erytropoëtine en 1,25-OH-vitamine D.

• Angiotensine II en prostaglandinen spelen een 

belangrijke rol bij het handhaven van de GFR tij-

dens hypoperfusie. Gebruik van ACE-remmers of 

NSAID’s door patiënten met een verminderde re-

nale perfusie (dehydratie, hartfalen) kan nierinsuf-

ficiëntie veroorzaken.

14.2  Onderzoeksmethoden

Voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek 

zijn van grote waarde bij de analyse van een nieraandoe-

ning. De belangrijkste aandachtspunten zijn vermeld in 

tabel 14.2. Nierziekten zullen veelal leiden tot verande-

ringen in de glomerulaire filtratiesnelheid, de samenstel-

ling van de urine (aanwezigheid van eiwit, rode of witte 

bloedcellen), stoornissen in de water- en/of ionenbalans en 

het tekortschieten van de productie van erytropoëtine of 

actieve vitamine D. De genoemde afwijkingen kunnen met 

eenvoudig laboratoriumonderzoek of functietests worden 

opgespoord (tabel 14.3). Aanvullend onderzoek kan meer 

informatie geven over de aard van de onderliggende aan-

doeningen en/of de ernst van de gevonden afwijkingen.

Kernpunt

• Aandachtspunten bij een vermoeden van een nier-

ziekte zijn veranderingen in mictie, oedeem, bloed-

druk, serumcreatinine, erytrocyturie, proteïnurie.

In de dagelijkse praktijk wordt de ‘nierfunctie’ (in feite be-

doelen we dan de GFR) afgeleid uit de klaring (clearance) 

van endogeen creatinine, een product van de spierstofwis-

seling (in formule: ECC = U
creat

 × V/S
creat

). Creatinine wordt 

Bij tegenstrijdigheid van de signalen overheerst de volu-

meregulatie (dit verklaart de hyponatriëmie bij volume-

depletie).

De nier als endocrien orgaan
In de nieren wordt een aantal hormonen en vasoactieve 

stoffen geproduceerd (tabel 14.1). Renine wordt gevormd 

in de gespecialiseerde endotheelcellen van de afferente 

arteriolen in het juxtaglomerulaire apparaat. Renine 

produceert langs enzymatische weg angiotensine I uit een 

plasma-eiwit (angiotensinogeen ofwel reninesubstraat). 

Angiotensine I is weinig actief, maar wordt door het 

angiotensin-converting enzyme (ACE) omgezet in het actieve 

angiotensine II. Erytropoëtine wordt geproduceerd door de 

endotheelcellen van de peritubulaire capillairen. Dit hor-

moon bevordert de aanmaak van rode bloedcellen in het 

beenmerg. De rol van de nier bij de activering van vitamine 

D wordt elders besproken (zie paragraaf 19.8). De in de 

nier gesynthetiseerde prostaglandinen hebben vooral lokale 

effecten, doordat ze na uitscheiding in de bloedbaan snel 

worden afgebroken in de longcirculatie. Tijdens absolute 

en/of relatieve hypovolemie wordt hun synthese gestimu-

leerd door de vasoconstrictieve stoffen angiotensine II, 

noradrenaline en vasopressine. Met relatieve hypovolemie 

wordt een daling van het ‘effectief circulerend volume’ be-

doeld (bijvoorbeeld bij ernstig hartfalen of gedecompen-

seerde levercirrose). Het belangrijkste effect van de pros-

taglandinen is dat ze lokale vasodilatatie teweegbrengen, 

waardoor de nier beschermd wordt tegen ischemische 

Tabel 14.1 De nier als endocrien orgaan: productie 
van hormonen en vasoactieve stoffen.

hormoon waar geproduceerd functie

renine juxtaglomerulair 
apparaat

omzetting angioten-
sinogeen → angio-
tensine I

erytropoëtine peritubulaire capil-
lairen

aanmaak rode bloed-
cellen

1,25-OH-vitamine D proximale tubuli 
(1-alfahydroxylase)

calciumabsorptie 
darm en nier, rem-
ming secretie PTH, 
botopbouw

prostaglandinen glomeruli en tubuli afferente vasodi-
latatie, toename 
natriurese

Tabel 14.2 Belangrijke aandachtspunten uit voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek bij patiënten 
met (een vermoeden van) een nieraandoening.

voorgeschiedenis acute glomerulonefritis op kinderleeftijd, enuresis of urineweginfecties op kinderleeftijd, proteïnurie of hypertensie bij 
keuringen of in de zwangerschap, nierstenen, bestraling, recente ingrepen (contrastmiddelen, katheterisaties, opera-
ties), diabetes mellitus

anamnese mictieklachten, kolieken, veranderd aspect urine (schuimend, koffiekleur, macroscopische hematurie), gewrichts-
klachten, huidafwijkingen, infecties, gebruik van geneesmiddelen, nierziekten in de familie, doofheid in de familie, 
angina pectoris, claudicatioklachten, sinusitiden, neuropathie, hoesten, hemoptoë

lichamelijk onderzoek bloeddruk liggend en staand (hypertensie, orthostatische hypotensie bij dehydratie), palpabele nieren, blaasdemping, 
prostaathypertrofie, souffles over de nieren, exantheem, purpura, artritis, livedo reticularis, blauwe tenen
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ficiëntie, is een andere formule ontwikkeld, waarin naast 

serumcreatinine, leeftijd, gewicht en geslacht ook reke-

ning wordt gehouden met ras, serumureumgehalte en se-

rumalbuminegehalte. Een hiervan afgeleide eenvoudige 

variant wordt steeds vaker gebruikt voor de schatting van 

de GFR van patiënten met een gestoorde nierfunctie.

Deze verkorte MDRD-formule (voor gekalibreerd crea-

tinine) luidt als volgt:

GFR = 175 × [S
creat

 in μmol/l × 0,0113]–1,154 × [leeftijd in 

jaren]–0,203 × [0,742 indien vrouw] × [1,212 indien zwarte 

huidskleur]

Alle formules hebben beperkingen en zijn niet geschikt 

voor kinderen en patiënten met een abnormale lichaams-

bouw of verminderde spiermassa.

Omdat U
creat

 × V voor een patiënt vrij constant is, is het 

quotiënt 1/S
creat

 een goede afspiegeling van de GFR. Dit 

quotiënt wordt gebruikt om de nierfunctie in de tijd te 

vervolgen (figuur 14.20).

Bij de interpretatie van het serumcreatinine of de creati-

nineklaring als maat voor de GFR moet men wel bedacht 

zijn op een aantal valkuilen. Zoals weergegeven in tabel 

14.4, kan een aantal factoren het serumcreatinine of de 

creatinineklaring beïnvloeden, onafhankelijk van veran-

deringen in de GFR.

vrijwel niet gemetaboliseerd en volledig gefiltreerd. 

Onder normale omstandigheden wordt ongeveer 20% 

van de creatinine uitgescheiden door tubulaire secretie 

via de kationtransporter. De creatinineklaring overschat 

daardoor de GFR met ongeveer 20%. De bijdrage van de 

secretie aan de totale klaring van creatinine neemt toe 

bij het slechter worden van de nierfunctie. Bij patiënten 

met een ernstig gestoorde nierfunctie (GFR < 15 ml/min) 

wordt de GFR beter benaderd door het gemiddelde van 

de klaringen van creatinine en ureum (C
ureum

) (in formule: 

GFR = [ECC + C
ureum

]/2).

Omdat de productie van creatinine (en dus de uitschei-

ding) vrij constant is en voornamelijk afhankelijk van de 

spiermassa, kan de creatinineklaring ook worden geschat 

op basis van serumcreatinine, leeftijd, geslacht en ge-

wicht. Een bekende formule is die van Cockcroft en Gault:

ECC = (140 – leeftijd) × lichaamsgewicht (kg) × 1,23/S
creat

 

(μmol/l)

(voor vrouwen moet de waarde worden vermenigvuldigd 

met 0,85).

Op basis van gegevens, verkregen uit een prospec-

tief onderzoek (Modification of Diet in Renal Disease 

(MDRD)-onderzoek) naar het effect van eiwitbeperking 

en antihypertensieve behandeling op het beloop van de 

nierfunctie bij patiënten met een chronische nierinsuf-

Tabel 14.3 Laboratoriumonderzoek en functietests 
bij patiënten met een nieraandoening.

oriënterend laboratoriumonderzoek:
 − serum: ureum, creatinine, calcium, fosfaat, natrium, kalium, bicar-

bonaat, chloor, Hb, albumine
 − urine: eiwit, sediment

speciaal laboratoriumonderzoek:
 − serum: osmolaliteit, PTH, eiwitspectrum, paraproteïnen, cryoglo-

bulinen, ANA, anti-ds-DNA, complement C3 en C4, anti-GBM-
antistoffen, ANCA, ASO, anti-DN-ase B, hepatitis B en C, hiv

 − urine: pH, osmolaliteit, natrium, kalium, chloor, albumine, IgG, 
β2-microglobuline 

functietests:
 − glomerulaire filtratie: creatinineklaring; uitvoering: serumcreatinine en 

urinecreatinine in 24-uursurine; berekening: ECC = Ucreat × volume/
Screat

 − concentrerend vermogen: dorstproef; uitvoering: gedurende 36 uur 
dorsten (vast voedsel toegestaan), verzamelen urine, bepalen natrium 
in bloed, osmolaliteit in urine en lichaamsgewicht; normaal > 850 
mosmol/kg H2O. Bij daling van het gewicht > 5% of stijging van het 
natrium > 146 mmol/l wordt de test beëindigd

 − alternatief: DDAVP-test, toediening van 40 μg DDAVP (een vasopres-
sineagonist) intranasaal (urineconcentratie binnen 2-4 uur > 850 
mosmol/kg)

 − verdunnend vermogen: waterbelastingstest; uitvoering: toediening van 
water 20 ml/kg lichaamsgewicht, verzamelen urine en bepalen os-
molaliteit; normaal moet in 5 uur minstens 80% van de toegediende 
hoeveelheid water zijn uitgescheiden en moet de urineosmolaliteit 
dalen < 80 mosmol/kg H2O

 − zuuruitscheidend vermogen: zuurbelastingstest; uitvoering: toediening 
van NH4Cl 0,1 g/kg lichaamsgewicht, verzamelen urine; normaal moet 
pH < 5,4 zijn (cave: test niet toepassen bij patiënten met evidente 
acidose, bij hen volstaat het meten van de urine-pH tijdens de acidose)

ANA: antinucleaire antistoffen; ANCA: antineutrofiele cytoplasmatische 
antistoffen; ASO: antistreptolysine O-titer; DDAVP: desamino-D-argi-
nine-vasopressine; ECC: endogene creatineklaring; GBM: glomerulaire 
basale membraan; IgG: immunoglobuline G; PTH: parathormoon.

Figuur 14.20 Beloop van de nierfunctie in de tijd. Het quoti-

ent 1000/Screat wordt gebruikt als maat voor de GFR. De nier-

functie neemt (onbehandeld) lineair af, zodat een voorspelling 

mogelijk is van het tijdstip waarop met nierfunctievervangende 

therapie moet worden begonnen. Het effect van therapeuti-

sche interventies kan goed worden beoordeeld. Er ontstaat een 

‘knik’ in de curve.
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In figuur 14.21 wordt de relatie tussen het serumcreatinine 

en de werkelijke GFR weergegeven. Het is evident dat het 

serumcreatinine pas boven de referentiewaarden uitkomt 

als de GFR fors is afgenomen. Dit kan worden verklaard 

door het feit dat er een relatie bestaat tussen de GFR en de 

reciproke van het S
creat

. Bovendien wordt de afname van 

de GFR in eerste instantie gecompenseerd door een toe-

name van de tubulaire secretie van creatinine. De relatieve 

bijdrage van de tubulaire secretie aan de totale creatinine-

klaring neemt toe naarmate de nierfunctie slechter wordt. 

Daarom wordt bij ernstige nierinsufficiëntie de ‘restnier-

functie’ vaak berekend aan de hand van de gemiddelde 

ureum- en creatinineklaring.

Het is bekend dat met het ouder worden de GFR, en dus 

de creatinineklaring, geleidelijk afneemt (vanaf twintigja-

rige leeftijd met ongeveer 0,5 ml/min/jaar). Het serumcre-

atinine verandert echter nauwelijks. Dit wordt verklaard 

door het feit dat met het ouder worden de spiermassa, en 

dus de creatinine-uitscheiding, afneemt. Mogelijk speelt 

ook hier een versterkte tubulaire secretie nog een rol.

Veel nierziekten leiden tot een beschadiging van de glo-

merulaire filter. Kenmerkend hiervoor is de aanwezigheid 

van eiwit en/of rode bloedcellen in de urine. Zowel de aan-

wezigheid van eiwit als van erytrocyten kan op eenvou-

dige kwalitatieve wijze met behulp van ‘strips’ worden 

vastgesteld. Het totale eiwitverlies kan vervolgens worden 

Kernpunten

• Met ‘nierfunctie’ bedoelen we meestal de glomeru-

laire filtratiesnelheid (GFR).

• Nierziekten gaan niet altijd gepaard met een ver-

minderde GFR. De normale GFR bedraagt 100-120 

ml/min/1,73 m2.

• De creatinineklaring is een goede maat voor de 

GFR. Wel is er enige overschatting vanwege de 

tubulaire secretie van creatinine.

• De tubulaire secretie van creatinine wordt belang-

rijker naarmate de GFR afneemt. Bij patiënten met 

een gestoorde nierfunctie zal de creatinineklaring 

de GFR meer overschatten.

• Geneesmiddelen die de secretie van creatinine 

remmen (bijvoorbeeld cimetidine, trimethoprim), 

verhogen het serumcreatinine. Een dergelijke stij-

ging van het serumcreatinine moet dus niet ten 

onrechte geïnterpreteerd worden als teken van 

nierfunctieverlies.

• De GFR wordt meestal geschat met behulp van 

formules.

• De bekendste formules zijn:

 − de formule van Cockcroft en Gault;

 − de MDRD-formule.

• Alle formules hebben beperkingen.

• Formules zijn niet geschikt voor personen met een 

abnormale spiermassa (immobiliteit, parese).

Tabel 14.4 Factoren die het serumcreatinine of 
de creatinineklaring beïnvloeden, 
onafhankelijk van de GFR.

factor grootte van 
effect (%)

oorzaak invloed op  
serumcreatinine

invloed 
op ECC

vlees in dieet
 − acuut
 − chronisch
 − hoog eiwit

 − laag eiwit

0-100
10-20
10-30
10-20
10-30

A
B
A
B
A

toename
afname
toename
afname
afname

*
+
*
+
*

nierinsuffici-
entie

20-100
0-100

B
D

afname
afname

+
*

geneesmidde-
len (cimetidine, 
trimethoprim)

10-50 B toename –

koorts, trauma, 
infecties

20-100 A toename *

zware inspan-
ning

5-10 A toename *

acetoacetaat 0-100 C toename –

spieratrofie 0-100 A afname *

ECC: endogene creatinineklaring; A: toegenomen/afgenomen productie 
van creatinine uit exogene of endogene bron; B: toegenomen of afgeno-
men tubulaire secretie van creatinine; C: interferentie met de bepaling van 
creatinine; D: toegenomen extrarenale klaring van creatinine (metabo-
lisme); + toename van ECC; * geen effect; – afname van ECC.
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Figuur 14.21 De relatie tussen het serumcreatinine en de 

werkelijke GFR (gemeten met behulp van de inulineklaring). 

De open rondjes en de getrokken lijn geven het ideale verband 

weer tussen het serumcreatinine en de GFR voor het geval dat 

creatinine alleen zou worden gefiltreerd. De onderbroken lijn 

geeft de bovengrens van normaal aan. Een duidelijke stijging 

van het serumcreatinine wordt pas zichtbaar bij een sterke 

afname van de GFR. 

Naar: Shemesh et al., Kidney Int. 1985;28:830.
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urinewegen (bij urologische aandoeningen zoals nierste-

nen, ontstekingen, urotheelcelcarcinomen). Deze vormen 

kan men onderscheiden door nauwkeurige bestudering 

van het urinesediment. Erytrocyten die via glomerulaire 

lekkage de urine bereiken, zijn vaak beschadigd (dysmorfe 

erytrocyten; figuur 14.22a). Bovendien zien we bij glome-

rulaire aandoeningen vaak erytrocytencilinders in de urine. 

Dit zijn coagula van het in het distale tubulussegment 

geproduceerde tamm-horsfall-eiwit, waarin de erytrocy-

ten tijdens hun passage door de tubuli worden gevangen 

(figuur 14.22b).

Kernpunt

• De aanwezigheid van erytrocytencilinders en 

dysmorfe erytrocyten in het urinesediment is 

bewijzend voor een glomerulaire oorzaak van de 

hematurie.

  Intermezzo 14.1 

De geschiedenis van het urineonderzoek

Het vóórkomen van eiwit (proteïnurie) of rode bloed-

cellen (hematurie) in de urine is kenmerkend voor een 

beschadiging van de nieren. Paracelsus (1493-1541) en 

Frederik Dekkers (1648-1729) beschreven al patiënten 

met urine die coaguleerde bij verhitting of precipita-

ties vormde na toevoeging van azijnzuur, de typische 

eigenschappen van eiwitbevattende vloeistoffen. Heel 

aardig is de beschrijving door Cotugno (1736-1823) van 

een patiënt met wat wij tegenwoordig een nefrotisch 

syndroom noemen. Zijn patiënt, een soldaat, ontwik-

kelde waterzucht (oedeem en ascites) tijdens een 

koortsende ziekte. Cotugno bemerkte dat de urinepro-

ductie was afgenomen. Hij behandelde de patiënt met 

kaliumbitartraat (een ‘diureticum’), hetgeen leidde 

tot een toegenomen diurese en een afname van het 

oedeem. Cotugno besloot tot nader onderzoek van de 

urine. Hij wist al dat het abdominale oedeemvocht 

(ascites?) coaguleerde bij verhitting. Daarom besloot 

gekwantificeerd met chemische analysemethoden. Met 

immunochemische methoden kunnen de concentraties 

van specifieke eiwitten zoals albumine en IgG worden 

gemeten. Bij patiënten met een nefrotisch syndroom kan 

zo het quotiënt van de klaring van IgG en albumine wor-

den berekend; we noemen dit de selectiviteitsindex (zie 

paragraaf 14.6.4).

Kernpunt

• De selectiviteitsindex is een maat voor de veran-

derde doorlaatbaarheid van de glomerulaire filter 

en wordt berekend uit het quotiënt klaring IgG/

klaring albumine. Patiënten met een selectieve 

proteïnurie (index < 0,20) hebben in het algemeen 

een betere prognose.

Met behulp van gevoelige RIA- of ELISA-technieken kan 

al een geringe toename (> 30 mg/24 uur) van de albumine-

uitscheiding worden gedetecteerd. We spreken van mi-

croalbuminurie als er geringe hoeveelheden albumine in 

de urine aantoonbaar zijn (30-300 mg/24 uur). Microalbu-

minurie is van prognostische betekenis bij patiënten met 

diabetes mellitus en hypertensie: er is dan een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten én op verlies van GFR. Een 

bijzonder eiwit is het eiwit van Bence-Jones, dat neerslaat 

bij temperaturen tussen 50 en 90 °C. Dit eiwit bestaat uit 

de lichte ketens van immunoglobulinen en is vaak aanwe-

zig in de urine van patiënten met een paraproteïnemie, 

waaronder het multipel myeloom. Met albustix kan het 

bence-jones-eiwit niet worden aangetoond. Met behulp 

van immuno-elektroforese kan de aanwezigheid van een 

paraproteïne worden bevestigd.

Een zuiver tubulaire beschadiging van de nier kan aan-

leiding geven tot een sterk verhoogde uitscheiding van 

kleinmoleculaire eiwitten zoals β
2
-microglobuline of α

1
-

microglobuline. In dergelijke gevallen is de uitscheiding 

van albumine en IgG vaak niet of nauwelijks toegenomen.

Erytrocyten in de urine kunnen afkomstig zijn uit de 

nieren (bij glomerulaire ziekten) of uit de lagere of hogere 

Figuur 14.22 Het urinesediment bij een glomerulaire hematurie met dysmorfe erytrocyten (a) en een erytrocytencilinder (b) (ver-

groting 400×). Ter beschikking gesteld door prof.dr. R.A.P. Koene.

A B
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merkte Becquerel op dat de rode bloedcellen in de 

urine van patiënten met Bright’s disease vaak irregu-

lair, vervormd, hol en beschadigd zijn. In 1872 werden 

door Harley de typische acanthocyten beschreven: 

afwijkende erytrocyten die pathognomonisch zijn voor 

glomerulaire hematurie (figuur I.14.1a). De beschrij-

ving van de voor nierziekten kenmerkende cilinders, 

eiwitcoagula gevormd in de lis van Henle, wordt 

toegeschreven aan de Duitse chemicus Johan Franz 

Simon.

Ook vandaag de dag kan het belang van het onder-

zoek van het urinesediment voor de diagnostiek van 

nierziekten niet genoeg worden onderstreept. Door 

bestudering van het urinesediment kan een betrouw-

baar onderscheid worden gemaakt tussen renale en 

urologische oorzaken van hematurie. Bij patiënten 

met een acute nierinsufficiëntie kunnen door onder-

zoek van het urinesediment ook andere oorzaken dan 

een glomerulonefritis aan het licht komen (figuur 

I.14.1b).

Radiologisch onderzoek is onmisbaar bij de analyse van 

nierziekten. In tabel 14.5 zijn de meest gebruikte beeld-

vormende technieken en hun belangrijkste toepassingen 

weergegeven. Echografie is een veilige, niet-invasieve me-

thode waarmee belangrijke informatie kan worden ver-

kregen over de aanwezigheid en de grootte van de nieren, 

hij de urine te verhitten en stelde vast dat de urine co-

aguleerde, met de vorming van een witte massa zoals 

ovi albuminis (ei-wit). Op basis van deze waarneming 

nam hij aan dat het overtollige oedeem of ascitesvocht 

in de urine werd uitgescheiden. Hij en anderen in zijn 

tijd beschouwden het uitscheiden van stolbare urine 

dus als een goed teken!

Cruickshank (?-1811) maakte op basis van het on-

derzoek van urine al wel onderscheid tussen water-

zucht door lever- of hartziekten en ‘gegeneraliseerd 

oedeem’: urine van de eerstgenoemde patiënten 

coaguleerde namelijk niet. Het verband tussen water-

zucht, proteïnurie en nierafwijkingen werd gelegd door 

Richard Bright (1789-1858). Deze Britse arts besteedde 

veel aandacht aan het lichamelijk onderzoek en pro-

beerde de afwijkingen te relateren aan disfunctie van 

orgaansystemen. Tijdens zijn werkzaamheden in het 

Guy’s Hospital in Londen maakte hij nauwkeurige 

beschrijvingen van de ziektegeschiedenis van vele pa-

tiënten. Deze werden aangevuld met de bevindingen 

bij obductie, opgetekend in zijn in 1827 verschenen 

Reports of medical cases. Bright beschreef verschillende 

nierziekten, zoals kleine hobbelige nieren (waarschijn-

lijk chronische pyelonefritis met intrekkingen) en 

grote, bloederige nieren (waarschijnlijk een voorbeeld 

van acute glomerulonefritis). Sinds die tijd is Bright’s 

disease synoniem met nierziekte.

Proteïnurie is nog steeds een belangrijk kenmerk 

van nierziekten. De mate van proteïnurie is gecor-

releerd met de snelheid waarmee de nierfunctie ach-

teruitgaat. Vermindering van de proteïnurie is dan ook 

een belangrijk doel bij de behandeling. Met behulp 

van nieuwe (immuno)chemische technieken zijn we in 

staat kleinere hoeveelheden eiwitten te detecteren en 

veel verschillende eiwitten te identificeren. Deze ver-

fijning van het urine-eiwitonderzoek kan behulpzaam 

zijn bij de diagnostiek en de therapie. Voorbeelden 

zijn:

 − microalbuminurie: detectie van kleine hoeveelhe-

den albumine in de urine ter identificatie van dia-

betespatiënten die diabetische nefropathie zullen 

ontwikkelen;

 − β2-microglobuline en α1-microglobuline: dit zijn 

kleinmoleculaire eiwitten die onder normale om-

standigheden de glomerulaire filter passeren en die 

alleen bij beschadiging van de tubuli in grote hoe-

veelheden in de urine aanwezig zijn. Bij patiënten 

met een membraneuze glomerulopathie voorspelt 

de hoeveelheid β2-microglobuline in de urine de 

prognose, zodat de behandeling daarop kan worden 

afgestemd.

De introductie van het microscopisch onderzoek van 

de urine in de klinische praktijk wordt toegeschreven 

aan de Parijse arts Pierre Rayer (1793-1867). Hij en zijn 

medewerkers verrichtten systematisch microscopisch 

onderzoek van urine en beschreven het voorkomen 

in urine van elementen als kristallen, epitheelcellen, 

pusklompjes, rode bloedcellen en vet. Reeds in 1841 

Figuur I.14.1 Voorbeelden van urinesediment met 

acanthocyt (a) en met kristallen van een medicament 

(indinavir) (b).

A

B
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alsmede over het bestaan van obstructie of de aanwezig-

heid van tumoren of cysten (figuur 14.23a en b). Met een 

combinatie van echografie en doppleronderzoek kan ook 

de arteriële en veneuze bloedflow worden geanalyseerd, al 

zijn de sensitiviteit en specificiteit van deze methode voor 

het aantonen van een nierarteriestenose nog onderwerp 

van onderzoek.

Een intraveneus pyelogram (IVP) wordt verkregen door 

toediening van een door de nier uitgescheiden (potentieel 

nefrotoxisch) contrastmiddel. Een IVP geeft vooral meer 

gedetailleerde informatie over anatomische afwijkingen, 

zoals intrekkingen van de schors, papilnecrose en ver-

anderingen in de afvoerende urinewegen. In veel centra 

is het IVP inmiddels vervangen door een CT-techniek 

(figuur 14.24). Verschillen in functie van de nieren kunnen 

met behulp van een IVP zichtbaar worden gemaakt, maar 

deze informatie kan nauwkeuriger worden vastgelegd 

met een zogenoemde isotopenscan.

Kernpunt

• Echografisch onderzoek van de nier is niet belas-

tend, eenvoudig uit te voeren en is bijna altijd de 

eerste stap in het aanvullend onderzoek.

Voor onderzoek van de niervasculatuur wordt vooral 

gebruikgemaakt van CT-angiografie en MRA (magneti-

sche resonantieangiografie) (figuur 14.25a en b). Hierbij 

wordt gebruikgemaakt van intravasculair toegediende 

contrastmedia. Bij CT-technieken wordt gebruikgemaakt 

van jodiumhoudende contrastmiddelen. Deze jodium-

houdende contrastmiddelen kunnen leiden tot een ver-

slechtering van de nierfunctie, vooral bij patiënten met 

Tabel 14.5 Beeldvormende radiologische 
technieken en hun belangrijkste 
toepassingen.

buikoverzicht verkalkingen, nierstenen

IVP anatomie, parenchymintrekkingen

echografie niergrootte, obstructie, cysten, tumoren, blaas-
vulling

mictiecystografie blaasfunctie, reflux

DSA nierarteriestenose, tumoren

CT-scanning tumoren, abcessen, cysten

CT-angiografie nierarteriestenose

MRA nierarteriestenose

DSA: digitale subtractieangiografie; IVP: intraveneuze pyelografie; MRA: 
magnetische resonantieangiografie.

Figuur 14.23 Echografisch beeld van een normale nier (a) en van een nier met obstructie met een duidelijke dilatatie van het nier-

bekken (�) en van de kelkjes ( ) (b).Ter beschikking gesteld door dr. F. Joosten.
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De nierbiopsie neemt een belangrijke plaats in bij de diag-

nostiek van patiënten met een nieraandoening. Een nier-

biopsie kan vrijwel altijd percutaan worden uitgevoerd, 

tegenwoordig meestal met een echogeleide punctie. Aan 

een nierbiopsie is altijd enig risico verbonden, daarom 

moet de biopsie op strikte indicatie worden uitgevoerd 

(met belangrijke consequenties voor therapie of prognose; 

tabel 14.6) en gelden enkele contra-indicaties (tabel 14.6). 

Voorts moet men eisen dat een biopt met moderne metho-

den (immunofluorescentietechnieken, elektronenmicros-

copie) kan worden onderzocht.

nierinsufficiëntie, multipel myeloom, diabetes mellitus of 

bij oudere patiënten. We spreken van contrastnefropathie. 

Contrastschade kan deels worden voorkomen door hy-

dratie voorafgaand aan het onderzoek. Bij MRA gebruikt 

men gadolinium als contrastmiddel, een middel dat min-

der nierfunctiestoornissen geeft. MRA werd dan ook vaak 

aanbevolen bij patiënten met een gestoorde nierfunctie. 

Inmiddels weten we dat contrastmiddelen die gadoli-

nium bevatten, bij patiënten met een verminderde GFR 

minder snel worden uitgescheiden, stapelen in de huid en 

kunnen leiden tot een ernstig, levensbedreigend, op scle-

rodermie lijkend ziektebeeld: de nefrogene systemische 

fibrose.

Figuur 14.24 Voorbeeld van een urologische CT-scan. Afbeelding vóór (a) en na (b) toediening van contrastvloeistof. Na toediening 

van contrast kleurt de cortex aan en is er uitscheiding van contrast te zien met aankleuring van de kelkjes en het pyelum. In beide 

nieren zijn cysten aanwezig. De contour van de rechternier toont een intrekking of lobulering. Op de opname vóór contrasttoedie-

ning (a) zijn verkalkingen zichtbaar, zowel in de nier (calcificaties, stenen) als in de wand van de aorta. De stenen in de kelkjes zijn op 

de contrastopnamen niet goed te onderscheiden van de met contrast gevulde kelkjes. 

Foto’s ter beschikking gesteld door drs. J. Futterer, afdeling Radiologie, UMC St Radboud, Nijmegen.

Figuur 14.25 Een stenose van de nierarterie aangetoond met behulp van CT-angiografie (a) en MRA (b).

Foto’s ter beschikking gesteld door dr. F. Joosten.

A
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14.4.2   Acute nierinsufficiëntie

Vaststellen van acute nierinsufficiëntie
Een acute nierinsufficiëntie gaat in ongeveer 60% van de 

gevallen gepaard met oligurie (een 24-uursurineproductie 

van minder dan 400 ml) of anurie. Bij een niet-oligurische 

vorm van acute nierinsufficiëntie is er meestal sprake van 

een minder ernstige beschadiging van de nier. Het optre-

den van anurie of oligurie en/of een aangetoonde signi-

ficante stijging van het serumcreatinine zijn bewijzend 

voor het ontstaan of bestaan van een acute nierinsuffi-

ciëntie. Indien er geen gegevens zijn over de pre-existente 

nierfunctie en in situaties met een verhoogd serum-

creatinine dat niet of nauwelijks meer stijgt, zal beoor-

deeld moeten worden of er sprake is van een acute of een 

chronische nierinsufficiëntie. Een afgenomen niergrootte 

(< 9 cm) en tekenen van hyperparathyreoïdie (subperios-

tale erosies, vaatcalcificaties) wijzen op het bestaan van 

een chronische nierinsufficiëntie. Het bestaan van neuro-

pathie, myopathie of secundaire amenorroe is eveneens 

suggestief voor een chronisch nierfalen. Het bestaan van 

bloedarmoede of hyperfosfatemie differentieert nagenoeg 

niet tussen acute en chronische nierinsufficiëntie.

Er zijn veel oorzaken van een acute nierinsufficiëntie. 

Een veelgebruikte indeling is weergegeven in tabel 14.7.

14.3  Stoornissen in de water-, natrium- en 
kaliumhuishouding

Voor een bespreking van hypo- en hypernatriëmie zie 

paragraaf 11.4; voor hypo- en hyperkaliëmie zie paragraaf 

12.2.

14.4  Acute en chronische nierinsufficiëntie

14.4.1   Inleiding en definities

Nierinsufficiëntie is de toestand van verminderde GFR. 

Valt de nierfunctie plotseling uit, dat wil zeggen in de 

loop van enkele uren, dagen of weken, dan spreekt men 

van een acute nierinsufficiëntie. Een acute nierinsufficiëntie 

is vaak een medische calamiteit, waarbij snelle diagnos-

tiek vereist is. Enerzijds treden er vaak aanzienlijke, po-

tentieel levensbedreigende verstoringen in de water- en 

zouthuishouding op (hyperkaliëmie, overhydratie) die 

directe behandeling noodzakelijk maken. Anderzijds 

moet er snel worden gezocht naar de oorzaak van de acute 

nierinsufficiëntie: in veel gevallen is een herstel van de 

nierfunctie te verwachten als op korte termijn een behan-

deling wordt ingesteld. Bij een geleidelijke achteruitgang 

van de nierfunctie spreekt men van een chronische nierinsuf-

ficiëntie. In de meeste gevallen is herstel van de nierfunctie 

niet mogelijk en gaat de nierfunctie geleidelijk achteruit. 

Daalt de GFR onder de 5 à 10 ml/min, dan spreken we van 

een terminale nierinsufficiëntie. In dit stadium kunnen de 

patiënten niet meer met conservatieve maatregelen wor-

den behandeld en zijn ze aangewezen op nierfunctiever-

vangende therapie.

Tabel 14.6 Nierbiopsie: indicaties en contra-
indicaties.

indicaties:
 − onbegrepen acute nierinsufficiëntie
 − onbegrepen (chronische) nierinsufficiëntie met proteïnurie
 − nefrotisch syndroom
 − systeemziekte met actief sediment
 − transplantaatdisfunctie

contra-indicaties:
 − stollingsstoornissen
 − onvoldoende behandelde hypertensie (> 140/90 à 160/100 mmHg)
 − kleine nieren
 − afwezigheid of slechte functie van de contralaterale nier
 − bacteriële pyelonefritis
 − aneurysma aortae

complicaties:
 − perirenaal hematoom:

• klein: 8,5%
• groot: 0,2-1,4%

 − hematurie: 5-7%
 − arterioveneuze fistel: 5-15%
 − noodzaak bloedtransfusies: 0,1-3,0%
 − noodzaak urologisch/chirurgische ingreep: 0,3%
 − verlies van een nier: 0,1%

Tabel 14.7 Acute nierinsufficiëntie: indeling en 
mogelijke oorzaken.

prerenaal:
 − extracellulaire volumedepletie: braken, diarree, renaal zoutverlies, 

bloeding
 − intravasculaire volumedepletie: ascites, peritonitis, crush injury, 

sepsis
 − verminderd hartminuutvolume: hartfalen
 − verminderde bloedtoevoer: nierarteriestenose, dissectie aorta
 − autoregulatiestoornis: medicamenteus o.a. ACE-remmers, NSAID’s

renaal:
 − vasculair:

• vasculitis: ziekte van Wegener, microscopische polyarteriitis, 
polyarteriitis nodosa

• microangiopathie: HUS, sclerodermie, maligne hypertensie
• glomerulaire trombose: HUS, antifosfolipidensyndroom, choles-

terolembolieën
 − glomerulonefritis:

• endocapillaire glomerulonefritis: postinfectieus, bijv. poststrep-
tokokkenglomerulonefritis

• extracapillaire glomerulonefritis: anti-GBM-glomerulonefritis
• mesangiocapillaire glomerulonefritis: cryoglobulinemie

 − interstitiële nefritis:
• medicamenteus, infectieus, sarcoïdose

 − tubulusnecrose:
• ischemisch: shock
• toxisch: aminoglycosiden, rabdomyolyse

postrenaal:
 − ureterobstructie: nierstenen, papilnecrose, retroperitoneale fibrose, 

maligniteit
 − blaasobstructie: prostaathypertrofie, neurogene blaas
 − urethra: urethrakleppen, urethrastrictuur

GBM: glomerulaire basale membraan; HUS: hemolytisch-uremisch 
syndroom; NSAID: niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel.
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van de vaatwand, die aanleiding kan zijn tot bloedingen in 

het interstitium en necrose van de wand van de capillaire 

lis in de glomeruli, die veelal leidt tot een extracapillaire 

glomerulonefritis (zie paragraaf 14.6). Een beschadiging 

van het vaatendotheel met intimafibrose en/of trombosevor-

ming in de kleinere arteriolen en glomerulaire capillairen 

(trombotische microangiopathie) staat centraal in de pa-

thogenese van de nierschade bij het hemolytisch-uremisch 

syndroom, sclerodermie, hypertensieve crisis enzovoort.

Kernpunten

• Prerenale nierinsufficiëntie wordt veroorzaakt door 

een verminderde perfusie van de nier (dehydratie, 

nierarteriestenose). Kenmerkend zijn een lage na-

triumconcentratie in de urine en een hoge ureum-

creatinineratio in het bloed.

• Een postrenale nierinsufficiëntie wordt veroorzaakt 

door een afvloedbelemmering. Anurie heeft vrijwel 

altijd een postrenale oorzaak.

• Renale oorzaken van acute nierinsufficiëntie:

 − glomerulair;

 − tubulo-interstitieel;

 − vasculair.

• Een glomerulonefritis is een nierziekte die wordt 

gekenmerkt door een primaire beschadiging 

(meestal door een ontstekingsreactie) van de glo-

meruli.

• Een tubulo-interstitiële nefritis wordt gekenmerkt 

door een primaire ontstekingsreactie in het inter-

stitium.

• Een vasculitis leidt in de nier meestal tot bescha-

diging van de wand van de capillaire lis, met als 

gevolg een extracapillaire glomerulonefritis.

Een acute nierinsufficiëntie kan ook het gevolg zijn van 

grotere trombo-embolische processen. Een trombose van 

de vena renalis, een bekende complicatie van het nefro-

tisch syndroom, gaat echter meestal niet gepaard met een 

sterke achteruitgang van de nierfunctie. De belangrijkste 

complicatie is het optreden van longembolieën. Een acute 

afsluiting van beide nierarteriën (of van één nierarterie 

bij patiënten met één nier) door embolieën vanuit de lin-

kerharthelft of de aorta, of als gevolg van lokale trombus-

vorming in de nierarterie zelf, leidt wel tot een acute nier-

insufficiëntie. Symptomen zijn flankpijn, misselijkheid, 

braken en een plotseling optredende oligoanurie, vaak 

gepaard gaand met macroscopische of microscopische 

hematurie en proteïnurie. Stijging van de transaminasen, 

en vooral van het enzym LDH, is een belangrijk diagnos-

tisch hulpmiddel. Een totale afsluiting resulteert in prin-

cipe in de vorming van een irreversibel nierinfarct binnen 

drie à vier uur, maar door de aanwezigheid van een soms 

belangrijke collaterale circulatie kan het nierparenchym 

vitaal blijven, zodat revascularisatie of fibrinolytische 

therapie ook na langere tijd nog nuttig kan zijn.

Kernpunten

• Bij oligurie is de urineproductie verminderd 

(< 400 ml/dag), bij anurie is er geen urineproductie.

• Een oligurie of anurie is bewijzend voor een acute 

nierinsufficiëntie; bij 40% van de patiënten met 

een acute nierinsufficiëntie is er echter geen sprake 

van oligurie of anurie.

• De niergrootte is een zeer belangrijke parameter 

voor het onderscheid tussen acute en chronische 

nierinsufficiëntie. Bij patiënten met kleine nieren is 

altijd sprake van een chronische nierinsufficiëntie.

• Bij patiënten met een acute nierinsufficiëntie is 

altijd snel onderzoek noodzakelijk:

 − Zijn er ernstige complicaties?

 − Wat is de oorzaak?

• Indeling van acute nierinsufficiëntie:

 − prerenaal;

 − renaal;

 − postrenaal.

De prerenale vormen van acute nierinsufficiëntie zijn in 

de algemene populatie de meest frequente en worden 

veroorzaakt door een verminderd (effectief) circulerend 

volume en/of een afname van de renale perfusiedruk. 

Essentieel voor deze vormen van nierinsufficiëntie is dat 

de GFR weliswaar is afgenomen, maar dat het nierweef-

sel structureel intact en de tubuli functioneel actief zijn 

(hetgeen blijkt uit een lage natriumconcentratie van de urine). 

Een adequate behandeling in deze fase zal meestal leiden 

tot een snel herstel van de nierfunctie. Blijft de periode 

van renale hypoperfusie lang bestaan en/of is deze zeer 

ernstig, dan zal er uiteindelijk een beschadiging van de 

tubulusepitheelcellen ontstaan (acute tubulusnecrose; zie 

verder).

De postrenale vormen van acute nierinsufficiëntie wor-

den veroorzaakt door een obstructie van de afvoerende 

urinewegen op het niveau van urethra, blaas of ureters. In 

het laatste geval moet er sprake zijn van een bilaterale ob-

structie of van een obstructie van een unieke (werkzame) 

nier. Ook bij een postrenale obstructie is er aanvankelijk 

geen grote schade van het nierweefsel. Bij deze vormen 

zal adequate behandeling dus eveneens leiden tot een snel 

herstel van de nierfunctie.

De renale vormen van acute nierinsufficiëntie worden 

onderscheiden op basis van de lokalisatie van de paren-

chymbeschadiging. Bij de glomerulonefritiden is sprake van 

een primaire glomerulusbeschadiging. De verschillende 

vormen van glomerulonefritis worden in paragraaf 14.6 

uitvoeriger besproken. De acute nierinsufficiëntie kan 

ook het gevolg zijn van een ontstekingsreactie (hetzij 

infectieus, hetzij allergisch-immunologisch) in het in-

terstitium (tubulo-interstitiële nefritis). De verschillende 

vormen hiervan worden besproken in paragraaf 14.7. Vas-

culitiden worden gekenmerkt door een ontstekingreactie 
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intensivecareafdeling is meestal sprake van een combi-

natie van factoren, namelijk hypoperfusie, nefrotoxische 

geneesmiddelen en sepsis. In het bijzonder sepsis door 

gramnegatieve micro-organismen leidt vaak tot ATN. Het 

vrijkomen van verschillende inflammatoire en anti-in-

flammatoire cytokinen speelt hierbij een belangrijke pa-

thogenetische rol. ATN bij patiënten die zijn opgenomen 

op een afdeling voor intensieve zorg is vaak onderdeel van 

multiorgaanfalen.

Het verloop van een acute tubulusnecrose is tamelijk 

uniform. Na de beschadiging treedt een abrupte daling 

op van de nierfunctie, met een stijging van ureum en 

creatinine tot waarden die vaak dialyse nodig maken. De 

diurese is zelden geheel afwezig: meestal bedraagt ze 100-

400 ml/etmaal; oligurie is echter niet obligaat aanwezig. 

Zowel het concentrerend als verdunnend vermogen zijn 

gestoord; de osmolaliteit van de urine is gelijk aan die van 

het plasma (isostenurie). Deze fase duurt meestal één tot 

vier weken.

In de fase hierna, die enkele dagen tot een week duurt, 

stijgt de diurese stapsgewijs, soms tot hoge waarden. 

Daarom wordt deze fase ook wel polyurische fase ge-

noemd. De effectieve glomerulusfiltratie blijft laag, 

meestal onder 10 ml/min. De isostenurie blijft bestaan. 

Hierna treedt een geleidelijk herstel van de nierfunctie 

op tot vrijwel normale waarden. De acute tubulusnecrose 

is dus in principe reversibel. Patiënten met ATN hebben 

echter meestal ernstige onderliggende extrarenale aan-

doeningen, zoals sepsis en shock, waardoor ondanks de 

moderne dialyse- en reanimatietechnieken de mortaliteit 

toch hoog blijft (gemiddeld ongeveer 50%). ATN in het 

kader van multiorgaanfalen heeft echter een mortaliteit 

van 70 tot 80%.

Een bijzondere vorm van acute tubulusnecrose is die 

als complicatie van rabdomyolyse. Het ten gevolge van 

spiernecrose vrijkomende nefrotoxische haempigment 

(myoglobine) is als beschadigende factor van betekenis, 

naast de vaak aanwezige volumedepletie en/of hypo-

tensie. Rabdomyolyse kan ontstaan na grote trauma’s of 

spiernecrose als gevolg van ischemie (na arteriële embolie, 

vaatreconstructies), maar kan ook een complicatie zijn 

van intoxicaties (alcohol, barbituraten, heroïne), stoornis-

sen in het ionenmetabolisme (hypokaliëmie) en van zware 

spierinspanning, vooral in de hitte. Rabdomyolyse wordt 

gekenmerkt door een sterke stijging van het creatineki-

nase (CK). De in de urine aanwezige myoglobine geeft de 

urine een donkere (port)kleur. Kenmerkend zijn de aan-

wezigheid van gepigmenteerde celcilinders in het urine-

sediment en een sterk positieve hematest bij afwezigheid 

van erytrocyturie of hemolyse.

Bij zeer ernstige vormen van nierischemie kan een tota-

le of gedeeltelijke necrose van de nierschors optreden; dit 

type acute nierinsufficiëntie staat bekend als nierschorsne-

crose. De nierfunctie herstelt zich niet of, bij uitzondering, 

gedeeltelijk na lange tijd. De oorzaken van nierschors-

necrose vallen samen met die van acute tubulusnecrose; 

Athero-embolieën afkomstig uit atheromateuze plaques 

(ook wel cholesterolembolieën genoemd) worden in toene-

mende mate als oorzaak van een acute nierinsufficiëntie 

gezien. Deze athero-embolieën komen vooral bij oudere 

patiënten voor, in het bijzonder na manipulaties aan de 

bloedvaten (arteriografie, dotterprocedures, vaatchirur-

gie) of na het starten van antistollingsbehandeling. Het 

klinische beeld is zeer gevarieerd, afhankelijk van de 

lokalisatie en de grootte van de embolieën, en kan omvat-

ten: een tijdelijke of blijvende, lichte tot ernstige uitval 

van nierfunctie, livedo reticularis, gangreen aan de tenen 

(blue toe-syndroom), neurologische uitvalsverschijnselen, 

retina-ischemie, pancreatitis, bloedingen uit de tractus 

digestivus, eosinofilie, verlaagd complement, proteïnurie 

en microscopische hematurie.

Een acute nierinsufficiëntie kan het gevolg zijn van 

afwijkingen op het niveau van de niertubuli. In zeldzame 

gevallen is er sprake van intratubulaire obstructie door 

de vorming van kristallen in de niertubuli. Een voorbeeld 

is de urinezuurnefropathie bij patiënten met snelle lysis 

van tumorcellen tijdens cytostatische therapie. Veel vaker 

komt acute nierinsufficiëntie voor ten gevolge van een 

ischemische of toxische beschadiging van de tubulusepi-

theelcellen; we spreken dan van acute tubulusnecrose (ATN). 

Over de pathogenese van de acute nierinsufficiëntie bij 

tubulusnecrose bestaat nog onzekerheid. Er zijn aan-

wijzingen voor een passagebelemmering van urine door 

de vorming van eiwitcoagula (bestaande uit celdebris en 

tamm-horsfall-eiwit) in het distale gedeelte van de nefro-

nen (tubulusobstructie). Er treedt mogelijk ook lekkage 

op van urine naar het nierparenchym doordat de bescha-

digde tubulusepitheelcellen hun onderlinge contacten 

verliezen (tubuluslekkage). Daarnaast is een aanzienlijke 

daling van de renale bloedstroom waargenomen, die ge-

deeltelijk blijft bestaan, ook nadat de shock is verdwenen, 

en die wel wordt geweten aan een spasme van de afferente 

vaten van de glomeruli. Er zijn experimentele aanwijzin-

gen dat de autoregulatie van de nierdoorbloeding bij acu-

te tubulusnecrose verstoord is, waardoor een secundaire 

bloeddrukdaling (zoals tijdens hemodialyse kan ontstaan) 

een nieuwe ischemische beschadiging kan veroorzaken. 

Dit fenomeen zou kunnen verklaren dat herhaalde (soms) 

kleine bloeddrukdalingen de ischemie kunnen onderhou-

den. Door de ischemische of toxische beschadiging zullen 

tubulaire cellen afsterven door necrose of apoptose. De 

niet-letaal beschadigde cellen kunnen zich echter herstel-

len; daarnaast zullen ook extrarenale stamcellen de nier 

infiltreren en op die manier bijdragen aan een volledig 

herstel van de nierfunctie.

Elke aandoening die aanleiding geeft tot acute prere-

nale nierinsufficiëntie kan uiteindelijk leiden tot ATN. 

Postischemische ATN ontstaat echter vooral bij patiën-

ten met hypotensie na chirurgische ingrepen of grote 

trauma’s. Vooral operaties wegens een aneurysma aortae, 

openhartchirurgie en galwegoperaties in combinatie 

met obstructie-icterus zijn berucht. Bij patiënten op een 
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heid, geen eetlust en wat oedeem ter hoogte van de 

onderste ledematen. De diurese is normaal. De bloed-

druk (zittend) is nu 115/75 mmHg. Laboratoriumon-

derzoek: Na+ 133 mmol/l, K+ 6,0 mmol/l, bicarbonaat 

15 mmol/l, creatinine 650 μmol/l. Het urineonderzoek 

(eiwit en sediment) is normaal.

De beschreven casus is een voorbeeld van een helaas 

vaak voorkomend probleem: ontwikkeling van een acute 

nierinsufficiëntie na toediening van een ACE-remmer. 

Ernstige problemen kunnen worden voorkomen door 

herkenning van de omstandigheden waaronder deze 

moeilijkheden zich kunnen voordoen en door een ade-

quaat beleid.

De patiënt heeft waarschijnlijk al vele jaren een es-

sentiële hypertensie die met een diureticum behoorlijk 

onder controle was. Zijn recente klachten van hoofdpijn 

met algemeen onwelbevinden en de bij onderzoek 

gevonden sterk verhoogde bloeddruk moeten een gesu-

perponeerde pathologie doen vermoeden. Ook de nier-

functie verdient aandacht. Hoewel een serumcreatinine 

van 140 μmol/l nog wijst op een ‘behoorlijke’ nierfunc-

tie, moet men zich realiseren dat een correcte inter-

pretatie alleen mogelijk is tegen de achtergrond van 

de hoge leeftijd van deze patiënt. Bij toepassing van de 

formule van Cockcroft en Gault blijkt de geschatte cre-

atinineklaring slechts circa 36 ml/min. De patiënt heeft 

dus duidelijk een flink verminderde nierfunctie en deze 

nierinsufficiëntie is meer uitgesproken dan op grond van 

zijn leeftijd kan worden verwacht. Er bestaat overigens 

ook al een matige maar duidelijke acidose. Als oorzaak 

voor het nierfunctieverlies moet in eerste instantie wor-

den gedacht aan een vasculaire genese, gezien de lang 

bestaande hypertensie en hyperlipidemie, de recente 

toename van de bloeddruk en de normale urineanalyse.

De patiënt krijgt een hoge dosis van een ACE-remmer 

en wordt pas na twee weken teruggezien voor controle. 

Dan blijkt het behoorlijk mis te zijn gegaan. Weliswaar 

is een flinke verlaging van de bloeddruk bereikt, maar de 

patiënt heeft een duidelijke acute nierinsufficiëntie ont-

wikkeld met een uitgesproken hyperkaliëmie en acidose. 

De forse bloeddrukdaling wijst erop dat deze patiënt een 

renineafhankelijke hypertensie had. De achteruitgang 

van de nierfunctie is waarschijnlijk het gevolg van de 

verlaagde bloeddruk in combinatie met de remming van 

angiotensine II. Dit beeld is zeer kenmerkend voor een 

renovasculaire hypertensie. Het effect van de ACE-rem-

mer is waarschijnlijk nog versterkt door de chronische 

behandeling met furosemide, die een matige zoutdeple-

tie heeft veroorzaakt.

Bij patiënten met een nierarteriestenose wordt de 

glomerulaire filtratiedruk nog enigszins gehandhaafd 

door de AII-gemedieerde vasoconstrictie van de ef-

ferente arteriole. Toediening van een ACE-remmer kan 

dan leiden tot het acuut wegvallen van de glomerulaire 

filtratiedruk.

De sterke stijging van het serumcreatinine bij de heer 

J. kan niet worden verklaard door een eenzijdige nier-

arteriestenose. Het beeld past bij een bilaterale nierar-

nierschorsnecrose wordt echter in het bijzonder gezien bij 

patiënten met obstetrische complicaties (septische abor-

tus, solutio placentae, intra-uteriene vruchtdood), waarbij 

het beeld gecompliceerd wordt door intravasale stolling.

Ook geneesmiddelen zijn vaak oorzaak van een acute 

nierinsufficiëntie. Staken van het betreffende genees-

middel leidt veelal tot een herstel van de nierfunctie. De 

verschillende vormen van acute nierinsufficiëntie en de 

meest verantwoordelijke geneesmiddelen zijn vermeld in 

tabel 14.8.

Kernpunten

• Athero-emboliën komen vaak voor als oorzaak van 

acute nierinsufficiëntie.

• Risicofactoren zijn: bekend vaatlijden, invasieve 

procedures (katheterisaties) en gebruik of start van 

orale antistollingsmedicatie.

• Acute tubulusnecrose is een belangrijke oorzaak 

van acute nierinsufficiëntie en is een gevolg van 

ischemische of toxische beschadiging van de tubu-

lusepitheelcellen.

• Geneesmiddelen zijn een belangrijke oorzaak van 

acute nierinsufficiëntie

  Intermezzo 14.2 

Acute nierinsufficiëntie

De heer J. is een tachtigjarige man, al vele jaren be-

kend met hypercholesterolemie en hypertensie, die 

naar eigen zeggen ‘vrij behoorlijk’ onder controle was 

met furosemide. Hij klaagt nu sedert een paar weken 

over hoofdpijn en voelt zich ook algemeen niet zo lek-

ker. De patiënt weegt 70 kg, de bloeddruk is 150/105 

mmHg. Laboratoriumonderzoek: Na+ 145 mmol/l, K+ 

4,5 mmol/l, creatinine 140 μmol/l, bicarbonaat 20,4 

mmol/l.

De patiënt krijgt een ACE-remmer voorgeschreven, 

en wel enalapril 20 mg/dag. Na twee weken komt hij 

ter controle en meldt toenemende klachten van moe-

Tabel 14.8 Acute nierinsufficiëntie: effecten van 
geneesmiddelen.

oorzaak geneesmiddel

prerenaal ACE-remmers, ARB’s, NSAID’s, ciclosporine

acute interstitiële nefritis amoxicilline, cimetidine, allopurinol, 
NSAID’s

acute tubulusnecrose aminoglycosiden, amfotericine B, 
ciclosporine, cisplatine, pentamidine, 
röntgencontrast

intratubulaire obstructie methotrexaat, triamtereen, uricosurica

ACE: angiotensin-converting enzyme; ARB: angiotensinereceptorblokker; 
NSAID: niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel.
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minderde renale perfusie (acuut myocardinfarct of hart-

falen 13%, dehydratie 9%), late postoperatieve complicatie 

(14%), als complicatie van een hematologische aandoening 

(6%) en geneesmiddelengebruik (2,5%). Een acute glome-

rulonefritis, vasculitis of interstitiële nefritis wordt als 

oorzaak gevonden bij 5 tot 6% van de patiënten. In het 

ziekenhuis is acute tubulusnecrose de belangrijkste oor-

zaak van acute nierinsufficiëntie, veelal veroorzaakt door 

hypoperfusie van de nier, sepsis, gebruik van nefrotoxi-

sche geneesmiddelen, of een combinatie daarvan.

Kernpunten

• De belangrijkste oorzaken van acute nierinsuf-

ficiëntie buiten het ziekenhuis zijn prerenaal en 

postrenaal.

• Belangrijkste oorzaak van acute nierinsufficiëntie in 

het ziekenhuis is acute tubulusnecrose.

Diagnostiek
Indien een acute nierinsufficiëntie wordt vastgesteld, 

moet allereerst worden nagegaan hoe ernstig de stoornis-

sen in het water- en mineralenmetabolisme zijn. In het 

bijzonder overhydratie, hyperkaliëmie, ernstige acidose 

en een sterk verhoogd calciumfosfaatproduct zijn levens-

bedreigend. Andere ernstige complicaties die ten dele 

berusten op de genoemde stoornissen, zijn pericarditis, 

hartritmestoornissen, bloedingen (door een verhoogde 

bloedingsneiging) en darmparalyse.

Eenvoudig lichamelijk onderzoek (bestaat hypertensie, 

longoedeem, tachypnoe, pericardwrijven?), laboratorium-

onderzoek (bloedgasanalyse, Hb, Na+, K+, calcium, fosfaat) 

en een thoraxfoto en een ecg (ter vaststelling van de ernst 

van een eventuele hyperkaliëmie) zijn voldoende voor een 

eerste inventarisatie van de noodzaak tot snelle sympto-

matische behandeling.

Vervolgens moet worden geprobeerd de oorzaak van de 

acute nierinsufficiëntie te diagnosticeren. Een diagnosti-

sche beslisboom is weergegeven in figuur 14.26.

Kernpunten

• Bij patiënten met een acute nierinsufficiëntie is 

altijd snelle diagnostiek noodzakelijk, zowel naar 

het bestaan van complicaties als naar de oorzaak.

• Echografie geeft belangrijke informatie (niergroot-

te, dilatatie van de nieren of urinewegen).

• De acute complicaties bij acute nierinsufficiëntie 

zijn hyperkaliëmie, overhydratie en acidose.

• Een ecg is een belangrijke hulpmiddel bij de bepa-

ling van de ernst van de hyperkaliëmie. Kenmer-

kend zijn onder andere spitse T-toppen en verbre-

ding van het QRS-complex.

• De behandeling van hyperkaliëmie bestaat uit i.v. 

calcium, gevolgd door i.v. glucose + insuline.

teriestenose of een enkelzijdige stenose bij een patiënt 

met een functionele mononier. Dit laatste komt in deze 

situaties frequent voor, vooral wanneer een nierarterie 

al volledig is geoccludeerd.

Bij een patiënt met sterk verhoogde bloeddruk en het 

vermoeden van een significante arteria-renalisstenose 

moet soms een ACE-remmer in een laag gedoseerde 

proefdosis worden gegeven, waarna het effect op de 

bloeddruk gedurende enkele uren wordt gevolgd. Ook is 

het verstandig te starten met de ACE-remmer nadat de 

patiënt is gestopt met de diuretica, en het serumcreati-

nine al een paar dagen daarna te controleren.

De hyperkaliëmie die de patiënt ontwikkelde is 

niet alleen het gevolg van de acute nierinsufficiëntie. 

Door het onderbreken van het renine-angiotensine-

aldosteronsysteem met de ACE-remmer ontstaat een 

bijkomend hypoaldosteronisme, waardoor een dispro-

portionele hyperkaliëmie ontstaat. Hyperkaliëmie door 

ACE-remmers wordt vooral gezien in combinatie met 

andere kaliumretinerende medicatie, zoals aldosteron-

antagonisten en NSAID’s.

Een stijging van het serumcreatinine na ACE-

remming is niet bewijzend voor het bestaan van een 

nierarteriestenose. In zeldzame gevallen kan men ook 

een acute stijging van het creatinine zien bij ernstige 

hartdecompensatie, polycysteuze nieren, bilaterale 

hydronefrose en glomerulaire ziekten met intrarenale 

nefrosclerose.

De heer J. werd opgenomen, gehydreerd en de 

ACE-remmer werd gestopt. Daardoor daalde het se-

rumcreatinine tot 540 μmol/l. Doppleronderzoek van 

de nierarteriën leek het vermoeden van een bilaterale 

nierarteriestenose te bevestigen. Gezien de leeftijd van 

de patiënt en de anatomische lokalisatie van de stenose 

werd in één zitting een bilateraal angiogram met gado-

linium (een niet-jodiumhoudende contraststof) van de 

nierarteriën vervaardigd en werd vervolgens met succes 

een bilaterale angioplastiek uitgevoerd waarbij een stent 

werd geplaatst. De bloeddruk van de patiënt bleek de 

volgende dagen goed onder controle met zoutbeperking, 

een diureticum en een lage dosis van een ACE-remmer. 

De nierfunctie herstelde, met een daling van het crea-

tinine tot 130 μmol/l.

Epidemiologie
De exacte incidentie van acute nierinsufficiëntie is 

moeilijk te bepalen, onder meer door de zeer wisselende 

criteria die worden gehanteerd bij de definiëring van de 

graad van filtratiedaling. De incidentie van acute nierin-

sufficiëntie in de algemene populatie (optredend buiten 

het ziekenhuis) is laag (0,2/1000/jaar). In het ziekenhuis 

wordt de incidentie veel hoger ingeschat, namelijk 5% 

op gewone ziekenhuisafdelingen, tot wel 15 tot 20% op 

afdelingen intensieve zorg. De belangrijkste oorzaken 

van acute nierinsufficiëntie die buiten het ziekenhuis 

optreedt, zijn postrenale obstructie (prostaathypertrofie 

25% en obstructie door nierstenen 10%), sepsis (10%), ver-
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nefron leiden tot natrium-, ureum- en waterretentie. Bij 

een acute tubulusnecrose zijn de tubuli niet meer in staat 

tot actief transport. Opgemerkt moet worden dat een 

lage fractionele natriumexcretie (< 1%) ook kan worden 

gezien bij bijvoorbeeld ATN door contrastnefropathie, bij 

myoglobinurie en in de acute fase van een glomerulone-

fritis. Anderzijds is de FENa niet te gebruiken in de dif-

ferentiële diagnostiek wanneer vóór het urineonderzoek 

diuretica zijn toegediend. In deze situatie is bepaling van 

de fractionele ureumexcretie zeer nuttig, omdat deze bij 

renale hypoperfusie ook na toediening van diuretica lager 

zal zijn dan 35%. De verschillende parameters die worden 

gebruikt, zijn vermeld in tabel 14.9.

Kernpunt

• Diagnostiek bij acute nierinsufficiëntie:

 − belangrijke pijlers:

• anamnese (gebeurtenissen, geneesmidde-

lengebruik);

• echografie nier;

• schatting extracellulair volume (bloeddruk, 

natriumconcentratie in de urine);

• kwalitatief en kwantitatief urineonderzoek;

 − op indicatie: urinesediment.

Voordat een diagnose van intrinsiek renale acute nier-

insufficiëntie wordt overwogen, moeten eerst prerenale 

en postrenale oorzaken van nierinsufficiëntie worden 

uitgesloten. Anamnese en lichamelijk onderzoek kunnen 

al wijzen in de richting van een prerenale oorzaak van de 

acute nierinsufficiëntie (hartfalen, ascites, lage bloeddruk, 

orthostatische hypotensie, slechte turgor). Daarnaast 

kan met eenvoudig laboratoriumonderzoek van bloed 

en urine een onderscheid worden gemaakt tussen prere-

nale en renale vormen van nierinsufficiëntie (tabel 14.9). 

Bij een intacte tubulusfunctie zal hypoperfusie van het 

oligo/anurie   
serumcreatinine

verminderde niergrootte, voorgeschiedenis, osteodystrofie
chronisch

prerenaal 
therapie: hydratie, 
verbeteren perfusie, 
stoppen medicatie

anamnese (hartfalen, dehydratie, geneesmiddelen), 
onderzoek (orthostatische hypotensie, hartfalen, ascites), urinenatrium

acute nierinsufficiëntie

echografie nieren, blaas (dilatatie +)
postrenaal 
therapie: nefrostomie, katheter

renaal (bevindingen die de diagnose ondersteunen) (therapie)

glomerulonefritis
(postinfectieus)
(mesangiocapillair)

sediment: glomerulaire hematurie  
verlaagd C3 en C4, AST, anti-DN-ase-B
verlaagd C3, C3-nefritic factor

vasculitis 
(ziekte van Wegener, MPA)
(anti-GBM-gn)
(SLE, cryoglobulinemie)
(HUS) 

sediment: glomerulaire hematurie
positieve c- of pANCA, sinusitis, purpura 
positieve anti-GBM, longbloedingen
ANA, anti-ds-DNA, verlaagd C3 en C4, cryo’s
hemolyse, LDH, trombocytopenie

immunosuppressie 
(prednison en cyclofosfamide, 
soms plasmaferese)  
(geen immunosuppressieve
therapie bij HUS)

athero-embolieën livedo reticularis, blauwe tenen
(anticoagulantia, arteriële ingrepen) 

acute tubulusnecrose

(rabdomyolyse)

hypotensie, sepsis, chirurgische ingrepen,
nefrotoxische middelen   
CK

acute tubulo-interstitiële 
nefritis

exantheem, eosinofilie, 
geneesmiddelen, lymfeklieren

soms prednison

Figuur 14.26 Algoritme bij de diagnostiek van een acute nierinsufficiëntie. 

ANA: antinucleaire antistoffen; ANCA: antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen; AST: antistreptolysinetiter; CK: 

creatinekinase;cryo: cryoglobuline; GBM: glomerulaire basale membraan; GN: glomerulonefritis; HUS: hemolytisch-uremisch syn-

droom; LDH: lactaat dehydrogenase; MPA: microscopische polyarteriitis; SLE: systemische  lupus erythematodes.

Tabel 14.9 Laboratoriumparameters bij 
prerenale en renale vormen van acute 
nierinsufficiëntie.

prerenaal renaal

urine:
osmolaliteit (mosmol/kg)
soortelijk gewicht
natrium (mmol/l)
FENa
Fe-ureum

> 500
> 1,020
< 20
< 1%
< 35%

< 350
< 1,010
> 40
> 2%
> 50%

serum:
ureum/creatinine (mmol/μmol) > 0,1 < 0,1

FENa: fractionele natriumexcretie; Fe-ureum: fractionele excretie van 
ureum.
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toppen, verkorting van het QT-interval, verbreding van de 

QRS-complexen en het verdwijnen van de P-golf. De acute 

behandeling van hyperkaliëmie is weergegeven in tabel 

14.10. Overhydratie kan worden bestreden met een hoge 

dosis lisdiuretica, vochtbeperking en vaatverwijders (in 

het bijzonder bij hoge bloeddruk), al is soms uiteindelijk 

ultrafiltratie (een vorm van hemodialyse waarbij alleen 

vocht wordt verwijderd) noodzakelijk. Acidose kan wor-

den bestreden met bicarbonaatinfusen, maar ook hier is 

in ernstige gevallen dialyse noodzakelijk. De genoemde 

complicaties zoals pericarditis, paralytische ileus, bloe-

dingsneiging en dergelijke moeten met zeer effectieve 

hemodialyse worden behandeld.

Kernpunt

• De behandeling van acute nierinsufficiëntie:

 − behandel ernstige (metabole) complicaties;

 − behandel de oorzaak.

In de acute fase moet worden gestreefd naar een royale 

calorie-inname (35 kcal/kg/dag). Er is geen plaats voor al te 

strikte eiwitbeperking, aangezien de meeste patiënten in 

deze acute fase sterk katabool zijn. In een latere fase van 

de behandeling probeert men het ureum zo laag mogelijk 

te houden door eiwitbeperking. Daarnaast tracht men 

hyperkaliëmie te voorkomen door een dieet en ionenwis-

selaars, en overhydratie te vermijden door natrium- en 

vochtbeperking. Vroegtijdige diagnose en behandeling 

van infecties is essentieel. De klassieke tekenen van in-

fectie, zoals koorts en leukocytose, kunnen bij een acute 

nierinsufficiëntie ontbreken.

De indicatie tot toepassing van dialysetechnieken wordt bij 

acute nierinsufficiëntie bepaald door het klinische beeld. 

Ernstige overhydratie, moeilijk te bestrijden hyperkalië-

mie, hemorragische diathese en hemorragische pericar-

ditis zijn dwingende redenen voor dialyse. De hoogte van 

het ureumgehalte van het plasma biedt slechts een relatie-

ve aanwijzing; meestal zal men bij een ureumgehalte van 

meer dan 50 mmol/l tot dialyse besluiten. Bij een acute 

nierinsufficiëntie kan extracorporale dialyse meestal het 

best worden uitgevoerd via een katheter in een grote vene, 

zoals de vena subclavia, de vena jugularis of de vena fe-

moralis. Het inbrengen van de katheter onder plaatselijke 

verdoving is in ervaren handen een kleine ingreep.

De vormen van behandeling van een acute nierinsuffi-

ciëntie zijn schematisch weergegeven in figuur 14.26.

Voor acute tubulusnecrose bestaat geen effectieve the-

rapie. Het belangrijkste zijn preventieve maatregelen. Het is 

bekend dat er risicofactoren zijn die predisponeren voor 

het ontstaan van acute tubulusnecrose (volumedepletie, 

diabetes mellitus, bestaande nierinsufficiëntie, icterus, ge-

bruik van bepaalde geneesmiddelen). Herkennen en waar 

mogelijk corrigeren van deze factoren is de eerste stap in 

het voorkómen van acute tubulusnecrose. Toedienen van 

Volledige anurie – zeker wanneer deze volgt op een pe-

riode van polyurie –, een vergrote blaas bij percussie of 

voelbare weerstanden in de onderbuik wijzen op een 

postrenale oorzaak. Postrenale oorzaken van een acute 

nierinsufficiëntie kunnen op eenvoudige wijze worden 

uitgesloten door middel van echografisch onderzoek van 

de nieren, al moet men erop bedacht zijn dat een obstruc-

tie niet in alle gevallen leidt tot dilatatie van de nieren 

(dit is onder andere het geval bij acute obstructie, ernstige 

volumedepletie, retroperitoneale fibrose, maligniteiten).

Anamnese en lichamelijk onderzoek kunnen ook aan-

wijzingen geven voor de mogelijke oorzaken van een 

renale vorm van acute nierinsufficiëntie (zie figuur 14.26). 

Het onderzoek van het urinesediment is een belangrijk 

hulpmiddel voor het aantonen c.q. uitsluiten van een glo-

merulonefritis als oorzaak van de acute nierinsufficiëntie. 

Bij een glomerulonefritis zullen er polymorfe erytrocyten 

en erytrocytencilinders in het sediment worden gevon-

den. Meestal is er tevens proteïnurie. De laatste jaren is 

ook vooruitgang geboekt in de diagnostiek van vasculi-

tiden met behulp van serologisch onderzoek. Vooral de 

associatie van een extracapillaire glomerulonefritis en 

de aanwezigheid van antistoffen tegen antigenen uit het 

cytoplasma van neutrofiele granulocyten (ANCA’s) in het 

serum is van groot praktisch belang (zie paragraaf 14.6.4).

Diagnostisch onderzoek in de vorm van een nierbiop-

sie is aangewezen in die gevallen waarin geen duidelijke 

oorzaak voor de acute nierinsufficiëntie bestaat, indien 

de nierfunctie niet naar verwachting herstelt of indien er 

duidelijke aanwijzingen zijn voor een glomerulonefritis.

Therapie
Ernstige verstoringen van de elektrolyt- en vochtbalans 

vereisen vaak direct ingrijpen. Hyperkaliëmie is een le-

vensbedreigende situatie, waarvan de ernst beoordeeld 

kan worden met behulp van een ecg. Hyperkaliëmie leidt 

achtereenvolgens tot het ontstaan van smalle, spitse T-

Tabel 14.10 Acute behandeling van ernstige 
hyperkaliëmie.

stabilisatie van myocardpotentiaal:
 − calciumgluconaat: 10 ml 10% in 3-5 minuten i.v.; bij persisterende 

afwijkingen op ecg herhalen na 5 minuten

bevordering van cellulaire kaliuminflux:
 − insuline + glucose: 10 E insuline in 100 ml glucose 50% in 15 minu-

ten i.v.; cave hypoglykemie i.v.m. langere werkingsduur insuline bij 
nierinsufficiëntie

 − natriumbicarbonaat: 50-100 ml NaHCO3 8,4% i.v. (werkt vrij lang-
zaam, vooral effectief bij ernstige acidose)

 − salbutamol: 10-20 mg per neusspray of 0,5 mg in 10 ml glucose 5% 
in 15 minuten i.v.; contra-indicaties: hartlijden, gebruik digoxine, 
niet-selectieve bètablokkers

verwijdering van kalium uit het lichaam:
 − natriumpolystyreensulfonaat (resonium A): 15-30 g per os of 30-50 

g in 150-300 ml glucose of water als klysma (opgelost in sorbitol; 
cave darmnecrose); werkt pas na 2-4 uur (NB: bij decompensatio 
cordis, overvulling, ernstige hypertensie calciumpolystyreensulfo-
naat gebruiken)

 − hemodialyse
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In navolging van Amerikaanse richtlijnen wordt chroni-

sche nierschade in vijf stadia ingedeeld:

1. een stadium gekenmerkt door nierschade maar met 

nog een normale GFR (GFR > 90 ml/min/1,73 m2);

2. een stadium gekenmerkt door nierschade met licht 

verminderde nierfunctie (GFR 60-89 ml/min/1,73 m2);

3. een stadium met matig verminderde nierfunctie (GFR 

30-59 ml/min/1,73 m2);

4. een stadium met ernstig verminderde nierfunctie 

(GFR 15-29 ml/min/1,73 m2);

5. het stadium van nierfalen (GFR < 15 ml/min).

Kernpunt

• Indeling van nierschade in vijf stadia op basis van 

GFR en/of aanwezigheid van albuminurie of erytro-

cyturie.

Uiteraard zijn deze stadia onderdelen van een continu 

proces. De prevalentie van chronische nierschade, gedefi-

nieerd volgens bovenstaande criteria wordt in Nederland 

geschat op ruim 10%. Dit betekent overigens niet dat bij 

10% van de bevolking sprake is van ziekte. Vaak is het 

risico op toekomstig vaatlijden maar licht verhoogd, 

bijvoorbeeld bij gezonde personen (zonder hypertensie 

of diabetes mellitus) met microalbuminurie. Daarnaast 

wordt geen rekening gehouden met de leeftijd. De eGFR 

neemt met het ouder worden geleidelijk af, vanaf de 

leeftijd van 30 jaar met ongeveer 0,3-0,5 ml/min/jaar, en 

gezonde oudere personen (> 65 jaar) met een eGFR van 

45-60 ml/min/1,73 m2 hebben geen verhoogd risico op 

toekomstig hart-vaatlijden.

Bij voortgaande destructie van functionerend nierweef-

sel ontstaat chronische nierinsufficiëntie. De oorzaken 

van nierinsufficiëntie bij patiënten die in de periode van 

2003 tot en met 2007 in Nederland begonnen zijn met 

nierfunctievervangende behandeling, zijn vermeld in ta-

bel 14.11. Het aandeel van ‘echte nierziekten’ zoals glome-

rulonefritis neemt af; steeds vaker zijn diabetes mellitus 

type 2 en vaatziekten de oorzaak.

Een afname van functionerend nierweefsel zal leiden tot 

een afname van de glomerulaire filtratiesnelheid, een 

vermindering van de homeostatische functies en een 

tekort aan hormonen die door de nier worden geprodu-

ceerd.

De afname van de glomerulaire filtratiesnelheid wordt 

in de klinische praktijk beoordeeld op basis van het se-

rumcreatinine. Zoals vermeld in paragraaf 14.2, is 1/S
creat

 

een goede maat om het beloop van de GFR in de tijd te 

volgen. Het is gebleken dat bij de meeste patiënten met 

een nierinsufficiëntie de snelheid waarmee de nierfunc-

tie achteruitgaat meestal per individu tamelijk constant 

is, zodat de GFR in lineaire relatie met de tijd afneemt 

(zie figuur 14.20). Dit progressieve nierfunctieverlies 

mannitol en/of lisdiuretica is alleen effectief als een derge-

lijk middel wordt toegediend in de fase die aan de ische-

mie voorafgaat, en op voorwaarde dat de patiënt vooraf in 

euvolemie is gebracht. Het is belangrijk tijdens de herstel-

fase te zorgen voor een goede perfusie van de nier (bloed-

druk systolisch > 120 mmHg), infecties te vermijden, een 

adequate voedingstoestand na te streven en nefrotoxische 

geneesmiddelen zo veel mogelijk te vermijden.

Kernpunten

• Een acute nierinsufficiëntie moet snel worden 

behandeld.

• Er bestaat geen effectieve therapie voor acute tu-

bulusnecrose.

Casuïstiek 

• Een man met nierfalen na coronaire angiografie

• Acute nierinsufficiëntie door braken of diarree: de 

achilleshiel bij medicamenteus ondersteund hart-

falen

• Nierinsufficiëntie door neerslag van lichte ketens 

bij multipel myeloom

• Acute nierinsufficiëntie door bilaterale ureterob-

structie na appendectomie bij een 6-jarige jongen

14.4.3   Chronische nierinsufficiëntie

We spreken van chronische nierinsufficiëntie als er sprake 

is van een zodanig verminderde GFR dat verstoringen 

in het milieu intérieur kunnen optreden. Meestal is de 

eGFR dan < 45-60 ml/min/1,73 m2. In recente richtlijnen 

is de term chronische nierschade geïntroduceerd. Er is 

sprake van chronische nierschade als er gedurende ten 

minste drie maanden sprake is van de aanwezigheid van 

afwijkingen bij onderzoek van de urine (microalbuminu-

rie, proteïnurie, erytrocyturie) en/of een verlaagde eGFR 

(< 60 ml/min/1,73 m2). Steeds meer wordt gewezen op het 

belang van vroege herkenning van chronische nierschade. 

Chronische nierschade is niet alleen een risicofactor voor 

nierfalen, maar ook een belangrijke risicofactor voor hart- 

en vaatziekten. Chronische nierschade is steeds vaker het 

gevolg van hypertensie, diabetes mellitus type 2 en reno-

vasculaire aandoeningen, en kan al herkend worden in de 

fase voordat de GFR afneemt.

Kernpunt

• Chronische nierschade:

 − > 3 maanden albuminurie, erytrocyturie of ver-

laagde eGFR;

 − een risicofactor voor hart- vaatziekten en termi-

nale nierinsufficiëntie.
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glomerulaire pathologie, ook bij patiënten met primaire 

glomerulaire aandoeningen.

Op grond van het bovenstaande is het logisch dat de 

pathofysiologie, de symptomatologie en de behandeling 

van chronische nierinsufficiëntie verregaand onafhan-

kelijk zijn van de oorzakelijke aandoening. Soms zijn er 

daarnaast verschijnselen van de primaire nieraandoening; 

deze worden in de betreffende paragrafen besproken.

De afname van de GFR leidt tot een toename van het plas-

magehalte van uit te scheiden stoffen. Stapeling van zoge-

noemde uremische toxinen (waarvan de aard grotendeels 

nog onbekend is) wordt verantwoordelijk gesteld voor 

een aantal van de orgaanstoornissen die kenmerkend zijn 

voor chronische nierinsufficiëntie.

De daling van het aantal nefronen beïnvloedt het ver-

mogen tot homeostase. Een patiënt met een chronische 

nierinsufficiëntie is niet in staat de natriumuitscheiding 

over een groot gebied te laten variëren; zowel het natri-

umuitscheidend vermogen als het natriumretinerend 

vermogen is gestoord. Een van de oorzaken hiervan is de 

zogenoemde osmotische diurese onder invloed van een 

verhoogd aanbod aan de tubuli van in de urine opgeloste, 

niet-resorbeerbare bestanddelen. Hierdoor ontsnapt een 

relatief groot gedeelte van het glomerulusfiltraat aan de 

isotone terugresorptie van natrium in de proximale tu-

bulus. Het gevolg daarvan is dat per nefron de stroom van 

water, natrium, chloride en bicarbonaat van de proximale 

tubulus naar distaal stijgt. Bij een voortschrijdende nier-

insufficiëntie zal de samenstelling van de urine minder 

kunnen worden beïnvloed door de systemen van volume- 

en osmoregulatie. De diurese wordt steeds meer afhan-

kelijk van de uitscheiding van opgeloste bestanddelen en 

van het aantal functionerende nefronen. Op deze basis 

zullen een matige polyurie, een isostenurie en een obli-

gaat renaal verlies van natrium ontstaan. Daar waar bij 

een gezond persoon de natriumexcretie kan variëren van 

5-1000 mmol/dag, zullen de grenzen bij een patiënt met 

een GFR van 10 ml/min respectievelijk bij 50-150 mmol/

dag liggen. Sterke variaties in de zoutinname kunnen 

dan leiden tot hyper- of hypovolemie. In de praktijk is er 

meestal sprake van relatieve hypervolemie, die bijdraagt 

aan de hypertensie die voorkomt bij > 80% van de patiën-

ten met nierinsufficiëntie.

Sommige nierziekten gaan gepaard met opvallend veel 

zoutverlies. Dit vindt men onder andere bij patiënten met 

analgeticanefropathie, medullaire cystennieren en na 

opheffen van urinewegobstructies.

Bij een dalende GFR wordt de kaliumbalans nog lang 

in evenwicht gehouden door een toename van de kalium-

secretie in de distale tubulussegmenten, onder andere 

onder invloed van een gestimuleerde aldosteronproduc-

tie. Aldosteron bevordert ook de uitscheiding van kalium 

in de maag-darmtractus. Hyperkaliëmie was dan meestal 

ook pas een probleem bij een GFR van minder dan 10 ml/

min. Bij sommige patiënten treedt geen stimulatie van 

renine en aldosteron op. We spreken dan van een hypo-

treedt op als de nierfunctie eenmaal onder een bepaald 

niveau is gedaald, ongeacht de oorzaak en activiteit van de 

oorspronkelijke nieraandoening.

Het histologische beeld in zo’n late fase is vrij uniform 

en wordt gekenmerkt door glomerulaire afwijkingen 

(secundaire focale glomerulosclerose) en tubulo-inter-

stitiële afwijkingen (ontstekingsinfiltraat, fibrose en 

tubulusatrofie). Dierexperimenteel en klinisch onderzoek 

heeft aangetoond dat hemodynamische factoren die op-

treden als adaptatie aan het verminderde functionerende 

nierweefsel, een belangrijke rol spelen bij deze vrijwel 

onafwendbare nierfunctieachteruitgang. Een belangrijke 

factor is de verhoogde intraglomerulaire druk. Deze ver-

hoogde druk compenseert aanvankelijk de afname van 

het aantal functionerende nefronen door de filtratie in de 

overblijvende nefronen sterk te verhogen. Uiteindelijk 

leidt zo’n hoge glomerulusdruk echter tot beschadiging 

van het mesangium (sclerose) en van de wand van de ca-

pillaire lis, met als gevolg proteïnurie. Deze proteïnurie 

leidt weer tot verdere beschadiging, onder andere van het 

mesangium en het tubulo-interstitium. Andere factoren 

die naast bloeddruk en proteïnurie mogelijk een bijdrage 

leveren aan progressief nierfunctieverlies zijn genetische 

kenmerken, hyperlipidemie, hormonale parameters 

(mannelijk geslacht), acidose, glomerulaire trombose, een 

verhoogd calciumfosfaatproduct en roken. Vaak correleert 

de afname van de GFR beter met de ernst van de tubulo-

interstitiële afwijkingen (fibrose) dan met de mate van 

Tabel 14.11 Oorzaken van chronische nierinsuffi-
ciëntie bij 8297 patiënten die in 
de periode van 2003 tot en met 
2007 in Nederland zijn gestart met 
nierfunctievervangende behandeling 
(hemodialyse, CAPD, of pre-emptieve 
transplantatie).

nierziekte incidentie (%)

glomerulonefritis 10,9

pyelonefritis/interstitiële nefritis 5,1

acute tubulusnecrose 2,1

diabetes mellitus type 1 5,4

diabetes mellitus type 2 12,6

renovasculaire aandoeningen (inclusief hypertensie) 25,9

polycysteuze nierziekten (volwassen vorm) 5,5

vasculitis/SLE 2,6

paraproteïnemie/amyloïdose 3,1

geneesmiddelentoxiciteit 1,6

overig 6,2

onbekend 19,0

Bron: Stichting RENINE (Registratie Nierfunctievervanging Nederland).
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goede mineralisatie van het bot, en remt ook rechtstreeks 

de afgifte van PTH. De ‘secundaire hyperparathyreoïdie’ is 

een van de oorzaken van de bij chronische nierinsufficiën-

tie voorkomende renale osteodystrofie (zie verder). Een 

nieuw hormoon is het fosfaturische hormoon FGF (fibro-

blast growth factor)-23. FGF-23 is verhoogd bij patiënten 

met chronische nierinsufficiëntie, en speelt mogelijk een 

centrale rol bij het ontstaan en de gevolgen van de gestoor-

de bot- en mineraalstofwisseling bij nierfalen.

Een chronische nierinsufficiëntie leidt uiteindelijk tot 

stoornissen van vrijwel alle orgaansystemen (tabel 14.12). 

Duidelijke symptomen ontstaan pas als de GFR lager 

wordt dan 20 ml/min. Sommige verschijnselen zijn direct 

terug te voeren op de uitval van een specifieke functie van 

de nier (bijvoorbeeld anemie door een tekort aan erytro-

poëtine), maar van de meeste verschijnselen van het ure-

misch syndroom is de directe oorzaak niet bekend. Daar-

voor wordt retentie van middelgrote uremische toxinen 

verantwoordelijk gehouden.

Kernpunten

• Bij patiënten met een chronische nierinsufficiëntie 

kan de achteruitgang van de nierfunctie redelijk 

worden voorspeld aan de hand van het beloop in 

de tijd van het quotiënt 1000/serumcreatininecon-

centratie.

• Bij patiënten met een matig-ernstige verminderde 

nierfunctie treedt vrijwel altijd progressief nier-

functieverlies op, histologisch gekenmerkt door 

glomerulosclerose en interstitiële fibrose.

• Bloeddruk en proteïnurie zijn de belangrijkste 

determinanten van de progressie van nierfunctie-

verlies.

• Chronische nierinsufficiëntie veroorzaakt pas laat 

klachten.

• Behandeldoelen bij chronische nierinsufficiëntie 

zijn:

 − voorkómen van progressie door behandeling van 

bloeddruk en proteïnurie; de streefbloeddruk bij 

patiënten met proteïnurie > 1 g/dag is 125/75 

mmHg;

 − behandeling van complicaties, zoals anemie, 

hyperfosfatemie, hyperparathyreoïdie, acidose 

en hyperkaliëmie.

• Hyperkaliëmie is een toenemend probleem:

 − diabetes mellitus als oorzaak van nierfalen, met 

hyporeninemisch hypoaldosteronisme;

 − gebruik van (combinaties) van geneesmiddelen 

die het RAAS blokkeren.

Een van de meest voorkomende problemen bij patiënten 

met een gestoorde nierfunctie is een gestoorde calcium- 

en fosfaathuishouding met secundaire hyperparathyreoï-

die, een verminderde productie van actieve vitamine D en 

acidose (figuur 14.27). Bekend zijn de hierdoor optredende 

reninemisch hypoaldosteronisme. Deze patiënten hebben 

een sterke neiging tot hyperkaliëmie. We zien dit vooral 

frequent bij patiënten met een diabetische nefropathie. 

Vooral het gebruik van medicamenten die interfereren 

met het RAAS (NSAID’s, ACE-remmers, angiotensine-

receptorblokkers) kan tot gevaarlijke hyperkaliëmieën 

leiden, zeker indien deze medicamenten worden gebruikt 

in combinatie met kaliumsparende diuretica.

De waterstofexcretie blijft lange tijd intact door een 

toegenomen productie en uitscheiding van ammonium. 

Pas bij een GFR van minder dan 30-40 ml/min ontstaat 

een metabole acidose. Bij een verdere afname van de GFR 

schieten de compensatiemechanismen tekort. Toch blijft 

ook in de preterminale fase de mate van acidose beperkt; 

het plasmabicarbonaat varieert dan tussen de 12 en 18 

mmol/l. In deze fase worden de geretineerde H+-ionen ge-

deeltelijk gebufferd in het bot. Dit leidt wel tot calcium-

verlies, hetgeen bijdraagt tot de renale osteodystrofie. Een 

voor de mate van GFR onevenredig sterke acidose treft 

men aan bij patiënten met tubulo-interstitiële nieraan-

doeningen waarbij door beschadiging van het tubulusepi-

theel het H+-uitscheidend vermogen gestoord is. Ook het 

bovengenoemde hyporeninemisch hypoaldosteronisme 

wordt gekenmerkt door een ernstiger acidose.

Bij een daling van de GFR zal ook de fosfaatexcretie 

afnemen. Een stijging van de fosfaatspiegel wordt voor-

komen door remming van de fosfaatreabsorptie in de 

proximale tubulus onder invloed van een gestimuleerde 

PTH-productie. Een stijging van de PTH-concentratie 

kan al in een vroege fase van de nierinsufficiëntie (GFR 

< 60 ml/min) worden vastgesteld. Bij een GFR < 30 ml/

min stijgt de fosfaatconcentratie in het serum en daalt de 

calciumconcentratie. Een belangrijke bijdragende factor is 

de verminderde synthese van actieve vitamine D. Actieve 

vitamine D stimuleert de opname van calcium in de darm, 

remt de uitscheiding van calcium en fosfaat, bevordert een 

Tabel 14.12 Gevolgen van chronische 
nierinsufficiëntie.

algemeen jeuk

tractus circulatorius hypertensie (volumegemedieerd of renineaf-
hankelijk), pericarditis, linkerventrikelhypertro-
fie, versnelde atherosclerose, vaatcalcificaties, 
(diastolisch) hartfalen

tractus digestivus anorexia, braken, ulcus pepticum, gastritis, 
ondervoeding

tractus locomotorius krampen, restless legs, renale osteodystrofie, 
amyloïdose (periartritis, tenosynoviitis, botcys-
ten), wekedelencalcificaties, myopathie

CZS concentratiestoornissen, slaapstoornissen, 
encefalopathie, neuropathie

hematologisch anemie, stollingsstoornissen, infectieneiging

endocrien/metabool amenorroe, libidoverlies, hyperprolactinemie 
met galactorroe, insulineresistentie, hyperho-
mocysteïnemie
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en de aanwezigheid van microalbuminurie is een ar-

gument voor het starten of intensiveren van medica-

menteuze behandeling bij patiënten met hypertensie 

of diabetes mellitus. Het risico op progressief nierfunc-

tieverlies en vaatlijden is gerelateerd aan de mate van 

eiwitverlies. Daarom wordt ook bij patiënten met een 

normale eGFR (> 60 ml/min/1,73 m2) en manifeste prote-

inurie actieve behandeling aanbevolen, gericht op verla-

gen van de proteïnurie tot minder dan 1 g/dag.

Bij patiënten met een matig verminderde nierfunctie 

(eGFR < 45-60 ml/min/1,73 m2) lijkt het verstandig een-

malig een nefroloog te consulteren over het te voeren 

beleid. Geadviseerd wordt patiënten met een ernstig 

verminderde GFR (< 30 ml/min/1,73 m2) voor behande-

ling te verwijzen naar een nefroloog.

De behandeling van patiënten met een nierinsuffi-

ciëntie is gericht op:

 − afremmen van progressief nierfunctieverlies;

 − voorkómen van complicaties zoals calcificaties, osteo-

dystrofie, vasculaire en neurologische schade;

 − bestrijden van symptomen zoals jeuk en oedeem;

 − tijdige voorlichting over, voorbereiding op en start 

van nierfunctievervangende therapie.

Hypertensie is een van de eerste symptomen van een 

chronische nierinsufficiëntie. De behandeling van de 

hypertensie is moeilijk. In het bovengenoemde MDRD-

onderzoek is aangetoond dat een goede behandeling 

van de bloeddruk de achteruitgang van de nierfunctie 

bij patiënten met een nierziekte kan vertragen. In het 

stoornissen in de botstofwisseling (renale osteodystrofie). Bij 

patiënten met overwegend secundaire hyperparathyreoï-

die vindt men vooral ostitis fibrosa, gekenmerkt door een 

snelle bot-turnover. Bij te sterke onderdrukking van het 

parathormoon, bijvoorbeeld door te hoge doses actieve 

vitamine D, vindt men kenmerken van een lage bot-

turnover of van de zogenoemde adynamische botziekte. 

Het veelvuldig gebruik van aluminiumzouten (vooral 

vroeger vaak als fosfaatbinders toegepast) kan leiden tot 

een speciale vorm van adynamische botziekte, veroor-

zaakt doordat neerslagen van aluminium langs de calcifi-

catiegrenzen nieuwe botvorming voorkomen. Bij patiën-

ten die langdurig worden gedialyseerd, worden daarnaast 

neerslagen van β
2
-microglobuline-amyloïd in het bot 

gevonden. Tegenwoordig wordt steeds vaker gewezen op 

de betekenis van de stoornissen in de calcium-fosfaathuis-

houding bij het ontstaan van vaatcalcificaties, die bijdra-

gen aan de sterk verhoogde cardiovasculaire morbiditeit 

en mortaliteit van patiënten met nierinsufficiëntie.

Therapie
Vanwege het duidelijke verband tussen het vóórkomen 

van chronische nierschade en een verhoogde cardiovas-

culaire morbiditeit en mortaliteit, zijn recent adviezen 

geformuleerd ter optimalisering van het beleid en de 

behandeling. Het beleid voor patiënten met een geïso-

leerde hematurie wordt beschreven in paragraaf 14.6.4. 

Indien er sprake is van een geïsoleerde microalbuminu-

rie, is geen behandeling nodig. Microalbuminurie is wel 

een onafhankelijk risicofactor voor hart- en vaatziekten, 

nierziekten 
met nierinsufficiëntie

aluminiumhoudende 
fosfaatbinders

1,25-OH2D3

1α-OH
acidose

hypocalciëmie
buffering in bot
calciumverlies

amyloïdose

osteomalacie hyperparathyreoïdie
ostitis fibrosa osteopenie

botcysten synoviitis
periartritis

renale osteodystrofie

adynamisch bot

β2-microglobuline

PTH

fosfaat

nefronen

aluminium

Figuur 14.27 Schematische weergave van de botproblemen van patiënten met een chronische nierinsufficiëntie en een overzicht 

van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van renale osteodystrofie. In dit schema is het recent ontdekte fosfaturische 

hormoon FGF-23 niet opgenomen. 

1α-OH: 1-alfahydroxylase; D3: vitamine D3.
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een lichte beperking van vocht- en zoutinname. Zeer stren-

ge zoutbeperking is niet aan te raden vanwege het obligate 

natriumverlies door de nieren. Bij hyperkaliëmie moet de 

kaliuminname worden beperkt. Bij onvoldoende effect 

kunnen ionenwisselaars worden gegeven, zoals calcium-

polystyreensulfonaat. Acidose kan worden bestreden door 

toediening van NaHCO
3
 per os, 2-5 g/dag. Ter voorkoming 

van hyperfosfatemie moet de hoeveelheid fosfaat worden 

beperkt (eiwitbeperking!). Meestal zijn extra maatregelen 

nodig in de vorm van fosfaatbinders. De zeer effectieve alu-

miniumhoudende fosfaatbinders worden vrijwel niet meer 

toegepast vanwege het risico op aluminiumintoxicatie bij 

langdurig gebruik. Daarom werd vooral gebruikgemaakt 

van calciumzouten (calciumcarbonaat of calciumacetaat), 

in te nemen direct voorafgaande aan de maaltijd. De calci-

umzouten leiden echter tot een verhoging van het Ca × P-

product. Dit draagt waarschijnlijk in hoge mate bij aan het 

optreden van vasculaire calcificaties en aan het verhoogde 

cardiovasculaire risico van patiënten met een nierinsuf-

ficiëntie. Daarom wordt nog steeds gezocht naar nieuwe 

fosfaatbinders, hetgeen geleid heeft tot de introductie van 

niet-calciumbevattende fosfaatbinders (sevelamer, lantha-

niumzouten).

Ter voorkoming van ernstige secundaire hyperparathy-

reoïdie is toediening van een analogon van actieve vitamine 

D vereist. Nieuwe aanwinsten zijn de zogenoemde calci-

mimetica. Deze middelen remmen de afgifte van PTH door 

hun agonistische werking op de in de bijschildklieren aan-

wezige calciumsensor (een membraanreceptor). Deze mid-

delen worden vooralsnog toegepast bij dialysepatiënten.

De anemie die zich bij chronische nierinsufficiëntie voor-

doet, kan effectief worden bestreden door intraveneuze of 

subcutane toediening van recombinanterytropoëtine. Hoe-

wel recombinante eiwitten weinig immunogeen zijn, is in 

de recente historie toch gewezen op de mogelijke risico’s. 

Subcutane toediening (in het algemeen meer immunogeen 

dan intraveneus) van een bepaald erytropoëtinepreparaat 

leidde bij een aantal patiënten tot een ernstige anemie (pure 

red cell aplasia; zie paragraaf 8.2) door vorming van antistof-

fen tegen erytropoëtine. Bij de behandeling van anemie 

moet voldoende aandacht worden besteed aan de ijzersta-

tus en een eventueel onderliggende inflammatoire ziekte. 

Onvoldoende ijzerreserves, inflammatie en ernstige 

hyperparathyreoïdie zijn de frequentste oorzaken van 

zogenoemde erytropoëtineresistentie. Bij de behande-

ling met erytropoëtine moet niet gestreefd worden naar 

normale hemoglobinewaarden: de streefwaarde be-

draagt 6,8-7,4 mmol/l; bij hogere streefwaarden werden 

vaker cardiovasculaire gebeurtenissen en sterfte waarge-

nomen. Met toediening van bloedtransfusies moet men 

zeer terughoudend zijn en niet alleen vanwege het risico 

op overdracht van virussen. Er bestaat een kans dat de 

patiënt antistoffen tegen de op de leukocyten aanwezige 

transplantatieantigenen ontwikkelt. Deze kunnen in 

een latere fase de uitvoering van een niertransplantatie 

bemoeilijken.

bijzonder bij patiënten met een proteïnurie moet naar lage 

bloeddrukken worden gestreefd (streefwaarden bij ontbre-

ken van proteïnurie < 130/85 mmHg; bij een proteïnurie 

van meer dan 1 gram/dag: 125/75 mmHg). Proteïnurie is een 

onafhankelijke risicofactor voor progressief nierfunctie-

verlies en er bestaat een duidelijk verband tussen de ver-

mindering van de proteïnurie tijdens behandeling en het 

behoud van nierfunctie. Een adequate behandeling van de 

bloeddruk vereist bij patiënten met een nierinsufficiëntie 

meestal een combinatietherapie. Vanwege hun sterkere an-

tiproteïnurisch effect gaat de voorkeur uit naar een initiële 

behandeling met ACE-remmers of angiotensinereceptor-

blokkers (ARB’s). ACE-remmers en ARB’s moeten meestal 

worden gecombineerd met diuretica. De laatstgenoemde 

middelen gaan de natriumretentie tegen en versterken 

het antihypertensieve en antiproteïnurische effect. Aldos-

teronantagonisten hebben mogelijk extra toegevoegde 

waarde, door remming van proteïnurie en vermindering 

van fibrosevorming. Bij onvoldoende effectiviteit kunnen 

andere antihypertensiva worden toegevoegd (bètablok-

kers, calciumantagonisten, moxonidine, alfablokkers). Bij 

ernstige vormen van hypertensie kan toevoeging van de 

zeer sterke vaatverwijder minoxidil nog uitkomst bieden.

Calciumantagonisten, vooral uit de klasse van de dihy-

dropyridinen, zijn effectieve antihypertensiva. Deze mid-

delen verlagen de proteïnurie echter niet en in diermodel-

len zijn zelfs nadelige effecten op het nierfunctiebeloop 

aangetoond. Daarom lijken ze niet aan te bevelen als 

monotherapie. Een bijkomend nadeel van deze middelen 

is de oedeemvorming, die vooral bij patiënten met een 

gestoorde nierfunctie aanzienlijk kan zijn.

Bij de behandeling van patiënten met proteïnurie kan 

de eiwituitscheiding als leidraad worden gebruikt. Een 

afname van de proteïnurie tijdens behandeling voorspelt 

een vertraging van het nierfunctieverlies.

Bij patiënten met een GFR van 25-55 ml/min is aange-

toond dat eiwitbeperking (0,6 g/kg lichaamsgewicht) een 

(weliswaar bescheiden) bijdrage had aan de vermindering 

van progressief nierfunctieverlies. Stoppen met roken, 

verlagen van het cholesterolgehalte met een statine (al-

thans bij patiënten met proteïnurie) en controle van het 

fosfaat (zie verder) lijken ook bij te dragen aan het behoud 

van de nierfunctie.

In de fase waarin de nierfunctie matig-ernstig vermin-

derd is, kan minder een beroep worden gedaan op de 

homeostatische functie van de nieren. In het algemeen 

wordt een eiwitbeperking van 0,6-0,8 g/kg ideaal li-

chaamsgewicht/dag geadviseerd. Eiwitbeperking verlaagt 

het serumureum en het serumfosfaat, en vermindert de 

acidose. Strengere eiwitbeperking is niet zinvol, hooguit 

ter bestrijding van de symptomen van uremie in de peri-

ode tot de start van nierfunctievervangende therapie. Al te 

strenge eiwitbeperking leidt tot malnutritie en verhoogt de 

afbraak van eigen lichaamseiwit, met als gevolg een hogere 

morbiditeit en mortaliteit.

De natrium- en waterretentie kan worden bestreden met 
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dat de bloeddruk snel normaliseert indien de stenose 

in een vroege fase wordt opgeheven. In een latere fase 

lukt dit niet meer; er is dan sprake van een gefixeerde 

hypertensie. Dit mechanisme berust waarschijnlijk op 

de in deze late fase aanwezige vaatwandafwijkingen en 

glomerulosclerose. Bij het optreden van hypertensie bij 

patiënten met een parenchymateuze nierziekte spelen 

verscheidene factoren een rol. De belangrijkste factor 

lijkt een verminderd natriumuitscheidend vermogen. 

Andere factoren zijn overproductie van vasoconstric-

toren (angiotensine II, endotheline), een verminderde 

productie van bloeddrukverlagende stoffen (prostaglan-

dinen, kininen, medullolipine), een verhoogde concen-

tratie van een endogene antagonist van de synthese van 

de vaatverwijdende stof stikstofoxide (NO), het asym-

metrisch dimethylarginine of een verhoogde sympathi-

cusactiviteit.

Omdat hypertensie elders uitvoerig wordt besproken 

(hoofdstuk 13), mag hier worden volstaan met de ver-

melding van enkele gegevens die specifiek op nefrogene 

hypertensie van toepassing zijn.

De belangrijkste tot hypertensie leidende eenzijdige 

nieraandoening is een stenose van de nierarterie of van haar 

takken. Atherosclerose is de frequentste oorzaak van een 

nierarteriestenose. Het betreft dan meestal oudere patiën-

ten, met tekenen van een gestoorde nierfunctie en gegene-

raliseerd vaatlijden. Fibromusculaire dysplasie is de twee-

de belangrijke oorzaak van een nierarteriestenose. In dit 

geval betreft het meestal jongere, vrouwelijke patiënten. 

De prevalentie van een nierarteriestenose als oorzaak van 

hypertensie is minder dan 1% in een niet-geselecteerde 

populatie, 10% bij patiënten die voor onderzoek naar een 

specialist worden verwezen en tot 30 à 35% van de patiën-

ten met maligne hypertensie. Men moet bedacht zijn op 

het bestaan van een nierarteriestenose als de hypertensie 

ernstig is en abrupt is ontstaan, als de hypertensie is 

ontstaan voor het dertigste of na het vijftigste jaar, als de 

bloeddruk niet met twee geneesmiddelen te behandelen 

is, als er tekenen zijn van gegeneraliseerd vaatlijden, bij 

rokers, bij een negatieve familieanamnese voor hyperten-

sie, bij aanwezigheid van een souffle in de buik, bij een 

sterke stijging van het serumcreatinine na het starten van 

een ACE-remmer, bij het recidiverend optreden van acuut 

longoedeem, bij het bestaan van hypokaliëmie, bij de aan-

wezigheid van graad III- of graad IV-fundusafwijkingen 

en bij een lengteverschil tussen de beide nieren van meer 

dan 1 à 1,5 cm.

De diagnose nierarteriestenose kan worden beves-

tigd door angiografisch onderzoek (zie figuur 14.25a). 

Tegenwoordig wordt meestal gebruikgemaakt van 

CT-angiografie of MRA-onderzoek. Men moet erop 

bedacht zijn dat deze technieken geen 100% sensitiviteit 

hebben (waarschijnlijk 80 tot 90%). Daarom moet bij het 

sterke vermoeden van een stenose en bij jonge vrouwen 

(fibromusculaire dysplasie) selectieve angiografie worden 

overwogen. Niet-invasieve methoden voor het diagnostice-

Kernpunten

• Patiënten met een chronische nierinsufficiëntie 

hebben vrijwel altijd een verhoogde bloeddruk.

• Een goede bloeddrukbehandeling remt progres-

sief nierfunctieverlies.

• Bij proteïnurie heeft behandeling met ACE-rem-

mers of ARB’s de voorkeur.

• Chronische nierinsufficiëntie leidt al in een vroege 

fase tot stoornissen in het calciumfosfaatmeta-

bolisme.

• Behandelingsmogelijkheden:

 − fosfaatbinders, vitamine D, remmers van de 

calcium-sensing receptor.

• Anemie bij nierinsufficiëntie kan effectief worden 

behandeld door subcutane toediening van erytro-

poëtine.

Casuïstiek 

• Een 14-jarige jongen met pijn in de knieën 

• Chronische nierinsufficiëntie: bijtijds verwijzen

14.5  Nefrogene hypertensie

De nier speelt een belangrijke rol in de pathofysiologie 

van hypertensie. Zo wordt verondersteld dat een ver-

minderd zoutuitscheidend vermogen (door welke oor-

zaak dan ook) van de nier bijdraagt aan het ontstaan van 

essentiële hypertensie. De rol van de nier is duidelijk 

aangetoond bij hypertensie in het kader van het eerder 

besproken syndroom van Liddle (paragraaf 14.1.3). In deze 

paragraaf gebruiken we de term nefrogene hypertensie 

voor die vormen van hypertensie die worden veroor-

zaakt door een parenchymateuze nierziekte of door een 

nierarteriestenose. De prevalentie van nefrogene hyper-

tensie wordt sterk bepaald door de aard van de onder-

zochte populatie. In grote onderzoeken zijn nierziekten 

bij 2,4-5,6% van de patiënten de oorzaak van hyperten-

sie, een nierarteriestenose bij 0,2 tot 4,0%.

Glomerulonefritiden gaan in het algemeen vaker ge-

paard met hoge bloeddruk dan interstitiële nefritiden. 

De kans op hypertensie neemt toe met het verslechteren 

van de nierfunctie: bij 85% van de patiënten met een 

GFR < 55 ml/min komt hypertensie voor. Zoals vermeld 

in paragraaf 14.4.3 versnelt hypertensie de achteruit-

gang van de nierfunctie: een vicieuze cirkel.

Verschillende mechanismen worden verantwoordelijk 

gesteld voor het ontstaan/optreden van hypertensie bij 

patiënten met een nieraandoening. Activatie van het 

renine-angiotensinesysteem is primair verantwoorde-

lijk voor het ontstaan van hypertensie bij een nierarte-

riestenose. Uit dierexperimenteel onderzoek is bekend 
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de bloeddruk (systolisch vaak > 220 mmHg, dia stolisch vaak 

> 130 mmHg), die gecompliceerd wordt door orgaanschade 

van hersenen (hypertensieve encefalopathie), hart (acuut 

hartfalen), nieren (acute nierinsufficiëntie), grote bloedva-

ten (dissectie) of de ogen. Een vorm van hypertensieve crisis 

is maligne hypertensie, die wordt gekenmerkt door een zeer 

hoge bloeddruk met oogfundusafwijkingen in de vorm van 

exsudaten en bloedingen (graad III), en eventueel met pa-

piloedeem (graad IV). De progressieve ernstige nierinsuffi-

ciëntie bij een hypertensieve crisis is meestal het gevolg van 

vaatschade die wordt gekenmerkt door het beeld van een 

trombotische microangiopathie (trombopenie, hoog LDH, 

hemolyse, fragmentocyten in de bloeduitstrijk).

Tegenwoordig worden hypertensieve crises verdeeld in 

spoedgevallen (emergencies) en urgenties (urgencies). Bij de 

spoedgevallen (voorbeelden zijn hypertensieve encefalopa-

thie, acuut hartfalen met longoedeem, aortadissectie) moet 

een onmiddellijke bloeddrukdaling worden bereikt. Bij 

de urgenties (maligne hypertensie, nierinsufficiëntie met 

trombotische microangiopathie) is het wenselijk de bloed-

druk binnen enkele uren te verlagen. Voor de behandeling 

van een hypertensief spoedgeval heeft men de keuze uit 

intraveneuze toediening van een calciumantagonist (nicar-

dipine), nitroprussidenatrium, nitroglycerine, labetalol, 

een ACE-remmer of een bètablokker, of een vaatverwijder 

(diazoxide). Voor een urgentie kan meestal worden vol-

ren van een nierarteriestenose (bijvoorbeeld captoprilscin-

tigrafie) zijn onvoldoende sensitief en specifiek (70 tot 85%) 

om bruikbaar te zijn voor de screening van patiënten. Het 

is belangrijk dat men zich realiseert dat uitgebreid diag-

nostisch onderzoek alleen verantwoord is als daarna een 

therapeutische ingreep mogelijk wordt geacht.

Een nierarteriestenose kan worden behandeld door mid-

del van percutane transluminale angioplastiek, waarbij via 

de arteria femoralis een ballonkatheter wordt opgeschoven 

tot in de stenotische nierarterie. Door de ballon vervolgens 

op te blazen, kan de stenose van binnenuit worden opge-

rekt. Na het oprekken wordt meestal een stent geplaatst, 

waardoor de kans op een recidiefstenose afneemt. In 

zeldzame gevallen zal gekozen worden voor een primair 

chirurgische benadering. Er bestaat geen consensus over de 

indicatiestelling. Bij fibromusculaire dysplasie bestaat er 

een grote kans op verbetering of normalisatie van de bloed-

druk. Bij atherosclerotisch nierlijden is het effect van be-

handeling op de bloeddruk veel minder duidelijk, en mede 

door de beschikbaarheid van effectieve antihypertensiva is 

een onbehandelbare bloeddruk nog maar zelden een indi-

catie voor angioplastiek. Als reden voor behandeling wordt 

vaker het behoud van de nierfunctie genoemd. Recente 

goed gecontroleerde onderzoeken hebben de waarde van 

de genoemde ingrepen in vergelijking met conservatieve 

medicamenteuze therapie niet kunnen aantonen. De be-

langrijkste indicaties voor invasieve therapie zijn recidive-

rend optreden van acuut longoedeem (flash-oedeem), onvol-

doende bloeddrukcontrole ondanks vier of meer middelen, 

of een snelle vermindering van de nierfunctie.

Bij een nierarteriestenose wordt de glomerulaire filtratie 

mede instandgehouden door een gestimuleerd RAAS. Men 

moet er dus op bedacht zijn dat de nierfunctie fors kan 

afnemen na starten van de behandeling voor hypertensie 

met ACE-remmers of ARB’s. Heeft een patiënt met hyper-

tensie een eenzijdige zieke nier (congenitale hypoplasie, 

eenzijdige refluxnefropathie, niertuberculose, toestand na 

bestraling van een nier, chronische obstructie van de uri-

neafvloed), dan verdient nefrectomie overweging. De kans 

op een blijvende bloeddrukdaling lijkt echter kleiner dan 

die bij een stenose van de nierarterie. Bovendien leidt ne-

frectomie tot verlies van een deel van de nierfunctie bij een 

toch al kwetsbare patiënt. Daarom is volledige diagnostiek 

noodzakelijk, zowel van de bloeddrukverhogende invloed 

van de zieke nier als van de functie van de gezonde nier.

Eenvoudig onderzoek volstaat om bij patiënten met hy-

pertensie een onderliggende parenchymateuze nierziekte 

op het spoor te komen. Het betreft namelijk meestal pa-

tiënten met een glomerulonefritis, congenitale cystennie-

ren, of patiënten met een gestoorde nierfunctie. Onderzoek 

van urine, bepaling van de serumcreatinineconcentratie, 

opnemen van de familieanamnese en eventueel echografie 

van de nieren zijn voldoende voor de diagnose. In de anam-

nese staan hoofdpijnklachten vaak op de voorgrond.

Nefrogene hypertensie is de meest frequente oorzaak van 

een hypertensieve crisis, een acuut ontstane, sterk verhoog-

Tabel 14.13 Glomerulaire aandoeningen: kenmerken 
bij histologisch onderzoek.

algemeen beschrijvend:
 − focaal: < 80% van de glomeruli aangedaan
 − diffuus: > 80% van de glomeruli aangedaan
 − segmentaal: laesies beperkt tot een deel van de glomerulus
 − globaal: laesies in de gehele glomerulus

lichtmicroscopie:
 − normale glomerulus
 − niet-proliferatieve afwijkingen:

• sclerose en hyalinose
• synechieën
• hypertrofie
• afwijkingen GBM: spikes, opsplitsing, verbreding

 − proliferatieve afwijkingen:
• mesangiaal (toename mesangium cellen)
• endocapillair (toename cellen in de capillaire lissen: ontste-

kingscellen, endotheelcelzwelling)
• mesangiocapillair (toename cellen in de capillaire lissen en in 

het mesangium)
• extracapillair

 − glomerulaire trombose

immunofluorescentie:
 − lokalisatie van de deposities: mesangium of wand van de capillaire 

lis
 − patroon van de deposities : lineair versus granulair
 − type immunoglobulinen: IgG, IgM, IgA, kappa- en/of lambdake-

tens
 − type complementfactoren: C3, C1q

elektronenmicroscopie:
 − lokalisatie deposities: subendotheliaal, subepitheliaal, mesangiaal
 − aspect deposities: zonder structuur (dense) of met structuur (fibril-

lair, kristallijn, tubulair)
 − aspect GBM: breedte, structuur
 − aspect podocyten (voetjesversmelting)
 − aspect mitochondriën
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De literatuur over de glomerulaire aandoeningen lijkt 

verwarrend, in het bijzonder door de vaak wisselende in-

deling. De diagnostiek moet in de eerste plaats beginnen 

met een beschrijving van het lichtmicroscopische beeld. 

Een overzicht van de gebruikte terminologie wordt gege-

ven in tabel 14.13. Als er bij lichtmicroscopisch onderzoek 

sprake is van een toename van glomerulaire cellen (hetzij 

mesangiale, hetzij endotheliale of epitheliale cellen), al 

of niet gepaard gaand met een ontstekingscomponent 

(met influx van macrofagen, lymfocyten of granulocyten), 

spreken we van een proliferatieve glomerulonefritis. Als er 

geen duidelijke toename van cellen is, spreken we van een 

niet-proliferatieve glomerulopathie. Sommige glomerulus-

aandoeningen worden gekenmerkt door een toename van 

extracellulaire matrix in de glomeruli (bijvoorbeeld glome-

rulosclerose bij diabetes) of afzetting van homogeen materi-

aal (bijvoorbeeld amyloïdose). De term focale segmentale 

glomerulosclerose omvat glomerulaire afwijkingen die 

worden gekenmerkt door sclerose van het mesangium, 

hyalinose in de wand van de capillaire lis, vorming van 

adhesies tussen de wand van de capillaire lis en het kapsel 

van Bowman, en hypertrofie van de viscerale epitheelcel-

len. Glomerulaire trombose wordt gezien in het kader van 

microangiopathische ziektebeelden.

Kernpunten

• Glomerulaire aandoeningen zijn nierziekten met 

beschadiging van de glomerulus.

• Glomerulonefritis is een glomerulaire ziekte die 

gekenmerkt wordt door een toename van cellen in 

de glomeruli.

• Glomerulosclerose betreft afwijkingen van de glo-

merulus die gekenmerkt worden door een toename 

van bindweefsel.

• Een nierbiopsie is onmisbaar bij de diagnostiek van 

glomerulaire nierziekten.

• Een nierbiopt moet worden onderzocht door mid-

del van:

 − lichtmicroscopie: beschrijving van de afwijkin-

gen;

 − immunofluorescentie: vaststellen van neersla-

gen van immunoglobulinen en complement;

 − elektronenmicroscopie: beoordeling van de 

structuur van de GBM en de deposities.

Vervolgens wordt de biopsie bewerkt voor immunofluores-

centie- (IF) en elektronenmicroscopisch (EM) onderzoek 

(NB: dergelijk onderzoek moet dan ook altijd (kunnen) 

worden uitgevoerd). Bij IF-onderzoek wordt onder andere 

gekeken naar de aanwezigheid, de samenstelling en de 

lokalisatie van neerslagen van immunoglobulinen en com-

plementfactoren in de nier. Ook kan de aanwezigheid van 

paraproteïnen worden aangetoond (lichteketennefropathie) 

of de aard van niet-immunoglobuline deposities worden 

staan met orale therapie. Bij de acute behandeling van een 

hypertensieve crisis is voorzichtigheid geboden: een bloed-

drukdaling van meer dan 25% heeft een groot risico op 

cerebrale ischemie met soms blijvende schade.

Bij nierziekten is hoge bloeddruk een risicofactor voor 

progressief nierfunctieverlies. Aanwijzingen over het na te 

streven bloeddrukniveau en de te gebruiken medicamen-

ten zijn in paragraaf 14.4.3 gegeven.

Kernpunten

• Nierziekten gaan heel vaak gepaard met hypertensie.

• Een belangrijke renale oorzaak van hypertensie is 

nierarteriestenose.

• Bij een sterke stijging van het serumcreatinine 

(meer dan 20%) na de start van ACE-remmers of 

ARB’s moet een bilaterale nierarteriestenose worden 

uitgesloten.

• Aanvallen van plotseling optredende dyspnoe door 

longoedeem (flash-oedeem) zijn vrijwel pathogno-

monisch voor het bestaan van een bilaterale nierar-

teriestenose.

• Het is niet aangetoond dat routinematig ophef-

fen van een atherosclerotische nierarteriestenose 

zinvol is.

• Een hypertensieve crisis is een snel ontstane, sterk 

verhoogde bloeddruk die gecompliceerd wordt door 

acute (verergering van) hypertensieve orgaanschade.

• Voor de behandeling worden hypertensieve crises 

ingedeeld in spoedgevallen en urgenties.

• Een hypertensief spoedgeval vereist onmiddellijke 

behandeling van de bloeddruk, meestal met intrave-

neuze middelen. Bij een hypertensieve urgentie moet 

de bloeddruk binnen enkele uren worden verlaagd en 

kan meestal worden volstaan met orale therapie.

• Bij de behandeling van een hypertensieve crisis mag 

de aanvankelijke bloeddrukdaling niet groter zijn dan 

25%. Een sterkere bloeddrukdaling kan leiden tot is-

chemische complicaties (in het bijzonder cerebraal).

14.6  Glomerulaire aandoeningen

14.6.1   Inleiding

Met de term glomerulaire aandoeningen wordt een scala 

van ziektebeelden aangeduid, met als kenmerk een afwij-

king of beschadiging van de glomerulus. De introductie 

van de percutane nierbiopsie en het gebruik van immuno-

histochemische en elektronenmicroscopische technieken 

hebben in belangrijke mate bijgedragen aan een verfij-

ning van de diagnostiek van de glomerulaire aandoenin-

gen en hebben het mogelijk gemaakt een verband te leg-

gen tussen histologie en klinisch beeld. Ook hebben deze 

technieken ons inzicht in de mogelijke pathogenese van 

deze ziektebeelden vergroot (zie verder).
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weergegeven in figuur 14.30 en 14.31. Het is van groot be-

lang zich te realiseren dat de morfologische uitingsvormen 

kunnen variëren gedurende de verschillende fasen van een 

bepaald ziektebeeld. Daarnaast kunnen verschillende ziek-

tebeelden eenzelfde morfologische uitingsvorm hebben. In 

zijn algemeenheid is de morfologische beschrijving dan ook 

onvoldoende om een bepaald ziektebeeld, gedefinieerd als 

een ziekteproces met een specifieke oorzaak, een karakteris-

tiek beloop en een kenmerkende behandeling, te diagnos-

ticeren.

Kernpunt

• Diagnostiek bij glomerulaire nierziekten:

 − combineer de klinische gegevens, de resultaten 

van laboratoriumonderzoek en de beschrijving 

van het histologisch beeld.

onderzocht. EM-onderzoek wordt ten dele gebruikt ter 

bevestiging van het IF-beeld, waarbij in het bijzonder de 

lokalisatie en de structuur van de immuundeposities beter 

kunnen worden bestudeerd. Daarnaast is het EM-onder-

zoek van belang voor het opsporen van afwijkingen van 

de GBM. Een schematisch overzicht van de proliferatieve 

afwijkingen bij lichtmicroscopie en de lokalisaties van im-

muuncomplexen wordt gegeven in figuur 14.28 en 14.29.

De karakteristieke morfologische bevindingen van een 

aantal veelvoorkomende glomerulaire aandoeningen zijn 

E
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monocyten en/of neutrofiele granulocyt

GBM

endotheel

mesangiale cel/matrix
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Figuur 14.28 Schematisch overzicht van de proliferatieve af-

wijkingen in een glomerulus. Weergegeven is een lobje van een 

glomerulus met drie capillaire lissen en het mesangium. Ter wille 

van het overzicht zijn de viscerale epitheelcellen niet weergege-

ven. 

A Normale glomerulus met een capillaire lis met een dunne wand 

en open lumina. Het mesangium is slank en bevat weinig cellen. 

B Mesangiale proliferatie, met toename van het aantal cellen in 

het mesangium, alsmede toename van de mesangiale matrix. 

C Acute (endocapillaire) proliferatie met toename van mesan-

giumcellen en mesangiale matrix, toename en/of zwelling van 

de endotheelcellen en influx van ontstekingscellen (neutrofiele 

granulocyten). De structuur van het lobje is niet meer herken-

baar; de capillaire lumina zijn opgevuld met cellen. 

D Mesangiocapillaire proliferatie met toename van mesangium-

cellen en mesangiale matrix. Er is zwelling en/of toename van 

endotheelcellen. Kenmerkend zijn de verdubbelingen van de GBM 

en het endotheel. 

E Extracapillaire proliferatie: de ruimte van Bowman is opgevuld 

met pariëtale epitheelcellen en monocyten.

Figuur 14.29  Schematisch overzicht van immuuncomplexen.

A Een normale capillaire lis. 

B Een capillaire lis met subendotheliale deposities en subepi-

theliale humps zoals wordt gezien bij een poststreptokokken-

glomerulonefritis. 

C Lis met immuundeposities in de GBM in een lineair patroon 

zoals bij anti-GBM-glomerulonefritis (deze deposities zijn niet 

herkenbaar in EM-onderzoek). 

D Lis met subepitheliale deposities met duidelijk zichtbare 

reactie van de GBM (spikevorming bij membraneuze glomerul-

opathie, stadium II. Schematisch zijn ook weergegeven stadium 

I [geen spikes] en stadium III [volledige incorporatie van de 

deposities in de GBM]). 

E (Para)mesangiale deposities zoals worden gezien bij IgA-

nefropathie.
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dergelijke afwijking bij een patiënt met een chronische 

pyelonefritis wordt geduid als een secundaire ziekte. Een 

mesangiaal proliferatieve glomerulonefritis kan passen 

bij een IgA-nefropathie (IF: mesangiale deposities van 

IgA), een late fase van een poststreptokokkenglomerulo-

nefritis (IF: mesangiale C3-deposities) of een SLE-nefritis 

(stadium 2 volgens de WHO, met neerslagen van IgG, IgA, 

IgM, C3 en C1q in het mesangium).

Een volwaardige diagnostiek van glomerulaire aandoe-

ningen vereist integratie van de bevindingen van licht-

microscopisch, immunofluorescentie- en elektronenmi-

croscopisch onderzoek, met incorporatie van het klinische 

beeld en aanvullend (laboratorium)onderzoek. Zo zal een 

focale segmentale glomerulosclerose bij een patiënt met 

een recent ontstaan nefrotisch syndroom worden geduid 

als een primaire nefrologische aandoening, terwijl een 

Figuur 14.30 Overzicht van de karakteristieke bevindingen bij lichtmicroscopisch (LM), immunofluorescentie- (IF) en elektronenmi-

croscopisch (EM) onderzoek van een aantal bekende glomerulaire aandoeningen. 

a. Membraneuze glomerulopathie. De uitstulpingen van de GBM rond de subepitheliale deposities zijn zichtbaar als spikes (LM). De 

immuundeposities liggen langs de wand van de capillaire lis, bevatten IgG en C3 en geven een fijn granulair patroon (IF). De ligging 

van de deposities onder het epitheel wordt bevestigd door EM-onderzoek. 

b. Focale segmentale glomerulosclerose. Kenmerkend zijn de toename van de mesangiale matrix met het verdwijnen van de capil-

laire lumina (sclerose) in een deel van de glomerulus (segmentaal), de afzetting van eiwitachtig materiaal in de wand van de capil-

laire lis (hyalinose), de vorming van adhesies tussen de wand van de capillaire lis en het kapsel van Bowman (synechie) en de hyper-

trofie van het viscerale epitheel. In de laesies is sprake van (aspecifieke) neerslagen van IgM en C3 (IF). De hypertrofische epitheelcel 

is goed zichtbaar bij EM. 

c. IgA-nefropathie. Het mesangium is toegenomen (mesangiale proliferatie, LM). Karakteristiek zijn de neerslagen van IgA in het 

mesangium (IF), in het bijzonder op de overgang tussen GBM, endotheel en mesangium (EM).
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B
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Figuur 14.30 Overzicht van de karakteristieke bevindingen bij lichtmicroscopisch (LM), immunofluorescentie- (IF) en elektronenmi-

croscopisch (EM) onderzoek van een aantal bekende glomerulaire aandoeningen. 

d. Mesangiocapillaire glomerulonefritis. Het mesangium is toegenomen en het endotheel gezwollen. Kenmerkend zijn de verdubbe-

lingen van de GBM (LM). Bij de idiopathische vorm zijn er grove deposities van vooral C3 onder het endotheel en in het mesangium 

(grof granulair patroon in IF). De lokalisatie wordt bevestigd met EM-onderzoek. 

e. Postinfectieuze glomerulonefritis. De poststreptokokkenglomerulonefritis is een voorbeeld van een acute endocapillaire glome-

rulonefritis. Kenmerkend is de celrijkdom, vooral door de influx van neutrofiele granulocyten die alle lumina opvullen (LM). In de 

beginfase kunnen er kleine deposities van IgG en C3 onder het endotheel worden gezien (fijn granulair); karakteristiek zijn de grote 

subepitheliale deposities (humps) die met IF zichtbaar zijn als grove granula. De humps geven een karakteristiek beeld bij EM. Opval-

lend is het ontbreken van een proliferatie van de GBM (EM). 

f. Extracapillaire glomerulonefritis. De ruimte van Bowman is opgevuld door pariëtale epitheelcellen en monocyten (‘crescents’ bij 

LM). Bij het syndroom van Goodpasture zijn er antistoffen tegen de GBM die bij IF de wand van de capillaire lis homogeen aankleu-

ren (lineaire IF). In de crescents zijn fibrineneerslagen zichtbaar (IF).
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De klinische uitingsvormen van een beschadiging van 

de glomerulus zijn hematurie, proteïnurie en nierfunc-

tieverlies. Welke van deze verschijnselen op de voor-

grond staat, hangt af van de plaats, de aard en de ernst 

van de glomerulaire beschadiging. In het algemeen 

zullen endo- en extracapillaire proliferatie aanleiding 

geven tot nierfunctiestoornissen en hematurie, terwijl 

beschadiging van de viscerale epitheelcel zal leiden tot 

proteïnurie, en afwijkingen van de GBM tot proteïnurie 

en hematurie. Een veel gehanteerde indeling van de 

klinische syndromen is weergegeven in tabel 14.14. Be-

schadigingen van de glomeruli kunnen onderdeel zijn 

van systeemziekten, infecties, geneesmiddelengebruik 

en dergelijke. We spreken dan van secundaire glome-

rulonefritis of glomerulopathie. Meestal is er geen dui-

delijke onderliggende oorzaak. In dat geval spreken we 

van primaire glomerulaire aandoeningen. Een overzicht 

van de glomerulaire aandoeningen, ingedeeld naar het 

klinische beeld dat er het meest frequent bij voorkomt, 

is gepresenteerd in tabel 14.15. Secundaire oorzaken van 

de belangrijkste glomerulonefritiden zijn vermeld in 

tabel 14.16.

Figuur 14.31 Overzicht van enkele typische GBM-afwijkingen. EM-onderzoek van een normale glomerulus (a); de GBM is 340 nm 

breed. De voetjes van de viscerale epitheelcel zijn duidelijk zichtbaar. Bij ziektebeelden met proteïnurie zien we vaak voetjesversmelting 

(b). Bij een dunnebasalemembraannefropathie is de GBM dunner dan 200 nm (c). De dikte kan worden beoordeeld aan de hand van de 

grootte van de voetjes. Bij de ziekte van Alport is de GBM verbreed en vertoont een karakteristieke lamellaire structuur (bladerdeeg; d).

BA

DC

Tabel 14.14 Overzicht van de klinische syndromen 
als manifestatie van glomerulaire 
aandoeningen.

acuut nefritisch syndroom:
 − glomerulaire hematurie
 − matige proteïnurie
 − (progressieve) nierinsufficiëntie
 − oligurie
 − hypertensie
 − (overhydratie)

nefrotisch syndroom:
 − proteïnurie > 3,5 g/dag
 − hypoalbuminemie (< 25-30 g/l)
 − oedeem
 − hyperlipidemie

asymptomatische urineafwijkingen:
 − geïsoleerde glomerulaire hematurie
 − en/of lichte proteïnurie
 − normale nierfunctie

chronische glomerulonefritis:
 − nierinsufficiëntie met
 − glomerulaire hematurie of
 − proteïnurie

Tabel 14.15 Overzicht van glomerulaire aan-
doeningen in relatie tot het klinische 
beeld.

oorzaken van het acute nefritisch syndroom:
 − acute postinfectieuze glomerulonefritis
 − snel progressieve (extracapillaire) glomerulonefritis
 − glomerulonefritis bij systeemziekten
 − henoch-schönlein-purpura/IgA-nefropathie
 − hemolytisch-uremisch syndroom

oorzaken van het nefrotisch syndroom:
 − minimal change glomerulopathie
 − focale glomerulosclerose
 − membraneuze glomerulopathie
 − mesangiocapillaire glomerulonefritis
 − (IgA-nefropathie)
 − diabetische glomerulosclerose
 − amyloïdose

oorzaken van glomerulaire hematurie:
 − dunnebasalemembraannefropathie
 − IgA-nefropathie
 − ziekte van Alport

oorzaken van chronische glomerulonefritis:
 − IgA-nefropathie
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bevolkingsonderzoek gevonden bij 1-4% van de mensen. 

De incidentie van het nefrotisch syndroom bedraagt 30/

miljoen/jaar, van het acute nefritisch syndroom 15-20/

miljoen/jaar. De meest voorkomende oorzaken zijn weer-

gegeven in tabel 14.17.

14.6.3   Pathogenese

Antilichaam-antigeenreacties spelen een belangrijke rol 

in de pathogenese van glomerulonefritiden. De antistoffen 

kunnen gericht zijn tegen een vreemd antigeen of tegen 

eigen antigenen (autoantistoffen).

Het klassieke voorbeeld van een glomerulonefritis ver-

oorzaakt door complexen van antigeen en antilichaam 

(zogenoemde immuuncomplexen) is de serumziekte, een 

ziektebeeld dat ontstaat als reactie op de toediening van 

een vreemd eiwit. Eén tot drie weken na blootstelling aan 

dit vreemde eiwit (het antigeen) ontstaan in de circulatie 

voldoende hoge concentraties antistoffen. Bij een juiste 

verhouding tussen antigeen- en antilichaamconcentratie 

ontstaan kleinere immuuncomplexen die in de vaatwan-

den, onder het endotheel, neerslaan. In de nier ontstaat 

het beeld van een acute glomerulonefritis, met activatie 

van complement en influx van ontstekingscellen.

Lange tijd veronderstelde men dat dit mechanisme – 

het neerslaan in de glomerulus van in de circulatie ge-

vormde immuuncomplexen – een rol speelde bij postin-

fectieuze glomerulonefritis (na streptokokkeninfectie, 

bij endocarditis lenta, hepatitis B- of C-infectie), syste-

mische lupus erythematodes, membraneuze glomerulo-

pathie, henoch-schönlein-purpura en type I-mesangio-

capillaire glomerulonefritis. Later onderzoek heeft een 

ander mechanisme van de vorming van immuuncom-

plexen in de glomerulus aangetoond, namelijk door 

binding van antistoffen aan een reeds in de glomerulus 

aanwezig antigeen. Daarbij kan het gaan om een vreemd 

antigeen, dat gebonden is aan glomerulaire structuren 

(men spreekt wel van een planted antigen), of om een anti-

geen dat structureel voorkomt in de glomerulus. De lo-

kalisatie van de immuuncomplexen hangt onder andere 

Kernpunt

• Klinische beelden:

 − het nefrotisch syndroom wordt gekenmerkt 

door proteïnurie (> 3,5 g/dag), hypoalbumine-

mie en oedeem; meestal is er ook hypercholes-

terolemie;

 − het acute nefritisch syndroom wordt geken-

merkt door een progressieve nierinsufficiëntie 

met glomerulaire hematurie, een wisselende 

mate van proteïnurie, hypertensie en meestal 

oligurie;

 − asymptomatische urineafwijkingen: proteïnurie 

of glomerulaire hematurie;

 − chronische glomerulonefritis: verlaagde GFR, 

met glomerulaire hematurie en/of proteïnurie.

Hieronder worden kort de epidemiologie en de patho-

genese van verschillende glomerulaire aandoeningen 

besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de verschil-

lende klinische syndromen met de meest voorkomende 

ziektebeelden. Deze bespreking is schematisch; men moet 

erop bedacht zijn dat er in de praktijk een grote mate van 

overlap bestaat tussen de verschillende histologische en 

klinische beelden.

14.6.2   Epidemiologie

Asymptomatische urineafwijkingen (benigne glome-

rulaire hematurie) komen frequent voor en worden bij 

Tabel 14.16 Secundaire oorzaken van glomerulaire 
aandoeningen.

membraneuze glomerulopathie:
 − infecties: hepatitis B, hepatitis C, lues, malaria
 − maligniteiten: borst, long, darm
 − geneesmiddelen: penicillamine, goud, NSAID’s, captopril
 − auto-immuun-/systeemziekten: SLE, sarcoïdose, thyreoïditis, 

diabetes mellitus

minimal change glomerulopathie:
 − maligniteiten: ziekte van Hodgkin, non-hodgkinlymfoom
 − geneesmiddelen: NSAID’s

focale glomerulosclerose:
 − familiair door mutaties: nefrine, podocine, alfa-actinine-4, CD2AP, 

TRPC6
 − verminderd aantal nefronen: agenesie, chronische pyelonefritis, lang 

bestaande nierinsufficiëntie
 − overbelasting van nefronen: obesitas, diabetes mellitus, hypertensie
 − maligniteiten: lymfoom
 − infecties: hiv, parvovirus B19
 − intoxicaties: heroïne, lithium, intraveneus pamidronaat

mesangiocapillaire glomerulonefritis:
 − infecties: endocarditis, shuntinfectie (ventriculoatriale of -peritone-

ale), hepatitis C, hepatitis B
 − systeemziekten: SLE, cryoglobulinemie
 − complementdeficiënties
 − maligniteiten: CLL, lymfoom, carcinoom

CLL: chronische lymfatische leukemie; NSAID: niet-steroïdaal anti-
inflammatoir geneesmiddel; SLE: systemische lupus erythematodes.

Tabel 14.17 Incidentie van glomerulaire aandoe-
ningen bij het nefrotisch en nefritisch 
syndroom.

nefrotisch syndroom:
 − membraneuze glomerulopathie
 − minimal change glomerulopathie
 − focale glomerulosclerose
 − mesangiocapillaire glomerulonefritis
 − secundaire vormen

30/miljoen/jaar
30%
20%
20%
6%
24%

acuut nefritisch syndroom:
 − extracapillaire glomerulonefritis (vasculitis, 

anti-GBM)
 − SLE-nefritis
 − postinfectieuze glomerulonefritis
 − henoch-schönlein-purpura
 − overig

15-20/miljoen/jaar
40%
25%
15%
8%
12%

Anti-GBM: antiglomerulaire basale membraan; SLE: systemische lupus 
erythematodes.
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De extracapillaire proliferatie die kenmerkend is voor 

bepaalde vormen van glomerulonefritis ontstaat als ge-

volg van een ernstige beschadiging van de glomerulaire 

wand van de capillaire lis. Deze kan het gevolg zijn van 

een beschadiging door immuuncomplexen. Necrose van 

de capillaire liswand is ook kenmerkend voor de ‘vascu-

litiden’. Bij de pathogenese van deze vaatwandschade 

spelen cytokinen, zuurstofradicalen en matrixafbrekende 

enzymen een belangrijke rol. De rol die de vaak aanwe-

zige ANCA-antistoffen in dit proces spelen, is vooralsnog 

onduidelijk (zie verder).

Bij een aantal ziektebeelden wordt het beeld bepaald 

door een trombotische microangiopathie. Deze glomeru-

laire trombose kan een uiting zijn van een systemisch 

trombotisch proces (antifosfolipidensyndroom, trombotische 

trombocytopenische purpura), of primair beperkt zijn tot de 

nier (hemolytisch-uremisch syndroom, hypertensieve crisis). In 

het laatste geval is er sprake van een primaire endotheel-

beschadiging. Bij het hemolytisch-uremisch syndroom 

is de beschadiging het gevolg van een toxine (verocyto-

toxine) dat geproduceerd wordt door bepaalde stammen 

E. coli, of van ongeremde complementactivatie. Bij een 

hypertensieve crisis spelen vasoactieve stoffen een be-

langrijke rol (angiotensine II, endotheline).

De ziekte van Alport is het gevolg van een verandering 

in de collageenstructuur van de GBM, die wordt veroor-

zaakt door een defect in de genen die coderen voor een 

van de ketens van collageen IV (zie verder). De veran-

dering van de GBM-structuur leidt tot een veranderde 

permeabiliteit, met als gevolg hematurie en proteïnurie. 

Permeabiliteitsveranderingen van de GBM kunnen ook 

secundair zijn aan glomerulaire deposities van amyloïd, 

paraproteïnen, of kunnen het gevolg zijn van metabole 

veranderingen zoals bij diabetes mellitus.

De laatste jaren is duidelijk geworden dat beschadiging 

van de viscerale epitheelcellen (podocyten) een belangrij-

ke rol speelt bij de pathogenese van bepaalde vormen van 

focale segmentale glomerulosclerose (FSGS). De viscerale 

epitheelcellen zijn terminaal gedifferentieerde cellen en 

missen het vermogen tot regeneratie na beschadiging. 

De viscerale epitheelcel en de filtratiespleet hebben een 

belangrijke rol bij het handhaven van de grootte-afhan-

kelijke permeabiliteit. Mutaties in podocytaire eiwitten, 

zoals nefrine, podocine, α-actinine-4, CD2-AP, TRPC-6 en 

WT1, leiden tot proteïnurie en FSGS. Een afname van het 

aantal podocyten leidt tot de secundaire FSGS die ken-

merkend is voor veel progressieve nierziekten.

af van de grootte en de fysisch-chemische eigenschappen 

ervan. Immuuncomplexen binden en activeren comple-

ment. De geactiveerde complementfactoren zijn ten dele 

verantwoordelijk voor de ontstekingsreactie (aantrek-

ken van ontstekingscellen, verhoogde vaatwandpermea-

biliteit) en de cellulaire beschadiging (membraanschade 

door het zogenoemde membraan-attackcomplex van 

het complementsysteem). De ontstekingsreactie wordt 

versterkt door een toegenomen expressie van adhesie-

moleculen, een toegenomen productie van cytokinen 

enzovoort. De plaats van de immuuncomplexvorming 

bepaalt de aard van de ontstekingsreactie. Zo zullen 

immuuncomplexen die subendotheliaal gelokaliseerd 

zijn, leiden tot een proliferatieve glomerulonefritis met 

influx van leukocyten, beschadiging van de wand van 

de capillaire lis en zwelling van endotheel. Daarentegen 

zullen subepitheliale deposities (die niet bereikbaar 

zijn voor de ontstekingscellen) vooral leiden tot een 

niet-proliferatieve glomerulopathie met beschadiging 

van het viscerale epitheel. Mesangiale deposities leiden 

vooral tot mesangiumcelproliferatie.

Een bekend voorbeeld van een ziekte waarbij antistof-

fen gericht tegen een intrinsiek antigeen van de GBM 

een rol spelen, is de anti-GBM-glomerulonefritis. Bij im-

munofluorescentieonderzoek wordt een typisch beeld 

van een lineaire immunofluorescentie voor IgG langs de 

wand van de capillaire lis gezien. De ontstekingsreactie 

leidt tot beschadiging van de capillaire liswand, met 

necrose. Deze zogenoemde lisnecrose is verantwoorde-

lijk voor de cellulaire reactie met influx van monocyten 

en proliferatie van de pariëtale epitheelcellen in de 

ruimte van Bowman. Hierdoor ontstaat het typische 

beeld van de zogenoemde extracapillaire glomerulonefritis, 

met vorming van halve manen (crescents; zie figuur 14.30f). 

Slechts in een minderheid van de gevallen van immuun-

complexglomerulonefritis is het betrokken antigeen 

geïdentificeerd. Voorbeelden van antigenen zijn het 

NC-domein van collageen IVα3 (anti-GBM-glomerulo-

nefritis), DNA en histonen (anti-ds-DNA-antistoffen bij 

SLE), exotoxine B (poststreptokokkenglomerulonefri-

tis), thyroglobuline (membraneuze glomerulopathie bij 

auto-immuunthyreoïditis), virale antigenen (membra-

neuze glomerulopathie bij hepatitis B, mesangiocapil-

laire glomerulonefritis bij hepatitis C) en tumorantige-

nen (deposities van CEA in een membraneus patroon bij 

coloncarcinoom).

Een cellulaire immuunrespons speelt mogelijk een 

rol bij de minimal change glomerulopathie. Veron-

dersteld wordt dat de glomerulaire permeabiliteit 

verhoogd wordt door een T-celafhankelijke factor. Ook 

bij het ontstaan van de idiopathische (primaire) focale 

glomerulosclerose (FGS) speelt een circulerende factor 

waarschijnlijk een belangrijke rol. Deze gedachte wordt 

bevestigd door de waarneming dat FGS direct na nier-

transplantatie kan recidiveren en dan behandeld kan 

worden met intensieve plasmaferese.
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is (uitzonderingssituaties met veel extracapillaire proli-

feratie daargelaten). Spontaan herstel is regel, al kunnen 

afwijkingen in de urine gedurende een of enkele jaren 

aanwezig blijven.

De snel progressieve glomerulonefritis is een vorm van glome-

rulonefritis die onbehandeld snel leidt tot een terminale 

nierinsufficiëntie. Histologisch onderscheidt dit beeld 

zich door een proliferatie van pariëtale epitheelcellen en 

influx van macrofagen/monocyten in de ruimte van Bow-

man (extracapillair). Hierdoor ontstaan rond de glomeruli 

de karakteristieke halve manen of crescents. Deze extraca-

pillaire proliferatie is het gevolg van een breuk in de glo-

merulaire wand van de capillaire lis en kan gezien worden 

bij vele vormen van proliferatieve glomerulonefritis. Vaak 

is het aantal aangedane glomeruli dan beperkt (20 tot 

30%). Bij de snel progressieve glomerulonefritiden is het 

percentage aangedane glomeruli meestal > 50 en vaak > 

80. Men onderscheidt drie verschillende groepen aandoe-

ningen op basis van de patronen bij IF-onderzoek.

Het prototype (maar het minst frequent voorkomend) 

is de anti-GBM-nefritis die wordt veroorzaakt door anti-

stoffen gericht tegen een bestanddeel (collageen IV) van 

de glomerulaire basale membraan. Deze antistoffen kun-

nen ook reageren met de alveolaire basale membraan en 

leiden dan tot longbloedingen (ziekte van Goodpasture). Het 

klinische beeld wordt gekenmerkt door een acute nierin-

sufficiëntie, dikwijls met oligurie, en hematurie. Zonder 

behandeling ontstaat meestal in enkele weken tot maan-

den een terminale nierinsufficiëntie. Indien in een vroege 

fase (voordat dialyse noodzakelijk is) wordt begonnen 

met een gecombineerde behandeling met plasmaferese en 

immuunsuppressiva (prednison en cyclofosfamide), zijn 

remissies beschreven. Behandeling in een late fase is niet 

zinvol. Snelle diagnostiek is dus van groot belang. De an-

tistoffen tegen de GBM worden met een ELISA-techniek 

in het serum aangetoond. Sneldiagnostiek is mogelijk 

met behulp van een dot blot test.

Bij ongeveer 50% van de patiënten met een snel progres-

sieve glomerulonefritis vindt men in het nierbiopt het eer-

der beschreven beeld van een extracapillaire proliferatie, 

maar zonder neerslagen van immunologische mediatoren 

(pauci-immuunglomerulonefritis). Van groot praktisch belang 

is de associatie die gevonden is tussen het optreden van 

een snel progressieve glomerulonefritis en de aanwezig-

heid in het serum van antistoffen gericht tegen antigenen 

die voorkomen in het cytoplasma van neutrofiele granu-

locyten (ANCA: antineutrofiele cytoplasmatische antistof-

fen). Bij indirecte immunofluorescentie op in ethanol 

gefixeerde granulocyten worden twee patronen herkend, 

namelijk een diffuse kleuring van het cytoplasma (cANCA) 

en een voornamelijk perinucleaire kleuring (pANCA). Het 

eerste patroon is geassocieerd met de ziekte van Wegener, 

terwijl een perinucleaire aankleuring vooral wordt gezien 

bij microscopische polyarteriitis. cANCA zijn gericht te-

gen neutraal proteïnase 3, een 29 kDa eiwit dat voorkomt 

in de azurofiele granula van de granulocyten. pANCA 

Kernpunten

• Glomerulaire beschadigingen kunnen het gevolg zijn 

van immunologische processen (neerslaan van anti-

stoffen). De aard en lokalisatie van de antistofcom-

plexen bepalen de ernst van de ontstekingsreactie.

• Glomerulaire ziekten die worden gekenmerkt door 

een ontstekingsreactie (proliferatieve glomerulaire 

ziekten) leiden meestal tot een nefritisch syn-

droom; de niet-proliferatieve glomerulaire ziekten 

geven meestal aanleiding tot een nefrotisch syn-

droom of asymptomatische urineafwijkingen.

• Glomerulaire nierziekten kunnen voorkomen in het 

kader van systeemziekten. Bekende voorbeelden 

zijn SLE (immuuncomplexglomerulonefritis), vascu-

litis (snel progressieve glomerulonefritis met voor-

namelijk extracapillaire glomerulonefritis), diabetes 

(glomerulosclerose) en amyloïdose (neerslag van 

amyloïd in glomeruli en bloedvaten).

• Het hemolytisch-uremisch syndroom wordt geken-

merkt door de trias nierinsufficiëntie, hemolyse en 

trombopenie.

• Het syndroom van Alport (hematurie, nierinsuffici-

entie, doofheid) wordt veroorzaakt door mutaties in 

genen die coderen voor de α3-, α4- of α5-ketens van 

collageen IV.

• Aangeboren afwijkingen in de podocyt kunnen 

leiden tot een nefrotisch syndroom, histologisch 

gekenmerkt door het beeld van een focale glome-

rulosclerose.

14.6.4   Klinische syndromen

Het nefritisch syndroom
De acute postinfectieuze glomerulonefritiden zijn voorbeelden 

van acute immuuncomplex-gemedieerde ziektebeelden. 

Het prototype van de postinfectieuze glomerulonefritis 

is de acute poststreptokokkenglomerulonefritis. Deze vorm van 

glomerulonefritis ontstaat na een infectie met bepaalde 

stammen van de bètahemolytische streptokokken van 

groep A. De primaire infectie is meestal een tonsillitis of 

een faryngitis, maar kan ook elders (vooral in de huid) 

gelokaliseerd zijn. Het klassieke klinische beeld wordt 

gekenmerkt door oligurie, hematurie (vleesnaturine, 

dysmorfe erytrocyten en erytrocytencilinders), proteïnu-

rie (meestal minder dan 3 g/etmaal), oedeem en hyperten-

sie. Tussen het begin van de infectie en het ontstaan van 

de glomerulonefritis ligt een latente periode van 10 à 20 

dagen. Bij laboratoriumonderzoek zijn er tekenen van 

een recente streptokokkeninfectie (antistreptolysine O, 

anti-DN-ase-B, antihyaluronidase) en van complement-

verbruik (meestal verlaagd C3, vaak normaal C4). De be-

handeling is symptomatisch (vochtbeperking, zoutbeper-

king, hypertensiebehandeling). Er zijn geen aanwijzingen 

dat plasmaferese of immuunsuppressieve therapie zinvol 
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zeer variabel presenteren. De classificatie is vermeld in ta-

bel 14.19. De ziekte heeft een chronisch beloop en reageert 

meestal op behandeling: bij de milde vormen (stadium II 

of V) kan worden volstaan met prednison, terwijl bij ern-

stiger proliferatieve afwijkingen andere immuunsuppres-

siva moeten worden toegevoegd (tabel 14.18).

Kernpunten

• De acute postinfectieuze glomerulonefritis is het 

prototype van een immuuncomplexglomerulone-

fritis. De klinische verschijnselen van hematurie, 

oedeem en overhydratie ontstaan 10 à 20 dagen na 

de infectie.

• Pulmonaal-renaal syndroom: klinisch beeld, een 

combinatie van nefritisch syndroom en hemoptoë.

• Syndroom van Goodpasture: combinatie van alveo-

laire longbloeding en snel progressieve extracapil-

laire glomerulonefritis.

• Ziekte van Goodpasture: combinatie van alveolaire 

longbloeding en snel progressieve extracapillaire 

glomerulonefritis door antistoffen tegen het NC-

domein van collageen IVα3.

• Een snel progressieve, extracapillaire glomerulo-

nefritis moet onmiddellijk worden behandeld met 

immuunsuppressiva. Plasmaferese kan zinvol zijn.

• Bij patiënten met een acute nierinsufficiëntie en 

glomerulonefritis is de aanwezigheid van antistof-

fen tegen ANCA’s vrijwel bewijzend voor het be-

staan van een vasculitis.

• SLE is een bekende oorzaak van een glomerulone-

fritis.

• Kenmerkend is het voorkomen van antistoffen 

tegen dubbelstrengs DNA.

• SLE kan alle vormen van glomerulonefritis veroor-

zaken.

Het syndroom van Henoch-Schönlein (purpura, gewrichts-

klachten, buikklachten en glomerulonefritis) is een sys-

teemziekte die wordt gekenmerkt door neerslagen van 

IgA in de bloedvaten in en buiten de nier. Deze ziekte 

ontwikkelt zich vaak tot een chronische glomerulone-

fritis, vooral bij volwassenen. Het nut van immuunsup-

pressieve therapie staat ter discussie.

Het hemolytisch-uremisch syndroom manifesteert zich 

met het beeld van een acuut nefritisch syndroom en 

wordt om die reden op deze plaats besproken. Het 

hemolytisch-uremisch syndroom moet worden onder-

scheiden van de trombotische trombocytopenische pur-

pura (TTP). Klinisch worden deze beelden gekenmerkt 

door een microangiopathische hemolyse (anemie, hoog 

LDH, fragmentocyten in het bloeduitstrijkje) en trom-

bopenie, met daarbij in wisselende mate voorkomende 

nierinsufficiëntie, koorts en neurologische stoornissen. 

Bij het hemolytisch-uremisch syndroom staat de nierin-

sufficiëntie voorop, terwijl bij de TTP de neurologische 

zijn gericht tegen myeloperoxidase, alhoewel ook andere 

antigene specificiteiten worden gevonden (lactoferrine, 

elastase, cathepsine G). Hoewel ANCA niet uitsluitend 

worden gevonden bij patiënten met een (renale) vasculitis, 

zijn de sensitiviteit en specificiteit voor het stellen van de 

diagnose vasculitis bij een patiënt met een acute nierinsuf-

ficiëntie zeer hoog (meer dan 90%). Heel recent is aange-

toond dat bij patiënten met een pauci-immuunglomeru-

lonefritis ook antistoffen tegen LAMP-2 (een lysosomaal 

membraaneiwit) voorkomen. Dit eiwit komt niet alleen 

op de lysosomale membraan maar ook op de celmembraan 

van neutrofiele granulocyten en endotheelcellen tot ex-

pressie. Interessant is de overeenkomst tussen LAMP-2 en 

een eiwit (adhesine) dat voorkomt op gramnegatieve bac-

teriën. Deze bevinding suggereert dat bacteriële infecties 

wellicht leiden tot de vorming van deze antistoffen, die via 

activatie van de neutrofiele granulocyt en endotheelschade 

leiden tot het beeld van de renale vasculitis. 

De ziekte van Wegener is een vorm van necrotiserende 

vasculitis die wordt gekenmerkt door het voorkomen van 

granulomateuze ontstekingen in neusbijholten, nasofa-

rynx en longen. Ook andere orgaansystemen kunnen aan-

gedaan zijn en polyneuropathie, artralgieën en purpura 

kunnen voorkomen. Ook bij de microscopische polyarteriitis 

is sprake van een necrotiserende ontsteking van de bloed-

vaten, maar de typische granuloomvorming en de pre-

dilectie voor afwijkingen in het KNO-gebied ontbreken. 

De vasculitis kan verscheidene orgaansystemen betreffen 

(longen, huid, gewrichten, lever), maar kan ook beperkt 

zijn tot de nier (renal-limited vasculitis).

Bij een derde groep patiënten met snel progressieve 

glomerulonefritis (15 tot 50%) vindt men in het nierbiopt 

extracapillaire proliferatie met granulaire immuundepo-

sities in het mesangium en langs de wand van de capil-

laire lis, hetgeen suggereert dat immuuncomplexen een 

rol spelen in de pathogenese. Vaak wijzen het patroon van 

de immuundeposities en de aanvullende gegevens op een 

onderliggende aandoening (bijvoorbeeld postinfectieuze 

glomerulonefritis, IgA-nefropathie, henoch-schönlein-

purpura, SLE, dense deposit disease), maar soms is er geen 

duidelijke oorzaak. Vaak zijn er dan wel aspecifieke klini-

sche verschijnselen zoals koorts en algemene malaise, en 

ook kunnen bij laboratoriumonderzoek afwijkingen wor-

den gevonden (verlaagd complement, cryoglobulinen).

De genoemde vormen van extracapillaire glomerulone-

fritis reageren meestal goed op behandeling met cyclofos-

famide en prednison (tabel 14.18). Indien patiënten zich 

presenteren met een dialyseafhankelijke nierinsufficiën-

tie, moet plasmaferese worden overwogen.

De glomerulaire aandoeningen die kunnen voorkomen 

bij de systemische lupus erythematodes (SLE-nefritis) nemen 

een bijzondere plaats in. SLE is het prototype van een 

auto-immuunziekte en wordt gekenmerkt door het vóór-

komen van autoantistoffen gericht tegen DNA, histonen 

en nucleosomen. Vorming van immuuncomplexen in situ 

leidt tot een ontstekingsreactie. In de nier kan SLE zich 
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stoornissen overheersen. Lange tijd is gedacht dat deze 

ziektebeelden behoorden tot het spectrum van één 

ziekte-entiteit. De ontdekking dat een verminderde of 

afwezige activiteit van het von-willebrandfactor cleaving 

protease verantwoordelijk is voor het ontstaan van TTP 

heeft ons inzicht gegeven in de pathogenese van de ziek-

te (zie paragraaf 8.4). Bepaling van de activiteit van het 

enzym maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen 

TTP en het hemolytisch-uremisch syndroom. Door de 

verminderde activiteit van het vWF-cleaving protease 

ontstaan grote vWF-multimeren in het plasma die aan-

leiding geven tot trombocytenaggregatie. Kenmerkend 

voor TTP zijn dan ook de trombocytenrijke, fibrinearme 

trombi die kunnen voorkomen in alle orgaansyste-

men, zoals hersenen, hart, pancreas en nieren. Bij het 

Tabel 14.19 Indeling van glomerulonefritis bij SLE 
volgens de ISN/RPS-classificatie (2003).

stadium I minimale afwijkingen (wel deposities in het 
mesangium in IF)

stadium II mesangiaal-proliferatieve glomerulonefritis

stadium III focale proliferatieve glomerulonefritis (< 50% van 
de glomeruli)

stadium IV diffuse proliferatieve glomerulonefritis (> 50% 
van de glomeruli)

stadium V membraneuze glomerulopathie

stadium VI chronische scleroserende glomerulonefritis 
(> 90% gescleroseerde glomeruli)

ISN: International Society of Nephrology; RPS: Renal Pathology Society; 
SLE: systemische lupus erythematodes.

Tabel 14.18 Enkele veelgebruikte behandelingsschema’s voor glomerulonefritiden.

snel progressieve glomerulonefritis:
a. ANCA-geassocieerde glomerulonefritis (non-oligurisch):

 − cyclofosfamide 2 mg/kg/dag gedurende 12 weken, daarna 1,5 mg/kg/dag. Cyclofosfamide wordt meestal 3 maanden na bereiken van een remis-
sie vervangen door azathioprine 1,5-2 mg/kg/dag. Na 18 maanden wordt de azathioprine afgebouwd met 25 mg per 4-6 weken

 − prednison 1 mg/kg/dag gedurende 1-4 weken; daarna afbouwen zodat na 12 weken een dosering van 0,25 mg/kg/dag wordt bereikt. Onder-
houdsdosis daarna 10 mg/dag. Vanaf 12 maanden wordt de prednison afgebouwd en gestaakt 
indien oligurie bestaat: plasmaferese toevoegen

b. anti-GBM-glomerulonefritis (non-oligurisch):
 − cyclofosfamide 2-3 mg/kg/dag
 − prednison 1 mg/kg/dag
 − plasmaferese 

totale behandelingsduur: 6-12 weken, eventueel langer, afhankelijk van de anti-GBM-titer 
(indien de patiënt bij presentatie dialyseafhankelijk is, is de kans op herstel verwaarloosbaar klein; behandeling in deze fase lijkt dan ook zinloos)

SLE-glomerulonefritis:
 − voor stadium II en V (zie tabel 14.19) wordt volstaan met prednison
 − voor stadium III en IV is behandeling met andere immuunsuppressiva noodzakelijk. Veelgebruikt zijn combinaties met prednison en cyclofosfamide. 

Vanwege de toxiciteit (infertiliteit) wordt de cyclofosfamide soms vervangen door het mogelijk iets minder effectieve azathioprine. Het minder toxi-
sche, nieuwe immuunsuppressivum mycofenolaatmofetil (in een dosering van 2 dd 1000 mg) lijkt een belangrijke aanwinst ter vervanging van cyclo-
fosfamide (en azathioprine). Veelgebruikte schema’s zijn:
• schema 1 (Euro-Lupus-schema):

 • cyclofosfamide i.v. 500 mg elke 2 weken gedurende 3 maanden; vervolgens azathioprine 2 mg/kg/dag gedurende ten minste 2-4 jaar (zo 
nodig kan azathioprine worden vervangen door mycofenolaatmofetil)

 • methylprednisolon i.v. 750 mg op dag 1, 2 en 3
 • prednison p.o. 1 mg/kg/dag gedurende vier weken, afbouwen met 5 mg per twee weken tot onderhoudsbehandeling met 7,5-10 mg/dag

• schema 2:
 • azathioprine 2 mg/kg/dag
 • methylprednisolon 1 g i.v. op dag 1, 2, 3, 14, 15, 16, 42, 43, 44
 • prednison 20 mg/dag t/m 20 weken, 15 mg/dag t/m 28 weken, en hierna 10 mg/dag

• schema 3:
 • mycofenolaatmofetil 2 dd 1000 mg gedurende 6 maanden; vervolgens azathioprine 2 mg/kg/dag
 • prednison per os 1 mg/kg/dag gedurende 4 weken, daarna 0,75 mg/kg/dag en 0,5 mg/kg/dg gedurende telkens 4 weken, en daarna afbou-

wen met 5 mg per 4 weken tot onderhoudsbehandeling met 7,5-10 mg/dag

membraneuze glomerulopathie:
 − schema 1:

• cyclofosfamide 1,5 mg/kg/dag gedurende zes maanden
• prednison 0,5 mg/kg om de dag gedurende zes maanden
• methylprednisolon 1 g i.v. op dag 1, 2, 3, 61, 62, 63, 121, 122, 123

 − schema 2:
• ciclosporine 4-5 mg/kg/dag gedurende 12 maanden
• prednison 0,15 mg/kg/dag gedurende 12 maanden

minimal change glomerulopathie/focale glomerulosclerose:
• prednison 1 mg/kg/dag gedurende minimaal 12-16 weken; dosisreductie met 25 mg per drie weken tot 25 mg; vervolgens per vier weken met 5 

mg verlagen
 − bij frequente recidieven:

• prednison (als boven) in combinatie met cyclofosfamide 2,0-2,5 mg/kg/dag gedurende 12 weken (bij mannen met kinderwens 8 weken). Mogelijk 
kan de prednison in dit schema sneller worden afgebouwd

 − of:
• ciclosporine 4-5 mg/kg/dag gedurende minimaal een jaar (meestal in combinatie met lage dosis prednison)

ANCA: antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen; GBM: glomerulaire basale membraan; SLE: systemische lupus erythematodes.
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hemolytisch-uremisch syndroom staat endotheelbe-

schadiging centraal in de pathogenese. Endotheelschade 

bevordert het ontstaan van fibrinerijke trombi, die bij 

het hemolytisch-uremisch syndroom vooral voorkomen 

in de nier en zelden in organen, zoals hersenen, hart en 

pancreas. Het hemolytisch-uremisch syndroom komt 

vooral bij kinderen voor. De endotheelschade wordt hier 

veroorzaakt door een door bepaalde stammen van E. coli 

geproduceerd toxine (verocytotoxine) dat vrijkomt tij-

dens darminfecties. Kenmerkend is de prodromale fase 

met bloederige diarree. Ook infecties met Shigella, neu-

raminidase producerende S. pneumoniae en hiv kunnen 

een dergelijk beeld veroorzaken. De prognose van deze 

vorm van het hemolytisch-uremisch syndroom is meest-

al goed. Bij volwassenen en sommige kinderen komen 

ook andere, niet met diarree geassocieerde vormen van 

het hemolytisch-uremisch syndroom voor. Opvallend is 

soms het familiaire karakter. Inmiddels is aangetoond 

dat de endotheelschade vaak het gevolg is van een ver-

hoogde activatie van complement door een verminderde 

activiteit van in het serum (factor H, factor I) of op de 

celmembraan (membraan-cofactor proteïne) voorko-

mende remmers, de aanwezigheid van antistoffen tegen 

factor H, of een verhoogde intrinsieke activiteit van 

complement C3 of factor B. Deze defecten (veranderde 

activiteit) kunnen veelal niet worden aangetoond door 

het meten van de plasmaconcentraties van de genoemde 

eiwitten. Betrouwbare assays voor het meten van de 

activiteit ontbreken. Daarom zijn we aangewezen op 

analyse van mutaties in de coderende genen en het bepa-

len van antistoffen. Het toegenomen inzicht in de pa-

thogenese biedt een verklaring voor de effectiviteit van 

behandeling met plasma-infusie of plasmaferese. Vaak 

is de behandeling toch niet succesvol en ontstaat een ir-

reversibele nierinsufficiëntie. Het nut van remmers van 

complementactivatie wordt onderzocht (eculizumab; 

zie paragraaf 8.2).

Andere vormen van trombotische microangiopathie 

komen voor bij intravasale stolling, hypertensieve cri-

sis, gebruik van bepaalde medicamenten (ciclosporine, 

clopidogrel), het antifosfolipidensyndroom en na been-

mergtransplantatie.

Kernpunten

• Het hemolytisch-uremisch syndroom wordt geken-

merkt door de trias nierinsufficiëntie, hemolyse en 

trombopenie.

• Er zijn twee vormen van HUS:

 − typische HUS = diarree-geassocieerd;

 − atypische HUS = niet-diarree-geassocieerd.

• Nieuwe inzichten in de pathogenese van aHUS: 

afwijkingen in complementregulerende eiwitten 

spelen een belangrijke rol.

Het nefrotisch syndroom
Het nefrotisch syndroom wordt gekenmerkt door een ver-

lies van plasma-eiwitten in de urine door een verhoogde 

doorlaatbaarheid van de glomeruli. De kernsymptomen 

van het nefrotisch syndroom zijn sterke proteïnurie 

(> 3,5 g/dag), hypoproteïnemie (serumalbumineconcen-

tratie < 25-30 g/l) en oedeem. De oedemen zijn gelokali-

seerd op de plaatsen waar de hoogste hydrostatische druk 

voorkomt: na bedrust komt oedeem voor aan het gelaat, 

aan de handen en op de rug, na lopen aan de benen. De 

oedemen kunnen enorme afmetingen aannemen. Vaak is er 

sprake van hyperlipoproteïnemie, die zich vooral uit in een 

verhoogd serumcholesterol- en serumtriglyceridengehalte.

De mate van hypoalbuminemie is niet altijd evenredig 

aan het meetbare eiwitverlies in de urine; een gedeelte 

van het gefiltreerde eiwit wordt door terugresorptie in 

de proximale tubulus afgebroken tot aminozuren. Deze 

tubulaire factor neemt af bij een verminderde nierfunctie. 

Hypoalbuminemie ontstaat als het totale verlies van eiwit 

de synthesesnelheid van eiwit door de lever overschrijdt.

De oedeemvorming werd in vroeger jaren toegeschre-

ven aan de hypoalbuminemie. De hypoalbuminemie leidt 

tot een daling van de colloïdosmotische druk van het 

plasma. Daardoor treedt in de capillairen gemakkelijk 

extracellulaire vloeistof uit het vaatcompartiment. Ten 

gevolge hiervan ontstaat een daling van het circulerende 

bloedvolume, waardoor de volumeregeling wordt geprik-

keld met als gevolg een sterke terugresorptie van water 

en zout door de nieren. Zo ontstaat oedeem. De mate van 

oedeemvorming hangt dus af van de hypoproteïnemie 

enerzijds en van de zoutopname anderzijds. Bij een on-

beperkte zoutopname ontstaan oedemen wanneer het 

albuminegehalte van het plasma daalt onder 25 tot 30 g/l. 

Deze klassieke verklaring voor het ontstaan van oedeem 

wordt heden ten dage betwijfeld. Bij sommige patiënten 

met een nefrotisch syndroom vindt men namelijk een ho-

gere bloeddruk en een gestegen bloedvolume. Men moet 

aannemen dat bij deze patiënten de water- en zoutreten-

tie die tot oedeem heeft geleid niet secundair, maar ten 

minste voor een gedeelte primair is. Over het mechanisme 

bestaat nog geen duidelijkheid, al zijn er aanwijzingen 

voor een verminderde gevoeligheid van de nier voor atri-

aal natriuretisch peptide, en een verhoogde activiteit van 

ENaC (het epitheliale natriumkanaal in de verzamelbuis).

Hyperlipoproteïnemie wordt niet bij alle patiënten met 

een nefrotisch syndroom gezien. In typische gevallen kan 

het serum melkwit van kleur worden. De oorzaak van 

de hyperlipoproteïnemie is niet zeker. Bij de individuele 

patiënt bestaat dikwijls een (duidelijke) negatieve cor-

relatie tussen het albumine- en het cholesterolgehalte in 

het serum.

Bij patiënten met een nefrotisch syndroom kunnen 

belangrijke eiwitten met de urine verloren gaan, hetgeen 

leidt tot complicaties zoals infecties (verlies van immuno-

globulinen) en verhoogde tromboseneiging (door verlies 

van eiwitten die betrokken zijn bij stolling/fibrinolyse), 
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nefritis, die vaker voorkomt met een nefrotisch syndroom 

dan met een nefritisch syndroom. In uitzonderingsgeval-

len kan er een spontane remissie ontstaan, maar meestal 

ontwikkelt zich een nierinsufficiëntie. In veel landen, niet 

in Nederland, is mesangiocapillaire glomerulonefritis type I ge-

associeerd met een type II-cryoglobulinemie en hepatitis C. In het 

geval van een idiopathische vorm van MPGN is immuun-

suppressieve behandeling meestal niet zinvol. Indien de 

MPGN voorkomt in het kader van een cryoglobulinemie 

of hepatitis C-infectie, kan behandeling met plasmafe-

rese, immuunsuppressiva of interferon (eventueel gecom-

bineerd met ribavirine) worden overwogen.

Een chronisch progressieve nierinsufficiëntie waarbij het 

nefrotisch syndroom dikwijls sterk op de voorgrond staat, 

wordt gezien bij diabetische glomerulosclerose en bij amy-

loïdose. Diabetische glomerulosclerose (zie ook paragraaf 20.8) 

ontstaat zowel bij patiënten met diabetes mellitus type 

1 als bij patiënten met type 2. Microalbuminurie (30-300 

mg/24 uur) is het eerste teken van diabetische nefropathie. 

Manifeste proteïnurie (> 500 mg eiwit/24 uur) en nierinsuf-

ficiëntie ontstaan gemiddeld vijftien jaar na het begin van 

de diabetes. De incidentie van diabetische nefropathie is 

de afgelopen decennia geleidelijk afgenomen van 30 naar 

10-20%, vooral door de betere instelling van de diabetes en 

behandeling van de bloeddruk. De diabetische nefropathie 

behandelt men bij voorkeur met ACE-remmers of ARB’s. 

Amyloïdose van de nieren kan zich voordoen bij chronische 

ontstekingsprocessen en bij paraproteïnemie (zie para-

graaf 9.5). Indien geen behandeling wordt ingesteld, is 

het beloop meestal progressief. Bij amyloïdose kan ook bij 

progressief nierfunctieverlies een massaal nefrotisch syn-

droom aanwezig blijven. De therapie bestaat uit behande-

ling van de onderliggende oorzaak (antibiotica bij infecties, 

anti-TNF-α-preparaten bij reumatoïde artritis, immuun-

suppressiva en beenmergtransplantatie bij plasmacelafwij-

kingen met AL-amyloïdose). Colchicine remt de vorming 

van amyloïd en is met succes toegepast ter preventie van 

amyloïdose bij familiaire Middellandse Zeekoorts.

Niervenetrombose is in het verleden ook beschouwd als 

een oorzaak van het nefrotisch syndroom, omdat deze 

twee afwijkingen nogal eens samen voorkomen. Later is 

duidelijk geworden dat niervenetrombose, voor zover niet 

secundair aan een afsluiting door tumorgroei, vrijwel altijd 

een complicatie is van het nefrotisch syndroom. Bij een 

patiënt met een nefrotisch syndroom en een longembolie 

moet aan deze mogelijkheid worden gedacht. De inciden-

tie van niervenetrombose is het hoogst bij patiënten met 

een membraneuze glomerulopathie. Sommige auteurs 

adviseren patiënten met een ernstig nefrotisch syndroom 

(serumalbumine < 20 g/l) profylactisch met antistolling te 

behandelen.

Bij alle nefrotische syndromen is symptomatische behan-

deling van de oedemen aangewezen. De therapie bestaat uit 

beperking van de zoutopname en een soms zeer intensieve 

behandeling met diuretica. De behandeling onderscheidt 

zich niet wezenlijk van die bij decompensatio cordis. Vaak 

anemie (door verlies van erytropoëtine) en hypothyreoïdie 

(door verlies van thyroxinebindend globuline).

De prognose en behandeling van een patiënt met het 

nefrotisch syndroom is afhankelijk van de onderliggende 

nieraandoening. De karakteristieken van het eiwitlek zeg-

gen ook iets over de prognose. De prognose is gunstiger 

als het eiwitlek vooral kleinere moleculen zoals albumine 

of transferrine betreft; men spreekt dan van een selectieve 

proteïnurie. Het quotiënt van de klaringen van IgG en al-

bumine (of transferrine) wordt gebruikt als maat voor de 

selectiviteit: is het quotiënt kleiner dan 0,20, dan noemt 

men de proteïnurie selectief.

De minimal change glomerulopathie is de belangrijkste oor-

zaak van het nefrotisch syndroom bij kinderen en jonge 

volwassenen. De glomerulaire schade leidt vooral tot ver-

lies van het negatief geladen en relatief kleine albumine. 

De proteïnurie is dan ook selectief. In het urinesediment 

vindt men korrel- en vetcilinders, maar meestal weinig 

of geen cellen of celcilinders. Er bestaat vrijwel altijd een 

sterke hyperlipoproteïnemie. De ziekte geneest meestal; 

soms spontaan, vaak na behandeling met glucocorticoï-

den. Typerend is het beloop met frequente recidieven van 

het nefrotisch syndroom. In die gevallen is behandeling 

met cyclofosfamide of ciclosporine zinvol (zie tabel 14.18).

De primaire (idiopathische) focale glomerulosclerose kan 

aanvankelijk een sterke gelijkenis tonen met de minimal 

change glomerulopathie. De kenmerkende afwijkingen 

komen slechts in een beperkt aantal glomeruli voor, en 

kunnen in een biopt gemakkelijk worden gemist. Er zijn 

vele oorzaken van focale glomerulosclerose (zie tabel 

14.16). De primaire vorm gaat gepaard met een nefrotisch 

syndroom. Behandeling is mogelijk met glucocorticoïden 

of calcineurineremmers.

Het nefrotisch syndroom bij membraneuze glomerulopa-

thie begint sluipend en heeft een wisselend beloop. Meer 

dan 80% van de patiënten is ouder dan 30 jaar. In 10 tot 

30% van de gevallen is er een onderliggende oorzaak. In 

25% van de gevallen ontstaat een spontane remissie en 

bij nog eens 25% ziet men een partiële remissie waarbij 

weliswaar een matige proteïnurie aanwezig blijft, maar de 

nierfunctie niet verslechtert. Alhoewel het nefrotisch syn-

droom kan reageren op immuunsuppressieve therapie, 

is het – gelet op het hoge spontane remissiepercentage 

– beter alleen een symptomatische behandeling van het 

oedeem in te stellen zolang de nierfunctie ongestoord is. 

Bij 40 tot 50% van de patiënten ontstaat uiteindelijk een 

terminale nierinsufficiëntie. Zodra het serumcreatinine 

gaat stijgen, wordt de kans op een spontane remissie ver-

waarloosbaar klein. Dan is behandeling met prednison in 

combinatie met cyclofosfamide of ciclosporine aangewe-

zen, omdat hiermee de progressie van de nierinsufficiën-

tie kan worden voorkomen (zie tabel 14.18).

De idiopathische mesangiocapillaire glomerulonefritis type 

I, ook wel aangeduid als membranoproliferatieve glo-

merulonefritis (MPGN), is een vorm van een chronische 

proliferatieve immuuncomplex-gemedieerde glomerulo-
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rulonefritis komt vrijwel altijd hypertensie voor. Dikwijls 

neemt de proteïnurie af wanneer de GFR daalt onder 20 

ml/min. De ziekte eindigt in terminale nierinsufficiëntie. 

Er bestaat geen therapeutische behandeling van chroni-

sche glomerulonefritis. De achteruitgang kan wel worden 

vertraagd, onder andere door intensieve antihypertensie-

ve en antiproteïnurische therapie (zie paragraaf 14.4.3).

In onze streken is de IgA-nefropathie waarschijnlijk de 

meest frequente oorzaak van chronische glomerulonefri-

tis. De IgA-nefropathie (ofwel ziekte van Berger) wordt 

gekenmerkt door deposities van IgA in het mesangium. 

IgA-nefropathie is een zeer variabel ziektebeeld, zowel 

wat betreft kliniek als wat betreft histologie. Vaak is er 

sprake van alleen persisterende glomerulaire hematurie 

(zie verder), waarbij de ziekte zich presenteert met epi-

sodes van macroscopische hematurie, vaak onmiddellijk 

aansluitend aan een infectie. Soms is er sprake van een 

chronische glomerulonefritis; weinig frequent is er sprake 

van een presentatie met een nefrotisch syndroom of een 

snel progressieve nierinsufficiëntie. Patiënten met een 

IgA-nefropathie met proteïnurie, hypertensie en/of een 

gestoorde nierfunctie hebben een ongunstige prognose. 

In dergelijke gevallen kan behandeling met prednison (al 

of niet in combinatie met cyclofosfamide of azathioprine) 

worden overwogen.

Het verloop van hereditaire nefritis met perceptiedoof-

heid (ziekte van Alport) is bijna altijd hetzelfde als van 

chronische glomerulonefritis. Bij elektronenmicrosco-

pisch onderzoek vindt men meestal een kenmerkende 

gelaagdheid in de glomerulaire basale membraan (zie 

figuur 14.31), al kunnen deze afwijkingen vooral bij jonge 

patiënten ontbreken. De klassieke vorm wordt geken-

merkt door een X-gebonden overerving met wisselende 

penetrantie; de ziekte verloopt bij mannen gewoonlijk 

ernstiger dan bij vrouwen. De perceptiedoofheid is niet 

obligaat aanwezig. Biochemische analyse toont een afwij-

king in de α
5
-ketens van collageen type IV als gevolg van 

mutaties in het op het X-chromosoom gelegen gen. Naast 

de klassieke vorm van de ziekte van Alport komen ook 

autosomaal recessieve en dominante vormen voor; in deze 

gevallen zijn er afwijkingen gevonden in genen op het 

tweede chromosoom, die coderen voor de α
3
- en α

4
-ketens 

van collageen type IV.

Asymptomatische urineafwijkingen
Asymptomatische proteïnurie kan het eerste symptoom zijn 

van een zich ontwikkelend ernstig nierlijden. De aandoe-

ning is onschuldig van aard als de proteïnurie alleen in 

staande houding aanwezig is (orthostatische proteïnurie). 

Vaak is de proteïnurie het gevolg van chronische nier-

schade door hypertensie of atherosclerose. Proteïnurie 

(> 1 g/dag) is een belangrijke voorspeller van progressief 

nierfunctieverlies. Patiënten met proteïnurie dienen be-

handeld te worden met ACE-remmers of ARB’s, waarbij 

het streven is de proteïnurie te reduceren tot < 0,5-1 g/dag. 

Bij een persisterende proteïnurie > 1 g/dag is aanvullende 

zal een combinatie van diuretica nodig zijn, waarbij soms 

remming van het effect van aldosteron nodig is (zie para-

graaf 14.4.3 voor de behandeling van de bloeddruk).

De verhoogde incidentie van hart- en vaatziekten bij pa-

tiënten met een langer bestaand nefrotisch syndroom wordt 

toegeschreven aan het atherogene lipidenprofiel (verhoogd 

LDL-cholesterol, verlaagd HDL-cholesterol, hypertriglyce-

ridemie), in combinatie met de vaak eveneens aanwezige hy-

pertensie of met de nierfunctiestoornis. Het lipidenprofiel 

kan door behandeling met HMG-CoA-reductaseremmers 

of fibraten gedeeltelijk worden gecorrigeerd. Een dergelijke 

behandeling moet worden overwogen als men verwacht dat 

het nefrotisch syndroom langdurig zal blijven bestaan. Er 

zijn aanwijzingen dat de behandeling van hypercholestero-

lemie ook de achteruitgang van de nierfunctie vertraagt.

In het verleden werden patiënten met een nefrotisch 

syndroom vaak behandeld met een eiwitrijk dieet, vanuit de 

verwachting dat het serumalbumine daardoor zou kunnen 

stijgen. Dit blijkt echter niet het geval. Eiwitrijke voeding 

veroorzaakt dilatatie van de afferente glomerulaire arterio-

len, waardoor glomerulaire hyperfiltratie ontstaat. Dit leidt 

niet alleen tot een toename van de proteïnurie, maar zou 

zelfs de progressie van het nierlijden kunnen versnellen. Bij 

een normale nierfunctie is een dagelijkse opname van 1 tot 

1,2 g eiwit/kg lichaamsgewicht voldoende.

Kernpunten

• De minimal change nefropathie is de meest voor-

komende oorzaak van het nefrotisch syndroom 

bij kinderen. Kenmerkend is de goede respons op 

behandeling met prednison.

• De incidentie van focale glomerulosclerose neemt 

toe.

• Er bestaan nieuwe inzichten in de functie van de 

podocyt.

• De membraneuze glomerulopathie is de meest 

voorkomende oorzaak van het nefrotisch syndroom 

bij volwassenen.

• Secundaire oorzaken van nefrotisch syndroom zijn:

 − diabetes mellitus;

 − amyloïdose.

Chronische glomerulonefritis
Als een glomerulonefritis niet geneest, gaat ze over in een 

chronische vorm. Chronische glomerulonefritis is een kli-

nisch bruikbare, maar vrij vage term omdat de oorzaken 

van het ziektebeeld sterk kunnen verschillen. De ziekte 

gaat gepaard met proteïnurie, soms van zodanige omvang 

dat van een nefrotisch syndroom gesproken moet worden. 

Ook zijn er vrijwel altijd sedimentafwijkingen: erytrocy-

ten, leukocyten en (cel)cilinders. De tijdsduur waarover 

de chronische glomerulonefritis zich ontwikkelt, kan 

variëren van twee tot veertig jaar. Het beloop is meestal 

continu progressief. In het beloop van chronische glome-
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trauma in 1997 al eens bloed in de urine te zijn vastge-

steld. Over de aard van de hematurie is geen informatie 

beschikbaar. Het serumcreatinine was toen 88 μmol/l. 

De patiënt is nadien nooit gecontroleerd.

Bij lichamelijk onderzoek is de bloeddruk verhoogd, 

met waarden van 180/110 mmHg. Verder zijn er geen 

afwijkingen. Het laboratoriumonderzoek is als volgt: 

serumcreatinine 180 μmol/l, natrium 143 mmol/l, ka-

lium 4,2 mmol/l, bicarbonaat 28 mmol/l, ureum 10,5 

mmol/l, calcium 2,26 mmol/l, fosfaat 0,91 mmol/l, al-

bumine 39 g/l, cholesterol 6,3 mmol/l, Hb 9,9 mmol/l. 

De urine bevat bijna 10 g eiwit en 15 mmol creatinine/

dag. De endogene creatinineklaring (U × V/P) is dus 58 

ml/min. Het urinesediment laat meer dan 50 erytrocy-

ten per gezichtsveld zien, met veel dysmorfe erytrocyten 

en ook duidelijk erytrocytencilinders. Bij echografisch 

onderzoek worden twee nieren gezien met beide een 

lengte van 11,5 cm (normaal).

Er is bij de patiënt dus sprake van een nierinsuffici-

entie van renale origine, waarschijnlijk op basis van een 

glomerulaire nieraandoening. De ernstige proteïnurie en 

het afwijkende urinesediment zijn hier bewijzend voor. 

Het is op dit moment niet duidelijk of er sprake is van 

een acute of van een chronische nierinsufficiëntie. De 

patiënt heeft geen klachten die wijzen op een systeem-

ziekte en hij heeft evenmin afwijkingen bemerkt aan de 

hoeveelheid en het aspect van de urine. Dit pleit tegen 

een acute nierinsufficiëntie. De in 1997 vastgestelde 

hematurie suggereert dat er misschien al langer sprake 

is van een onderliggende glomerulaire nierziekte, al is 

toen geen onderzoek van het urinesediment uitgevoerd, 

hetgeen essentieel is om onderscheid te maken tussen 

urologische en renale oorzaken van hematurie.

De berekende endogene creatinineklaring bedraagt 

58 ml/min, een getal waarbij de homeostatische func-

ties van de nier nog gehandhaafd kunnen worden, zoals 

ook blijkt uit de vrijwel normale uitslagen van het bloed-

onderzoek wat betreft fosfaat, bicarbonaat en Hb. Het 

serumalbuminegehalte van 39 g/l contrasteert enigs-

zins met de ernstige proteïnurie. Er is dus geen sprake 

van een echt nefrotisch syndroom.

Dergelijke bevindingen zien we vooral bij secundaire 

focale glomerulosclerose. De normale niergrootte bij 

echografisch onderzoek toont aan dat we niet te maken 

hebben met een lang bestaande nierinsufficiëntie. Het 

is dan ook noodzakelijk en gerechtvaardigd een nierbi-

opsie te doen voor het stellen van een diagnose.

Aanvullend serologisch onderzoek wordt nog wel ver-

richt, maar de specificiteit en sensitiviteit van dergelijk 

onderzoek is bij patiënten met een vrij traag verlopende 

nierinsufficiëntie enigszins beperkt. Bij de patiënt 

worden geen antinucleaire antistoffen gevonden, de 

gehalten van complement C3 en C4 zijn normaal en het 

IgA-gehalte is 0,98 g/l (normaal).

Na behandeling van de bloeddruk (een verhoogde 

bloeddruk is een contra-indicatie voor het verrichten 

van een nierbiopsie) wordt de biopsie uitgevoerd. Bij 

lichtmicroscopisch onderzoek blijkt 50% van de glo-

meruli volledig gescleroseerd, hetgeen nog maar eens 

diagnostiek naar de oorzaak aanbevolen, zeker indien er 

sprake is van erytrocyturie of verminderde nierfunctie. 

Bij de diagnostiek van microscopische hematurie is het vooral 

van belang vast te stellen of de hematurie van glome-

rulaire oorsprong is of een urologische oorzaak heeft. 

De aanwezigheid van dysmorfe erytrocyten of erytrocy-

tencilinders bewijst een glomerulaire oorzaak; in zo’n 

geval kan de patiënt veel onnodig urologisch onderzoek 

worden bespaard. De glomerulaire hematurie kan soms 

macroscopisch zichtbaar worden na inspanning of tijdens 

infecties (benigne, recurrente hematurie). Bij geïsoleerde 

glomerulaire hematurie is het routinematig uitvoeren van 

een nierbiopsie niet zinvol. Doet men dit toch om spe-

ciale redenen, dan vindt men vaak een IgA-nefropathie. 

In afwezigheid van proteïnurie is de prognose meestal 

gunstig.

Bij andere patiënten met een geïsoleerde hematurie 

kan men bij elektronenmicroscopisch onderzoek zeer 

dunne basale membranen zien. Dergelijke dunne basale 

membranen kunnen worden gevonden bij patiënten met 

een vroege fase van de ziekte van Alport. In andere geval-

len spreken we van een dunnebasalemembraannefropathie. In 

een aantal gevallen zijn bij deze patiënten aanwijzingen 

gevonden voor stoornissen in de samenstelling van de 

α
4
-ketens van collageen IV. Vooralsnog lijkt het erop dat 

deze afwijking relatief onschuldig is en niet tot nierinsuf-

ficiëntie leidt.

Kernpunt

• Glomerulaire hematurie bij patiënten met een 

normale nierfunctie (zonder proteïnurie) wordt wel 

benigne glomerulaire hematurie genoemd. Dit is 

de meest voorkomende nefrologische aandoening, 

meestal op basis van een onderliggende glomeru-

laire ziekte (IgA-nefropathie) of een afwijking van 

de basale membraan (dunnebasalemembraanne-

fropathie). De prognose is meestal gunstig (95%).

  Intermezzo 14.3 

Nierinsufficiëntie

Een 31-jarige man wordt verwezen in verband met een 

bij een keuring gevonden hoge bloeddruk. De huisarts 

verrichtte al bloedonderzoek, waarbij een verhoogd 

serumcreatinine van 200 μmol/l werd vastgesteld. Bij 

het bezoek aan de polikliniek meldt de patiënt geen spe-

cifieke klachten, met name geen koorts, geen huidaf-

wijkingen, geen veranderingen in het mictiepatroon, 

geen macroscopische hematurie. Wel heeft hij al langer 

dan een jaar frequent hoofdpijn. Hij wordt behandeld in 

verband met een familiaire hypercholesterolemie. In de 

familie komen geen nierziekten voor, doofheid evenmin. 

Er zijn dus geen aanwijzingen voor het syndroom van 

Alport. Bij navraag blijkt er bij onderzoek na een buik-
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(figuur I.14.2). Het nierfunctiebeloop, weergegeven als 

1000/Screat, toont aanvankelijk een initiële daling als 

gevolg van de betere bloeddrukregulatie, maar is het 

laatste jaar duidelijk gestabiliseerd. Vooralsnog is er 

geen reden voor immuunsuppressieve behandeling.

bewijst hoe groot de reservecapaciteit van de nieren is. 

De overige glomeruli tonen alle duidelijke afwijkingen, 

met een toename van mesangiale cellen en matrix, 

focale en segmentale endocapillaire proliferatie en 

tevens extracapillaire proliferatie met in 20% van de 

glomeruli recente crescents. Enkele glomeruli tonen 

ook segmentale sclerose en adhesies, hetgeen past bij 

focale glomerulosclerose. Er zijn tekenen van tubulo-

interstitiële fibrose. Daarnaast zijn er afwijkingen van de 

arteriolen met hyalinose en endotheelzwelling, passend 

bij de hypertensie. Bij immunofluorescentieonderzoek 

zijn er vooral mesangiaal forse deposities van IgA en C3, 

in mindere mate in de wand van de capillaire lis. Het 

biopt is kenmerkend voor een gevorderd stadium van 

een IgA-nefropathie.

Deze diagnose past heel goed bij het klinische beeld, 

waarbij er in 1997 waarschijnlijk al sprake is geweest 

van een glomerulaire hematurie. Bij 95% van de patiën-

ten is de prognose gunstig. Om de 5% met een ongun-

stige prognose tijdig te identificeren, wordt geadviseerd 

de patiënten jaarlijks te controleren op bloeddruk en 

eiwitverlies in de urine. Het is zeer waarschijnlijk dat bij 

dergelijke controles bij onze patiënt eerder hypertensie 

en proteïnurie was vastgesteld.

Het IgA-gehalte in het serum wekt misschien enige 

verbazing, maar een verhoogd IgA-gehalte wordt 

slechts gevonden bij 50% van de patiënten met een 

IgA-nefropathie. De behandeling van patiënten met 

een IgA-nefropathie staat ter discussie. In het alge-

meen is het verstandig te kiezen voor maximaal con-

servatieve (antihypertensieve en antiproteïnurische) 

therapie. Immuunsuppressieve therapie moet worden 

overwogen, vooral wanneer er sprake is van een snelle 

achteruitgang van de nierfunctie of bij een persiste-

rende forse proteïnurie.

De patiënt werd behandeld met een matige zoutbe-

perking, enalapril, metoprolol, simvastatine en losartan, 

hetgeen resulteerde in een fraaie daling van de bloed-

druk en het nagenoeg verdwijnen van de proteïnurie 
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Figuur I.14.2 a. Beloop van proteïnurie (balken) en 

nierfunctie (1000/Screat, b) tijdens de behandeling van 

de patiënt. b. Beloop van gemiddelde bloeddruk (MAP, 

balken) en nierfunctie (1000/Screat, b) tijdens de behan-

deling van de patiënt
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Casuïstiek 

• Een kind met zwelling van de oogleden en het 

gelaat: niet altijd allergie

• Nefrotisch syndroom als paraneoplastisch ver-

schijnsel van de ziekte van Hodgkin bij twee kin-

deren

• Vasculitis geassocieerd met antineutrofielencyto-

plasmatische antistoffen (ANCA) bij een man met 

ernstige vermoeidheid, koorts en een progressieve 

nierfunctiestoornis

14.7  Tubulo-interstitiële nefritis en 
urineweginfecties

14.7.1   Inleiding

Tubulo-interstitiële nefritiden worden gekenmerkt door 

afwijkingen van de tubuli en het interstitium. Een over-

zicht van de indeling en van de belangrijkste oorzaken is 

opgenomen in tabel 14.20.

De acute vormen van interstitiële nefritis worden his-

tologisch gekenmerkt door infiltraten met lymfocyten, 

plasmacellen en soms neutrofiele granulocyten. Bij 

de chronische vormen staan atrofie van de tubuli en 

fibrose van het interstitium op de voorgrond. Bij som-

mige vormen van tubulo-interstitiële nefritis wordt 

in eerste instantie het binnenste merg of de nierpapil 
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en natriumverlies. De patiënten neigen tot volumede-

pletie, hypo- of hypernatriëmie en ernstige, vaak hyper-

chloremische acidose. De proteïnurie is meestal gering; 

een proteïnurie van meer dan 2-4 g/dag wijst op de aan-

wezigheid van een secundaire focale glomerulosclerose. 

Het sediment kan afwijkend zijn en bevat voornamelijk 

leukocyten. De aanwezigheid van leukocytencilinders is 

bewijzend voor een renale herkomst.

De prognose van een acute interstitiële nefritis is in veel 

gevallen gunstig. Oorzakelijke geneesmiddelen moeten 

worden gestaakt en infecties moeten worden bestreden. 

In sommige gevallen is behandeling met prednison aan-

gewezen (sarcoïdose, onvoldoende verbetering na het 

staken van geneesmiddelen). Bij een chronische interstiti-

ele nefritis is herstel van de nierfunctie niet te verwachten. 

Vaak is het beloop langzaam progressief.

Kernpunten

• Een acute tubulo-interstitiële nefritis kan veroor-

zaakt worden door een bacteriële infectie: pyelo-

nefritis.

• Een acute tubulo-interstitiële nefritis kan worden 

veroorzaakt door geneesmiddelen. Tekenen van 

een systemische allergische reactie (huidafwijkin-

gen, jeuk, koorts) ontbreken vaak.

• Denk bij een tubulo-interstitiële nefritis e.c.i. altijd 

aan sarcoïdose.

14.7.2   Urineweginfecties

Urineweginfecties komen zeer frequent voor. Onder nor-

male omstandigheden is urine steriel. Urine is een goede 

voedingsbodem voor bacteriën, maar het verblijf ervan in 

de afvoerende urinewegen is normaliter te kort om bacte-

riën gelegenheid te geven zich te vermenigvuldigen. Fac-

toren die het optreden van urineweginfecties bevorderen 

zijn genoemd in tabel 14.21.

In de recente richtlijnen wordt een onderscheid gemaakt 

tussen ongecompliceerde en gecompliceerde urineweg-

infecties. Dit onderscheid is klinisch relevant, vooral voor 

de keuze van soort en duur van de antibiotische behan-

deling. Een ongecompliceerde urineweginfectie is een 

cystitis bij een overigens gezonde, niet-zwangere, volwas-

sen vrouw zonder urologische afwijkingen. We spreken 

van een gecompliceerde urineweginfectie als er sprake is 

van een pyelonefritis of prostatitis of als er sprake is van 

een cystitis bij de volgende groepen: mannen, kinderen 

< 12 jaar, zwangere vrouwen, patiënten met diabetes, ana-

tomische afwijkingen aan de tractus urogenitalis, of een 

verminderde weerstand.

aangetast. Tubulo-interstitiële afwijkingen komen vaak 

focaal voor en zijn meestal beperkt tot het niermerg. De 

afwijkingen kunnen daardoor in een nierbiopt worden 

gemist. Bovendien is het histologische beeld aspecifiek, 

zodat slechts zelden op grond van een nierbiopsie een 

diagnose kan worden gesteld (met uitzondering van 

bijvoorbeeld oxalaatkristallen die wijzen op hyperoxa-

lurie). Voor de diagnostiek zijn vooral de anamnese en 

de bevindingen van aanvullend onderzoek van belang.

Een belangrijke oorzaak van zowel acute als chroni-

sche tubulo-interstitiële nefritis is een bacteriële infectie 

van het nierparenchym. Is er sprake van een opstijgende 

infectie vanuit de urinewegen, dan spreekt men van 

pyelonefritis. Zie voor een bespreking hiervan paragraaf 

14.7.2.

Bij de acute vormen van (niet-bacteriële) interstitiële 

nefritis staan de verschijnselen van een acute nierinsuf-

ficiëntie op de voorgrond. Daarnaast kunnen kenmer-

ken van de oorzakelijke aandoening aanwezig zijn (een 

allergisch geneesmiddelenexantheem, koorts, eosino-

filie, lymfeklierzwellingen). De symptomatologie van 

een chronische interstitiële nefritis is in grote lijnen 

die van een chronische nierinsufficiëntie. Er zijn echter 

enkele kenmerken die min of meer typisch zijn voor een 

interstitiële nefritis. Vooral tubulusfunctiestoornissen 

zijn vaak prominent aanwezig; ze worden gekenmerkt 

door stoornissen in het concentrerend vermogen van de 

nieren, een onvermogen tot het uitscheiden van H+-ionen 

Tabel 14.20 Tubulo-interstitiële nefritis: indeling en 
oorzaken.

acute tubulo-interstitiële nefritis:
 − geneesmiddelen: aciclovir, allopurinol, cimetidine, NSAID’s, anti-

biotica (penicillinen, rifampicine, sulfonamiden, fluorquinolonen), 
diuretica, HMG-CoA-reductaseremmers (statinen), protonpomp-
remmers

 − hematogene infecties: hantavirus, leptospirose, CMV en vele andere
 − opstijgende infecties vanuit de blaas: acute pyelonefritis
 − systeemziekten: SLE, syndroom van Sjögren, sarcoïdose, cryoglo-

bulinemie
 − maligniteiten: leukemie, lymfoom
 − idiopathisch: geassocieerd met uveïtis (TINU-syndroom)
 − acute afstotingsreactie van transplantaatnier

chronische tubulo-interstitiële nefritis:
 − geneesmiddelen en toxische stoffen: ciclosporine, lithium, indinavir, 

cisplatine, lood, cadmium, analgetica, 5-ASA
 − infecties: chronische pyelonefritis (bij obstructies)
 − obstructief nierlijden: vesico-ureterale reflux, nierstenen, mechani-

sche obstructie
 − metabool: cystinosis, hypercalciëmie, oxaalzuurnefropathie, uraat-

nefropathie, hypokaliëmie
 − systeemziekten: SLE, ziekte van Wegener, syndroom van Sjögren, 

sarcoïdose
 − hematologische ziekten: myeloom (castnefropathie), lichteketen-

nefropathie, lymfoom, sikkelcelziekte, PNH
 − hereditair: nefronoftise, medullaire cystennieren, familiaire juveniele 

hyperurikemische nefropathie, cystinosis
 − overig: rejectie transplantaatnier, bestraling, amyloïdose

ASA: aminosalicylzuur; CMV: cytomegalovirus; NSAID: niet-steroïdaal 
anti-inflammatoir geneesmiddel; PNH: paroxismale nachtelijke he-
moglobinurie; SLE: systemische lupus erythematodes, TINU: tubulo-
interstitiële nefritis en uveïtis syndroom.
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voorkomen, moet de urine worden bewaard bij 4 °C.

Een eerste screening van de urine kan worden uitge-

voerd met papierstrips. Een positieve nitrietreactie op 

verse urine maakt het bestaan van een urineweginfec-

tie zeer waarschijnlijk (positief voorspellende waarde 

> 90%). Deze test maakt gebruik van het vermogen van 

gramnegatieve bacteriën om het in de urine aanwezige 

nitraat te reduceren tot nitriet. Een negatieve test sluit 

een infectie niet uit. In dat geval moet gezocht wor-

den naar de aanwezigheid van leukocyten in de urine. 

Leukocyten kunnen worden aangetoond met papier-

strips die reageren met het in de leukocyten aanwezige 

esterase. Een positieve reactie is zeer suggestief voor 

leukocyturie, een negatieve reactie sluit dit echter niet 

uit. Bij klachten moet de aanwezigheid van leukocyten 

in de urine worden beoordeeld door controle van het 

urinesediment (positief: > 5 leukocyten per gezichtsveld 

bij een vergroting van 400×). Hierbij kunnen dan vaak 

al micro-organismen worden gezien. De aanwezigheid 

van leukocytencilinders bewijst pyelonefritis, maar de 

afwezigheid ervan sluit een pyelonefritis geenszins uit.

Het bestaan van een urineweginfectie kan worden 

aangetoond door telling van het aantal kolonies op een 

gietplaat van urine. Is het aantal kolonies groter dan 105/

ml, dan is een urineweginfectie zeker. Bij een klinisch 

manifeste cystitis waarbij de bacteriën door de frequente 

mictie sneller uit de blaas worden verwijderd, of waar 

het in hoofdzaak om een urethritis gaat, wordt een lage-

re grenswaarde (103 of 104/ml) aangehouden. De bacterie 

kan met behulp van een kweek worden gedetermineerd. 

Daarbij kan men ook de gevoeligheid voor antibiotica in 

vitro bepalen. Een urinekweek is pas geïndiceerd bij een 

recidiverende of persisterende cystitis, of bij een gecom-

pliceerde urineweginfectie.

Bij jonge patiënten met duidelijke klachten van 

dysurie en bij wie pyurie wordt gevonden terwijl de 

urinekweek steriel blijft, moet zeker ook aan infecties 

door Chlamydia trachomatis of gonokokken worden 

gedacht. Ook de anamnese kan aan dat laatste doen 

denken (klachten bij de partner, het vóórkomen van 

seksueel overdraagbare aandoeningen in het verleden 

en geslachtsgemeenschap met een nieuwe partner of 

met meer partners). Bij vrouwen met dysurie moet altijd 

aan vaginitis of aan een andere gynaecologische infectie 

worden gedacht.

Ongecompliceerde urineweginfecties
De incidentie van ongecompliceerde cystitis bij jonge, 

seksueel actieve vrouwen is 0,5 episode per jaar, bij ou-

dere vrouwen 0,1 episode per jaar. Een frequente pijn-

lijke mictie, loze aandrang, troebele urine en pijn in de 

onderbuik zijn de typische symptomen van een cystitis. 

Ook hematurie kan voorkomen.

De meest voorkomende verwekker van een ongecom-

pliceerde urineweginfectie is E. coli. Daarnaast worden 

vaak Proteus species, Klebsiella species, Enterococcus species 

en Staphylococcus saprophyticus gevonden. Chlamydia tracho-

matis komt voor als verwekker van urineweginfecties bij 

seksueel actieve vrouwen en mannen. De infectie is voor-

namelijk in de urethra gelokaliseerd. Bij patiënten met 

steenlijden worden meestal Proteus species gevonden.

Kernpunten

• Urineweginfecties bij jonge kinderen moeten 

leiden tot aanvullende urologische diagnostiek.

• Urineweginfecties bij vrouwen komen frequent 

voor en zijn meestal ongecompliceerd. Aanvul-

lende diagnostiek is dan niet noodzakelijk. De 

behandeling bestaat uit een kortdurende antibi-

oticakuur.

• Profylactische behandeling is zinvol bij recidive-

rende urineweginfecties (> 3-4/jaar).

• Bij postmenopauzale vrouwen kunnen recidi-

verende urineweginfecties het gevolg zijn van 

atrofie van het vagina-epitheel. Behandeling met 

oestrogenen is vaak effectief.

• Urineweginfecties bij mannen zijn zeldzaam en 

vaak een uiting van een prostatitis.

• Een chronische prostatitis moet gedurende ten 

minste zes weken worden behandeld.

De diagnose wordt gesteld door middel van urineonder-

zoek. De urine mag niet met urethra-inhoud, fluor va-

ginalis of smegma verontreinigd zijn. Hiertoe wast men 

de uitwendige genitalia en neemt men het monster na-

dat de mictie enige tijd op gang is (middenstroomurine). 

In speciale gevallen kan een suprapubische blaaspunctie 

worden verricht. Om vermenigvuldiging van bacteriën 

in de periode na de afname en vóór het onderzoek te 

Tabel 14.21 Factoren die het ontstaan van urineweginfecties bevorderen.

vergemakkelijking van 
contaminatie van blaasurine

korte urethra, geslachtsverkeer, partus, urologische instrumentatie, kolonisatie van de vagina (vaker bij atrofie, postmeno-
pauzaal)

stagnatie van urine reflux van urine van de blaas naar ureters, hypoplastische nieren, cystennieren, bedlegerigheid, zwangerschap, anatomi-
sche en functionele afwijkingen van ureter, blaas en urethra, prostaathypertrofie, nierstenen

vermindering van de 
weerstand tegen infecties

diabetes mellitus, beïnvloeding bacteriële flora door behandeling met antibiotica, behandeling met glucocorticoïden of 
cytostatica

overige factoren virulentie van bacteriën (adhesieve eigenschappen bepalen risico op pyelonefritis), antibacteriële werking van prostaatvocht
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als een gecompliceerde urineweginfectie beschouwd. Het 

verdient aanbeveling om bij patiënten met een gecompli-

ceerde urineweginfectie voor de start van de empirische 

therapie een urinekweek af te nemen (een gewassen mid-

denstroomurine).

Escherichia coli is ook bij gecompliceerde urinewegin-

fecties de meest voorkomende verwekker. Ook Klebsiella 

species en Proteus species worden veelvuldig gezien. In 

de afgelopen jaren is er in toenemende mate sprake van 

resistentie van deze bacteriën tegen amoxicilline en 

trimethoprim. Ook is er steeds vaker een intermediaire 

gevoeligheid voor amoxicilline-clavulaanzuur, en een 

toenemende resistentie in de ziekenhuizen voor fluor-

chinolonen. De richtlijnen voor de behandeling van ge-

compliceerde urineweginfecties zijn daarom aangepast.

Bij de behandeling dienen antibiotica te worden ge-

bruikt die hoge concentraties bereiken in de weefsels; 

nitrofurantoïne en fosfomycine komen daarom niet in 

aanmerking. Trimethoprim, cotrimoxazol en amoxicil-

line worden niet meer gebruikt als empirische therapie 

gelet op de resistentieontwikkeling. Handreikingen voor 

de behandeling en adviezen voor speciale groepen worden 

gegeven in tabel 14.22.

Bij mannen met meer dan één urineweginfectie moet 

aanvullend onderzoek worden gedaan. Bij het ontbreken 

van anatomische afwijkingen, nierstenen of een afvloed-

belemmering door een vergrote prostaat is het aanneme-

lijk dat de bron van recidiverende urineweginfecties bij de 

man een chronische prostatitis is. Het bewijs hiervoor kan 

worden verkregen door een urinekweek na prostaatmas-

sage of een semenkweek. De behandeling bestaat uit toe-

diening van een fluorchinolon of cotrimoxazol gedurende 

4-6 weken.

Urineweginfecties bij jonge kinderen gaan vrijwel altijd 

gepaard met urologische afwijkingen; vooral een vesico-

ureterale reflux wordt vaak gevonden. Op jeugdige leef-

Urineweginfecties komen bij mannen veel minder fre-

quent voor: 5-8 episodes/10.000/jaar. In het algemeen 

wordt een urineweginfectie bij een man als een gecom-

pliceerde urineweginfectie beschouwd, omdat er veelal 

sprake is van een onderliggende urologische afwijking of 

een prostatitis. Door sommigen wordt een eerste urine-

weginfectie bij jonge mannen zonder voorgeschiedenis 

die alleen gepaard gaat met cystitisklachten, als een onge-

compliceerde urineweginfecties beschouwd.

Een ongecompliceerde cystitis is meestal een onschul-

dige aandoening. De behandeling bestaat uit nitrofu-

rantoïne 2 dd 100 mg gedurende 5 dagen. Als alternatief 

komen in aanmerking trimethoprim 1 dd 300 mg gedu-

rende 3 dagen, of fosfomycine eenmalig 3 gram. Reci-

diverende cystitiden bij vrouwen zijn geen reden voor 

aanvullend onderzoek, mits ze ongecompliceerd zijn. 

Indien vrouwen drie of meer ongecompliceerde urine-

weginfecties per jaar doormaken, dient profylactische 

behandeling te worden overwogen. Mogelijke opties 

zijn: nitrofurantoïne 50-100 mg voor de nacht of trime-

thoprim 100 mg voor de nacht gedurende 6-12 maanden; 

zelfbehandeling met een kuur nitrofurantoïne of trime-

thoprim zodra cystitisklachten optreden; behandeling 

met 50-100 mg nitrofurantoïne of 100 mg trimethoprim 

binnen twee uur post coitum. Bij postmenopauzale 

vrouwen is vaginaal oestriol soms heel effectief als pro-

fylaxe van urineweginfecties.

Gecompliceerde urineweginfecties
Een acute pyelonefritis wordt gekenmerkt door koorts 

> 38 °C, lendenpijn en/of slagpijn in de nierloges. Bij sy-

stemische symptomen, hypotensie en/of koude rillingen 

zal er meestal sprake zijn van een urosepsis. Een urine-

weginfectie bij mannen gaat meestal gepaard met een 

prostatitis, met koorts, perineale pijn of pijn in de onder-

buik. Een cystitis bij een patiënt met diabetes, vermin-

derde weerstand of urologische afwijkingen wordt ook 

Tabel 14.22 Aanbevolen behandeling van gecompliceerde urineweginfecties.

eerste keuze twee keuze duur therapie opmerkingen

algemeen twee of derde generatie cefa-
losporine i.v.
of:
amoxicilline + gentamicine i.v.

amoxicilline-clavulaan-
zuur i.v.

ten minste 10 
dagen

voor orale therapie zijn fluorchinolonen 
een alternatief

chronische prostatitis fluorchinolon p.o. cotrimoxazol p.o. ten minste 28 
dagen

zwangere met cystitis amoxicilline-clavulaanzuur
of:
nitrofurantoïne p.o.

ten minste 5 
dagen

nitrofurantoïne niet rond bevalling; indien 
urinekweek B-streptokokken denk aan 
antibiotische profylaxe rond bevalling ter 
bescherming kind

congenitale cysten-
nieren, met infectie cyste

fluorchinolon p.o.
initiële therapie bij presen-
tatie met koorts (start met 
een β-lactamantibioticum + 
gentamicine i.v.)

cotrimoxazol p.o. 6 weken veel antibiotica bereiken onvoldoende 
hoge concentraties in de cysten

Tabel ontleend aan SWAB-richtlijnen (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).
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nefropathie. Dit is een in de vorige eeuw relatief veelvoor-

komende en vaak miskende oorzaak van ernstige tubulo-

interstitiële nefritis. De aandoening was het gevolg van 

langdurig gebruik van het inmiddels verboden analgeti-

cum fenacetine. Ook samengestelde analgeticapreparaten 

kunnen tot analgeticanefropathie leiden. De aandoening 

wordt nog vooral gezien bij ouderen die in het verleden 

langdurig dergelijke preparaten hebben gebruikt. De 

vroegste pathologische veranderingen ontstaan in het 

binnenste merg (de papil), met necrose van de tubulus-

cellen van de lis van Henle en vaatveranderingen in de 

vasa recta, hetgeen leidt tot ischemische necrose van de 

papil. Secundair ontstaat dan een corticale beschadiging 

met tubulusatrofie en interstitiële fibrose, meestal in de 

gebieden die boven de necrotische papil liggen. De necro-

tische papillen kunnen tot macroscopische hematurie, 

kolieken en ureterobstructie aanleiding geven. Vandaar 

dat secundaire urineweginfecties vrij vaak voorkomen. 

Analgeticanefropathie kan een vrij typisch beeld 

geven bij echografie en CT-scanning (figuur 14.32). Op de 

scan, die gemaakt moet worden zonder toediening van 

contrast, zijn bilateraal verkleinde nieren te zien met 

een hobbelige contour en calcificaties op de cortico-

medullaire overgang. Op het IVP zijn kelkdeformaties 

zichtbaar. Patiënten met een analgeticanefropathie 

ontwikkelen vaak bijna sluipend een terminale nierin-

sufficiëntie. Daarnaast kunnen zich na jaren maligne 

tumoren van het overgangsepitheel van nierbekken, 

ureter en blaas ontwikkelen. Regelmatige controle van 

deze patiënten met nierechografie en cytologisch uri-

neonderzoek is dan ook aangewezen. Het optreden van 

hematurie, zelfs bij patiënten die reeds met dialyse wor-

den behandeld, moet aan een maligniteit doen denken. 

Bij patiënten met diabetes mellitus of met sikkelcelane-

mie kan ook papilnecrose worden gezien.

tijd kan reflux van geïnfecteerde urine aanleiding geven 

tot parenchymbeschadigingen van de nier (met schors-

intrekkingen) en uiteindelijk leiden tot een chronische 

pyelonefritis. Een urineweginfectie bij kinderen vereist 

dan ook altijd nader onderzoek.

Casuïstiek 

• Pyelonefritis in de zwangerschap: een bedreiging 

voor moeder en kind

• Emfysemateuze cystitis: van bullae tot pneumatu-

rie

14.7.3   Chronische pyelonefritis

Chronische pyelonefritis is een aandoening die leidt tot 

progressieve nierbeschadiging, veroorzaakt door vroeger 

doorgemaakte of persisterende infecties van de nieren. 

Op het intraveneuze pyelogram of de CT-scan ziet men 

de littekens in het nierparenchym als intrekkingen in 

de schors, gelegen boven gedeformeerde kelkjes. Het is 

belangrijk te vermelden dat deze nierziekte meestal niet 

het gevolg is van een acute pyelonefritis. Vrouwen met een 

acute urineweginfectie hebben doorgaans geen anatomi-

sche afwijkingen in de urinewegen en vertonen geen of 

weinig langdurige morbiditeit en geen verlies van nier-

functie. Daarentegen ziet men chronische pyelonefritis 

vooral bij patiënten die op de kinderleeftijd urinewegin-

fecties hebben doorgemaakt op basis van vesico-ureterale 

reflux, of bij patiënten met persisterende anatomische 

afwijkingen die leiden tot infecties en een intermitteren-

de of continue hoge druk (neurogene blaas, stenose van de 

ureter-pyelumovergang, nierstenen).

Een bijzondere vorm van pyelonefritis is de analgetica-

Figuur 14.32 CT-scan (zonder contrast) van een patiënt met analgeticanefropathie. Kenmerkend zijn de intrekkingen en de calcifi-

caties op de corticomedullaire overgang en in de piramiden. 

Figuur ter beschikking gesteld door prof.dr. M. de Broe, Antwerpen.
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14.8  Nierstenen

14.8.1   Inleiding

Nierstenen komen betrekkelijk vaak voor. In West-Europa 

ontstaat bij ongeveer 5% van de bevolking in de loop van 

het leven een niersteen. Ongeveer de helft van de patiën-

ten krijgt binnen tien jaar een recidief. Nierstenen komen 

vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (ratio 2 : 1). Er be-

staat een familiaire predispositie. De incidentie van nier-

stenen neemt toe, waarschijnlijk vanwege de associatie 

tussen nierstenen en het metabole syndroom. De belang-

rijkste symptomen van nierstenen zijn koliekpijn of pijn 

in de flank, hematurie en urinewegobstructie. De stenen 

kunnen bestaan uit calciumzouten, magnesiumammo-

niumfosfaat (struviet), urinezuur of cystine. De relatieve 

frequenties van de meest voorkomende nierstenen zijn 

vermeld in tabel 14.23.

Nierstenen ontstaan door kristallisatie van de genoem-

de zouten bij overschrijding van de oplosbaarheid. De 

oplosbaarheid is afhankelijk van de concentraties van de 

betrokken ionen, de pH en de aanwezigheid van remmers 

van de kristallisatie (bijvoorbeeld citraat, pyrofosfaat). Het 

proces van steenvorming wordt versneld als er eenmaal 

een kristallisatieoppervlak is.

Een acute aanval met koliekpijn is vaak de eerste ma-

nifestatie van een niersteen. Koliekpijnen komen vooral 

voor bij calciumoxalaatstenen. Deze stenen zijn klein en 

hebben een korrelig oppervlak, hetgeen ook het frequent 

optreden van hematurie verklaart. Calciumoxalaatstenen 

worden meestal spontaan geloosd. In de acute fase moet 

de koliekpijn worden bestreden. Men gebruikt hiervoor 

een NSAID (bijvoorbeeld diclofenac 50-100 mg als suppo-

sitorium of 75 mg i.m.), of bij onvoldoende effect morfine 

(10 mg s.c. of i.m.). Geadviseerd wordt de steen bij lozing 

op te vangen en in te sturen voor steenanalyse.

Indien de steen niet wordt geloosd, dient radiologisch 

onderzoek plaats te vinden. Bij een distale uretersteen kan 

een alfablokker (tamsulosine 0,4 mg) worden toegediend 

om spontane lozing te bevorderen. Een persisterende 

steen kan door de uroloog worden verwijderd, waarbij 

Kernpunten

• Een chronische pyelonefritis is niet het gevolg van 

een acute pyelonefritis.

• Een chronische pyelonefritis is meestal het gevolg 

van aangeboren reflux. Progressieve schade ont-

staat ook in afwezigheid van actieve infecties!

• Door het langdurig gebruik van combinaties van 

analgetica kan een chronische pyelonefritis ont-

staan. Dit ziektebeeld, analgeticanefropathie, is 

tegenwoordig heel zeldzaam.

• Patiënten met een analgeticanefropathie hebben 

een verhoogd risico op urotheelcelcarcinomen.

14.7.4   Retroperitoneale fibrose

Retroperitoneale fibrose is een ziekte die wordt geken-

merkt door een niet-specifieke ontstekingsreactie in 

het retroperitoneum, die leidt tot een sterke toename 

van bindweefsel. Bij patiënten met ernstige atheroscle-

rose is de retroperitoneale fibrose het gevolg van een 

chronische periaortitis. Retroperitoneale fibrose kan 

voorkomen bij systeemziekten of geassocieerd zijn met 

het gebruik van medicamenten. Vaak is de aandoening 

idiopathisch. Meestal wordt de ziekte pas ontdekt als 

er door obstructie van de ureters nierinsufficiëntie is 

ontstaan. Laboratoriumonderzoek toont meestal teke-

nen van ontstekingsactiviteit (verhoogde BSE of CRP). 

Differentieeldiagnostisch moet aan maligniteiten of 

lymfoproliferatieve aandoeningen worden gedacht. De 

behandeling bestaat meestal uit een combinatie van 

chirurgie en medicamenteuze therapie (prednison, aza-

thioprine, tamoxifen).

Casuïstiek 

• Een vrouw met trombosebenen

• Vermoeidheid, verminderde eetlust en diurese door 

retroperitoneale fibrose

Tabel 14.24 Onderzoek bij patiënten met nierstenen.

anamnese familieanamnese, vóórkomen van urineweginfecties, 
vochtinname, urineproductie, maligniteit, botziekten, 
darmziekten of vroegere darmoperaties

serum calcium, fosfaat, magnesium, natrium, kalium, 
chloride, bicarbonaat, urinezuur, creatinine, PTH (op 
indicatie)

urine pH, kweek, cystine 

24-uursurine creatinine, calcium, fosfaat, urinezuur, oxalaat, na-
trium, citraat

steenanalyse kristallografisch, röntgendiffractie

radiologisch X-BOZ, eventueel echogram, CT-scan

Tabel 14.23  Samenstelling en relatieve 

incidentie van nierstenen.

calciumoxalaat 40-50%

calciumoxalaat en calciumfosfaat 13-30%

calciumfosfaat 6-19%

magnesiumammoniumfosfaat (struviet) 11%

urinezuur 4-5%

cystine 1-2%

overig 5%
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zijn van een verhoogde opname van oxalaat in de darm of 

van een verhoogde productie. Het laatste is het geval bij 

primaire hyperoxalurieën (erfelijke stofwisselingsziekten 

met een stoornis in het glycolaatmetabolisme). De pro-

ductie en uitscheiding van oxalaat zijn sterk verhoogd 

en oxalaatkristallen kunnen in verschillende weefsels 

neerslaan. Meestal ontstaat al op de kinderleeftijd een 

terminale nierinsufficiëntie. De oxalaatproductie is ook 

verhoogd bij intoxicaties met vitamine C en ethyleengly-

col. Een verhoogde opname van oxalaat kan het gevolg 

zijn van overmatig gebruik van rabarber, cacao, chocolade, 

noten, spinazie, bietjes en thee. De opname van oxalaat in 

de dikke darm is verhoogd bij patiënten met de ziekte van 

Crohn, spruw en na dunnedarmresecties. In deze situaties 

bereiken galzuren het colon. Deze galzuren verhogen de 

darmwandpermeabiliteit voor oxalaat. Daarnaast bin-

den ze calcium, dat onder normale omstandigheden de 

reabsorptie van oxalaat remt. Inmiddels is duidelijk dat 

niet alleen opname van oxalaat vanuit het darmlumen 

belangrijk is, maar ook de secretie van oxalaat vanuit het 

bloed naar de darm. Afwezigheid van een hierbij betrok-

ken transporter leidt tot de vorming van nierstenen in 

een diermodel. Interessant en mogelijk therapeutisch 

relevant is de bevinding dat de darmflora van patiënten 

met calciumoxalaatstenen minder vaak de bacterie Oxalo-

bacter formigenes bevat. Deze bacterie gebruikt oxalaat als 

nutriënt. Misschien biedt dit de mogelijkheid voor probi-

otische therapie.

Een verlaagde uitscheiding van citraat bevordert het 

ontstaan van calciumstenen. Citraat verlaagt de beschik-

baarheid van calcium in de urine en heeft een directe 

werking als remmer van kristallisatie. Een verlaagde ci-

traatuitscheiding is het gevolg van acidose (bevordert de 

citraatreabsorptie). Zo wordt de uitscheiding van citraat 

verlaagd door eiwitrijke voeding, diarree met intestinaal 

bicarbonaatverlies en renale tubulaire acidose. Ook hypo-

magnesiëmie verlaagt de citraatuitscheiding.

Bij de behandeling is een ruime, gelijkmatig over de 

dag verdeelde vochtinname van belang. De diurese dient 

ten minste 2,5 liter per 24 uur te bedragen. Gebruik van 

veel eiwit en keukenzout versterkt de calciumuitschei-

ding en moet daarom worden vermeden. Maatregelen 

die de calciumopname remmen zijn minder belangrijk 

dan die welke de oxalaatopname verminderen. Een 

verminderde calciuminname leidt paradoxaal genoeg 

tot een toename van het aantal nierstenen. Dit wordt 

verklaard door het feit dat bij een lage calciuminname 

minder oxalaat in de darm wordt gebonden en dus meer 

wordt gereabsorbeerd. Alleen calciumsuppletie tussen 

de maaltijden leidt tot toename van niersteenvorming. 

Voedingsmiddelen die veel oxalaat bevatten moeten wor-

den vermeden. Bij patiënten met vetdiarree is toediening 

van cholestyramine en calcium zinvol. Bij hypercalciurie 

is gebruik van een thiazidediureticum zinvol; hierdoor 

wordt de calciumuitscheiding in de urine verminderd. 

Als de urinezuuruitscheiding verhoogd is, kan men een 

afhankelijk van de grootte en lokalisatie van de steen 

gekozen wordt voor extracorporeal shock wave lithotripsy 

(ESWL, steenvergruizing), percutane nefrolithotomie of 

ureterorenoscopie.

Na een eerste aanval kan men volstaan met eenvoudige 

adviezen (ruime vochtinname, lichte natrium- en eiwit-

beperking), tenzij anamnese of onderzoek (steenanalyse) 

op een specifieke onderliggende aandoening wijst. Pas na 

het optreden van een recidief, vooral indien dit optreedt 

in de eerste jaren, is uitgebreider onderzoek noodzakelijk 

(tabel 14.24).

Kernpunten

• 5% van de bevolking maakt ten minste eenmaal in 

het leven een niersteenaanval door.

• Na een eerste niersteenaanval volstaan eenvoudige 

adviezen: ruime vochtinname, lichte natrium- en 

eiwitbeperking.

• Calciumbeperking is niet zinvol.

• Aanvullende diagnostiek naar metabole oorzaken is 

aangewezen bij recidieven.

• Steenanalyse is belangrijk bij de diagnostiek.

• Hypercalciurie kan worden behandeld met thiazi-

dediuretica.

• Denk aan aangeboren ziekten, zoals cystinurie en 

hyperoxalurie.

14.8.2   Calciumstenen

Bij patiënten met calciumstenen moet worden nagegaan 

of er sprake is van een verhoogde uitscheiding in de urine 

van calcium, urinezuur, oxaalzuur of fosfaat, of van een 

verlaagde uitscheiding van citraat.

Vaak wordt een verhoogde calciumuitscheiding (> 0,1 

mmol/kg) gevonden. Meestal is er sprake van een idiopa-

thische hypercalciurie. Deze afwijking is vaak familiair en 

komt frequenter voor bij mannen. Het is niet duidelijk of 

het primaire defect bij idiopathische hypercalciurie zijn 

oorsprong vindt in een versterkte darmabsorptie of in een 

verminderde renale tubulaire terugresorptie van calcium. 

Mogelijk speelt een stoornis in het metabolisme van vita-

mine D een belangrijke rol. Soms berust de hypercalciurie 

op een bekende oorzaak, zoals sarcoïdose, hyperparathy-

reoïdie, vitamine D-gebruik, een maligniteit of renale tu-

bulaire acidose type I. Bij een kwart van de patiënten met 

calciumstenen wordt een verhoogde urinezuuruitscheiding 

gevonden (> 0,07 mmol/kg lichaamsgewicht). Vaak draagt 

een purinerijke voeding bij aan de verhoogde uraatuit-

scheiding (vlees, kip, vis). Een hoge urinezuuruitschei-

ding bevordert het ontstaan van calciumoxalaatstenen, 

waarschijnlijk doordat urinezuurkristallen als kristallisa-

tiekern fungeren.

Patiënten met calciumstenen hebben meestal een nor-

male oxalaatuitscheiding. Hyperoxalurie kan het gevolg 



14

438  Interne geneeskunde

14.8.5   Cystinestenen

Cystinurie is een recessief erfelijke aandoening, waarbij het 

tubulaire transport van de dibasische aminozuren cystine, 

lysine, arginine en ornithine gestoord is (dibasische aminoaci-

durie). De naam berust op het feit dat van deze aminozuren 

alleen het cystine in neutrale en zure urine slecht oplost. 

Daardoor ontstaan cystinestenen, die zich dikwijls pas op 

volwassen leeftijd presenteren. De afwijking moet worden 

onderscheiden van cystinose, een erfelijke ziekte die berust 

op een gegeneraliseerde intracellulaire stapeling van cysti-

ne en die door weefselbeschadiging tot terminale nierinsuf-

ficiëntie leidt vóór de volwassen leeftijd. Cystinestenen zijn 

matig contrastrijk op een röntgenfoto en komen voor als 

koraalstenen of als multipele, kleine stenen. Ze geven aan-

leiding tot obstructie, infecties en soms tot nierinsufficiën-

tie. Cystinurie kan symptomatisch worden behandeld door 

verhoging van het urinevolume en het alkalisch maken van 

de urine. De diurese moet ten minste 4 l/dag bedragen; het 

is belangrijk voor en tijdens de nacht extra water te drin-

ken. Penicillamine vormt met cystine een oplosbare verbin-

ding en wordt bij de behandeling van cystinurie toegepast. 

Alfa-mercaptopropionylglycine (tiopronine) is een minder 

toxisch alternatief. Grote cystinestenen moeten uiteraard 

operatief worden verwijderd.

Casuïstiek 

• SLC3A1, SLC7A9 en cystinurie

• Acute buik veroorzaakt door een grote cystine-

blaassteen

14.9  Tubulusaandoeningen

14.9.1   Inleiding

Tubulusaandoeningen worden gekenmerkt door verlies 

van specifieke tubulusfuncties. Geïsoleerde tubulusdis-

functies kunnen berusten op een specifiek defect in een 

transporteiwit, een ionenkanaal of een receptor. De ken-

merken worden bepaald door het specifieke defect. Derge-

lijke geïsoleerde tubulusaandoeningen zijn vaak erfelijk 

en komen dan vooral op de kinderleeftijd voor. Meer 

complexe tubulusdisfuncties zijn meestal het gevolg van 

onderliggende aandoeningen die aanleiding kunnen 

geven tot tubulusbeschadiging of tubulo-interstitiële 

nefritis. De laatste jaren is met de toename van de kennis 

over de rol van specifieke kanalen bij het ionentransport 

in de tubuli het aantal ziektebeelden dat kan worden toe-

geschreven aan een geïsoleerd tubulusdefect toegenomen. 

Voorbeelden hiervan zijn het syndroom van Bartter en het 

syndroom van Gitelman (zie paragraaf 14.1.3).

Afwijkingen van de proximale tubulus kunnen leiden tot 

aminoacidurie, fosfaturie, glucosurie, hyperuricosurie en 

remmer van de urinezuursynthese (allopurinol) voor-

schrijven. Verhoging van de citraatuitscheiding is in alle 

gevallen zinvol. Dit kan worden bereikt door correctie van 

een bestaande acidose of hypomagnesiëmie en door toe-

diening van kalium(magnesium)citraat. Toediening van 

magnesium voorkomt niersteenvorming waarschijnlijk 

ook door remming van de opname van oxalaat in de darm, 

en door remming van de kristallisatie van calciumzouten. 

Orthofosfaten verminderen de calciumuitscheiding en 

verhogen de uitscheiding van pyrofosfaat, een remmer 

van de kristalvorming in de urine.

14.8.3   Magnesiumammoniumfosfaatstenen

Deze ‘infectie’-stenen ontstaan alleen als de urine is 

geïnfecteerd met ureumsplitsende bacteriën. Hiertoe 

behoren met name de verschillende Proteus-stammen, 

Klebsiella pneumoniae en Serratia marcescens. Ureum wordt 

onder invloed van urease gesplitst in een ammonium- en 

een carbonaation, hetgeen leidt tot stijging van de am-

moniumconcentratie en van de urine-pH. Dit bevordert 

de vorming van struviet (Mg-ammoniumfosfaat) en car-

bonaatapatiet (calciumfosfaatcarbonaat)stenen. De stenen 

groeien snel aan en kunnen het gehele pyelum opvullen 

(koraalstenen). Vaak zijn er predisponerende blaasontledi-

gingsstoornissen of secundair geïnfecteerde calciumhou-

dende stenen. De behandeling bestaat uit chirurgische 

verwijdering van de steen en langdurige toediening van 

antibiotica. De recidiefkans kan men verkleinen door de 

urine aan te zuren.

14.8.4   Urinezuurstenen

De hyperuricosurie die ten grondslag ligt aan de steen-

vorming kan secundair zijn aan een andere afwijking 

(massale celnecrose bij cytostatische behandeling van 

myeloproliferatieve aandoeningen), maar is ook vaak idi-

opathisch. Als de hyperuricosurie acuut ontstaat, zoals bij 

massale celnecrose, slaat urinezuur in de vorm van kleine 

kristallen neer in de tubuli. Dit leidt tot intratubulaire 

obstructie en tot het klinische beeld van een acute nierin-

sufficiëntie (urinezuurnefropathie). Chronische hyperurico-

surie leidt tot urinezuurstenen die geen contrast geven bij 

röntgenonderzoek en die neigen tot koraalsteenvorming. 

De pH van de urine is van groot belang bij de steenvor-

ming: urinezuurstenen ontstaan in een zuur milieu. Ver-

groting van het urinevolume en het alkalisch maken van 

de urine spelen een belangrijke rol bij de therapie. Verder 

kan men de purine-inname verminderen (minder vlees, 

vis, gevogelte). De aanmaak van urinezuur kan worden 

verminderd door toediening van allopurinol, een remmer 

van de synthese van urinezuur uit xanthine. Bij overge-

voeligheid voor allopurinol is de recent ontwikkelde xan-

thineoxidaseremmer febuxostat een alternatief. Er lijkt 

een verband te bestaan tussen het metabole syndroom en 

het voorkomen van urinezuurstenen.
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lisatie van het kanaal en afbraak in het proteasoom.

Een overzicht van de bekendste tubulusaandoeningen 

wordt gegeven in tabel 14.25. Twee soorten tubulusdefec-

ten worden hieronder nader besproken.

Kernpunten

• Tubulusstoornissen leiden meestal tot een versto-

ring van de elektrolyt-, zuur-basen-, of Ca-P-Mg-

balans.

• Kenmerkende symptomen zijn polyurie, dehydratie, 

hartritmestoornissen, nierstenen en neuromuscu-

laire klachten.

• Stoornissen zijn vaak te herleiden tot een specifieke 

disfunctie van kanalen of transporters en zijn aan-

toonbaar met DNA-diagnostiek.

• Tubulusstoornissen komen ook secundair voor bij 

tubulo-interstitiële nefritis (bijvoorbeeld myeloom, 

syndroom van Sjögren).

• Het syndroom van Fanconi bestaat uit een combi-

natie van aminoacidurie, hypofosfatemie, acidose, 

glucosurie en hypo-urikemie door een stoornis in 

de functie van de proximale tubulus.

bicarbonaturie. Komen deze verschijnselen gecombineerd 

voor, dan spreken we wel van het syndroom van (De Toni-)

Fanconi. Laesies van de distale tubulus en verzamelbuis 

leiden tot renaal zoutverlies (vaak met hypokaliëmie), 

acidose (door een onvermogen tot uitscheiding van H+-

ionen) of diabetes insipidus.

De genetische defecten leiden niet per se tot een ver-

minderde intrinsieke activiteit van het betreffende io-

nenkanaal. Steeds meer blijkt dat het defect leidt tot een 

verstoring van het normale transport van het ionenkanaal 

naar het celoppervlak. Genetische mutaties kunnen ook 

leiden tot een toegenomen activiteit, een gain of function 

van ionentransporters. Een voorbeeld hiervan is het 

syndroom van Liddle, dat wordt gekenmerkt door hyper-

tensie en hypokaliëmie ten gevolge van een overmatige 

activiteit van het epitheliale natriumkanaal in het distale 

tubulussegment (zie paragraaf 14.1.3). Strikt genomen 

kunnen deze ziektebeelden dus ook tot de tubulusaan-

doeningen worden gerekend. Ook hier geldt dat de toe-

genomen activiteit van het kanaal niet berust op een ver-

andering in de intrinsieke activiteit van het kanaal, maar 

ontstaat door een toegenomen expressie van het eiwit op 

het celoppervlak door verstoring van de normale interna-

Tabel 14.25 Overzicht van renale tubulusaandoeningen.

renale glucosurie:
 − primaire vorm: autosomaal recessief, incidentie 0,2-0,3%, disfunctie glucosetransport met verlaagd tubulair maximum
 − consequenties: geen (cave ten onrechte diagnose diabetes)
 − secundaire vorm: overflow-glucosurie bij diabetes

renale cystinurie:
 − primaire vorm: autosomaal recessief, incidentie 0,01-0,02%, disfunctie van aminozuurtransport van de vier aminozuren arginine, lysine, ornithine en 

cystine
 − consequenties: vorming van nierstenen (zie paragraaf 14.8)

renale bicarbonaturie (renale tubulaire acidose type II):
 − primaire vorm: autosomaal recessief, zeer zeldzaam, disfunctie van Na+-HCO3

–-transport in de basolaterale membraan van de proximale tubulus 
(chromosoom 4)

 − consequenties: renale tubulaire acidose type II (proximale vorm) met acidose en hypokaliëmie. Onder invloed van vaak samengaande fosfaturie en 
vitamine D-deficiëntie kans op osteomalacie en rachitis; geassocieerd met cataract

 − secundaire vorm: als onderdeel van het syndroom van Fanconi 

syndroom van Fanconi:
 − combinatie van stoornissen in proximale tubulustransport van fosfaat, glucose, aminozuren, bicarbonaat en uraat
 − secundaire vormen bij multipel myeloom, cystinose, ziekte van Wilson, galactosemie en vele andere

renale tubulaire acidose type I:
 − primaire vorm: zeldzaam, gestoorde H+-excretie door disfunctie van H+-ATPase, H+-K+-ATPase of de anion-exchanger (Cl–-HCO3

–)
 − consequenties: acidose, hypokaliëmie, hypercalciurie, hypocalciëmie, hyperparathyreoïdie, nefrocalcinose, nierstenen, osteoporose (osteomalacie)
 − secundaire vorm: frequent bij het syndroom van Sjögren, SLE, reumatoïde artritis, interstitiële nefritis

renaal natriumverlies:
 − primaire vormen zeldzaam door disfunctie van Na+-K+-2Cl–-transport in de lis van Henle (syndroom van Bartter), Na+-Cl–-transport in de distale 

tubulus (syndroom van Gitelman) of epitheliaal natriumkanaal in de verzamelbuis (pseudohypoaldosteronisme type I)
 − consequenties: vooral op jonge leeftijd door groeivertraging, dehydratie, mentale retardatie, vroeggeboorte met polyhydramnion. Op latere leeftijd 

vooral polyurie, polydipsie of verschijnselen van hypokaliëmie of hypomagnesiëmie
 − laboratoriumafwijkingen: hypotensie, metabole alkalose met hypokaliëmie (Bartter, Gitelman) of hyperkaliëmie (pseudohypoaldosteronisme type I). 

Vaak hypercalciurie met nefrocalcinose (Bartter) of hypocalciurie en hypermagnesiurie (Gitelman)
 − secundaire vormen door interstitiële nefritis, na obstructie

renale diabetes insipidus:
 − primaire vormen door disfunctie van de vasopressinereceptor (X-gebonden) of het waterkanaal aquaporine 2 (autosomaal dominant of recessieve 

vormen)
 − consequenties: polyurie, polydipsie, dehydratie bij kinderen
 − secundaire vormen bij hypokaliëmie, hypercalciëmie, lithium, sikkelcelziekte, amyloïdose, syndroom van Sjögren, tubulo-interstitiële nefritis, 

obstructie

SLE: systemische lupus erythematodes.
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De erfelijke vormen van nefrogene diabetes insipidus 

berusten ofwel op een defect van de vasopressinereceptor 

(V2-receptor) ofwel een defect in het aquaporine 2, het va-

sopressineafhankelijke waterkanaal van de verzamelbuis. 

De verworven vormen komen veel vaker voor. Meestal is 

er sprake van een partiële diabetes insipidus, waarbij het 

concentrerend vermogen verminderd maar niet volledig 

verdwenen is. We zien dit onder andere bij patiënten met 

een tubulo-interstitiële nefritis, bij obstructief nierlijden, 

hypercalciëmie, hypokaliëmie, en bij gebruik van lithium. 

Het pathogenetische mechanisme is niet opgehelderd; 

waarschijnlijk bestaat er een combinatie van een recep-

tordefect, verminderde expressie van aquaporine 2 en een 

gestoorde opbouw van de osmolaire gradiënt in het nier-

merg. De behandeling van nefrogene diabetes insipidus 

bestaat uit zoutbeperking, eiwitbeperking en toediening 

van een thiazidediureticum.

Casuïstiek 

• Polyurie en polydipsie door renale diabetes insipi-

dus bij gebruik van lithium

14.10  Misvormingen en tumoren

14.10.1   Cystische nieraandoeningen

Enkelvoudige niercysten komen frequent voor en hebben 

in het algemeen geen betekenis. Een aantal van twee à vier 

cysten in een nier is bij mensen ouder dan 60 jaar niet on-

gewoon. Van grotere betekenis zijn de nieraandoeningen 

die gekenmerkt worden door het vóórkomen van grote 

aantallen niercysten of cysteuze verwijdingen van tubuli.

Bij kinderen komt een autosomaal recessieve vorm van 

polycysteuze nierziekten voor. De incidentie is 1 : 10.000. In de 

nieren worden zeer vele kleine cysten gezien die berusten 

op verwijdingen van de verzamelbuizen. Het gen van 

deze ziekte is gelokaliseerd op chromosoom 6. De ziekte 

kenmerkt zich door tubulusdisfuncties, hypertensie en 

pyurie. Vaak ontstaat al vroeg een nierinsufficiëntie. De 

meeste patiënten ontwikkelen een terminale nierinsuffi-

ciëntie voor het vijftiende levensjaar. De ziekte is geassoci-

eerd met leverfibrose, portale hypertensie en cholecystitis.

Polycysteuze nierziekten bij volwassenen berusten op 

een autosomaal dominante erfelijke ziekte. De incidentie 

is hoog (1 : 400 tot 1 : 1000). Ongeveer 50% van de patiën-

ten ontwikkelt een terminale nierinsufficiëntie voor het 

65e levensjaar. De meest voorkomende vorm (85%) wordt 

veroorzaakt door een defect in het PKD1-gen, gelegen op 

chromosoom 16; bij 15% is er sprake van een defect in het 

PKD2-gen (chromosoom 4). In sommige families is geen 

associatie met een defect in beide genen vastgesteld. De 

PKD-genen coderen voor eiwitten (respectievelijk poly-

cystine 1 en polycystine 2) die betrokken zijn bij de functie 

Kernpunten

• Bij nefrogene diabetes insipidus ontstaat polyurie 

door ongevoeligheid voor het antidiuretisch hor-

moon.

• Lithiumgebruik is een veelvoorkomende oorzaak 

van verworven nefrogene diabetes insipidus.

• Aquaporinen zijn waterkanalen die verantwoordelijk 

zijn voor selectief watertransport door de membraan.

14.9.2   Renale tubulaire acidose (RTA)

Deze aandoening berust op een onvoldoende tubulaire 

secretie van waterstofionen. Bij de proximale vorm (RTA 

type II) ontstaat daardoor een onvermogen tot reabsorptie 

van bicarbonaat, met als gevolg bicarbonaturie en een hy-

perchloremische metabole acidose. Door de daling van het 

plasmabicarbonaatgehalte vermindert de hoeveelheid ge-

filtreerd bicarbonaat. Daalt het serumbicarbonaat onder de 

‘drempel van terugreabsorptie’ (dit is ongeveer 14 mmol/l), 

dan wordt alle bicarbonaat weer gereabsorbeerd. Daardoor 

verdwijnt de bicarbonaturie en kan de urine-pH weer vol-

doende laag worden. Deze proximale vorm van tubulaire 

acidose kan als genetisch defect voorkomen bij kinderen, 

maar wordt vaker gezien als onderdeel van het syndroom 

van Fanconi. RTA type II kan aanleiding geven tot rachitis 

en osteomalacie, mede veroorzaakt door de vaak erbij voor-

komende fosfaturie en vitamine D-deficiëntie.

Bij de distale vorm (RTA type I) kan een onvoldoende 

gradiënt van H+-ionen tussen urine en tubuluscel in stand 

worden gehouden. Er is een relatief overschot aan NH
3
 en 

andere bufferionen en daardoor komt de urine-pH zelfs bij 

ernstige acidose niet onder de 5,4. Doordat er weinig water-

stofionen beschikbaar zijn ter uitwisseling tegen natrium-

ionen, ontstaat verlies van kalium en een verhoogde terug-

resorptie van chloride. Daarom behoren hypokaliëmie en 

hyperchloremie bij het syndroom van de renale tubulaire 

acidose. De acidose bevordert calciumverlies uit het bot, 

vermindert de renale calciumreabsorptie en verlaagt de 

citraatuitscheiding, met als gevolg hypocalciëmie, osteo-

malacie, secundaire hyperparathyreoïdie, nefrocalcinose en 

nefrolithiasis. Distale renale tubulaire acidose kan voorko-

men als een dominant of recessief erfelijke tubulusziekte, 

maar vaker komt ze voor bij ziekten die het distale deel van 

het nefron aantasten: tubulo-interstitiële nefritis, pyelone-

fritis, medullaire cystennieren, hypercalciëmie en hypoka-

liëmie. De behandeling bestaat uit toediening van alkali.

14.9.3   Nefrogene diabetes insipidus

Dit is een syndroom dat bestaat uit polyurie en (secundai-

re) polydipsie, neiging tot hypernatriëmie met obligate 

hypotonie van de urine, niet te corrigeren door toediening 

van vasopressine. Bij onvoldoende wateropname ontstaan 

verschijnselen van ernstige uitdroging.
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Vaak zijn er extrarenale verschijnselen zoals tapetoretina-

le degeneratie, congenitale amaurose, cerebellaire ataxie, 

leverfibrose en situs inversus. Sommige vormen zijn geas-

socieerd met retinitis pigmentosa (syndroom van Senior-

Loken). De meeste patiënten ontwikkelen een terminale 

nierinsufficiëntie voor het twintigste levensjaar.

De medullaire cystennieren (twee vormen) zijn autosomaal 

dominante ziektebeelden. Bij de medullary cystic kidney disease 

(MCKD) type I (gelegen op chromosoom 1) hebben de patiën-

ten geen extrarenale verschijnselen. De familieanamnese is 

in 15% van de gevallen negatief. De meeste patiënten ontwik-

kelen een terminale nierinsufficiëntie op een leeftijd tussen 

30 en 70 jaar. MCKD type II blijkt te berusten op een muta-

tie in het uromoduline (tamm-horsfall-eiwit). Kenmerkend 

is het voorkomen van jicht. MCKD type II is identiek met de 

familiaire juveniele hyperurikemische nefropathie.

Een meestal vrij onschuldige aandoening is de zoge-

noemde medullaire sponsnier, die berust op uitzetting van 

de distale gedeelten van de verzamelbuis. De aandoening 

wordt meestal per toeval gevonden, al komt een autoso-

maal dominant overervende vorm voor. Op een intrave-

neus pyelogram ziet men een sponsvormige configuratie 

in het gebied van de nierpapillen. Complicaties zijn 

niersteenvorming, renale tubulaire acidose, stoornissen 

in het concentrerend vermogen en urineweginfecties. De 

nierfunctie blijft ongestoord zolang zich geen chronische 

interstitiële nefritis door urineweginfecties voordoet.

Vele variaties van de ontwikkeling van de nieren en de 

afvoerende urinewegen bestaan als aangeboren afwijking. 

Nieren kunnen geheel ontbreken (agenesie van een of 

beide nieren), slecht ontwikkeld zijn (aplasie of hypoplasie 

van één of beide nieren), meervoudig aangelegd zijn, 

verbonden zijn aan abnormale vaatstelen (meer dan één 

nierarterie, abnormaal ontspringende nierarteriën) en 

afvoeren in abnormale urinewegen (dubbel nierbekken, 

dubbele ureter). De consequenties voor de nierfunctie en 

de neiging tot urineweginfecties zijn afhankelijk van de 

individuele situatie.

Kernpunten

• De meest frequente polycysteuze nierziekte is de 

volwassen, autosomaal dominante vorm, die op 

middelbare leeftijd leidt tot nierinsufficiëntie.

• Polycysteuze nierziekten zijn geassocieerd met cere-

brale aneurysmata. Screening is aangewezen indien 

er hersenbloedingen in de familie voorkomen.

• Bij 30% van de patiënten met een autosomaal 

dominante polycysteuze nierziekte is de familie-

anamnese negatief.

• Factoren die progressie beïnvloeden zijn infecties, 

geslacht (mannen > vrouwen), roken, hoge bloed-

druk, familiaire belasting.

• De pathogenese van de groei van niercysten wordt 

beter bekend. Naar verwachting leidt dit tot effec-

tieve behandelingsmogelijkheden. Het meest wordt 

verwacht van vasopressinereceptorantagonisten.

als mechanosensor van het primaire cilium op de tubulus-

cel. In het algemeen is het beloop van de aandoening bij 

patiënten met een PKD1-type sneller progressief.

Alhoewel polycysteuze nieren al klachten kunnen ver-

oorzaken op de kinderleeftijd, treden de meeste verschijn-

selen pas op na het twintigste jaar, meestal omstreeks het 

veertigste jaar. De ziekte openbaart zich door lendenpijn, 

hematurie, hypertensie of infecties van de cysten. Soms zijn 

bij lichamelijk onderzoek grote, vaste, hobbelige nieren te 

voelen. De diagnose kan meestal met behulp van echografie 

worden gesteld, ook bij patiënten zonder symptomen. Bij 

vrijwel alle patiënten zijn op dertigjarige leeftijd cysten 

aantoonbaar. Van de patiënten heeft 25 tot 40% een nega-

tieve familieanamnese. Waarschijnlijk betreft het dan een 

spontane mutatie of een vorm van cystennieren met een 

langzame progressie. Screening door middel van genetisch 

onderzoek is vrijwel onmogelijk vanwege de grootte van 

het gen, en wordt in Nederland niet aangeboden. Indien er 

veel aangedane familieleden zijn, is genetische diagnostiek 

(prenataal) mogelijk door linkage-analyse. Er is een associ-

atie tussen cystennieren en het vóórkomen van cysten in de 

lever en intracerebrale aneurysmata.

Er bestaat nog geen specifieke therapie. Tot nu toe was 

behandeling van de bloeddruk en bestrijding van urine-

weginfecties het belangrijkst. Verlaging van de bloeddruk 

tot waarden ver onder 140/90 mmHg, zoals bij patiënten 

met proteïnurie, biedt echter geen additionele voordelen. 

Het theoretische voordeel van ACE-remmers is nog onvol-

doende bewezen. Patiënten met cystennieren behoren tot 

de groep patiënten bij wie de nierfunctie relatief het snelst 

achteruitgaat. Er bestaat een duidelijke associatie tussen 

de grootte (en dus groei) van de cysten en de snelheid van 

achteruitgang van nierfunctie. Inmiddels is duidelijk dat 

verschillende factoren een rol spelen bij de groei van de 

cysten. Relevante factoren zijn onder andere vasopressine-

gemedieerde cAMP-productie, activiteit van mTOR, rol van 

chloorkanalen en activatie van somatostatinereceptoren. In 

gerandomiseerde studies wordt het effect van behandeling 

met vasopressinereceptorantagonisten (tolvaptan), mTOR-

remmers (sirolimus) en somatostatineanalogen onderzocht.

Ook de klassieke vormen van juveniele nefronoftise/medul-

laire cystennieren worden gekenmerkt door het vóórkomen 

van cysten in de nier. De cysten zijn echter klein en liggen 

op de corticomedullaire overgang. Ze zijn echografisch 

vrijwel nooit aantoonbaar. Een nierbiopt toont vaak uit-

sluitend het aspecifieke beeld van een tubulo-interstitiële 

nefritis. Klinisch staan renaal natriumverlies en diabetes 

insipidus op de voorgrond. Inmiddels kunnen verschil-

lende vormen worden onderscheiden op basis van de aan-

wezigheid van mutaties in bekende eiwitten. De juveniele 

nefronoftise is een autosomaal recessief ziektebeeld. Bij de 

ontwikkeling van juveniele nefronoftise spelen mutaties 

in eiwitten die betrokken zijn bij het functioneren van 

primaire cilia op de tubulusepitheelcel een rol. Inmiddels 

kan 30% van de gevallen verklaard worden door een muta-

tie in een van de negen bekende genen (NPHP1-NPHP9). 
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met een acute nierinsufficiëntie, onder meer tijdens de 

Koreaanse oorlog door P. Teschan. Verdere verbeteringen 

aan de nier van Kolff werden aangebracht in het Peter 

Bent Brigham-ziekenhuis te Boston. Het door de firma 

Baxter gecommercialiseerde kolff-brigham-systeem werd 

gebruikt in talrijke ziekenhuizen in de VS en Europa voor 

dialyse bij patiënten met acute nierinsufficiëntie.

In de late jaren vijftig van de vorige eeuw ontwierp Kiil 

in Noorwegen de populaire platennier. Deze nier werd 

met bloed gevuld onder invloed van de eigen bloeddruk 

van de patiënt. Tevens werd cuprofaan als dialysemem-

braan geïntroduceerd. Dit materiaal maakte het mogelijk 

grotere moleculen te dialyseren. Vooral door de verbete-

ring van de dialysemembraan, de introductie van hepa-

rine en de ontwikkeling van de scribner-shunt werd chro-

nische behandeling mogelijk. In de jaren zestig waren de 

mogelijkheden tot chronische dialyse echter nog beperkt 

en moesten de patiënten die in aanmerking kwamen voor 

behandeling worden geselecteerd, hetgeen met de no-

dige ethische problemen gepaard ging. De ontwikkeling 

van de subcutane AV-fistel van Cimino-Brescia betekende 

een duidelijke verbetering van de vaattoegang. In de 

westerse landen werd dialyse steeds meer een algemeen 

toegepaste, gemakkelijk toegankelijke behandeling.

Moderne ontwikkelingen betreffen onder andere de 

dialyseapparatuur. De huidige dialysatoren zijn ingeni-

euze, computergestuurde machines die continu tempe-

ratuur, drukken, ultrafiltratiesnelheid en natriumverlies 

registreren en reguleren. Daarnaast wordt de dialyse-ef-

ficiëntie beschreven aan de hand van de ureumkinetiek. 

Verlenging van de wekelijkse dialyseduur vermindert 

klachten en morbiditeit. Dit is mogelijk door thuisdia-

lyse (4-7 dagen/week, 2-4 uur per keer) en nachtelijke 

dialyse (3-6 nachten/week, 6-8 uur per keer).

Vooral bij de oudere patiënten en bij patiënten met 

diabetes geeft het aanleggen van een subcutane shunt 

problemen. Voor de vaattoegang wordt dan ook steeds 

vaker gebruikgemaakt van ‘verblijfskatheters’: sub-

cutaan getunnelde, via de vena jugularis ingebrachte 

katheters. Continue hemodialysetechnieken worden 

frequent op intensivecareafdelingen toegepast bij pati-

enten met ernstige acute nierinsufficiëntie.

De kennis van de fysiologie, die vooral in de negen-

tiende eeuw sterk toenam, bepaalde ook de ontwikkeling 

van de peritoneale dialyse. In 1923 werd bij een uremi-

sche patiënt met succes de eerste peritoneale dialyse 

uitgevoerd, hetgeen met een verbetering van de symp-

tomatologie gepaard ging. Kort voor en ook in de eerste 

jaren na de Tweede Wereldoorlog werd peritoneale dia-

lyse uitsluitend toegepast bij acute nierinsufficiëntie.

Pas na de ontwikkeling van een adequate katheter 

door Tenckhoff werd chronische peritoneale dialyse mo-

gelijk en de onderzoeken van de Nederlandse nefroloog 

Boen hebben in grote mate bijgedragen tot een betere 

kennis van de fysiologie van het peritoneale transport.

In 1978 werd de continue ambulante peritoneale di-

alyse (CAPD) voor het eerst beschreven. CAPD heeft 

sindsdien – althans in bepaalde landen – een steeds 

belangrijker aandeel gekregen in de dialysetherapie. 

14.10.2   Niertumoren

De niertumor van het jonge kind is het nefroblastoom, 

ook bekend als wilms-tumor. Dit is een zeer maligne ge-

zwel dat zich meestal vóór het vierde jaar voordoet. De 

therapie is primair chirurgisch. Als de tumor zich buiten 

de nier heeft uitgebreid, is aanvullende behandeling met 

bestraling noodzakelijk, al dan niet gecombineerd met 

cytostatica. Met deze gecombineerde behandeling geneest 

80% van de patiënten volledig.

De niertumor van de volwassene is het niercarcinoom, 

ook bekend als grawitz-tumor. Symptomen zijn hematu-

rie, lendenpijn, koorts, verhoogde bezinkingssnelheid, 

algemene malaise en tekenen van metastasen. Diagnos-

tiek en therapie zijn besproken in paragraaf 10.13.

Casuïstiek 

• Een man met pijn in de linker flank en macroscopi-

sche hematurie

14.11  Vervanging van de nierfunctie

Terminale nierinsufficiëntie kan worden behandeld met 

vervanging van de nierfunctie. Er zijn twee mogelijkhe-

den: dialyse en niertransplantatie.

  Intermezzo 14.4 

Geschiedenis van de hemodialyse en de 

continue ambulante peritoneale dialyse

Hemodialyse en continue ambulante peritoneale dialyse 

(CAPD) zijn letterlijk levensreddende therapieën voor 

patiënten met een acute of chronische nierinsufficiën-

tie. De geschiedenis van de ontwikkeling van hemodi-

alyse en CAPD illustreert hoe kennis van de fysiologie 

bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe behande-

lingsmogelijkheden, maar onderstreept ook het belang 

van ontwikkelingen op technologisch gebied voor het 

toepasbaar maken van deze therapieën.

De term dialyse werd al gebruikt door Thomas Graham 

in 1854 bij zijn beschrijving van transportprocessen over 

de ossenblaas. In 1889 werden collodionmembranen 

gebruikt voor de dialyse van ratten. In 1920 ondernam 

Georg Haas uit Giesen de eerste pogingen tot dialyse bij 

mensen. In 1944 bouwden Kolff en Berk in Kampen de 

kunstmatige nier. De dialysator bestond uit 30 meter 

cellofaanbuizen die rond een grote cilinder waren ge-

draaid. Deze cilinder werd in een grote tank geplaatst, 

die was gevuld met de dialysaatvloeistof. Het bloed van 

de patiënt stroomde in de cellofaanbuizen, waarvan de 

wanden als semipermeabele wanden fungeerden. Na de 

oorlogsjaren werd ‘de kunstmatige nier’ van Kolff vooral 

gebruikt in Zweden en de Verenigde Staten. Aanvankelijk 

werd deze kunstnier voornamelijk toegepast bij patiënten 
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staan, steeds verder toegenomen. De introductie van 

glucosepolymeer-dialysaat voor het opwekken van een 

‘colloïdosmotische’ peritoneale ultrafiltratie en van 

betere ‘biocompatibele’ dialysaatoplossingen (bicarbo-

naathoudende vloeistoffen met een lage concentratie 

glucoseafbraakproducten) zullen hopelijk tot minder 

beschadiging van de peritoneale membraan leiden en 

daardoor peritoneale dialyse langer mogelijk maken. Het 

aandeel van CAPD in de nierfunctievervangende behan-

deling neemt af.

Door verbeteringen van de techniek en toenemende 

ervaring ziet men dat de frequentie van peritonitis 

afneemt, maar peritonitiden en katheterinfecties blij-

ven tot nu toe toch nog de belangrijkste problemen. 

Daarnaast leidt chronische behandeling vaak tot een 

afname van de kwaliteit van de peritoneale mem-

braan, met ultrafiltratiefalen tot gevolg.

De laatste twintig jaar is de kennis over de structu-

rele en functionele veranderingen die bij langdurige 

peritoneale dialyse ter hoogte van de membraan ont-

bloed

van patiënt

a

b c

bloed

van patiënt

naar patiënt

bloedflow ± 250 ml/min

afvoer ± 510 ml/min

aanvoer ± 500 ml/min

ultrafiltraat
± 100 ml/min  

substitutievloeistof
± 100 ml/min

bloedflow 
± 400 ml/min

Figuur 14.33 Principes van hemodialyse, hemofiltratie en CAPD. 

a Bij hemodialyse wordt bloed van de patiënt door een kunstnier geleid. Deze kunstnier is opgebouwd uit een groot aantal capil-

lairen met een semipermeabele membraan. Dialysaatvloeistof stroomt volgens het tegenstroomprincipe langs de capillairen. Trans-

port van moleculen vindt voornamelijk plaats op basis van diffusie, waarbij de mate van transport afhankelijk is van de molecuul-

grootte. Ultrafiltratie vindt plaats op basis van hydrostatische drukverschillen tussen bloed- en dialysaatcompartiment. 

b Bij hemofiltratie wordt eveneens het bloed van de patiënt door een kunstnier geleid. De kunstnieren die voor hemofiltratie worden 

gebruikt, hebben een grotere doorlaatbaarheid. Door de hydrostatische druk wordt een groot deel van het plasmavolume gefiltreerd. 

Transport van moleculen vindt plaats op basis van convectie. Hierdoor verloopt vooral het transport van grotere moleculen beter. 

Het verwijderde ultrafiltraat wordt aangevuld door toegediende substitutievloeistof. 

c Bij CAPD wordt een hoeveelheid vloeistof in de buikholte gebracht. Transport van moleculen vindt plaats door diffusie vanuit de 

mesotheliale capillairen. Ultrafiltratie geschiedt op basis van een osmotische gradiënt onder invloed van hoge concentraties glucose 

(eventueel glucosepolymeren of aminozuren) in de CAPD-vloeistof. Na een verblijftijd van 4 à 8 uur wordt de vloeistof verwijderd en 

vervangen door nieuwe vloeistof.
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fecties en trombose als complicaties optreden. Men moet 

ook bedacht zijn op een stenose aan de kant van de veneu-

ze anastomose, hetgeen aanleiding geeft tot aanzienlijke 

recirculatie en daardoor onderdialyse.

Kernpunten

• Nierfunctievervangende behandeling is noodzake-

lijk bij een ECC < 10 ml/min.

• Hemodialyse is een vorm van nierfunctievervan-

gende behandeling waarbij het bloed wordt gezui-

verd met behulp van een kunstnier.

• De gebruikelijke frequentie van hemodialyse is 

driemaal per week gedurende vier uur.

• Ontwikkeling van nieuwe vormen van hemodialyse 

(thuisdialyse, nachtelijke hemodialyse) vanuit de 

optiek: langer is beter.

Het lukt niet altijd om een goede onderhuidse arterio-

veneuze fistel in de onderarm aan te leggen, vooral door 

de toenemende veroudering en toename van het aantal 

dialysepatiënten met atherosclerose en diabetes. Als alter-

natieven zijn dan mogelijk: een AV-fistel ter hoogte van de 

elleboog of bovenarm, een kunststofvaatprothese of ge-

tunnelde katheters in de vena subclavia of vena jugularis. 

De meeste patiënten met een terminale nierinsufficiëntie 

worden driemaal per week gedurende vier uur met he-

modialyse behandeld (intermitterende hemodialyse). Er 

is een duidelijke toename van de dialyseduur waarneem-

baar, onder andere mogelijk gemaakt door de introductie 

van thuisdialyse en nachtelijke centrumdialyse.

Als maat voor de effectiviteit en adequaatheid van de 

dialysetechniek wordt gebruikgemaakt van de zogenoem-

de Kt/V: de ureumklaring (per periode) gedeeld door het 

verdelingsvolume van ureum. Voor hemodialyse wordt 

een Kt/V per behandeling van meer dan 1,2 nagestreefd 

(dit is > 3,6 per week). Een hogere dosis leidt mogelijk tot 

een betere overleving van de patiënt. De prognose van de 

patiënt wordt zeker niet alleen bepaald door de mate van 

klaring van kleinere moleculen (ureum, creatinine), maar 

nog veel meer door de controle van hypervolemie en hy-

pertensie. Tegenwoordig wordt ook veel aandacht besteed 

aan de kwaliteit van het dialysaat of de badvloeistof. Er 

wordt een vrijwel steriel dialysaat nagestreefd om ontste-

kingsreacties bij de patiënt tot een minimum te beperken. 

Daarnaast lijkt het verwijderen van grotere moleculen 

van meer belang. De meest frequente doodsoorzaken bij 

dialysepatiënten liggen op cardiovasculair gebied (myo-

cardinfarct, hartfalen). Dit kan mede worden voorkomen 

door een betere behandeling van deze patiënten in de 

predialysefase.

Tijdens een hemodialysebehandeling kunnen klachten 

van hypotensie, spierkrampen, hoofdpijn, misselijkheid 

en braken ontstaan. Meestal zijn ze een gevolg van een te 

lage bloeddruk (door een te sterke onttrekking van vocht, 

14.11.1   Dialyse

Met behulp van dialysetechnieken kunnen (laagmole-

culaire) afvalstoffen, ionen en overtollig water uit het 

lichaam worden verwijderd en eventuele tekorten aan 

ionen worden aangevuld. Dialyse berust op de fysische 

principes van diffusie, convectie en hydrostatische of 

oncotische drukverschillen (figuur 14.33).

Bij hemodialyse wordt gebruikgemaakt van een zoge-

noemde kunstnier, een kunststofhouder waar een groot 

aantal capillairen doorheen lopen\die gemaakt zijn van 

een semipermeabele membraan (bijvoorbeeld polysulfon, 

polyamide, cellulose). Het bloed van de patiënt wordt 

door deze capillairen geleid, terwijl aan de andere zijde 

een badvloeistof stroomt. Door diffusie worden afvalstof-

fen verwijderd en wordt een evenwicht bereikt tussen 

de ionensamenstelling van het bloed en het badwater. 

De doorlaatbaarheid van de semipermeabele membraan 

bepaalt welke afvalstoffen worden verwijderd: in het alge-

meen wordt ureum volledig en snel uitgewisseld, maar de 

doorlaatbaarheid van deze membranen voor moleculen 

groter dan 1000 Å is al beperkt. Momenteel zijn er echter 

ook membranen beschikbaar die stoffen met een hoger 

molecuulgewicht doorlaten. De ionensamenstelling van 

het bloed kan worden beïnvloed door een geschikte com-

positie van de badvloeistof te kiezen. Verwijdering van 

water (en daarin opgeloste stoffen) vindt plaats door het 

aanbrengen van een onderdruk in het badvloeistofcom-

partiment, waardoor een drukverschil over de membraan 

ontstaat (ultrafiltratie).

Voor een efficiënte dialysebehandeling is een hoge 

bloedstroom en dialysaatstroomsnelheid nodig (respec-

tievelijk > 200 en 500 ml/min). Hiermee kunnen ureum-

klaringen van 120-180 ml/min worden bereikt. Bloed- en 

dialysaatstroom worden gereguleerd door een dialysem-

achine. Om de gewenste bloedstroomsnelheden te berei-

ken, is een goede vasculaire toegang nodig. Meestal wordt 

gebruikgemaakt van een zogenoemde cimino-shunt, een 

onderhuidse fistel tussen een arterie en een vene in de 

onderarm (figuur 14.34). De verwijdingen van de ‘gearteri-

aliseerde’ venen kunnen eenvoudig worden gebruikt voor 

de aan- en afvoer van het bloed. Bij een fistel kunnen in-

Figuur 14.34 Schematische weergave van een arterioveneuze 

fistel ten behoeve van hemodialyse (cimino-shunt).

arteriële lijn 
(bloedflow van patiënt 
naar dialyseapparaat)

veneuze lijn 
(bloed van dialyseapparaat 
naar patiënt)

v.cephalica
a.radialis
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hemodynamische stabiliteit (onveranderde vasculaire 

reactiviteit, geen osmolaire shift) en de grotere klaring 

van stoffen met een groter molecuulgewicht. In het bij-

zonder bij patiënten met cardiale problemen, diabetes en 

neuropathie of amyloïdose zou deze techniek voordelen 

bieden. Hemofiltratie wordt als intermitterende behande-

ling echter nog niet overal toegepast, vooral door de grote 

hoeveelheden substitutievocht die nodig zijn en door de 

eisen die aan de apparatuur moeten worden gesteld.

Hemofiltratie wordt als continue techniek wel veel-

vuldig toegepast als nierfunctievervangende therapie 

bij acute dialyse op een intensivecareafdeling. Hierbij 

wordt voortdurend bloed geültrafiltreerd (1000-2500 ml/

uur), waarbij voor de bloedvoorziening meestal gebruik-

gemaakt wordt van dubbellumenkatheters in de vena 

subclavia of vena femoralis (CVVH: het bloed wordt rond-

gepompt door een machine). Het verwijderde vocht moet 

weer geheel of ten dele worden gesubstitueerd. In som-

mige gevallen kan de klaring van kleinmoleculaire stoffen 

nog worden vergroot door langs het bloedcompartiment 

dialysaatvloeistof te laten lopen (CVVHD).

Zoals boven reeds vermeld worden steeds meer patiën-

ten behandeld in de thuissituatie. De patiënten dialyseren 

overdag of ’s nachts, meestal 4-6 keer per week. Nachtelijk 

dialyse is tegenwoordig ook in veel dialysecentra mo-

gelijk. De totale dialyseduur neemt hierdoor toe van 12 

naar 20 tot wel 30 uur per week. De patiënten hebben een 

betere regulatie van bloeddruk en metabole factoren, vaak 

zelfs zonder additionele medicamenteuze of dieetthera-

pie. Onderzoek zal moeten aantonen of dit ook leidt tot 

afname van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Peritoneale dialyse wordt als continue techniek toege-

past (CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse). 

Het principe berust op het inbrengen van een speciale 

vloeistof (dialysaat) in de buikholte. De uitwisseling van 

afvalstoffen vindt plaats door diffusie over de peritoneale 

membraan. De snelheid van uitwisseling hangt onder 

andere af van de grootte van de moleculen. Voor ureum 

geldt dat de concentratie in plasma en dialysaat na vier à 

zes uur in evenwicht is. Door de vloeistof vier- à vijfmaal 

per dag te wisselen wordt een continue uitwisseling ge-

garandeerd. Onttrekking van vocht kan niet plaatsvinden 

door het creëren van hydrostatische drukverschillen. 

Daarom wordt bij peritoneale dialyse aan de vloeistof een 

hoge concentratie van glucose of een glucosepolymeer 

(icodextrine) toegevoegd. Daardoor wordt een osmotisch 

drukverschil gegenereerd dat leidt tot watertransport. De 

glucose wordt geleidelijk gereabsorbeerd, zodat de ultra-

filtratie na verloop van enkele uren afneemt. Vandaar dat 

bij lange verblijfstijden veeleer van de glucosepolymeer-

oplossing gebruikgemaakt zal worden.

Vroeger werd peritoneale dialyse alleen in acute situa-

ties toegepast. Langduriger behandeling was vrijwel on-

mogelijk doordat ernstige peritonitiden ontstonden. De 

ontwikkeling van een verblijfskatheter, die ten dele on-

derhuids loopt en in de buikholte wordt aangebracht, en 

een verminderde vasculaire reactiviteit, een autonome 

neuropathie, of het te langzaam naleveren van vocht uit 

de cellen) of een osmolair disequilibrium (bij een te snelle 

verwijdering van ureum neemt de osmolaliteit van het 

extracellulaire volume sneller af; de relatieve hypertonie 

intracellulair leidt tot celzwelling, vooral ook cerebraal). 

Andere complicaties op korte en lange termijn die verbon-

den zijn aan de hemodialysebehandeling zijn vermeld in 

tabel 14.26.

De traditionele behandeling (12 uur/week) met de 

kunstnier is onvoldoende om de functie van een nier in al 

zijn aspecten te vervangen. Alle patiënten zullen daarom 

additionele behandeling nodig hebben in de vorm van 

dieetbeperking (zout-, kalium-, fosfaat-, vocht- en eiwit-

beperking), antihypertensieve therapie, toediening van 

erytropoëtine, vitamine D, fosfaatbinders enzovoort. 

Op de lange duur ontstaan ook bij adequate dialyse ver-

schijnselen van uremische toxiciteit, zoals neuropathie, 

osteodystrofie, verminderde cerebrale functies en jeuk. 

Deze verschijnselen kunnen verdwijnen na niertransplan-

tatie. In eerste instantie wordt bij het ontstaan van deze 

verschijnselen geprobeerd de verwijdering van (grootmo-

leculaire) uremische toxinen te bevorderen door gebruik 

te maken van kunstnieren met een hoogdoorlaatbare 

membraan.

De ontwikkeling van membranen met een hoge door-

laatbaarheid heeft ook de techniek van de hemofiltratie 

mogelijk gemaakt. Hierbij wordt bloed door de kunstnier 

gepompt, waarbij grote hoeveelheden plasma worden 

geültrafiltreerd. Er is geen badwatercompartiment; de 

verwijdering van afvalstoffen vindt plaats samen met 

het onttrekken van water (convectief transport). Om een 

goede klaring te bereiken, moet driemaal per week 25 à 

30 liter ultrafiltraat worden geproduceerd. De overmatig 

verwijderde hoeveelheid ionen en water wordt terug-

gegeven via substitutievloeistoffen, die wat betreft com-

positie sterk lijken op die van het extracellulaire vocht. 

Een voordeel van de hemofiltratietechniek is de grotere 

Tabel 14.26 Complicaties van hemodialyse.

acute complicaties hypotensie, krampen, disequilibriumsyn-
droom (hoofdpijn, misselijkheid, braken, 
convulsies, coma), luchtembolie, anafylacti-
sche reacties

door onderdialyse slapeloosheid, jeuk, moeheid, restless legs, 
neuropathie

vaattoegang stenose, trombose, longembolie, infecties 
(sepsis), hartfalen (door shunting), ischemie of 
veneuze stuwing extremiteit (door hoge druk 
en stealing van bloed)

chronische complicaties neuropathie, myopathie, osteodystrofie, 
cardiomyopathie, cerebrale disfuncties, amy-
loïdose (carpaletunnelsyndroom, periartritis, 
synoviitis, botcysten), metastatische calcifi-
caties, hormonale disfuncties, gastroparese, 
libidoverlies, amenorroe

potentiële complicaties overdracht van virussen
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chronische obstructieve longziekten, diverticulitis, in-

flammatoire darmziekten, adhesies, een stoma of buik-

wandbreuken.

Kernpunten

• CAPD is een vorm van nierfunctievervangende 

behandeling met uitwisseling van afvalstoffen tus-

sen het bloed en de intraperitoneale vloeistof. De 

wisselingen vinden dagelijks ten minste viermaal 

plaats.

• Peritonitis komt bij CAPD frequent voor, maar is 

meestal te behandelen met antibiotica.

Casuïstiek 

• Hypoglykemisch coma als gevolg van foutief ver-

hoogde glucosewaarden bij een patiënte met dia-

betes mellitus en peritoneale dialyse

14.11.2   Niertransplantatie

Bij een niertransplantatie wordt een nier van een donor ge-

implanteerd in de fossa iliaca van de patiënt. De niervaten 

van de donornier worden aangesloten op de bekkenvaten 

van de ontvanger; de donorureter wordt in de blaas van de 

ontvanger geïmplanteerd. De eigen nieren van de ontvan-

ger hoeven in principe niet te worden verwijderd, tenzij ze 

een bron van infectie vormen of door hun grootte (cysten-

nieren) het plaatsen van een transplantaat belemmeren. De 

transplantaatnier kan afkomstig zijn van een overledene. 

Meestal betreft het dan patiënten met irreversibel hersen-

letsel als gevolg van een verkeerstrauma, een intracerebrale 

bloeding of een circulatiestilstand. Bij voorkeur worden 

de nieren tijdens intacte circulatie (heart-beating donor) ope-

ratief verwijderd. De nieren worden schoongespoeld met 

speciale preservatievloeistoffen en worden bewaard bij 

4 °C. Daardoor blijft een nier ten minste 36 uur geschikt 

voor transplantatie. Deze periode is lang genoeg om de 

geschiktste ontvangers te selecteren, een kruisproef uit 

te voeren en de nier te vervoeren naar het centrum waar 

de transplantatie zal plaatsvinden. Selectie en transport 

worden voor Nederland en omringende landen gecoör-

dineerd door de Stichting Eurotransplant. Er bestaat in 

Nederland een groot tekort aan donornieren van overleden 

heart-beating donors en daarom wordt steeds vaker ook 

gebruikgemaakt van non-heart-beating donors (NHBD). Dit 

betreft meestal patiënten met een primaire hartstilstand 

(na reanimatie) of patiënten met irreversibele hersen- of 

orgaanschade bij wie een circulatiestilstand optreedt na be-

eindiging van de beademing. Inmiddels is gebleken dat de 

langetermijnresultaten van procedures waarbij gebruik-

gemaakt is van nieren afkomstig van NHBD vergelijkbaar 

zijn met die van heart-beating donors.

het gebruik van gesloten dialysevloeistofzakken en toe-

dieningssystemen die vrijwel steriele wisselingen van de 

vloeistof mogelijk maken, hebben het risico op peritonitis 

drastisch verminderd, waardoor CAPD als chronische 

behandeling kan worden toegepast. Het is tegenwoordig 

ook mogelijk ’s nachts drie à vier wisselingen te laten 

uitvoeren door een machine. We spreken dan van automa-

tische peritoneale dialyse (APD). De korte nachtelijke wis-

selingen maken het mogelijk toch nog vocht te onttrekken 

bij patiënten met een slechte ultrafiltratiecapaciteit. Over-

dag blijft vloeistof in de buik aanwezig; vaak kan continu 

transport dan alleen gegarandeerd worden door het ge-

bruik van een glucosepolymeer als osmotisch agens.

Ook bij CAPD wordt gestreefd naar een adequate be-

handeling, die wordt afgemeten aan de Kt/V. Voor CAPD 

wordt gestreefd naar een Kt/V van meer dan 2,0 per week. 

Ook CAPD-patiënten moeten, net als hemodialysepa-

tiënten, additioneel worden behandeld. De belangrijkste 

complicaties van CAPD zijn vermeld in tabel 14.27. De 

meest frequente complicatie is peritonitis. Een peritonitis 

komt gemiddeld eenmaal per één à twee jaar voor, met 

verschijnselen van buikpijn, koorts en troebel dialysaat-

vocht. In het algemeen is deze vorm van peritonitis goed 

behandelbaar met intraperitoneale of orale toediening 

van antibiotica. Bij persisterende infecties of bij infecties 

met bijzondere pathogenen (schimmels, Pseudomonas) is 

verwijdering van de katheter vaak noodzakelijk. Frequen-

te peritonitiden leiden tot een verminderde ultrafiltratie-

capaciteit van het peritoneum, hetgeen ook bij langdurige 

toepassing van CAPD wordt gezien. Door de daling van de 

peritonitisfrequentie wordt bij CAPD nu meer aandacht 

gegeven aan andere oorzaken van ultrafiltraatfalen. Na 

langdurige CAPD ontstaat een grotere permeabiliteit van 

het peritoneum, hetgeen leidt tot snellere reabsorptie van 

glucose en verlies van ultrafiltratiecapaciteit. De verande-

ringen van de peritoneale membraan worden toegeschre-

ven aan de onfysiologische samenstelling van de CAPD-

vloeistof. De scleroserende peritonitis is een levensbedrei-

gende complicatie van CAPD. De incidentie neemt toe, en 

is geassocieerd met de duur van de CAPD in jaren.

CAPD is relatief gecontra-indiceerd bij patiënten met 

Tabel 14.27 Complicaties van CAPD.

korte termijn infecties (peritonitis, katheterpoortinfecties, 
tunnelinfecties), katheterdislocatie, huid-
poortlekkage, darmperforatie (vooral bij 
diverticulose), hydrothorax (vooral rechtszij-
dig), breukpoorten (navel, lies)

lange termijn ultrafiltratiefalen (door toegenomen opper-
vlak of verandering in de mesotheelstructuur 
of door toegenomen lymfeafvoer), sclero-
serende peritonitis (verdikking mesotheel 
met adhesies, stricturen, recidiverende ileus, 
sepsis)

chronische complicaties zie bij hemodialyse

CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse.



Nierziekten 447

een kruisproef uit te voeren tussen cellen van de donor 

(meestal lymfoïde cellen uit de milt) en serum van de 

ontvanger. Bij een positieve kruisproef zal geen trans-

plantatie worden verricht. De situatie is vergelijkbaar met 

de hemolytische crise bij een bloedtransfusiereactie in het 

geval van bloedgroepincompatibiliteit.

Men kan proberen de immunologische reactie tegen 

een niertransplantaat te verminderen door te streven naar 

een optimale weefselovereenkomst. Het belang hiervan 

blijkt het duidelijkst uit de resultaten van zogenoemde 

familietransplantaties, waarbij een HLA-identieke donor 

een nier schenkt aan een broer of zus. De kans van slagen 

van zo’n transplantatie is bijna 100%. Door de ontwik-

keling van sterke immuunsuppressieve middelen is het 

effect van het verschil in weefseltypering op de succeskans 

na transplantatie vrij beperkt. In de praktijk wordt bij de 

selectie van een ontvanger voor een nier van een overleden 

donor rekening gehouden met factoren als compatibili-

teit voor het AB0-bloedgroepsysteem, ischemietijd, leef-

tijd en wachttijd van de ontvanger, de aanwezigheid van 

antistoffen, en er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk 

overeenkomsten voor de HLA-A-, HLA-B- en HLA-DR-

antigenen. Voor levende donortransplantaties geldt de 

noodzaak tot AB0-compatibiliteit niet meer; transplan-

taties ‘over de bloedgroep’ zijn mogelijk door intensieve 

voorbereiding van de ontvanger, waarbij de anti-A- of 

anti-B-antistoffen worden verwijderd en de productie 

daarvan wordt voorkomen door respectievelijk immuno-

absorptie en behandeling met anti-B-celtherapie en een 

hoge dosis immuunglobulinen.

Het belangrijkste hulpmiddel bij het voorkómen en 

terugdringen van de afstotingsreactie blijft onderhouds-

behandeling met immuunsuppressiva. Ook bij een vol-

ledig HLA-identieke (niet-eeneiige) combinatie is deze 

behandeling noodzakelijk. Dit wordt verklaard door het 

feit dat naast de hoofdhistocompatibiliteitsantigenen nog 

andere, zwakkere transplantatieantigenen het immuno-

logische systeem kunnen activeren.

Kernpunten

• Niertransplantatie verbetert de overleving en de 

kwaliteit van leven.

• Er is een groot tekort aan orgaandonors.

• Transplantaties met een nier van een levende do-

nor hebben een betere prognose.

• De nieuwe immuunsuppressieve middelen hebben 

het aantal acute afstotingsreacties sterk vermin-

derd, waardoor transplantaties met een nier van 

een niet-verwante, slecht gematchte donor moge-

lijk zijn.

• Na niertransplantatie is levenslang gebruik van 

immuunsuppressieve middelen noodzakelijk. De 

belangrijkste complicaties zijn infecties, malignitei-

ten en cardiovasculaire ziekten.

De nier kan ook afkomstig zijn van een levende donor. 

Het aantal transplantaties met nieren van levende donors 

neemt de laatste jaren sterk toe. Enerzijds berust dit op 

het tekort aan nieren van overleden donors. Daarnaast 

heeft de ontwikkeling van krachtige immuunsuppres-

sieve middelen (zie verder) transplantaties mogelijk 

gemaakt met nieren van niet-verwante levende donors 

(partner/vriend(in)/altruïstische donor). De resultaten 

van transplantaties met nieren van levende donors zijn 

duidelijk beter dan die van transplantaties met nieren 

van overleden donors. Vooral de korte periode van ‘koude 

ischemie’ bij transplantatie van nieren van levende donors 

speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol.

In principe komen de meeste patiënten in aanmerking 

voor een niertransplantatie. Er bestaat een voorkeur om 

een niertransplantatie te verrichten al voor de start van 

behandeling met dialyse (pre-emptieve transplantatie). 

Een niertransplantatie verbetert de levensverwachting en 

de kwaliteit van leven in vergelijking met conventionele 

dialyse, en de voordelen lijken het grootst na een pre-

emptieve transplantatie. Wel moet men er rekening mee 

houden dat een niertransplantatie veel risico’s met zich 

meebrengt (zie verder). Daarom moet altijd een goede af-

weging worden gemaakt. Een hoge leeftijd, cardiovascu-

laire morbiditeit, infecties en dergelijke vormen dan ook 

een relatieve contra-indicatie voor niertransplantatie.

Een belangrijk probleem bij niertransplantaties is de 

afstotingsreactie. Indien organen of weefsels tussen ver-

schillende individuen worden uitgewisseld, zullen deze 

in het algemeen worden afgestoten, tenzij het om een 

eeneiige tweeling gaat. Het getransplanteerde orgaan 

wordt als lichaamsvreemd herkend. De moleculen die 

bij de afstoting een hoofdrol spelen, zijn de hoofdhisto-

compatibiliteitsantigenen, HLA-A-, HLA-B- en HLA-DR-

antigenen.

De herkenning van de vreemde antigenen brengt een 

afstotingsreactie op gang. In de vroege fase spelen cyto-

toxische lymfocyten een belangrijke rol (acute of cellulaire 

rejectie), terwijl in een later stadium ook anti-HLA-anti-

stoffen worden gevormd die via complementactivatie de 

afstotingsreactie verder versterken (humorale rejectie). Een 

dergelijke humorale reactie speelt de belangrijkste rol bij 

de chronische rejectie.

Een speciale situatie doet zich voor als de ontvanger 

al voor de transplantatie in contact is geweest met trans-

plantatieantigenen (bijvoorbeeld door bloedtransfusies 

of zwangerschap) en daardoor circulerende anti-HLA-an-

tistoffen heeft gevormd. Als deze antistoffen gericht zijn 

tegen de HLA-antigenen van het transplantaat, ontstaat 

een zeer hevige reactie die wordt gekarakteriseerd door 

onmiddellijke binding van antistoffen aan het endotheel 

van het getransplanteerde orgaan, gevolgd door comple-

mentactivatie en intravasale stolling. De bloedstroom in 

het transplantaat stopt binnen enkele minuten tot uren. 

Men noemt dit een hyperacute rejectie. Deze reactie kan 

men vrijwel altijd voorkomen door voor de transplantatie 
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14.12  Geneesmiddelen en de nier

De nier neemt een centrale plaats in bij de uitscheiding 

van veel geneesmiddelen, hetgeen inhoudt dat bij patiën-

ten met nierfunctiestoornissen de dosering in veel geval-

len moet worden aangepast. Geneesmiddelen kunnen ook 

zelf verantwoordelijk zijn voor een nierfunctiestoornis 

(nefrotoxiciteit). Verder kan bij patiënten met een gestoor-

de nierfunctie (GFR < 40 ml/min) de concentratie van de 

geneesmiddelen in de urine onvoldoende hoog worden, 

waardoor vooral geneesmiddelen die hun werkzaamheid 

in de urine ontplooien, onwerkzaam zullen zijn. Voor-

beelden hiervan zijn het antibioticum nitrofurantoïne en 

thiazidediuretica.

14.12.1   Uitscheiding van geneesmiddelen 

door de nier

De mate van uitscheiding van geneesmiddelen via de nier 

is de resultante van vier processen: glomerulaire filtratie, 

actieve tubulaire secretie, actieve reabsorptie of passieve 

diffusie. Deze processen zijn ten dele afhankelijk van de 

fysisch-chemische eigenschappen van het betreffende 

geneesmiddel. Van een geneesmiddel dat geheel of ge-

deeltelijk renaal wordt geklaard, moet in geval van nierin-

sufficiëntie de dosis dus worden aangepast. Dat kan men 

doen door de dosis te verlagen of het doseringsinterval 

te verlengen. Bij patiënten met een chronische nierziekte 

is de mate van eiwitbinding vaak gestoord (verminderd). 

Doordat alleen het ongebonden geneesmiddel actief is, 

kan zelfs bij een ‘goede’ dosering een intoxicatie ontstaan. 

Voor het kiezen van de dosering bij een gestoorde nier-

functie kan men gebruikmaken van richtlijnen die voor 

elk individueel geneesmiddel in verschillende handboe-

ken te vinden zijn. Bij stoffen die een geringe therapeuti-

Beloop na niertransplantatie
Na een transplantatie van een nier van een levende donor 

produceert de nier onmiddellijk na de ingreep urine. Na 

transplantatie van een nier van een postmortale donor 

is dat bij 70 tot 85% het geval. In de overige gevallen ont-

staat tijdelijk een acute nierinsufficiëntie die het gevolg 

is van ischemische beschadiging van de donornier (acute 

tubulusnecrose). Alhoewel de nierfunctie meestal op gang 

komt, is de prognose op lange termijn toch minder gun-

stig. Daarom wordt geprobeerd de incidentie van acute 

tubulusnecrose te verminderen, onder andere door de 

ontwikkeling van speciale preservatievloeistoffen, opti-

male hydratie van de ontvanger en het bekorten van de 

koude-ischemietijd.

Direct aansluitend aan de transplantatie worden de pa-

tiënten behandeld met immuunsuppressieve middelen. 

De oudst bekende middelen zijn prednison en azathiopri-

ne. Tijdens behandeling met azathioprine en prednison 

ontwikkelde 70% van de patiënten een afstotingsreactie. 

De introductie van ciclosporine leidde tot een afname 

van de rejectiefrequentie tot 40%. Recent zijn nieuwe 

immuunsuppressieve middelen zoals tacrolimus, myco-

fenolaatmofetil, rapamycine en IL-2-receptorantistoffen 

aan het behandelingsarsenaal toegevoegd. Behandeling 

met ‘triple therapie’ (een combinatie van prednison, my-

cofenolaatmofetil en ciclosporine of tacrolimus), vaak in 

combinatie met anti-IL-2-receptor inductietherapie, heeft 

de rejectie-incidentie teruggebracht tot circa 20%. Treden 

er ondanks deze behandeling rejecties op, dan worden 

deze behandeld met hoge doses corticosteroïden of met 

antistoffen gericht tegen T-lymfocyten. Bij onvoldoende 

respons, en soms ook sluipend, ontstaat een chronische 

afstotingsreactie die vrijwel niet voor behandeling toe-

gankelijk is en tot een terminale nierinsufficiëntie leidt. 

Inmiddels is duidelijk dat ook niet-immunologische 

factoren (hypertensie, hypercholesterolemie, terugkeer 

van de oorspronkelijke ziekte bij patiënten met glomeru-

lonefritis, cardiovasculaire complicaties) in belangrijke 

mate bijdragen aan het chronisch transplantaatfalen. De 

ontwikkeling van zeer sterke immuunsuppressieve mid-

delen heeft dan ook slechts geleid tot een gedeeltelijke 

verbetering van de langetermijnresultaten na transplan-

tatie. Gemiddeld is bij 90 tot 95% van de patiënten drie 

tot twaalf maanden na transplantatie de nier nog functi-

oneel; tien jaar na transplantatie is dit percentage afgeno-

men tot circa 60.

Na transplantatie ontstaan niet zelden complicaties, 

vaak als bijwerking van de gebruikte immuunsuppressiva 

(tabel 14.28).

Casuïstiek 

• Een man met een gezwollen, pijnlijke buik en een 

massa op de buikoverzichtsfoto

Tabel 14.28 Complicaties na niertransplantatie.

chirurgisch-technisch veneuze of arteriële trombose, ureterobstruc-
tie, urinelekkage

immunologisch afstotingsreactie (acuut, chronisch)

infecties wond-, luchtweg- en urineweginfecties; CMV, 
Pneumocystis jeroveci, cryptokokken, aspergil-
lose, Legionella, Listeria, Mycobacterium

botproblemen osteonecrose, osteoporose, fracturen

leverfunctiestoornissen nodulair regeneratieve hyperplasie, leverfi-
brose

huidafwijkingen wratten, actinische keratose, plaveiselcelcar-
cinoom

cardiovasculair hypertensie, atherosclerose

maligniteiten lymfoom, huidcarcinoom, cervixcarcinoom, 
kaposi-sarcoom

overige cataract, nierarteriestenose, diabetes mellitus

CMV: cytomegalovirus.
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  Intermezzo 14.5 

Ontwikkelingen in de toekomst

 − Progressief nierfunctieverlies kan worden geremd, 

maar niet volledig worden voorkomen door de 

standaardbehandeling met ACE-remmers, choles-

terolverlagers, aldosteronantagonisten en dieet.

 − Een toename van cellen (proliferatie) en van 

bindweefsel (fibrose) speelt een belangrijke rol bij 

progressief nierfunctieverlies. Een belangrijke rol is 

weggelegd voor onderzoek naar stoffen die inter-

fereren met deze processen. In dierexperimenteel 

onderzoek worden al positieve resultaten geboekt 

met de uit de diabeteszorg bekende (antiprolifera-

tieve) PPAR-γ-agonisten. Belangrijk lijken ook de 

ontwikkelingen rond BMP-7 (bone-morphogenic pro-

tein 7), een remmer van het profibrotische TGF-β.

 − De nieuwe moleculair-biologische en genetische 

technieken zullen bijdragen aan een betere herken-

ning van ziekteoorzaken, vooral van de oorzaken 

die terug te voeren zijn op een disfunctie van eiwit-

ten. Naar verwachting zal de kennis over de rol van 

de viscerale epitheelcel (podocyt) bij het ontstaan 

van eiwitverlies en de ontwikkeling van focale glo-

merulosclerose verder toenemen. Op dit moment 

zijn al enkele podocytaire eiwitten bekend waarvan 

is aangetoond dat mutaties verantwoordelijk zijn 

voor hereditaire vormen van FSGS. Voorbeelden zijn 

nefrine, podocine, α-actinine-4, CD2-AP, TRPC-6, 

WT1 en Lmx1b. Ook zal de kennis over de verschil-

lende signaleringsroutes in de podocyt toenemen, 

hetgeen inmiddels al heeft geleid tot het inzicht 

dat calcineurineremmers de proteïnurie verminde-

ren, onafhankelijk van hun effect op T-lymfocyten, 

door remming van calcineurine in de podocyt. Een 

mogelijk aangrijpingspunt voor behandeling lijkt 

het enzym cathepsine-L.

 − Er is veel meer bekend over het ontstaan van het 

hemolytisch-uremisch syndroom. Aangetoond is 

dat een toegenomen activiteit van het comple-

mentsysteem (door mutaties in factor H, factor I, 

MCP1, C3, factor B) verantwoordelijk is voor famili-

aire en sporadische vormen van het hemolytisch-

uremisch syndroom. Deze ontdekkingen hebben 

belangrijke therapeutische consequenties, omdat 

het ziektebeeld te beïnvloeden is door toediening 

van de complementremmers H en I in de vorm van 

vers plasma. Veel wordt ook verwacht van behan-

deling met eculizumab, een antilichaam tegen 

complementfactor 5.

 − Er is veel meer inzicht in de rol van de primaire 

cilia, trilhaarachtige structuren die voorkomen op 

veel epitheelcellen. Deze cilia spelen een rol als 

sensor, bijvoorbeeld van druk, licht, reuk. Een afwij-

kende functie van cilia kan leiden tot afwijkingen in 

de nier, het oog, de lever, de hersenen en het bot. 

In de nier staat de vorming van cysten centraal. Een 

sche breedte hebben, heeft men vaak wel bepalingen van 

de plasmaspiegels nodig. Een overzicht van veelgebruikte 

geneesmiddelen waarvan de dosering aan de nierfunctie 

moet worden aangepast, staat in tabel 14.29.

Bij patiënten met een terminale nierinsufficiëntie moet 

men zich nog bewust zijn van de mogelijkheid dat een 

geneesmiddel door de dialyse wordt verwijderd. De dia-

lyseerbaarheid van een geneesmiddel is sterk afhankelijk 

van de mate van eiwitbinding.

14.12.2   Nefrotoxische geneesmiddelen

De nier is zeer gevoelig voor toxische beschadiging. Ne-

frotoxiciteit van geneesmiddelen kan zich in een aantal 

nefrologische syndromen uiten, zoals acute nierinsuf-

ficiëntie, chronische nierinsufficiëntie, nefrotisch syn-

droom of tubulopathieën. De afwijkingen ontstaan via 

allergische reacties of door rechtstreekse toxische bescha-

diging. De verschillende vormen van nefrotoxiciteit en de 

bekendste hiervoor verantwoordelijke geneesmiddelen 

zijn vermeld in tabel 14.30. Bij patiënten met een nier-

insufficiëntie moeten in het bijzonder aminoglycosiden 

zoveel mogelijk worden vermeden.

Tabel 14.29 Overzicht van veelgebruikte 
geneesmiddelen waarvan de dosis reeds 
bij matige stoornissen van de nierfunctie 
moet worden aangepast.

antibiotica aminoglycosiden, ceftazidim, cefradine, 
meropenem, sulfamethoxazol, teicoplanine, 
vancomycine, trimethoprim, piperacilline, 
ticarcilline, chinolonen, tetracyclinen, flu-
conazol, pentamidine, aciclovir, tenofovir, 
indinavir

antihypertensiva acebutolol, atenolol, captopril, sotalol 

antiarrhythmica digoxine, disopyramide, procaïnamide

anti-epileptica lithium, primidon, trimethadion, fenytoïne

antiflogistica penicillamine, goud 

cytostatica carboplatine, cisplatine, hydroxyurea, me-
thotrexaat

overige allopurinol, morfine, fentanyl, metoclopra-
mide, gabapentine

Tabel 14.30 Nefrotoxiciteit door geneesmiddelen.

acute nierinsufficiëntie zie tabel 14.8

chronische nierinsuf-
ficiëntie

combinaties van analgetica, 5-ASA, lithium, 
diuretica, ciclosporine, tacrolimus

nefrotisch syndroom penicillamine, goud, NSAID’s, heroïne

tubulopathie ifosfamide, amfotericine B, lithium

5-ASA: 5-aminosalicylzuur; NSAID: niet-steroïdaal anti-inflammatoir 
geneesmiddel.
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deling, met als nadelen infecties en ontwikkeling 

van maligniteiten. In de afgelopen jaren heeft 

de nadruk voortdurend gelegen op de ontwikke-

ling van nieuwere, sterkere immuunsuppressieve 

middelen, waardoor het aantal afstotingsreacties 

sterk is afgenomen. De facto betekent dit dat 

de totale sterkte van de immuunsuppressieve 

behandeling is toegenomen. In de komende 

jaren zijn enkele ontwikkelingen te verwachten 

die het mogelijk moeten maken het gebruik van 

immuunsuppressieve middelen te verminderen. 

Om te beginnen moet het mogelijk worden bij 

getransplanteerde patiënten donorspecifieke 

T-celreactiviteit te herkennen. Dergelijke metin-

gen moeten het mogelijk maken bij individuele 

patiënten de dosering van immuunsuppressieve 

medicatie aan te passen tot het meest gewenste 

niveau. Daarnaast zal verder onderzoek worden 

uitgevoerd naar de mogelijkheid om donorspe-

cifieke tolerantie te ontwikkelen. In dierexpe-

rimenteel onderzoek is het mogelijk gebleken 

donorspecifieke tolerantie te induceren door rem-

ming van de zogeheten costimulatoire routes. Ook 

bij de mens zijn er aanwijzingen dat een milde 

vorm van tolerantie kan worden geïnduceerd door 

T-celdepletie op het moment van transplantatie. 

Preliminaire data suggereren dat bij een groot aan-

tal patiënten de onderhoudsimmuunsuppressieve 

behandeling kan worden gereduceerd tot mono-

therapie met tacrolimus in een lage dosering.

 − Voor hemodialysepatiënten is de kwaliteit van le-

ven te verbeteren door een langere dialysetijd. Naar 

verwachting zal verder onderzoek leiden tot identi-

ficatie van toxinen die verantwoordelijk zijn voor de 

‘uremische’ complicaties. Daarnaast wordt gezocht 

naar verbeteringen van de kunstniermembraan 

die betere klaring van dergelijke toxinen mogelijk 

maken (membranen met componenten die toxinen 

binden; membranen met gekweekte niertubulus-

cellen die toxinen actief verwijderen).

 − In een toekomstvisie mogen stamcellen natuurlijk 

niet ontbreken. Aangetoond is dat bij nierziekten, 

althans dierexperimenteel, stamcellen kunnen 

worden aangetroffen in tubuli en glomeruli. Stam-

cellen spelen dus mogelijk een rol bij regeneratie 

van nierweefsel. Op dit moment is het onderzoek 

nog zeer preliminair; het uiteindelijke doel is te 

komen tot het gebruik van nierspecifieke stamcel-

len die zouden kunnen bijdragen aan het herstel 

van de nierfunctie na tubulusnecrose.

verbeterd inzicht in de verschillende signaaltrans-

ductieprocessen die betrokken zijn bij de functie 

van de cilia, zal bijdragen aan de ontwikkeling van 

behandeling voor deze aandoeningen (polycysteuze 

nierziekten, nefronoftise).

 − Al vele jaren wordt ervan uitgegaan dat de prote-

inurie bij de minimal change nefropathie wordt 

veroorzaakt door een zogenoemde lymfokine. Ook 

voor bepaalde vormen van focale glomerulosclerose 

wordt de aanwezigheid van een permeabiliteitsfac-

tor gepostuleerd. Bekend is dat bij patiënten met 

FSGS na niertransplantatie binnen enkele dagen 

een sterke proteïnurie kan ontstaan. Behandeling 

met plasmaferese blijkt effectief, ook indien geen 

vers plasma wordt toegediend. Naar verwachting 

zullen de moderne technieken (proteomics) het mo-

gelijk maken deze factoren te isoleren en te identi-

ficeren. Dit zal bijdragen aan een betere herkenning 

van de genoemde ziektebeelden en ook helpen bij 

het ontwikkelen van specifieke therapieën.

 − Belangrijke ontwikkelingen zijn ook te verwachten 

op het gebied van de behandeling van transport-

stoornissen. Het is inmiddels duidelijk dat trans-

portstoornissen in de nier vaak blijken te berusten 

op mutaties in eiwitten die geen invloed hebben 

op de functie van het eiwit, maar vooral een juiste 

vouwing van de eiwitten voorkomen, waardoor 

geen transport vanuit het endoplasmatisch reti-

culum naar de plasmamembraan plaatsvindt. De 

betrokken eiwitten worden dan afgevoerd naar 

het proteasoom, waar deze eiwitten snel worden 

afgebroken. Het blijkt dat bepaalde zogenoemde 

chaperonne-eiwitten in staat zijn deze gemuteerde 

eiwitten in een juiste vouwing te dwingen. Hier-

mee zou dan weer een normaal transport naar 

de plasmamembraan mogelijk zijn. In gekweekte 

cellen is reeds aangetoond dat een dergelijke 

experimentele benadering effectief kan zijn. Voor-

beelden zijn de toegenomen expressie in de plas-

mamembraan van de Na+-Cl–-cotransporter (het 

kanaal betrokken bij het syndroom van Gitelman), 

van de Cl–-transporter die betrokken is bij de cys-

tische fibrose, en van het waterkanaal aquaporine 

2 dat betrokken is bij diabetes insipidus.

 − Voor patiënten met een terminale nierinsuffici-

entie is niertransplantatie de behandeling van 

keuze. Na niertransplantatie is de overleving en 

ook de kwaliteit van leven beter. Een groot nadeel 

van een niertransplantatie is natuurlijk de nood-

zaak tot levenslange immuunsuppressieve behan-
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Hartziekten
A.A. Voors en R.A. de Boer

Inleiding

Hart- en vaatziekten zijn onverminderd de belangrijkste 

doodsoorzaak in Nederland. In Nederland overleden in 

2008 65.540 mannen en 67.791 vrouwen (totaal 133.331). 

Het aantal sterfgevallen ten gevolge van hart- en vaat-

ziekten bedroeg 19.662 mannen (30%) en 21.693 vrouwen 

(32%). Het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten 

daalt nog steeds gestaag, zowel bij mannen als bij vrou-

wen en in alle leeftijdsklassen. In 2001 waren er in totaal 

in Nederland nog meer dan 140.000 sterfgevallen, waar-

van 35% aan hart- en vaatziekten. Bij mannen bleek in 

2008 dat kwaadaardige nieuwvormingen zelfs vaker de 

doodsoorzaak waren dan hart- en vaatziekten.

De toegenomen levensverwachting van patiënten met 

hart- en vaatziekten heeft te maken met een aantal be-

langrijke ontwikkelingen binnen de cardiologie, die in dit 

hoofdstuk verder besproken zullen worden. Voorbeelden 

zijn de grotere aandacht die wordt besteed aan preventie 

en de betere behandeling van het acute myocardinfarct en 

van patiënten met hartfalen. Belangrijkste ontwikkelin-

gen van de laatste jaren zijn de betere farmacotherapeu-

tica, de interne cardiale defibrillator en de zogenoemde 

drug-eluting stents. Daarnaast zijn de diagnostische mo-

gelijkheden de laatste tijd aanzienlijk verbeterd. Naast 

de verbeteringen binnen de echocardiografie wordt ook 

steeds meer gebruikgemaakt van andere non-invasieve 

methoden, zoals de CT en MRI. Bovendien zijn er steeds 

betere laboratoriummethoden beschikbaar voor de diag-

nose en prognose van patiënten met hart- en vaatziekten.

Achter deze uitbreiding van de mogelijkheden schuilt 

het gevaar dat steeds minder aandacht wordt besteed aan 

anamnese en lichamelijk onderzoek. Dit is een zorgelijke 

ontwikkeling, aangezien deze twee nog steeds van het 

grootste belang zijn. Anamnese en lichamelijk onderzoek 

dienen samen met het speciële onderzoek betrokken te 

worden in de uiteindelijke diagnose, terwijl, afhankelijk 

van de afwijking, het soms ook maar één soort onderzoek 

is dat abnormaal wordt bevonden. Zo zal bij een patiënt 

met angina pectoris de anamnese het belangrijkst zijn, bij 

een patiënt met een lichte klepafwijking het lichamelijk 

onderzoek, vooral de auscultatie, en bij iemand met een 

intracardiale geleidingsstoornis zal alleen het elektrocar-

diogram afwijkend kunnen zijn. Bij deze voorbeelden is 

het steeds een van de drie soorten onderzoek die bijdraagt 

aan de diagnose. Het is ook mogelijk dat uit alle drie on-

derzoeksvormen aanvullende informatie komt. Bij een 

patiënt met een klepstenose zullen bijvoorbeeld zowel de 

anamnese als het lichamelijk onderzoek en ook het echo-

cardiogram bijdragen aan de diagnose en de evaluatie van 

de ernst van de afwijking. Het gehele onderzoek behoort 

tot een conclusie te leiden, waarin wordt vermeld wat de 

etiologie van de afwijking is, welke de structurele gevol-

gen zijn en wat de functionele toestand van de patiënt is.

Casuïstiek 

• Een 80-jarige vrouw met kortademigheid door 

myxoma cordis

15.1  Anamnese

Binnen de cardiologie is de anamnese de belangrijkste 

bron van informatie over de aandoening van de patiënt. 

Daarnaast is de anamnese van belang om een relatie met 

de patiënt op te bouwen. Gebaseerd op de anamnese 

wordt logischerwijze de volgorde van de andere onder-

zoeken bepaald. Ook wordt de noodzaak tot therapeu-

tisch ingrijpen voor een deel door anamnestische gege-

vens bepaald. Tevens maken ze duidelijk hoe de klachten 

door de patiënt worden beleefd en hoe daarmee wordt 

omgegaan. Ten slotte wordt ook het resultaat van de 

behandeling geëvalueerd door middel van de anamnese. 

Het is dus van groot belang de anamnese systematisch en 

volledig af te nemen.

15.1.1   Pijn op de borst

Pijn op de borst kan diverse oorzaken hebben. De term 

angina pectoris is echter voorbehouden aan een gevoel op 

de borst dat wordt veroorzaakt door zuurstoftekort van 

het myocard, veroorzaakt door vernauwingen van de 

coronairarteriën (coronairinsufficiëntie). Angina pectoris 

is een anamnestische bevinding. Het gevoel ontstaat door 

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_15, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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Om de ernst van angina pectoris aan te geven wordt 

meestal gebruikgemaakt van de indeling volgens de Cana-

dian Cardiovascular Society (CCS):

 − klasse I: klachten van angina pectoris bij zware inspan-

ning;

 − klasse II: klachten bij matige inspanning;

 − klasse III: klachten bij lichte inspanning, niet in rust;

 − klasse IV: klachten bij ieder niveau van inspanning.

Het kan soms bijzonder lastig zijn om angina pectoris te 

onderscheiden van andere oorzaken van pijn op de borst, 

die niet door myocardischemie worden veroorzaakt. Aty-

pische thoracale pijnklachten worden vaak omschreven 

als stekend, worden vaak links op de borst aangegeven, 

treden op in rust of juist na inspanning, en kunnen soms 

door een specifieke beweging of door lokale palpatie 

worden opgewekt. Het syndroom van Tietze wordt be-

schreven als pijn bij de costochondrale en costosternale 

gewrichten, die pijnlijk zijn bij palpitatie. Andere oorza-

ken die onaangename sensaties in de borst kunnen geven, 

zijn pericarditis, pulmonale hypertensie, dissectie van de 

aorta, slokdarmkrampen, longafwijking, peptisch ulcus, 

andere bovenbuikprocessen, musculoskeletale pijn, pleu-

ritische pijn, neurogene pijn en pijnperceptie zonder dat 

een oorzaak kan worden vastgesteld.

Ook kan er sprake zijn van coronairinsufficiëntie zon-

der dat er angina pectoris optreedt. Dit wordt wel stille 

ischemie genoemd en treedt vaker op bij patiënten met 

diabetes mellitus.

Prinzmetal-angina of variantangina is een speciaal syn-

droom waarbij aanvalsgewijs ernstige klachten optreden 

in rust, vaak ’s nachts, bij op andere momenten een vrijwel 

normaal inspanningsvermogen. Tijdens de aanval bestaat 

er zeer ernstige myocardischemie met repolarisatiestoor-

nissen op het elektrocardiogram, lijkend op die van een 

acuut myocardinfarct. Verder treden vaak ritmestoornis-

sen op tijdens de aanval. Dit type klachten wordt veroor-

zaakt door een lokaal spasme van een coronairvat, bij vaak 

geringe atherosclerose.

Kernpunten

• Atypische thoracale klachten worden niet door 

myocardischemie veroorzaakt.

• Coronairinsufficiëntie kan optreden zonder bijko-

mende angina pectoris (‘stille ischemie’).

15.1.2   Kortademigheid

Kortademigheid is een verontrustende klacht voor het in-

dividu. De cardiale dyspnoe moet worden onderscheiden 

van pulmonale oorzaken, zodat het optreden gerelateerd 

moet worden aan activiteit en lichaamshouding. Boven-

dien is het van belang te weten waardoor de klacht ont-

myocardischemie. Het is een syndroom, geen ziekte. An-

gina pectoris ontstaat wanneer aan een verhoogde zuur-

stofbehoefte van het myocard niet kan worden voldaan. 

Wat hiervan de oorzaak is, is op zichzelf niet van belang 

voor de benoeming van de klacht. Door de ischemie hopen 

zich afvalproducten op die de afferente zenuwen stimu-

leren. De zenuwen geleiden het signaal naar de hersenen, 

alwaar het signaal leidt tot perceptie van een onaange-

naam gevoel.

Het typische klachtenpatroon van het syndroom van 

angina pectoris is een dof, drukkend gevoel op of onder 

het borstbeen, soms uitstralend naar de kaken, linker-

schouder, linkerarm of tussen de schouderbladen in de rug. 

Veelal wordt het gevoel niet als ‘pijn’ omschreven. Angina 

pectoris wordt vaak veroorzaakt door inspanning, koude 

en/of emoties, en gaat vaak snel weer voorbij wanneer de 

prikkel stopt. Meestal kunnen de klachten ook worden 

beëindigd door nitraten onder de tong. Angina pectoris is 

vaak ’s ochtends meer uitgesproken dan in de loop van de 

dag, en treedt sneller op na een maaltijd. Kenmerkend voor 

angina pectoris is daarbij dat de klachten voorspelbaar zijn. 

Door een bepaalde hoeveelheid inspanning ontstaat het 

onaangename gevoel en het verdwijnt in rust.

Indien deze typische klachten langer dan 15 minuten 

aanhouden, niet reageren op nitraten sublinguaal en ge-

paard gaan met vegetatieve verschijnselen (transpireren, 

misselijk, overgeven), is er waarschijnlijk sprake van een 

acuut myocardinfarct.

Kernpunt

• Kenmerken van typische angina pectoris zijn:

 − het karakter van het gevoel: zwaar, dof, benau-

wend;

 − de relatie met inspanning, temperatuurwisse-

ling of emoties;

 − het verdwijnen: wanneer de inspanning wordt 

gestaakt;

 − de duur: meestal trekt het gevoel na enkele (5-

10) minuten weg;

 − de plaats: midden in de borst en vandaar uit 

uitstralend.

Er zou enige relatie bestaan tussen de lokalisatie van de 

angina pectoris en de aangedane coronairarterie. Bij pa-

tiënten met een ischemische hartziekte en substernale of 

linkszijdige klachten met uitstraling naar de linkerarm 

zou vaker de linkercoronairarterie zijn aangedaan. Patiën-

ten met klachten in epigastrio, uitstralend naar de kaak of 

naar de nek, hebben vaker geen vernauwing in de ramus 

descendens anterior. Ook kan angina pectoris worden 

beschreven als kortademigheid. Deze wordt dan vaak 

midden op de borst aangegeven, in tegenstelling tot al-

gemene dyspnoeklachten die veel minder scherp worden 

gelokaliseerd.
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De cardiaal bepaalde kortademigheid treedt voorspelbaar 

op na steeds eenzelfde hoeveelheid inspanning en zakt 

meestal snel bij rusten: ‘uitblazen’.

Kortademigheid in rust
Meestal is kortademigheid in rust een vorm van nachtelijke 

dyspnoe. De patiënt gaat naar bed en slaapt vlot in. Na 

enkele uren wordt hij kortademig wakker, moet overeind 

gaan zitten, soms op de rand van het bed, of opstaan. Na 

enige tijd verdwijnt de kortademigheid geheel; men kan 

weer gaan liggen en doorslapen. Deze nachtelijke dysp-

noe wordt veroorzaakt door interstitieel longoedeem als 

gevolg van het falen van de linkerkamer. Na het naar bed 

gaan wordt vocht geresorbeerd uit de benen en de buik. 

Er treedt een verhoogd veneus aanbod aan het hart op, dat 

wel kan worden verwerkt door de rechterharthelft maar 

niet door de linker. Er treedt stuwing op in de longvenen 

en in de longcapillairen en men wordt acuut kortademig. 

De horizontale lichaamshouding is de oorzaak van de 

herverdeling van het lichaamsvocht en is derhalve een 

zeer belangrijk gegeven uit de anamnese. Wanneer de 

patiënt met het bovenlichaam hoger in de kussens ligt, zal 

de klacht niet optreden of minder ernstig zijn. Vaak gaat 

de nachtelijke dyspnoe ook gepaard met hoesten. Het is 

echter van belang om uit te vragen of de hoest voorafging 

aan de dyspnoe of andersom. In het eerste geval is er dan 

waarschijnlijk sprake van een longaandoening, terwijl 

hartfalen in het laatste geval waarschijnlijk is.

Orthopnoe is kortademigheid die optreedt wanneer men 

plat gaat liggen en die weer verdwijnt wanneer men gaat 

zitten. Mensen die deze klachten hebben, slapen ’s nachts 

op drie of vier kussens, omdat zij anders niet kunnen 

inslapen. Er is geen tijdsinterval tussen het gaan liggen 

en het optreden van de kortademigheid, zoals bij de nach-

telijke dyspnoe. Ook orthopnoeklachten kunnen gere-

lateerd zijn aan een verminderde linkerventrikelfunctie 

(hartfalen).

Longoedeem of astma cardiale is een extreme vorm van 

(nachtelijke) kortademigheid die plotseling optreedt en 

die niet verdwijnt wanneer de patiënt gaat zitten of staan. 

De patiënt voelt zich hevig kortademig, is angstig en 

hoest soms schuimend sputum op. De oorzaak is acute de-

compensatie van de linkerharthelft met extravasatie van 

vocht in de longalveoli. Door slijmvlieszwelling treedt 

soms een verlengd exspirium op, waardoor de differenti-

atie met pulmonaal astma moeilijk kan zijn.

Kernpunten

• Benauwdheid en vermoeidheid zijn kernsympto-

men van hartfalen.

• Acute benauwdheid kan een uiting zijn van acuut 

hartfalen (asthma cardiale).

• Moeheid als symptoom is bij een normale hart-

functie zelden cardiaal te verklaren.

staat en waardoor zij weer verdwijnt. Plotseling ontstane 

dyspnoe wijst op een pneumothorax, longembolieën, 

acuut longoedeem, longontsteking of een luchtwegob-

structie.

Gebaseerd op klachten in het normale dagelijkse leven 

heeft de New York Heart Association (NYHA) een indeling 

gemaakt (tabel 15.1).

In het algemeen zal een klasse I-patiënt de trappen 

van een drie verdiepingen tellend huis kunnen oplopen 

zonder abnormale verschijnselen. Een klasse II-patiënt 

kan twee trappen op en heeft dan klachten, een klasse 

III-patiënt kan nog één trap op, eventueel met tussentijds 

rusten, terwijl voor klasse IV-patiënten traplopen totaal 

onmogelijk wordt.

Kortademigheid bij inspanning of dyspnée d’effort
Kortademigheid bij inspanning komt het meest voor als 

klacht. Toch is het een normaal verschijnsel dat iedereen 

bij zichzelf kan observeren. Cruciaal hierbij is bij welk 

niveau van inspanning kortademigheid optreedt. Iemand 

van 50 jaar die nooit lichamelijke inspanning verricht, 

zal bijvoorbeeld kortademig zijn na het oplopen van drie 

trappen, terwijl een goed getrainde man van 50 jaar dat 

pas is na zeer langdurige zware inspanning, zoals na 20 

minuten hardlopen. Bij beiden is de kortademigheid 

fysiologisch en normaal. Bij de klacht kortademigheid bij 

inspanning, of dyspnée d’effort, zal dus moeten worden 

nagegaan hoeveel en welke inspanning voor de betrok-

kene tot het normale leefpatroon behoort of behoorde, en 

of datgene wat zonder klachten kan worden gepresteerd 

misschien veranderd is. Wanneer iemand in huis regel-

matig twee trappen kan oplopen en dit plotseling niet 

meer kan zonder halverwege te moeten rusten, dan is dat 

abnormaal. Bovendien wordt de klacht waarschijnlijk 

niet veroorzaakt door een chronische afwijking zoals 

longemfyseem, maar door iets wat onlangs is ontstaan 

of verergerd. De klacht kan een cardiale oorzaak hebben, 

maar kan ook worden veroorzaakt door een luchtwegin-

fectie, atelectase of een andere longaandoening. Meestal 

treedt piepen of productief hoesten op wanneer er een 

acute pulmonale oorzaak is. Bij een cardiale oorzaak is een 

onproductieve kuch een vaker voorkomend verschijnsel. 

Tabel 15.1 Functionele indeling van dyspnoe 
volgens de New York Heart Association 
(NYHA).

klasse I geen beperkingen van de lichamelijke activiteit. Norma-
le dagelijkse bezigheden kunnen worden verricht zonder 
klachten

klasse II lichte beperking van de lichamelijke activiteit. Klachten bij 
normale lichamelijke inspanning, niet in rust

klasse III duidelijke beperking van de lichamelijke activiteit. Klachten 
bij lichte inspanning, niet in rust

klasse IV niet in staat om enige lichamelijke activiteit te verrichten 
zonder klachten. Symptomen al in rust, toenemend bij ie-
dere inspanning
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een tachycardie. Patiënten met een tachycardie geven hun 

klachten meestal zeer duidelijk aan: een snelle hartslag, 

meestal plotseling ontstaan, zonder relatie met inspanning. 

De klachten worden soms omschreven als vlinderen of flad-

deren in de borst. Ze kunnen ook weer plotseling verdwij-

nen, onopgemerkt tijdens de slaap of geleidelijk afnemen. 

Buiten de gevoelde hartkloppingen is men meestal geheel 

klachtenvrij.

Voor de beoordeling van deze klacht is het van belang 

om het volgende te weten.

 − Hoe snel was de hartslag? Als men de patiënt bijvoor-

beeld vraagt met een potlood op de tafel te tikken in het 

ritme van de hartkloppingen, krijgt men meestal een 

redelijke indruk; een regulair hartritme van 100-140 per 

minuut wijst vaak op een sinustachycardie; een regulair 

ritme van 150 per minuut suggereert een atriumflutter 

en een regulair ritme van boven de 160 per minuut sug-

gereert een paroxismale supraventriculaire tachycardie.

 − Was de hartslag regelmatig of niet? Ook dit wordt vaak 

goed gevoeld en is van belang voor de differentiatie tus-

sen atriumfibrilleren en andere afwijkingen.

 − Was er sprake van een plots begin en einde? Indien dit 

het geval is, gaat het vaak om een paroxismale tachycar-

die, terwijl een langzaam ontstaan en gradueel einde 

vaker te maken hebben met een sinustachycardie met 

angst.

Voor de beoordeling van de ernst van de afwijking is het 

eveneens belangrijk te weten of men duizelig was tijdens de 

hartklopping. Kon men blijven zitten of staan of moest men 

gaan liggen, transpireerde men, was er enige kortademig-

heid? Sommige patiënten vermelden polyurie na de aanval, 

wat een zeker diagnostisch gegeven is voor een supraventri-

culaire tachycardie die aanvalsgewijs is opgetreden.

Ten slotte is de voorgeschiedenis van de patiënt van groot 

belang. Patiënten met een belaste cardiale voorgeschiedenis 

of tekenen van een doorgemaakt myocardinfarct op het ecg 

hebben over het algemeen een grotere kans op een ventricu-

laire tachycardie, terwijl een supraventriculaire tachycardie 

bij patiënten met een onbelaste cardiale voorgeschiedenis 

waarschijnlijker is. Overigens wordt vaak gesuggereerd dat 

een ventriculaire tachycardie, in tegenstelling tot een su-

praventriculaire tachycardie, gepaard gaat met hemodyna-

mische instabiliteit. Echter, hemodynamische instabiliteit 

sluit een supraventriculaire tachycardie zeker niet uit.

Kernpunten

• Ritmestoornissen kunnen ontspringen uit de hart-

kamers (ventriculair) of uit de boezems of de AV-

knoop (supraventriculair).

• Door middel van een gerichte anamnese (familie-

anamnese!) en kennis van de medische (cardiologi-

sche) voorgeschiedenis is vaak een goede inschat-

ting te maken welke oorzaak van de ritmestoornis-

sen het meest waarschijnlijk is.

Cheyne-stokes-ademhaling
Cheyne-stokes-ademhaling is een vorm van kortademig-

heid die meestal niet door de patiënt wordt opgemerkt, 

maar wel door de mensen in de omgeving. De stoornis 

ontstaat door cerebrale ischemie, waardoor het ademha-

lingscentrum minder wordt geprikkeld. Men observeert 

periodes van zeer diep, snel ademen, afgewisseld met een 

korte periode van apnoe waarin de patiënt heel stil en rustig 

ligt te slapen, waarna hij plotseling weer diep en snel gaat 

ademen. Houden de periodes van apnoe langer aan, dan zal 

ook de ademhaling erna dieper zijn, zodat het fenomeen 

zeer opvallend en indrukwekkend wordt.

15.1.3   Hartkloppingen

Het verschijnsel dat het kloppen van het hart wordt ge-

voeld en als hinderlijk wordt ervaren, treedt vaak op. Het 

kan berusten op een perceptie van een hartslag die volledig 

normaal is. Een ‘hartklopping’ kan zijn:

 − een normale hartslag;

 − een sterke versnelling van een normale hartslag;

 − een overslag;

 − een onregelmatige hartslag;

 − een te snelle hartslag (tachycardie);

 − een te trage hartslag (bradycardie).

Vaak wordt een ‘hartklopping’ beschreven als bonkend of 

bonzend, te voelen in de borst, de nek of de oren, regelma-

tig en niet overmatig snel. Alleen in rust in een stille om-

geving wordt men het kloppen gewaar; meestal berust dit 

op angst of onrust. Geruststelling is hier op zijn plaats. Het 

is ook mogelijk dat men het gevoel heeft dat het hart wel 

normaal klopt, maar bij lichte inspanning of opwinding 

enorm zwaar bonkt. Men kan dan de polsslag in rust tellen, 

en opnieuw na tien diepe kniebuigingen. Een hartversnel-

ling is normaal en begrip daarvoor kalmeert al. Anemie, 

zwangerschap en hyperthyreoïdie kunnen overigens ook 

aanleiding zijn voor deze klacht. De hierop volgende meest 

gehoorde klacht is het ‘overslaan’ van het hart, veroorzaakt 

door één of meer extrasystolen. Op zichzelf komen extra-

systolen bij bijna alle volwassenen voor, maar de meeste 

mensen voelen het niet. Is dit wel het geval, dan is de be-

schrijving zeer divers: een bonk in de borst, een soort hink-

stap-spronggevoel, een gek gevoel in de keel enzovoort. 

Meestal voelt men de eerste slag ná de extrasystole, wanneer 

het hart extra gevuld is en het slagvolume groter zal zijn. 

Belangrijk voor de herkenning is het optreden in rust, het 

verdwijnen bij inspanning en het ontbreken van bijkomen-

de klachten zoals duizeligheid of kortademigheid. Kortdu-

rende ritmestoornissen die wel aanleiding dienen te zijn tot 

nadere diagnostiek treden op bij of vlak na inspanning en 

gaan soms gepaard met een licht gevoel in het hoofd, dui-

zeligheid of kortademigheid. Met andere woorden: bij deze 

kortdurende hartritmestoornis is de hartfunctie even min-

der efficiënt. De klacht hartkloppingen kan ook berusten 

op het gewaarworden van een abnormale snelle hartslag, 
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oorzaakt door een verhoogd gehalte onverzadigd hemo-

globine in het bloed dat door de capillairen of venulen 

stroomt. De patiënt klaagt meestal niet over cyanose, 

maar de familieleden maken hem er opmerkzaam op. Bij 

centrale cyanose is er een arteriële zuurstofonderverzadi-

ging door een rechts-linksshunt in het hart, of door een 

slechte zuurstofopname bij een ernstige longafwijking. 

Men ziet dan blauwe lippen en een blauwe tong, alsmede 

verkleuring in de extremiteiten. Bestaat de cyanose lang, 

dan zijn er ook vaak horlogeglasnagels en trommelstok-

vingers.

Perifere cyanose wordt veroorzaakt door een onderver-

zadiging van uitsluitend het perifere bloed, als gevolg van 

sterke perifere vasoconstrictie. Bij normale circulatoire 

verhoudingen treedt het verschijnsel op in extreme koude 

(kinderen in het zwembad!), of bij abnormale circulatie 

door een zeer sterk verlaagd hartminuutvolume. Er is 

een vertraagde passage van het bloed door het vaatbed, 

zodat meer dan normale hoeveelheden zuurstof kunnen 

worden afgegeven, waardoor onderverzadiging optreedt. 

De stoornis wordt alleen gezien in de koude delen van 

het lichaam. Perifere cyanose komt voor bij patiënten met 

chronische klepafwijkingen, zoals mitralisstenose, of bij 

falen van de linkerkamer, maar ook bij sterke perifere 

vasoconstrictie bij nerveuze mensen.

De centrale cyanose veroorzaakt door een longziekte zal 

verminderen wanneer men zuurstof geeft, terwijl bij een 

intracardiale shunt niets verandert. Cyanose wordt alleen 

gezien wanneer de absolute hoeveelheid gedesatureerde 

hemoglobine 3 mmol/l of meer bedraagt. Bij gezonde 

personen is dan ongeveer een derde deel van het bloed 

gedesatureerd. Bij anemische mensen kan nauwelijks 

cyanose optreden, omdat weinig hemoglobine aanwezig 

is; bij patiënten met polycytemie wordt de stoornis eerder 

gezien. Patiënten met een congenitaal hartdefect met 

compensatoire polycytemie kunnen daardoor diep cyano-

tisch zijn zonder dat zij zich ernstig beperkt voelen.

Kernpunten

• Cardiale syncope is vaak acuut en kortdurend en 

treedt op ten gevolge van hypoperfusie door acuut 

wegvallen van output.

• Door middel van een gerichte anamnese en kennis 

van de medische (cardiologische) en voorgeschie-

denis is vaak een goede inschatting te maken welke 

oorzaak van de collaps het waarschijnlijkst is.

Casuïstiek 

• Een man met progressief oedeem aan beide benen

15.1.4   Andere cardiale klachten

Oedemen aan de benen worden meestal niet als ernstige 

klacht gebracht. Het verschijnsel kan berusten op een 

decompensatie van de rechterharthelft, maar dit is zeker 

niet de enige mogelijkheid. Ook veneuze insufficiëntie 

kan enkeloedeem veroorzaken. Obesitas bemoeilijkt de 

veneuze terugvloed, en wie kent niet de dikke enkels na 

urenlang stilzitten in bus of vliegtuig? Overigens wijst 

eenzijdig oedeem aan de benen op een niet-cardiale oor-

zaak.

Ascites daarentegen is vaak een teken van verhoogde 

druk in het portale systeem, hetzij door levercirrose, het-

zij door rechtsdecompensatie met verhoogde druk in het 

rechteratrium.

Een klacht die vaak wordt toegeschreven aan het hart is 

vermoeidheid. Meestal is dat echter niet juist. De mogelijk-

heid bestaat wel, maar de oorzaak is dan een zeer slechte 

pompfunctie van het hart met een laag hartminuutvo-

lume, of er bestaat uitgebreid hartlijden met chronisch 

hartfalen en longstuwing. In beide gevallen zijn de af-

wijkingen aan het hart overduidelijk. Is er een normale 

hartfunctie en wordt geen uitgebreide medicatie gegeven, 

dan is het hart vrijwel zeker niet de oorzaak van de ver-

moeidheid.

Syncope is een symptoom met als belangrijkste ken-

merken een voorbijgaand, zelflimiterend verlies van 

bewustzijn, meestal met valneiging dan wel met val. 

Syncope ontstaat vrij plotseling, het herstel is doorgaans 

spontaan, volledig en snel. De onderliggende oorzaak is 

plotse cerebrale hypoperfusie. Syncope als gevolg van een 

cardiale stoornis is zeer wel mogelijk. Een kortdurende 

hartritmestoornis met daardoor een circulatiestilstand 

kan bewusteloosheid veroorzaken. Dit noemt men een 

adams-stokes-aanval, die zowel door een korte asystolie 

als door een korte (zéér snelle) tachycardie kan optreden. 

De patiënt voelt de aanval niet aankomen, valt plotseling, 

is even bewusteloos en is daarna weer geheel normaal. 

Meestal is het nodig het verslag van een ooggetuige te 

horen. Belangrijk is dan het uiterlijk van de patiënt: wit 

tijdens de aanval en een blos op de wangen vlak erna. Bij 

de eerste hartslagen na de circulatiestilstand zal er name-

lijk zuurstofrijk bloed worden uitgepompt door het hart, 

terwijl de perifere vaattonus zeer laag is. Men ziet dan 

een blos, een rode neus of vuurrode oren ontstaan. Verder 

is de duur van de bewusteloosheid kenmerkend: 10-15 

seconden, zeker niet langer dan 1 minuut, anders zou 

er een cerebrale beschadiging ontstaan. Uiteraard moet 

bij iedere syncope ook worden gedacht aan het normale 

‘flauwvallen’, de vasovagale collaps. Deze vasovagale col-

laps voelt men aankomen, men kan vaak nog gaan zitten 

of liggen, terwijl de adams-stokes-aanval plotseling op-

treedt. Voorts moet aan een neurologische oorzaak van de 

syncope worden gedacht en aan bijvoorbeeld een hypogly-

kemisch coma (zie ook paragraaf 11.3).

Cyanose is een blauwige verkleuring van de huid, ver-
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vaten en de toestand van de perifere vaten. Daarnaast is 

van belang wáár gepalpeerd wordt. Na de opening van 

de aortakleppen wordt het bloed in de aorta gepompt, 30 

ms later is de polsgolf aangekomen in de arteria carotis 

en na 80 ms in de arteria radialis. De polsgolf arriveert 

niet alleen eerder in de arteria carotis, maar de stijging 

is ook steiler dan in de arteria radialis. Meestal palpeert 

men eerst de arteria carotis.

Afwijkingen aan de polsgolf betreffen het karakter van 

de vulling, links-rechtsverschillen en variatie in de mate 

van vulling.

Het karakter van de vulling wordt vooral bepaald door 

het slagvolume van het hart en de elasticiteit van de grote 

vaten. Een volle pols, met snelle stijging van de drukgolf, 

zal bijvoorbeeld worden gevonden bij oudere mensen 

met een stug, verkalkt vaatstelsel. Immers, wanneer het 

normale slagvolume door het hart wordt uitgestoten in 

de verkalkte aorta, kan deze niet uitzetten en zal de druk 

sterk oplopen. De zogenoemde windketelfunctie van de 

grote vaten is verminderd. Vervolgens stroomt het bloed 

snel weg naar de periferie en neemt de druk in de aorta ook 

snel af. Hierdoor ontstaat de hoge polsdruk van de bejaarde 

mens.

De pulsus aequalis is een pols waarbij elke slag gelijk 

aanvoelt, ongeacht of sprake is van pathologie; deze pols 

komt alleen voor bij een strikt regulair ritme.

De pulsus celer of hyperkinetische pols ontstaat bij een 

sterk toegenomen slagvolume. De polsgolf is steil, zeer 

hoog en neemt weer snel af. Dit ziet men bij gezonde 

mensen tijdens zware arbeid, zwangerschap en opwin-

ding of angst. De pulsus celer kan ook optreden bij ane-

mie, koorts, hyperthyreoïdie en arterioveneuze fistels 

(denk hieraan bij nierpatiënten die langdurig worden 

gedialyseerd!). De cardiale afwijking die een duidelijke 

pulsus celer veroorzaakt, is aorta-insufficiëntie. Hierbij 

is het slagvolume sterk vergroot en de perifere weerstand 

laag; het bloed kan snel wegstromen, zowel naar het peri-

fere vaatbed als terug naar het hart.

De pulsus parvus is een kleine pols die het gevolg is 

van een klein slagvolume: de pols stijgt traag, heeft een 

kleine amplitude en voelt dikwijls week en zwak aan. 

Deze pols kan worden gevonden bij acuut (myocardin-

farct) of bij ernstig chronisch linkerventrikelfalen. Vaak 

is een pulsus parvus gemakkelijk wegdrukbaar en wordt 

dan pulsus mollis genoemd. Deze pols wordt eigenlijk 

niet gezien bij een gezond hart, maar wel bij patholo-

gisch algemene toestanden, zoals een toxische shock of 

verbloedingen.

De pulsus tardus stijgt traag, heeft een late systolische 

piek en wordt wel gevonden bij een ernstige aortaklepste-

nose of een ernstige supravalvulaire aortastenose.

De pulsus paradoxus is een meer dan gebruikelijke af-

name van de polsdruk tijdens inspiratie. Bij gezonde 

personen wordt bij inspiratie meer bloed naar de rechter-

harthelft aangezogen, waardoor het interventriculaire 

septum naar links wordt verplaatst. Het linkerventrikel 

15.2  Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek van het hart en de bloedvaten 

kan zeer uitgebreid zijn. Vaak zal het echter niet mogelijk 

zijn om het gehele cardiovasculaire lichamelijk onderzoek 

te verrichten. In principe is het lichamelijk onderzoek 

bedoeld om een anamnestische verdenking te bevestigen. 

Daarom kan het lichamelijk onderzoek ook specifiek ge-

richt zijn op deze verdenking. Zo zal bijvoorbeeld bij een 

verdenking op een endocarditis specifiek gezocht worden 

naar puntbloedingen, terwijl dit bij een patiënt met hart-

kloppingen over het algemeen kan worden overgeslagen. 

Bij verdenking op coronairsclerose is het van belang om 

andere aanwijzingen te vinden voor (perifeer) atheroscle-

rotisch vaatlijden. Het onderzoek bestaat allereerst uit in-

spectie van de patiënt, vervolgens wordt de pols gevoeld, 

de arteriële en veneuze druk worden gemeten, waarna 

inspectie van de thorax volgt. Hierna vindt palpatie, per-

cussie en auscultatie van de thorax plaats.

15.2.1   Inspectie

Bij de inspectie wordt een globale indruk van de patiënt 

verkregen wat betreft biologische en kalenderleeftijd, de 

voedingstoestand en alertheid, en ook of de patiënt kort-

ademig is bij praten, na uit- en aankleden, of er sprake is 

van abnormale transpiratie en hoe de klachten worden 

gebracht. Angst is een veelvoorkomend verschijnsel bij 

hartziekten. Aan de ene kant is het een belangrijk gegeven 

voor de beoordeling van de ernst van de afwijking, maar 

aan de andere kant zal angst de klachten verergeren of 

soms opwekken. Het is dus altijd van belang te noteren 

of de patiënt angstig is of niet, zodat later de klachten en 

symptomen juist geïnterpreteerd kunnen worden. Daar-

naast zijn er diverse voorbeelden waarbij de diagnose bij 

een goede inspectie al bijna kan worden gesteld. Patiënten 

met het syndroom van Marfan hebben bijvoorbeeld vaak 

erg lange extremiteiten, waarbij de spanwijdte groter is 

dan de lichaamslengte. Tevens hebben ze vaak arachno-

dactylie (dunne lange vingers) en thoracale afwijkingen 

zoals een kyfoscoliose, pectus carinatum of pectus exca-

vatum. Hyperthyreoïdie is een ander voorbeeld van een 

aandoening die vaak gepaard gaat met cardiale ziekten, 

en die bij een goede inspectie (exophthalmos, fijne tre-

mor) al kan worden waargenomen. Xanthelasmata en 

een arcus lipoides in de ogen kunnen een uiting zijn van 

hypercholesterolemie.

15.2.2   De arteriële pols

Een goed lichamelijk onderzoek omvat beiderzijdse 

palpatie van zowel arteria carotis, brachialis, radialis, 

femoralis, poplitea, tibialis posterior en dorsalis pedis. 

De vulling van de pols is afhankelijk van het slagvolume 

van het hart, de snelheid waarmee het bloed wordt uit-

gestoten door de linkerkamer, de elasticiteit van de grote 
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rig behandeld. Het onderzoek van de veneuze pols vindt 

plaats met de patiënt in iets overstrekte houding. Het 

beste kan de rechter vena jugularis beoordeeld worden, 

omdat die vrijwel in een rechte lijn verbonden is met de 

vena cava superior, waardoor de polsgolven beter worden 

voortgeleid. De pulsaties in de vena jugularis zijn vooral 

goed te zien wanneer wordt gekeken met een lichtbundel 

tangentieel op het vat gericht. Men moet de veneuze pul-

saties niet verwarren met de carotispols. De veneuze pols 

verdwijnt over het algemeen wanneer met de vinger licht 

op of onder de pulsatie wordt gedrukt. Daarnaast bestaat 

de arteriële polsgolf meestal uit een enkele golf, en de 

veneuze uit twee golven. Ten slotte verdwijnt de veneuze 

pols normaal gesproken bij een zittende houding, in te-

genstelling tot de arteriële pols.

De jugularispols geeft informatie over de drukverande-

ringen in het (rechter)atrium. De a-golf wordt veroorzaakt 

door contractie van het rechteratrium. Als er geen sinus-

ritme is, maar atriumfibrilleren, zal er dus geen a-top zijn. 

De c-top is het gevolg van doorbollen van de tricuspida-

lisklepbladen bij het begin van de systole. De c-top is erg 

klein en in het algemeen niet bij inspectie waarneembaar. 

Het x-dal wordt veroorzaakt door de contractie van het 

rechterventrikel, waardoor de tricuspidalisklepring naar 

apicaal wordt getrokken en zo de druk in het rechte-

ratrium wordt verlaagd. Dan ontstaat de v-top door de 

passieve vulling van het rechteratrium in de diastole, en 

het y-dal wordt veroorzaakt door de passieve lediging van 

het rechteratrium na het openen van de tricuspidalisklep. 

Wanneer er een totaal AV-blok is en er geen synchrone 

activatie van atrium en ventrikel optreedt, is het mogelijk 

dat het atrium tegelijkertijd met de kamer contraheert. 

De tricuspidalisklep is dan dicht, het bloed in het atrium 

kan niet vooruit en zal dus terugstromen naar de venae 

cava. Dit veroorzaakt de cannon wave (propgolf) in de vena 

jugularis.

  Intermezzo 15.1 

Belangrijkste ontwikkelingen in de cardio-

logie

1628  Een van de grondleggers van de cardiologie is 

William Harvey (1578-1657). In 1628 publiceert 

hij zijn hoofdzakelijk anatomische bevindingen 

in Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et 

Sanguinis in Animalibus, beter bekend als De 

Motu Cordis (over de beweging van het hart). 

Daarin beschrijft hij als eerste in detail de hart- 

en bloedcirculatie.

1706  Raymond de Vieussens (1641-1715) is een Franse 

hoogleraar anatomie die als eerste de structuur 

beschrijft van de hartholten en hun bloedvaten. 

1733  Enkele jaren later wordt de meting van de 

bloeddruk beschreven door Stephan Hales 

(1677-1761), een Engelse geestelijke en we-

tenschapper. Hij steekt een koperen buis in 

vult hierdoor minder, waardoor de linkerventrikelslag-

volumina afnemen en de bloeddruk wat daalt. Een daling 

van 5 tot 10 mmHg wordt als normaal beschouwd. Wan-

neer het hart in zijn geheel niet kan uitzetten, zoals bij 

een tamponnade of bij pericarditis constrictiva, wordt bij 

inspiratie het septum verder naar links geduwd en neemt 

de vulling van het linkerventrikel meer af dan normaal. 

De bloeddruk zal bij inspiratie meer dan 10 mmHg dalen, 

soms wel 20-30 mmHg. Pulsus paradoxus kan ook optre-

den bij extreem lage drukken in de thorax tijdens inspira-

tie, zoals bij asthma pulmonale en ernstig emfyseem.

Bij de pulsus alternans is er sprake van om en om een 

zwakke en sterkere pols bij regulair ritme. Het kan wor-

den gevonden bij zeer ernstig linkerventrikelfalen.

Links-rechtsvergelijking van het karakter van de vulling 

van de pols kan belangrijk zijn.

De irregulaire pols ontstaat bij stoornissen in het hartrit-

me. Het onregelmatige ritme gaat gepaard met verschil-

len in de duur van de diastole, dus ook met verschillen in 

de mate van vulling van de kamer. Een minder gevulde 

kamer kan minder uitpompen, waardoor de arteriële 

bloeddruk lager zal zijn en de pols minder gevuld. Is de 

pauze tussen twee kamercontracties langer, dan is de 

vullingstoestand beter en dus het slagvolume groter en de 

pols beter gevuld. Zo ontstaat de inequale pols bij atriumfi-

brilleren, waarbij zeer snel op elkaar volgende hartslagen 

worden afgewisseld met slagen die langere pauzes heb-

ben. Soms zal de kamer zelfs nauwelijks gevuld zijn wan-

neer de volgende activatie al plaatsvindt. Het slagvolume 

is dan zo klein dat een polsgolf ontstaat die niet te voelen 

is aan de arteria radialis. Zo ontstaat het polsdeficit: aan de 

arteria radialis gevoeld zijn er veel minder hartslagen per 

minuut dan met de stethoscoop aan het hart geteld. Bij 

atriumfibrilleren moet de palpabele pols altijd worden 

vergeleken met het aantal slagen dat auscultatoir aan het 

hart is geteld, of tegelijkertijd op het elektrocardiogram is 

geregistreerd.

De pulsus bigeminus treedt op wanneer een normale hart-

slag altijd wordt gevolgd door een extrasystole. Tijdens de 

normale slag is het hart goed gevuld en is er een normaal 

slagvolume. De extrasystole komt te vroeg; het hart is 

nog nauwelijks gevuld, zodat het slagvolume gering is. 

Daarna komt er een langer interval, de compensatoire 

pauze, gevolgd door weer een normale hartslag met een 

normaal slagvolume. Men voelt aan de pols groepjes van 

steeds twee slagen: één normaal gevulde, gevolgd door 

een zwakke slag.

15.2.3   De veneuze pols

Het onderzoek van de veneuze pols moet niet worden ver-

ward met de meting van de veneuze druk. Voor de pols-

golfbeoordeling is de niet-afgedrukte vena jugularis ex-

terna uitstekend geschikt. Voor de centrale veneuze druk 

wordt de afgedrukte vena jugularis externa gebruikt. De 

meting van de veneuze druk is in paragraaf 11.2.2 uitvoe-
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1980  Mirowski plaatst de eerste volledig implanteer-

bare cardiale defibrillator in een mens.

1986  Puel en Sigwart plaatsen de eerste stent in een 

menselijke coronairarterie.

1994  De eerste publicaties over implantatie van een 

biventriculaire pacemaker om het asynchrone 

contractiepatroon bij hartfalen te herstellen.

15.2.4   Thoraxonderzoek

Het onderzoek van de thorax begint met de inspectie. 

Men let hierbij op de symmetrie en op de mate van 

ademexcursie. Ziet men pulsaties, bijvoorbeeld van de 

puntstoot van het hart? Zo ja, waar, binnen of buiten 

de linker medioclaviculaire lijn? Ziet men abnormaal 

forse pulsaties in jugulo, zoals bij ernstige aorta-insuf-

ficiëntie? De pulsaties van de arteria pulmonalis zijn 

soms zichtbaar bij pulmonale hypertensie en overvulde 

longcirculatie, zoals bij een links-rechtsshunt. Bij pa-

tiënten met congenitale hartafwijkingen, waarbij vooral 

de rechterharthelft zeer groot kan zijn, ziet men een naar 

voren gebogen linkerhelft van de thorax. De ribben zijn 

als het ware naar voren gedrukt door het hart: een vous-

sure cardiaque.

Percussie
De percussie van het hart wordt beïnvloed door de toe-

stand van de longen. Bij hyperinflatie van de long, zoals 

bij longemfyseem, schuift de linkerlong tussen het hart 

en de voorste thoraxwand. Wanneer de linkerlonggrens, 

zoals gepercuteerd in de vijfde intercostale ruimte, bin-

nen de medioclaviculaire lijn ligt, sluit dat een vergroot 

hart derhalve niet uit. Echter, een demping die reikt tot 

buiten of links van de medioclaviculaire lijn, of preciezer: 

tot meer dan 12,5 cm links van de thoracale middellijn, 

wijst wél op een hartvergroting, tenminste als het hart 

niet in zijn geheel naar links verplaatst is. De rechterhart-

grens ligt rechts onder de aanhechting van de ribben aan 

het borstbeen. Percussie in dit gebied levert meestal geen 

betrouwbare gegevens op. Overigens is de waarde van 

percussie van het hart vrij beperkt, zeker bij vrouwen.

Palpatie
Palpatie van het hart is zeer informatief. De puntstoot 

van het hart of de ictus cordis geeft de linkergrens van 

het hart aan en behoort binnen de medioclaviculaire lijn 

links te liggen. Het karakter van de puntstoot behoort 

abrupt te zijn bij de buitenwaartse en trager bij de bin-

nenwaartse beweging. Soms kan men een tweede bui-

tenwaartse stoot voelen, vlak voor de echte. Deze kleine 

beweging wordt veroorzaakt door de atriumcontractie, 

wanneer zich aan het einde van de diastole nog extra 

bloedvolume in de kamer stort. Vlak daarop volgt de 

systole van het hart met een harde stoot naar voren en 

buitenwaarts. Bestaat er linkerkamerhypertrofie, dan 

de slagader van een paard, en meet daarmee 

de druk van het bloed. Het paard overleeft het 

experiment niet.

1816  Réné Laënnec (1781-1826) wordt door een paar 

jongens geattendeerd op de voortgeleiding van 

het krassen van een pin door een holle houten 

buis. Hierdoor geïnspireerd ontwikkelt Laënnec 

de stethoscoop, die oorspronkelijk bestaat uit 

drie houten onderdelen met een koperen bin-

nenbekleding.

1903  Willem Einthoven (in 1860 op Java geboren) ver-

vaardigt in zijn laboratorium in de universiteit 

van Leiden als eerste een elektrocardiogram van 

een mens. In 1924 wordt deze grondlegger van 

de elektrocardiografie bekroond met de Nobel-

prijs. Hij overlijdt in 1927 aan maagkanker.

1912  James Herrick (1861-1954) publiceert een artikel 

getiteld ‘Clinical features of sudden obstruction 

of the coronary arteries’. De arteriële occlusie 

wordt tegenwoordig beschouwd als een van 

de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse 

wereld. 

1929  Werner Forsman (1904-1979) voert de eerste 

hartkatheterisatie uit, waarbij hij een katheter 

door een armvene opvoert naar het rechter 

atrium. Deze procedure doet hij overigens bij 

zichzelf.

1938  Robert Gross (1905-1988), een Amerikaanse 

chirurg, verricht als eerste een hartoperatie. 

Met behulp van hypothermie sluit hij een open 

ductus arteriosus. De 7 jaar oude patiënte her-

stelt voorspoedig. Zijn chef had deze operatie 

afgeraden, maar Gross opereert toch tijdens de 

afwezigheid van zijn chef. Bij diens terugkomst 

wordt Gross ontslagen. 

1952  Eerste openhartoperatie door John Lewis en 

Walton Lillehei bij een meisje van 5 jaar met een 

atriumseptumdefect. Voorafgaand aan de ope-

ratie wordt het meisje met een speciale deken 

afgekoeld tot 27 °C. 

1953  Een jaar later verricht John Gibbon (1903-1973) 

openhartchirurgie bij een patiënte, waarbij de 

circulatie geheel wordt overgenomen door een 

hart-longmachine.

1958  Ake Senning implanteert de eerste pacemaker 

ter grootte van een ijshockeypuck in de borst 

van Arne Larsson. De patiënt overlijdt in 2001 op 

86-jarige leeftijd aan een melanoom.

1967  De eerste harttransplantatie door Christiaan 

Barnard, een Zuid-Afrikaanse chirurg. Hij plaatst 

het hart van een vrouw van 23 jaar in de borst 

van een man van middelbare leeftijd. De man 

leeft achttien dagen met het donorhart, maar 

overlijdt aan een longontsteking.

1976  De eerste publicatie over intracoronaire infusie 

van streptokinase bij het acute myocardinfarct.

1977  De eerste toepassing van percutane translumi-

nale coronairangioplastiek (dotteren, genoemd 

naar de Amerikaanse cardioloog Charles Dotter) 

wordt beschreven door Grüntzig.
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de linkerharthelft. Het openen van de aortaklep is bij 

kinderen altijd hoorbaar; bij oudere volwassenen hoeft 

dat niet meer. Als de aortaklepbladen verdikken en stug-

ger worden, verdwijnt deze ejectietoon. Een bicuspide 

aortaklep geeft een extra luide ejectietoon.

De QRS ontstaat door een abrupte stop van de sluitbewe-

ging van aorta- en pulmonalisklep. De tweede toon wordt 

onderverdeeld in A2 (sluiten van de aortaklep) en P2 (slui-

ten van de pulmonalisklep). In expiratiestand sluiten de 

twee kleppen tegelijkertijd. Bij inspiratie is de rechterka-

mer sterker gevuld, waardoor de contractiefase iets langer 

duurt en de sluiting van de pulmonalisklep na die van 

de aortaklep valt. Zo ontstaat de fysiologische splijting 

van de tweede toon, die het beste te horen is in de tweede/

derde intercostale ruimte links. Is het rechteratrium en 

daarmee de rechterkamer constant overvuld, zoals bij een 

atriumseptumdefect, dan is er een constante splijting van 

de tweede toon.

duurt de contractie langer. De puntstoot blijft langer 

aanhouden en is meer geaccentueerd, en er bestaat dan 

een heffende ictus cordis.

Bij een gedilateerd hart is de ictus naar links verplaatst 

tot buiten de medioclaviculaire lijn. Meestal is de ictus 

dan over een groter oppervlak palpabel. Normaal heeft het 

puntstootoppervlak een doorsnede van circa 2 cm; bij een 

verbrede of diffuse ictus wordt dat 3 cm of meer. Bij een 

aneurysma cordis wordt het betreffende dode gedeelte van 

het hart systolisch naar buiten geduwd. Dit is voelbaar als 

een abrupte beweging die de hele systole door aanhoudt 

en weer abrupt eindigt. Een normale apeximpuls klimt op 

en zakt weer weg. De plaats waar een aneurysma voelbaar 

kan zijn, is afhankelijk van de plaats van het aneurysma

Een thrill of frémissement is een voelbare turbulentie die 

dikwijls gepaard gaat met een zeer luid geruis (het spin-

nen van een kat). Vooral bij een aortastenose voelt men het 

frémissement boven de tweede intercostale ruimte rechts, 

suprasternaal en soms boven de arteria carotis. Ook een 

klein ventrikelseptumdefect kan een thrill produceren, in 

de derde of vierde intercostale ruimte links parasternaal. 

Ook een ernstige pulmonalisstenose gaat vrijwel altijd 

gepaard met een thrill, in de tweede intercostale ruimte 

links. Ten slotte kan soms een mitralisklepstenose worden 

gevoeld ter plekke van de puntstoot terwijl de patiënt 

ontspannen in linkerzijligging ligt.

Kernpunten

• Het cardiale onderzoek omvat inspectie, percussie, 

palpatie en auscultatie.

• Let bij palperen van de pols op pulsus celer, tardus, 

parvus, paradoxus, alternans en eventueel links-

rechtsverschil.

Auscultatie
Auscultatie is vanouds het belangrijkste onderdeel van 

het lichamelijk onderzoek om afwijkingen aan het hart op 

te sporen. Men luistert naar de tonen, vier in getal, zowel 

van de linker- als de rechterkamer, naar de extra tonen, 

clicks of opening snaps, en men luistert naar geruisen. De 

auscultatoire bevindingen zijn het beste waar te nemen 

vlak boven de plek waar ze ontstaan, of ‘benedenstrooms’ 

ervan. De tweede toon, die wordt gevormd door het slui-

ten van de aortaklep en de pulmonalisklep, is het luidst 

aan de hartbasis. Het geruis van een aortaklepvernauwing 

is daar het beste te horen, maar ook boven de clavicula of 

boven de arteria carotis, benedenstrooms dus.

Harttonen
De eerste toon ontstaat door een abrupte stop van de mi-

tralisklepbeweging tijdens het sluiten door de ventrikel-

contractie. Men kan dit vergelijken met het abrupte einde 

van de ontplooiing van een parachute. In figuur 15.1 is de 

volgorde van het ontstaan van de tonen aangegeven voor 
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Figuur 15.1 Diagram van de relatie tussen de harttonen, het 

elektrocardiogram en de drukcurven in de aorta, het linkerven-

trikel en het linkeratrium. De ventrikelsystole loopt vanaf de 

sluiting van de mitralisklep (M-klep) tot de sluiting van de aor-

taklep; de diastole bestrijkt de rest van de cyclus. 

Elektrocardiogram: P: atriumrepolarisatie; QRS: ventrikeldepo-

larisatie; T: ventrikelpolarisatie. 

Harttonen: 1: sluiting mitralisklep; 2: sluiting aorta- en pul-

monalisklep; 3: snelle vullingsfase ventrikels; 4: vulling tijdens 

atriumcontractie; iso-vol.: isovolumetrisch.
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tweede toon worden herkend aan het ritme (interval tus-

sen eerste en tweede toon is een derde van de hartcyclus), 

of door gelijktijdige palpatie van de carotispols. Is er een 

geruis, dan wordt het geplaatst in de hartcyclus: systolisch 

of diastolisch. Vervolgens wordt de vorm bepaald: ruitvor-

mig, bandvormig, decrescendo en/of crescendo. De lengte 

wordt beoordeeld: is de gehele systole gevuld of alleen 

het eerste deel (vroegsystolisch), het laatste deel (laatsy-

stolisch), het midden (midsystolisch) of de gehele systole 

(holosystolisch).

Voor de diastole geldt dezelfde indeling. Is het geruis 

naar vorm, plaats in de cyclus en lengte beschreven, dan 

rest de kwaliteit van het geluid: hoogfrequent of blazend, 

ruw, laagfrequent of rollend zijn veelgebruikte woorden. 

Daarna wordt de luidheid aangegeven met vermelding 

van de plek waar het geruis het beste wordt gehoord, het 

punctum maximum.

De meest gebruikte indeling van de luidheid is in zes 

graden:

 − graad I: zeer zacht, nog juist hoorbaar, eventueel dubi-

eus aanwezig;

 − graad II: zacht, na enige tijd luisteren niet te misken-

nen aanwezig;

 − graad III: duidelijk, onmiddellijk hoorbaar, maar niet 

erg luid;

 − graad IV: luid, niet te horen bij kantelen van de ste-

thoscoop;

 − graad V: zeer luid, bij kantelen van de stethoscoop nog 

te horen;

 − graad VI: buitengewoon luid, te horen met de stethos-

coop los van de huid.

Deze indeling is subjectief, afhankelijk van de gehoor-

scherpte van de onderzoeker, de gebruikte stethoscoop 

en het weefsel tussen hart en huid bij de patiënt. Mits 

regelmatig gebruikt, blijkt zij echter bij een en dezelfde 

onderzoeker zeer goed reproduceerbaar. Voorwaarde voor 

de controleerbaarheid is dat de luidheid na ieder onder-

zoek wordt opgetekend, bij voorkeur samen met een 

tekening van de vorm en lengte, zoals weergegeven in 

figuur 15.2 als voorbeeld, en in figuur 15.3 en 15.4 bij het 

overzicht van de geruisen. Tevens wordt vermeld waar 

het punctum maximum van het geruis werd gehoord en 

over welk gebied het te horen was; dit wordt de uitstra-

ling genoemd. Zo zal een mitralisklepinsufficiëntie een 

bandvormig hoogfrequent holosystolisch geruis geven, 

het luidst aan de apex cordis (bijvoorbeeld graad III uit 

een indeling van VI), met uitstraling naar de axilla en de 

vierde intercostale ruimte links van het sternum (figuur 

15.2).

In de praktijk wordt het precordium op vaste plaatsen 

beluisterd. Aanvankelijk wordt aan de apex geauscul-

teerd met de patiënt in rugligging (kwaliteit eerste toon, 

afwijkingen mitralisklep), dan boven de vierde intercos-

tale ruimte links van het sternum (afwijkingen tricus-

De derde toon wordt geproduceerd aan het einde van de 

snelle vullingsfase van de kamers. De atrioventriculaire 

kleppen zijn dan al open; het bloed stort zich van de boe-

zem in de kamer. Aan het einde van deze snelle vulling 

komt de kamerwand in trilling en dit is te horen als een 

zeer laagfrequente toon. Een derde toon wordt vooral bij 

jonge mensen gehoord en tot het veertigste jaar is het een 

fysiologisch verschijnsel. Daarna hoort men deze toon al-

leen onder pathologische omstandigheden, bijvoorbeeld 

bij een verhoogde bloedstroom tijdens de snelle vul-

lingsfase, zoals bij mitralisklepinsufficiëntie. Daarnaast 

wordt een derde harttoon vaak gehoord bij patiënten met 

hartfalen. De derde toon bij hartfalen is auscultatoir niet 

te onderscheiden van de fysiologische derde toon; de kli-

nische verschijnselen maken een onderscheid dikwijls wel 

mogelijk.

De vierde toon is ook een ventrikelwandtoon en is het 

gevolg van de atriumcontractie waarbij bloed botst tegen 

een linker- (of rechter)ventrikel waarvan de wand gespan-

nen is als gevolg van een verhoogde diastolische druk in 

dat ventrikel. Deze toon valt samen met de a-golf van de 

ventrikeldrukcurve. De combinatie eerste toon/ejectie-

toon (normaal) wordt vaak verward met de combinatie 

vierde toon/eerste toon (bij volwassenen pathologisch). De 

vierde toon is onveranderlijk laagfrequent en aan de apex 

het luidst. De aortale ejectietoon is mid/hoogfrequent en 

het luidst in de derde intercostale ruimte. Het is heel goed 

mogelijk dat de vierde toon wel hoorbaar is (oudere men-

sen) en de derde toon niet, of andersom (jongere mensen 

en kinderen). Bij atriumfibrilleren kan geen vierde toon 

worden gehoord, want er is geen atriumcontractie. Een 

komen en gaan van de derde of vierde toon wordt wel 

waargenomen tijdens een aanval van angina pectoris. 

Men neemt aan dat de compliantie van de kamer tijdelijk 

afneemt tijdens myocardischemie. Een galop is een eerste 

en een tweede toon, samen met een derde of vierde toon. 

Gezien deze keus tussen (pathologisch of normale) derde 

toon en vierde toon heeft de term galop dan ook geen kli-

nische waarde. Komen derde en vierde toon tegelijkertijd 

voor, zoals bij een snel hartritme, dan vormen ze samen 

een luide enkelvoudige toon, de summatietoon.

Bij mitralisstenose kan de abrupte stop tijdens de ope-

ning van de mitralisklep hoorbaar zijn mits de klepbla-

den soepel zijn. Dit noemt men een opening snap; deze valt 

vlak na de tweede toon. De systolische click wordt gehoord 

in het midden of laat in de systole en wordt meestal ver-

oorzaakt door een abrupte stop in de beweging van een 

mitralissluiting bij een mitralisklepprolaps.

Hartgeruisen
Ausculteren is niet moeilijk; het is een techniek die door 

iedereen te leren is. Noodzakelijk is een rustige omge-

ving, een goede stethoscoop met diafragma en klok, 

concentratie bij het luisteren en systematisch te werk 

gaan. Allereerst worden ritme en frequentie beoordeeld, 

vervolgens wordt naar de tonen geluisterd. De eerste en 
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door de klep is steeds dezelfde, en zo ontstaat een band-

vormig geruis, beginnend bij de eerste toon en aanhou-

dend tot de druk in de linkerkamer is afgenomen, dus 

voorbij de tweede toon. Het drukverval over de insuf-

ficiënte klep is hoog, waardoor een hoogfrequent geruis 

ontstaat. Bij aortastenose ontstaat vooral turbulentie in 

het voorwaarts stromende bloed (zoals bij een kraan die 

half dicht is gedraaid). Het geruis bevat daardoor, naast 

de hoge frequenties, veel lage frequenties, zodat een luid, 

ruw geruis ontstaat.

In figuur 15.4 wordt een overzicht gegeven van auscul-

tatoire afwijkingen bij de belangrijkste hartafwijkingen.

 − Aortaklepstenose: een systolisch, crescendo-decrescen-

dogeruis, laagfrequent en ruw van karakter. Bij zeer 

geringe aortastenose bevindt het maximum van de 

souffle zich vaak in de midsystole. Bij zeer ernstige 

aortaklepstenose, waarbij de bloeduitstoot vertraagd 

is, zal het maximum zich verplaatsen naar het laatste 

derde deel van de systole. Dit is dan meteen een teken 

dat de stenose ernstig is.

 − Functioneel geruis: een systolisch, crescendo-decres-

cendogeruis, met een vroegsystolisch maximum. In 

tegenstelling tot pathologische lekgeruisen is het 

functioneel- of ejectiegeruis los van de eerste toon te 

horen.

 − Tricuspidalisinsufficiëntie: een holosystolisch, hoogfre-

quent geruis, dat ‘vastzit’ aan de eerste toon. Het ge-

ruis is het beste hoorbaar links langs het sternum en 

neemt duidelijk toe bij inspiratie.

 − Mitralisinsufficiëntie: een holosystolisch, vaak hoogfre-

quent ‘blazend’ geruis, dat ‘vastzit’ aan de eerste toon. 

pidalisklep, ventrikelseptumdefect). Vervolgens luistert 

men boven de tweede of derde intercostale ruimte links 

van het sternum (vergelijking aorta- en pulmonale com-

ponent tweede toon, splijting tweede toon, pulmona-

lis- en aortaklepafwijkingen) en de tweede intercostale 

ruimte rechts van het sternum (aortastenose). Dan, met 

de patiënt in linkerzijligging, beluistert men nogmaals 

de apex van het hart (derde toon, vierde toon, clicks, 

mitralisklepafwijkingen). Zittend wordt in de tweede tot 

vierde intercostale ruimte links parasternaal in expiratie 

naar een aorta- of pulmonalisklepinsufficiëntie gezocht. 

NB: Men hoort alleen waar men naar zoekt, dus luister 

bewust de cyclus deel voor deel af met de vraag: is er een 

derde toon, is er een...?

In het algemeen geldt dat een stenotische klep alleen 

een geruis veroorzaakt tijdens de voorwaartse stroom 

van bloed door die klep; dus bij mitralisklepstenose 

ontstaat een diastolisch geruis, bij een aorta- of pulmo-

nalisklepstenose een systolisch geruis. Een insufficiënte 

klep gaat juist met een geruis gepaard in het deel van de 

hartcyclus waarin de klep dicht behoort te zijn. Zo pro-

duceert een tricuspidalis- of mitralisinsufficiëntie een 

systolisch en een aorta- of pulmonalisklepinsufficiëntie 

een diastolisch geruis. Het is belangrijk dat men zich 

realiseert dat een systolisch geruis een onschuldig (func-

tioneel) geruis kan zijn, terwijl een diastolisch geruis 

altijd pathologisch is.

Voorts geldt dat het geruis het luidst is wanneer het 

drukverschil over de klep maximaal is en de sterkste 

stroom door de klep plaatsvindt. Tijdens de uitstroom-

fase van bloed uit de linkerkamer vindt de grootste 

volume-uitstoot plaats in het eerste derde deel van de 

systole. Het geruis van een licht stenotische aortaklep 

zal dan ook beginnen vlak na de eerste toon, daarna 

snel toenemen in luidheid en afnemen nadat een derde 

van de systole verstreken is. Zo ontstaat een ruitvormig, 

crescendo-decrescendogeruis.

Bij een mitralisklepinsufficiëntie is er direct bij het 

samentrekken van de linkerkamer een terugstroom van 

bloed naar het linkeratrium als gevolg van de zich niet 

goed sluitende mitralisklep. Het geruis ontstaat dus in 

aansluiting aan de eerste toon (= sluiten atrioventricu-

laire kleppen). Het systolische drukverschil tussen lin-

kerkamer en -boezem is altijd groot, dus de bloedstroom 

1 2 3 4 1

1 2 1

1 2 1

a

b

Figuur 15.2 Weergave van de auscultatiebevindingen die 

bijvoorbeeld bij een mitralisinsufficiëntie aan de apex gehoord 

kunnen worden: eerste en tweede toon, er tussenin een ho-

losystolisch bandvormig geruis; tijdens de diastole kort na de 

tweede toon een derde toon, en voor de eerste een vierde toon.

Figuur 15.3 Auscultatoire bevindingen bij aortaklepstenose.

a Lichte klepstenose. Los van de eerste toon begint een ruw 

crescendo-decrescendo- of ruitvormig vroegsystolisch geruis 

met een maximum op een derde van de systole. Het laatste 

deel van de systole is geruisvrij of stil. 

b Ernstige klepstenose. Het geruis begint weer vlak na de eer-

ste toon, maar bestrijkt nu bijna de gehele systole en eindigt 

vlak voor de tweede toon. Het maximum ligt laat in de systole, 

zodat het geruis een asymmetrische vorm heeft, vliegervormig 

genoemd. 

1: eerste toon; 2: tweede toon.
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taklepinsufficiëntie, maar meestal veel laagfrequenter. 

Vaak is er een wijde splijting van de tweede toon met 

zachte 2P-toon; het geruis begint dan pas enige tijd na 

de 2A-toon. Het geruis is vaak kortdurend.

 − Mitralisstenose: een meestal erg zacht, opvallend laag-

frequent, ‘rollend’ vroegdiastolisch geruis (rumble), 

voorafgegaan door het hoorbaar openen van de (deels 

nog soepele maar wel vernauwde) mitralisklep (‘ope-

ningssnap’). Het geruis is vrijwel alleen maar hoorbaar 

aan de apex in linkerzijligging.

Ten slotte moet nog een enkele opmerking worden ge-

maakt over het gebruik van de stethoscoop. Het diafrag-

ma wordt gebruikt voor de oriëntatie en het beluisteren 

van mid- en hoogfrequente geluiden. De doffe derde en 

vierde toon en het rollende geruis van mitralisklepstenose 

worden veel beter met de klok dan met het diafragma 

gehoord. Zowel klok als diafragma worden dus tijdens 

auscultatie afwisselend gebruikt. Bij de betreffende 

klepafwijkingen, later in dit hoofdstuk, zullen de speci-

fieke auscultatiebevindingen worden besproken.

Het geruis is het beste hoorbaar aan de ictus cordis 

en is meestal veel minder luid dan bijvoorbeeld een 

aortaklepstenose. Het geruis straalt meestal uit naar de 

linkeroksel. De luidheid van het mitralisinsufficiëntie-

geruis geeft vrij matige informatie over de ernst van de 

lekkage.

 − Mitralisklepprolaps met lekkage: een mid- of laatsystoli-

sche click, aansluitend gevolgd door een laatsystolisch, 

hoogfrequent geruis, meestal het beste hoorbaar aan 

de ictus cordis, die stopt in de tweede toon.

 − Aortaklepinsufficiëntie: een decrescendo, diastolisch 

hoogfrequent, blazend geruis, dat direct na het sluiten 

van de aortaklep (tweede harttoon) begint en dat vaak 

het beste hoorbaar is aan de linkersternumrand. Over 

het algemeen geldt: hoe korter en hoe ruwer het geruis, 

hoe ernstiger de lekkage. Het geruis is meestal niet erg 

luid. Door de belangrijke terugstroom van bloed in het 

ventrikel ontstaat er een extra groot slagvolume, dat 

gepaard kan gaan met een uitdrijvingsgeruis (Begleitsy-

stolikum).

 − Pulmonalisinsufficiëntie: conform het geruis van de aor-

hartgeruisen bij niet-cyanotische patiënten

1 2 1
verworven

aortastenose

‘functioneel’

tricuspidalisinsufficiëntie

mitralisinsufficiëntie

mitralisklepprolaps

systolisch

open ductus Botalli

coarctatio aortae

valvulaire
pulmonalisstenose

atriumseptumdefect

ventrikelseptumdefect

1 2 1
aangeboren

1 2 1

OS

aorta-insufficiëntie

pulmonalisinsufficiëntie

mirralisstenose

diastolisch

open ductus Botalli

1 2 1

Figuur 15.4 Overzicht van systolische en diastolische geruisen bij verworven en aangeboren hartafwijkingen. Hoogfrequente fe-

nomenen worden weergegeven door verticale streepjes vlak bij elkaar, lagere frequenties en ruwere geruisen door lijntjes verder van 

elkaar verwijderd. Tevens is aangegeven waar op de thorax het geruis het best kan worden beluisterd. 

1: eerste toon; 2: tweede toon; OS: openingssnap.
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celgroep met een lagere autonome frequentie (bijvoor-

beeld de atrioventriculaire knoop) als nieuwe pacemaker 

gaan optreden. De atria en de ventrikels zijn elektrische 

eenheden verbonden door de AV-knoop en de bundel van 

His. De hartspier wordt gedepolariseerd volgens het ‘alles 

of niets’-principe; dit betekent dat indien een elektrische 

prikkel sterk genoeg is om een hartspiercel te depola-

riseren, de prikkel wordt doorgegeven aan de naburige 

cellen, zodat een depolarisatiefront zich als een olievlek 

over de hartspier uitspreidt. Mede dankzij speciale snel 

geleidende bundels vindt een vrijwel gelijktijdige depola-

risatie en contractie van alle delen van de hartspier plaats. 

De hartspier kan, als enige dwarsgestreepte spier, auto-

noom ritmisch contraheren, zonder dat vermoeidheids-

verschijnselen optreden. In de normaal functionerende 

hartspier ontstaat een prikkel in de sinusknoop, waarna 

de atria depolariseren en contraheren. De atrioventricu-

laire geleiding is vertraagd, zodat de atriacontractie kan 

worden voltooid en de vulling van de ventrikels volledig 

is voordat contractie van de ventrikels plaatsvindt. Eerst 

wordt het interventriculaire septum gedepolariseerd, 

waarna via linker- en rechterbundeltakken en purkinje-

vezels de overige delen van de ventrikels volgen. De voort-

gang van het depolarisatiefront door atria en ventrikels 

veroorzaakt geringe potentiaalverschillen aan het li-

chaamsoppervlak, die met een elektrocardiograaf kunnen 

worden geregistreerd.

De elektrische activiteit van de ventrikels, zoals waarge-

nomen op het oppervlakte-elektrocardiogram, wordt in 

hoofdzaak bepaald door het linkerventrikel omdat dat de 

grootste spiermassa heeft. De elektrische activiteit van de 

hartspier wordt aan het lichaamsoppervlak geregistreerd 

door twaalf afleidingen (zes extremiteitsafleidingen en 

zes precordiale afleidingen). Bij een papiersnelheid van 

25 mm/s komt een klein hokje overeen met 0,04 s en een 

groot hokje met 0,2 s. Een standaardregistratie van een 

afleiding wordt weergegeven in figuur 15.5. De atriale 

activiteit uit zich als de P-top. De duur en de hoogte van 

de P-top kunnen meestal het best in afleiding II worden 

beoordeeld. Een P-top hoger dan 2,5 mm is een teken 

van overbelasting of vergroting van het rechteratrium en 

een P-top die langer duurt dan 0,12 s (> 3 kleine hokjes) 

wijst op een overbelasting of vergroting van het linker-

atrium. Het begin van de atriale activiteit tot het begin 

van de ventriculaire activiteit wordt de PQ-tijd genoemd 

(normaal < 0,22 s). De Q , R en S vormen tezamen het QRS-

complex (normaal < 0,12 s) en dat wordt gevormd door de 

elektrische activatie van de ventrikels. Verbreding van het 

QRS-complex wijst op een vertraging van de elektrische 

geleiding over het hart. Direct aansluitend aan het QRS-

complex volgt het ST-segment. De overgang van het QRS-

complex naar het ST-segment wordt het J-punt genoemd. 

Het ST-segment gaat daarna over in de T-top, gevormd 

door de repolarisatie van de ventrikels. De duur van begin 

van activiteit in de ventrikels totdat de ventriculaire re-

polarisatie is voltooid, is de QT-tijd (figuur 15.5). Zowel de 

Kernpunten

• Auscultatie is gericht op harttonen en geruisen, die 

aanwijzingen geven voor ritmestoornissen, hart-

functie, klepinsufficiënties en -stenosen.

• Auscultatie is niet moeilijk, maar vereist een syste-

matische aanpak, training en adequaat gebruik van 

een stethoscoop (met klok en membraan!).

• Er is een eerste, tweede en eventueel derde en/of 

vierde harttoon.

• Bij inspiratie is de rechterkamer sterker gevuld, 

waardoor de contractiefase iets langer duurt en 

de sluiting van de pulmonalisklep na die van de 

aortaklep valt. Zo ontstaat de fysiologische splijting 

van de tweede toon.

• Geruisen worden uitgedrukt naar gelang van fre-

quentie, duur van de systole/diastole, punctum 

maximum, luidheid en uitstraling.

15.3  Specieel cardiologisch onderzoek

15.3.1   Röntgenonderzoek van de thorax

Voor het röntgenonderzoek van de thorax wordt verwe-

zen naar hoofdstuk 2.

Casuïstiek 

• Coronaire calciumscore met behulp van CT bij de 

diagnostiek van 2 patiënten met acute thoracale 

pijn

15.3.2   Elektrocardiografie

Het elektrocardiogram (ecg) is een veelgebruikte di-

agnostische test binnen de cardiologie. Het geeft veel 

informatie, bijvoorbeeld over oorsprong en snelheid van 

het hartritme, de elektrische geleiding over het hart, even-

tuele tekenen van vergroting van atria en/of ventrikels en 

mogelijke aanwezigheid van ischemie.

Elektrocardiografie is de methode om de elektrische 

activiteit van de hartspier, gemeten aan het lichaamsop-

pervlak, grafisch weer te geven. In rust is de hartspiercel 

gepolariseerd, waarbij het inwendige van de cel negatief 

geladen is ten opzichte van de omgeving (circa -90 mV). 

Een aantal gespecialiseerde celgroepen vertoont vele 

malen per minuut spontane depolarisatie tot aan een 

drempelwaarde, waarna een actiepotentiaal volgt. Deze 

celgroepen kunnen worden beschouwd als endogene of 

autonome pacemakers. De pacemaker met de hoogste au-

tonome frequentie, die meestal in de sinusknoop is gele-

gen, bepaalt de frequentie van het hart als geheel. Indien 

de sinusknoop niet meer adequaat functioneert, zal een 
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van het inspanningsvermogen of ischemieonderzoek bij 

een patiënt na een myocardinfarct, of controle op inspan-

ningsgebonden ritmestoornissen. Bij atriumfibrilleren 

wordt deze test nogal eens gebruikt om te kijken of de 

hartfrequentie niet te veel stijgt tijdens inspanning (vol-

doende rate control). Naast een continue registratie van 

het ecg, wordt tijdens de test regelmatig de bloeddruk 

gemeten en worden eventuele klachten van de patiënt 

vastgelegd. Een andere indicatie is de detectie van myo-

cardischemie (bijvoorbeeld door obstructief coronairlij-

den) bij patiënten met klachten (pijn op de borst, dysp-

noe). De waarde van deze test is sterk afhankelijk van de 

a-priori-kans op aanwezigheid van coronairlijden. Indien 

de kans hierop zeer groot is, zal de test vaak positief maar 

ook vaak vals-negatief zijn. Bij een lage a-priori-kans op 

coronairlijden is de kans op een vals-positieve test juist 

groot. Om deze reden is inspanningselektrocardiografie 

ongeschikt voor het ‘screenen’ van asymptomatische 

personen. Voor een inspanningstest met als vraagstelling 

obstructief coronairlijden is de gemiddelde sensitiviteit 

voor het opsporen van coronairlijden 67% en de gemid-

delde specificiteit 91%. Dit betekent dat een derde van 

de patiënten met belangrijk coronairlijden een (vals-)

negatieve test heeft (geen ecg-afwijkingen suggestief voor 

coronairlijden). De sensitiviteit van inspanningselektro-

cardiografie neemt toe naarmate de uitgebreidheid van 

het coronairlijden in de onderzochte populatie toeneemt. 

Daarom wordt de inspanningselektrocardiografie vooral 

toegepast bij patiënten bij wie er enige verdenking bestaat 

op de aanwezigheid van coronairlijden. Het grootste kli-

nische nut heeft de test bij patiënten met een waarschijn-

lijkheid van coronairlijden tussen 30 en 70%. Andere 

indicaties kunnen zijn om de prognose en de functionele 

capaciteit van patiënten te bepalen, en bij patiënten met 

inspannings gerelateerde ritmestoornissen. Voor de relatie 

tussen prevalentie, specificiteit, sensitiviteit en voorspel-

lende waarde van een test, zie hoofdstuk 1.5.

Tijdens inspanning neemt de zuurstofbehoefte van de 

hartspier toe. Onder normale omstandigheden is de coro-

naire circulatie in staat aan elke vraag te voldoen, maar bij 

een aanzienlijke coronairstenose is het mogelijk dat door 

uitputting van aanpassingsmechanismen, zoals het auto-

regulatiemechanisme, de effectieve perfusiedruk te laag 

wordt om een adequate doorbloeding in alle lagen van het 

myocard te verzekeren.

Myocardischemie brengt karakteristieke veranderingen 

van het elektrocardiogram teweeg en dit is de reden dat de 

elektrocardiografie tijdens fiets- of tredmolenergometrie 

wordt toegepast voor de niet-invasieve opsporing van 

coronairlijden. De belangrijkste elektrocardiografische 

uiting van ischemie tijdens inspanning is ST-segmentde-

pressie; analyse hiervan volstaat voor de routine inspan-

ningselektrocardiografie (figuur 15.6).

Het lijkt voor de hand te liggen dat de ST-depressie 

tijdens inspanning het meest uitgesproken is in die 

vorm van als de tijdsrelaties tussen de verschillende com-

ponenten van het elektrocardiogram geven belangrijke in-

formatie. Tevens is het van belang het elektrocardiogram 

van een patiënt te vergelijken met eerdergemaakte ecg’s.

Kernpunten

• Het hart kent een autonoom ritme. De hartspier 

kan, als enige dwarsgestreepte spier, autonoom 

ritmisch contraheren, zonder dat vermoeidheids-

verschijnselen optreden.

• De ‘pacemaker’ met de hoogste autonome fre-

quentie, die meestal in de sinusknoop is gelegen, 

bepaalt de frequentie van het hart als geheel.

• De elektrische activiteit van de ventrikels, zoals 

waargenomen op het oppervlakte-elektrocardio-

gram, wordt in hoofdzaak bepaald door het linker-

ventrikel.

• Het elektrocardiogram (ecg) is een eenvoudig on-

derzoek dat een schat aan informatie geeft.

• Zowel de vorm van als de tijdsrelaties tussen de 

verschillende componenten van het elektrocardio-

gram geven belangrijke informatie. Tevens is het 

van belang het elektrocardiogram van een patiënt 

te vergelijken met eerdergemaakte ecg’s.

Casuïstiek 

• Gebruik van een implanteerbare ECG-recorder bij 

de diagnostiek van onbegrepen wegrakingen

15.3.3   Inspanningselektrocardiografie

Het inspanningsonderzoek wordt gebruikt om te kij-

ken hoe het hart reageert op belasting. Voorbeelden van 

indicaties voor inspanningsonderzoek zijn het bepalen 

R
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Figuur 15.5 Het elektrocardiogram.



Hartziekten 467

prognostische waarde hebben. Patiënten die tijdens het 

onderzoek een bloeddrukdaling krijgen, of die bij geringe 

inspanning al ernstige ST-afwijkingen krijgen, hebben 

een slechte prognose en een grote kans op meertakslijden.

Kernpunten

• Het inspanningsonderzoek is een hoeksteen van 

cardiologische diagnostiek.

• De inspanningselektrocardiografie is ongeschikt 

voor het ‘screenen’ van asymptomatische perso-

nen; het grootste klinische nut heeft de test bij 

patiënten met een waarschijnlijkheid van coronair-

lijden tussen 30 en 70%.

• Naast de diagnostische waarde van de inspan-

ningselektrocardiografie, kan het tevens een be-

langrijke prognostische waarde hebben.

15.3.4   Ambulante elektrocardiografie

Bij langdurige ecg-registratie wordt door middel van een 

recorder gedurende 24 of 48 uur het elektrocardiogram 

vastgelegd (figuur 15.7a). Het ecg wordt daarbij in een 

elektronisch geheugen opgeslagen en na de registratie 

beoordeeld door een technicus/cardioloog met behulp van 

een speciaal analysesysteem. In een dagboekje noteert de 

patiënt zijn activiteiten en eventuele klachten, zodat deze 

later kunnen worden gerelateerd aan de geregistreerde 

elektrocardiografische bevindingen. Met deze recorder 

kan de patiënt in een thuissituatie worden bestudeerd 

terwijl de normale dagelijkse bezigheden worden ver-

richt. Zo kunnen op een ambulante wijze klachten als 

hartkloppingen, duizeligheid of wegrakingen worden 

geobjectiveerd. Met behulp van deze apparatuur kan niet 

alleen het vermoeden van hartritmestoornissen worden 

bevestigd, maar tevens de aard worden vastgelegd. Zo 

worden onder andere ritmestoornissen, geleidingsstoor-

ecg-afleidingen die het ischemische gebied vertegen-

woordigen en dat derhalve met behulp van meerkanaals-

ecg-afleidingen de lokalisatie van de ischemie en van het 

coronairlijden kan worden voorspeld. Toch blijkt dat het 

vaak niet mogelijk is de lokalisatie van het coronairlijden 

te voorspellen op grond van de analyse van inspannings-

elektrocardiografie. Ook heeft inspanningselektrocar-

diografie beperkte waarde voor het voorspellen van de 

uitgebreidheid van het coronairlijden. Met andere woor-

den: de test kan patiënten met een eentakscoronairlijden 

niet scheiden van patiënten met twee- of drietakscoro-

nairlijden. Uitzonderingen zijn patiënten met diepe en/

of langdurige ST-segmentdepressie die ontstaat bij ge-

ringe inspanning of hypotensie bij inspanning; dit zijn 

kenmerkende verschijnselen van ernstig c.q. uitgebreid 

coronairlijden.

De sensitiviteit van de test voor coronairlijden ver-

betert door inspanning die een sterke toename van 

het hartminuutvolume bij een bloeddrukstijging 

teweegbrengt. Dit is de reden dat standaardtests zijn 

ontwikkeld waarbij door middel van een tredmolen- of 

fietsergometer grote spiergroepen worden belast. Het 

blijkt echter dat een groot aantal patiënten door diverse 

oorzaken (orthopedische afwijkingen, longlijden, door-

gemaakt cerebrovasculair accident, slechte conditie door 

weinig bewegen enzovoort) niet in staat is deze spier-

groepen in voldoende mate te belasten. Het is dan mo-

gelijk de test uit te voeren door middel van intraveneuze 

toediening van dipyridamol of adenosine in combinatie 

met perfusiescintigrafie (zie paragraaf 15.3.7). Hiermee 

kunnen gebieden met verminderde doorbloeding wor-

den opgespoord. Bij weer andere patiënten is de inter-

pretatie van inspanningselektrocardiografie moeilijk 

of onmogelijk vanwege een abnormaal ST-segment in 

rust, zoals bij linkerkamerhypertrofie. Ook dan is het 

perfusie scintigram geïndiceerd.

Naast de diagnostische waarde van de inspannings-

elektrocardiografie, kan het tevens een belangrijke 

V5
0,0

V6
0,0

V5
–1,4

V6
–2,3

Figuur 15.6 Inspanningselektrocardiogram.

a. Het ecg in rust. b. Het ecg tijdens maximale inspanning. Duidelijk zichtbaar is de sterke depressie van het ST-segment als uiting 

van ischemie in afleiding V5 en V6.
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tweedimensionale echocardiografie, de doppler- en de 

kleurendopplertechniek, de weefseldopplertechniek, de 

driedimensionale echocardiografie, de inspanningsecho-

cardiografie, de contrastechocardiografie en de slokdarm-

echocardiografie.

Naast de omvangrijke echocardiografiemachines wordt 

steeds meer gebruikgemaakt van kleine handzame appa-

raten, die de grootte hebben van een laptop (figuur 15.7b). 

De kwaliteit en mogelijkheden van deze apparaten maken 

ze geschikt als volwaardige echomachines, die veelal in de 

kliniek worden ingezet.

M-mode-echocardiografie
M-mode-echocardiografie is een eendimensionale opna-

metechniek, waarbij de ultrageluidsbundel op één plaats 

gefixeerd door het hart snijdt. De cyclische bewegingen 

van cardiale structuren langs de lijn van de ultrageluids-

bundel kunnen worden weergegeven in de tijd door een 

oscilloscoop of worden vastgelegd op bewegend papier. 

Door gelijktijdige weergave van het elektrocardiogram 

kunnen bewegingen worden gerelateerd aan elektrocar-

diografische fasen van de cardiale cyclus. Tegenwoordig 

is de M-mode-echocardiografie grotendeels vervangen 

door de tweedimensionale echocardiografie. De kleuren-

M-mode, waarbij bewegingen van het hart en de bloed-

stroom in kleur worden weergegeven, wordt nog steeds 

veel gebruikt.

Tweedimensionale echocardiografie
Beeldvorming door tweedimensionale echocardiogra-

fie geschiedt doordat de zender en de ontvanger van 

ultrageluid met grote snelheid een driehoekig segment 

bestrijken, zodat een dwarsdoorsnede van het hart ont-

staat (figuur 15.8). Net als bij M-mode-echocardiografie is 

het aantal posities dat de transducer kan innemen groot; 

veelal kan worden volstaan met een beperkt aantal opna-

men door enkele akoestische vensters. Wij bespreken hier 

de meest toegepaste doorsneden. 

nissen, QT-tijden en ST-afwijkingen in kaart gebracht. 

Ook wordt gekeken naar onderlinge relaties tussen bij-

voorbeeld hartfrequentie en ritmestoornissen.

Met deze registraties kan vervolgens de ingestelde the-

rapie (antiarrhythmica, pacemakerimplantatie) worden 

geëvalueerd. Tevens kan belangrijke prognostische infor-

matie worden verkregen (bijvoorbeeld het optreden van 

ventriculaire ritmestoornissen na een myocardinfarct).

Naast het opsporen van ritme- en geleidingsstoornis-

sen, kan de ambulante elektrocardiografie ook worden 

gebruikt bij de analyse van ST-segmentveranderingen. 

Op deze wijze kunnen episodes van myocardischemie 

worden opgespoord. Het komt voor dat patiënten met 

significant coronairlijden geen klachten van angina 

pectoris hebben, ondanks duidelijke ischemische ST-seg-

mentveranderingen (‘stille ischemie’). Ook de effecten van 

anti-ischemische therapie (geneesmiddelen, percutane 

transluminale coronaire angioplastiek of bypasschirurgie) 

kunnen worden bestudeerd.

15.3.5   Echocardiografie

Echocardiografie is binnen de cardiologie de meest ge-

bruikte niet-invasieve beeldvormende techniek. Door 

middel van ultrageluid kan op eenvoudige wijze informa-

tie worden verkregen over vorm en functie van het hart. 

Het principe berust op het opwekken en uitzenden van 

hoogfrequente geluidstrillingen door piëzo-elektrische 

kristallen. Deze trillingen worden door de diverse weef-

sels weerkaatst en door dezelfde kristallen ontvangen, 

waarna ze worden omgezet in elektrische signalen. De 

elektrische signalen worden vervolgens grafisch weerge-

geven. Op deze wijze is het mogelijk cardiale structuren 

te zien en bewegingen te volgen. Aangezien de passage 

van ultrageluid wordt gehinderd door bot en longweefsel, 

kan het hart alleen vanuit een bepaald aantal plaatsen (de 

‘akoestische vensters’) worden benaderd. Er zijn diverse 

echocardiografische technieken, zoals de M-mode, de 

Figuur 15.7 a. Voorbeeld van een recorder die wordt gebruikt bij ambulante elektrocardiografie.

b. Een voorbeeld van een draagbaar echoapparaat. Het heeft de grootte van een laptop en weegt slechts een paar kilo. De mogelijk-

heden zijn minder groot en de beeldkwaliteit is iets minder goed dan van de normale, veel grotere en zwaardere echoapparaten.

A B
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de beoordeling van bloedstroomsnelheden over de 

mitralis- en aortakleppen. De subcostale opname kan 

geschikt zijn voor de beoordeling van de aanwezigheid 

van pericardvocht en voor het beoordelen van de vena 

cava inferior en de levervenen, evenals voor de detectie 

van tumoren en van atriumseptumdefecten. Met de su-

prasternale opname kan onder meer een indruk worden 

verkregen van de aortaboog, de aorta descendens en de 

cerebropetale vaten.

Dopplerechocardiografie
Met behulp van het dopplerprincipe kan de snelheid van 

een bloedstroom in het hart of de bloedvaten worden 

gemeten door de frequentieverandering van ultrageluid 

dat wordt teruggekaatst door erytrocyten in het bloed. Dit 

houdt in dat de hoek tussen ultrageluidsstraal en stroom-

richting van het bloed zo klein mogelijk moet zijn. Met 

de dopplermethode is de lokalisatie van bloedstromen 

mogelijk, hetgeen vooral van belang is bij de bepaling van 

de ernst van lekstromen (bijvoorbeeld mitralisklepinsuf-

ficiëntie), terwijl ook de maximale stroomsnelheden kun-

nen worden opgespoord, waarmee de ernst van de vernau-

De parasternale lange as (figuur 15.9) toont het linker-

atrium, de mitralisklep, het interventriculaire septum, de 

achterwand van het linkerventrikel, de aortaklep en de 

aortawortel. Deze opname is bijvoorbeeld van belang voor 

het meten van de afmetingen en de wanddiktes van het 

hart en de aorta, voor het beoordelen van de anteroseptale 

en posterolaterale wand van het linkerventrikel en de 

diagnostiek van mitralisklepafwijkingen. De parasternale 

korte (dwarse) as toont, afhankelijk van de positie van de 

transducer, een dwarsdoorsnede door het linkerventri-

kel of door de aortaklep. Richt men de transducer in de 

korte as van het ventrikel meer apicaalwaarts, dan komt 

de mitralisklep in beeld (deze imponeert dan als ‘vissen-

bek’). Kantelt men de transducer verder, dan ziet men het 

linkerventrikel ter hoogte van de papillairspieren. Deze 

opname is vooral geschikt voor de beoordeling van de 

(regionale) linkerventrikelfunctie. Uiteindelijk bereikt 

men een korteasdoorsnede van het linkerventrikel ter 

hoogte van de apex.

Met de transducer op de apex cordis krijgt men een op-

name van beide ventrikels en atria (apicale vierkamerop-

name; figuur 15.10). Draait men de transducer nog verder, 

dan ziet men het linkerventrikel en het linkeratrium 

(apicale tweekameropname). De apicale opnamen zijn 

vooral van belang bij het beoordelen van de linkerven-

trikelfunctie. Met behulp van de dopplermethode is 

deze opnamerichting tevens uitermate geschikt voor 

Figuur 15.8 Schematische doorsnede door het hart. Door de 

transducer te kantelen, kunnen verschillende doorsneden naast 

elkaar worden afgebeeld.  

LV: linkerventrikel; RV: rechterventrikel; aMVL en pMVL: slippen 

van de mitralisklep; Ao: aorta; LA: linkeratrium.

Figuur 15.9 Tweedimensionaal echocardiogram: een para-

sternale langeasopname. 

RVOT: rechterventrikel outflow tract; AOV: aortaklep; LV: linker-

ventrikel; MV: mitralisklep; LA: linkeratrium.

Figuur 15.10 Tweedimensionaal echocardiogram: een vierka-

meropname. 

RV: rechterventrikel; LV: linkerventrikel; RA: rechteratrium; LA: 

linkeratrium.
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herstellen van de bloedtoevoer naar deze segmenten kan 

dan zinvol zijn en leiden tot functieverbetering van het 

linkerventrikel.

Contrastechocardiografie
Het inspuiten van contrastmiddel wordt onder meer ge-

bruikt om een atriumseptumdefect op te sporen. Tevens 

wordt steeds meer gebruikgemaakt van contrastmiddel 

dat de longcapillairen kan passeren, om een betere indruk 

te krijgen van de linkerventrikelfunctie.

Driedimensionale echocardiografie
Het blijft over het algemeen moeilijk om diverse tweedi-

mensionale beelden in het hoofd om te zetten naar een 

driedimensionaal plaatje. Een belangrijke ontwikkeling 

binnen de cardiologie is daarom de driedimensionale 

echocardiografie. In eerste instantie was het door de 

computer omzetten van de opnamen naar een driedi-

mensionale weergave een tijdrovende zaak. Inmiddels 

wordt gebruikgemaakt van zogenoemde ‘realtime 3-D’, 

waarbij tijdens de opname direct een driedimensionaal 

beeld wordt verkregen. De toepassingsmogelijkheden 

worden momenteel onderzocht en lijken uiteen te lopen 

van het beoordelen van de afmetingen en volumina van 

het linkerventrikel, tot het beoordelen van asynchrone 

myocardiale bewegingen en het preoperatief beoordelen 

van hartkleppen en intracardiale tumoren.

Kernpunten

• Voor het opsporen van ritmestoornissen wordt 

gebruikgemaakt van ambulante elektrocardiografie.

• Echocardiografie geeft essentiële informatie over 

het aspect en de functie van het pericard, myocard 

en de hartkleppen. Belangrijkste beperking van de 

echo is de akoestische kwaliteit (‘venster’). Deze 

beperking kan deels met slokdarmechografie wor-

den overkomen.

Intravasculaire echocardiografie
Binnen de interventiecardiologie wordt wel gebruikge-

maakt van de intravasculaire echo (IVUS). Een minuscule 

echotransducer is gemonteerd in een katheter met een 

diameter van zo’n 1 mm. Door deze over een voerdraad in 

een coronairarterie op te voeren, kan een indruk worden 

verkregen van de afmetingen van het lumen van het co-

ronairvat, de aard en samenstelling van plaques, alsmede 

het aspect van de wand van de coronairarteriën.

15.3.6   Computertomografie (CT)

Met behulp van de multislice-spiraalcomputertomografie 

(MSCT) is tegenwoordig niet-invasief beeldvormend 

onderzoek van de coronairarteriën mogelijk. Op dit mo-

ment is dit onderzoek vooral geschikt als niet-invasief 

wingen (bijvoorbeeld aortaklepstenose) kan worden vast-

gesteld. Een belangrijke ontwikkeling van de pulsed dop-

plermethode is de kleurendopplerechocardiografie, waar-

bij beeldvorming van bloedstromen in het hart zichtbaar 

worden. Stroomsnelheden en stroomrichting worden in 

kleuren gecodeerd weergegeven. Een rode kleur geeft een 

bloedstroom naar de transducer weer, een blauwe kleur 

een bloedstroom van de transducer af, en een groene kleur 

vertegenwoordigt een turbulente stroom. Met behulp van 

kleurendoppler kan een goede indruk worden verkregen 

van lekstromen bij klepinsufficiënties, van turbulente 

stromen bij vernauwingen of bijvoorbeeld bij het opspo-

ren van een ventrikelseptumdefect.

Met behulp van de zogenoemde tissue-doppler imaging 

(TDI)-methode kunnen beweging en snelheden van de 

hartspierwand worden gemeten en weergegeven. Deze 

methode wordt steeds meer gebruikt om de relaxatie van 

het myocard te meten, waarmee een indruk kan worden 

verkregen van de diastolische functie van het hart.

Slokdarmechocardiografie
Slokdarmechocardiografie is een belastend onderzoek 

voor de patiënt, hoewel het optreden van complicaties 

zeer zeldzaam is. Er wordt gebruikgemaakt van een 

transducer die in de slokdarm wordt ingebracht. Hiermee 

wordt een ideaal akoestisch venster verkregen, waardoor 

de beeldkwaliteit in sterke mate wordt verbeterd.

De meest voorkomende indicatie voor het verrichten 

van slokdarmechocardiografie is het opsporen van een 

cardiale emboliebron bij patiënten die een TIA of een CVA 

hebben doorgemaakt. Andere indicaties zijn het beoor-

delen van de mitralisklep indien hartchirurgie wordt 

overwogen, het beoordelen van het linkeratrium en een 

eventuele trombus in het linkerhartoor, verdenking op de 

aanwezigheid van endocarditis en verdenking op afwij-

kingen aan de aortawortel of aorta ascendens. Verdenking 

op een dissectie is een contra-indicatie voor slokdarme-

chocardiografie, tenzij uitgevoerd onder narcose.

Stressechocardiografie
Een vroeg verschijnsel van myocardischemie is het optre-

den van wandbewegingsstoornissen. Echocardiografie is 

dan een alternatieve ‘stresstest’ ter detectie van ischemie, 

maar betrouwbare beeldvorming tijdens forse inspan-

ning is vaak moeilijk te realiseren. Daarom wordt als 

alternatief de zuurstofvraag verhoogd door toename van 

de hartfrequentie en contractiliteit door farmaca (bijvoor-

beeld intraveneus dobutamine, eventueel met atropine). 

De echobeelden tijdens ‘stress’ worden vergeleken met die 

in rust. Een verminderde verdikking alsook een vermin-

derde inwaartse beweging van delen van de hartspier zijn 

dan uitingen van ischemie.

Voorts is het mogelijk met lagere doses dobutamine een 

verbetering te constateren van akinetische of hypokine-

tische segmenten, bijvoorbeeld na een myocardinfarct. 

Deze segmenten vertonen dan ‘vitaliteit’ (viability). Het 
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teit als specificiteit zijn hoger dan van het inspannings-

ecg. Bovendien kan, in tegenstelling tot het inspannings-

ecg, een betere indruk worden verkregen van de locatie 

van de ischemie. Ten slotte heeft het inspanningsperfu-

siescintigram een belangrijke voorspellende waarde. Bij 

een niet-afwijkend scintigrafisch onderzoek is het risico 

op een cardiovasculair event in het daaropvolgende jaar 

minder dan 1%.

Perfusiescintigrafie maakt gebruik van de mate van 

opname van de radioactief gemerkte perfusietracer aan de 

coronaire doorbloeding door de hartspiercel. Door gun-

stige fysische eigenschappen en de stabiele opname in de 

hartspiercel wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikge-

maakt van met technetium-99m gemerkte perfusietracers, 

zoals 99mTc-sestamibi (MIBI) en 99mTc-tetrofosmin. Indien 

een patiënt met coronairlijden inspanning levert op een 

fietsergometer of tredmolen, zal door de toegenomen 

zuurstofbehoefte de doorbloeding in de hartspier toene-

men. In gebieden die worden verzorgd door vernauwde 

kransslagaders zal de doorbloeding achterblijven bij de 

behoefte (regionale hypoperfusie). Door 99mTc-sestamibi 

(MIBI) of 99mTc-tetrofosmin in te spuiten tijdens maximale 

inspanning en 30-60 minuten na injectie te beginnen met 

de scintigrafische opnamen, kan deze regionale hypo-

perfusie in beeld worden gebracht op de scintigrammen 

(perfusiedefecten). Een perfusiedefect in deze situatie kan 

passen bij een doorgemaakt hartinfarct of bij ischemie. 

Ter onderscheid wordt op een andere dag de opname 

herhaald in rust nadat wederom een injectie met 99mTc-

sestamibi (MIBI) en 99mTc-tetrofosmin is toegediend. Als 

het aanvankelijke perfusiedefect blijft bestaan, duidt dit 

op een doorgemaakt infarct; als het perfusiedefect is ver-

dwenen (‘ingevuld’), past dit bij ischemie ten tijde van de 

inspanning (figuur 15.11). Perfusiescintigrafie kan de aan-

wezigheid, lokalisatie en uitgebreidheid van ischemische 

gebieden in beeld brengen en levert dus meer informatie 

dan inspanningselektrocardiografie. Tegenwoordig wordt 

steeds meer gebruikgemaakt van ecg-gekoppelde perfu-

siescintigrafie, waarbij ook de linkerventrikelfunctie in 

beeld gebracht kan worden, zoals de ejectiefractie en de 

einddiastolische en eindsystolische volumina. Een nieuwe 

ontwikkeling is het gecombineerde functionele en mor-

fologische onderzoek met behulp van de hybride SPECT-

CT-camera, waarbij zowel de perfusiescintigrafie (functio-

neel) als CT-angiografie en calciumscore (morfologisch) in 

beeld gebracht kunnen worden.

Het voordeel van deze hybride techniek is dat de patiënt 

in één sessie alle onderzoeken kan afronden en het samen-

voegen van deze verschillende bevindingen de nauwkeu-

righeid van de uitslag van het onderzoek kan vergroten.

Ventrikelangiografie door middel van 
radionucliden
Scintigrafische beeldvorming van de hartholten is moge-

lijk met behulp van technetium-99m (blood-pool-scintigra-

fie). De wandbewegingen van bijvoorbeeld de linkerka-

onderzoek ter uitsluiting van significant coronairlijden. 

Daarnaast blijkt de MSCT zeer geschikt voor het afbeel-

den van bypass grafts. Andere toepassingen van de MSCT 

zijn het afbeelden van abnormaal verlopende coronair-

arteriën en het bepalen van de linkerventrikelfunctie. De 

belangrijkste beperkingen van dit onderzoek zijn de hoge 

stralingsdosis, het optreden van artefacten als gevolg van 

verkalkingen, en het feit dat het slechts een structurele 

weergave geeft, zonder informatie over de functionele 

consequenties van een eventueel aanwezige coronairste-

nose.

15.3.7   Radionuclidenonderzoek

De belangrijkste twee methoden van onderzoek van het 

hart door middel van radionucliden zijn perfusiescinti-

grafie, waarmee verschillen in doorbloeding ten gevolge 

van coronairlijden kunnen worden opgespoord, en radio-

nuclidenangiografie, waarmee de functie van de hartspier 

kan worden bepaald. Bij deze niet-invasieve methoden 

kan de radioactiviteit die is opgeslagen in de hartspier 

of in de hartholten door een speciale camera worden 

vastgelegd. De meest gebruikte camerasystemen zijn de 

single-photon-emission computerized tomography (SPECT) en 

de positronemissietomografie (PET).

Perfusiescintigrafie
De belangrijkste toepassing van de perfusiescintigrafie is 

het aantonen van myocardiale ischemie. Zowel sensitivi-

Figuur 15.11 99mTc-sestambi myocardperfusiescintigrafie 

(SPECT) in rust en na adenosinestress van de linkerventrikel van 

het hart. 

De afbeelding is gereconstrueerd in een korte as (bovenste vier 

rijen), horizontale lange as (de twee rijen rechtsonder) en verti-

cale lange as (twee rijen linksonder). De adenosinestressstudie 

is de bovenste rij van elk aanzicht; hieronder is direct de rust-

studie geprojecteerd. Op de adenosinestressscan is een groot 

perfusiedefect zichtbaar in de apex en de voorwand van het 

linkerventrikel (donker blauw = lage perfusie). Dit defect vult 

grotendeels in op de rustscan (rood/geel = goede perfusie) en is 

zeer verdacht voor cardiale ischemie in het LAD-stroomgebied. 

Bij de hartkatheterisatie werd een significante stenose in de 

proximale LAD gezien, waarna een CABG werd verricht.
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onderzoek vaak gebruikt voor bepaling van infarctgrootte 

en lokalisering. Het is het nauwkeurigste onderzoek voor 

vaststelling van de exacte pompfracties en volumina van 

de verschillende hartcompartimenten. Het wordt vaak 

gebruikt voor de meest complexe congenitale hartaandoe-

ningen. Het is ook mogelijk om shunts en kleplekkages te 

kwantificeren. Tevens wordt het gebruikt voor weefselty-

pering binnen het hart.

Een groot voordeel van het cardiale MRI-onderzoek is 

dat het niet gepaard gaat met stralingsbelasting of met 

nefrotoxisch contrast, zodat het onderzoek periodiek 

ingezet kan worden voor follow-up van vaatafmetingen of 

hartcompartimentfunctie. Een nadeel van MRI is echter 

dat de patiënt langdurig in een nauwe ruimte met veel 

lawaai ligt. Ook de analyse van de gemaakte beelden is 

tijdrovend. MRI-onderzoek is een zeer nauwkeurig en 

waardevol onderzoek van de structuur en functie van het 

hart, maar het is belastend voor de patiënt, en tijdrovend.

15.3.9   Hartkatheterisatie en 

contrastangiografie

Bij een hartkatheterisatie worden dunne flexibele ka-

theters via oppervlakkig gelegen aders en slagaders naar 

het hart opgevoerd. Deze katheters hebben een centraal 

lumen waarmee het mogelijk is drukken te registreren en 

waardoor röntgencontrastvloeistof kan worden gespoten 

om hartcompartimenten en bloedvaten te visualiseren. 

Hoewel niet geheel zonder risico’s, is de hartkatheterisatie 

tegenwoordig een veilige en snelle diagnostische methode 

die een schat aan informatie biedt met een beperkte belas-

ting voor de patiënt. Een overzicht van de normale hemo-

dynamische gegevens is opgenomen in tabel 15.2.

Katheterisatie van rechter- en linkerharthelft
De katheterisatie van de rechterharthelft, ook wel ‘rechts-

katheterisatie’ genoemd, wordt meestal uitgevoerd met 

behulp van de swan-ganz-katheter, die via een oppervlak-

kig gelegen ader (bijvoorbeeld de v. femoralis of v. bra-

chialis) naar het hart wordt gebracht. Als het uiteinde 

van de katheter zich ter hoogte van het rechteratrium 

bevindt, wordt aan dit uiteinde een ballon opgeblazen, 

waarna ballon en katheter voortdrijven in de richting 

van de bloedstroom via rechteratrium, tricuspidalisklep, 

rechterventrikel, pulmonalisklep en arteria pulmonalis. 

De ballon loopt vast in een kleinere tak van de arteria 

pulmonalis, waarna via een eindstandige opening in de 

katheter de druk distaal van de ballon kan worden geme-

ten. Men verkrijgt zo de perifere druk in de arteria pul-

monalis of wiggendruk, die representatief is voor de druk 

in het linkeratrium. Als de ballon leeg is en de katheter 

wordt iets teruggetrokken, kan men de druk in de arteria 

pulmonalis registreren. Het hartminuutvolume wordt 

gemeten door middel van een temperatuurverdunnings-

methode, waarbij een bekende hoeveelheid vloeistof met 

een bekende (lage) temperatuur in het rechteratrium in de 

mer kunnen worden beoordeeld door de analyse van de 

endocardiale contour. Op deze wijze is een indruk te krij-

gen van de globale functie van de hartspier, alsmede van 

de regionale wandbewegingsstoornissen. Twee technie-

ken worden toegepast: de first-pass-methode, waarmee na 

injectie van een bolus technetium-99m alleen de aankomst 

en de eerste passage van het radioactieve bloedvolume 

worden geregistreerd, en de equilibrium-methode, waarbij 

de radionuclide – gekoppeld aan erytrocyten – zich gelijk-

matig heeft verdeeld over het totale bloedvolume. Bij de 

laatste techniek kan langdurige ecg-gekoppelde acquisitie 

van radioactiviteit plaatsvinden, waaruit een uiteindelijk 

bewegend (dynamisch) scintigram kan worden samenge-

steld. Een belangrijke functieparameter is de ejectiefractie 

(het verschil tussen einddiastolisch en eindsystolisch 

volume (= slagvolume) als fractie van het einddiastolische 

volume). Bij de scintigrafische ejectiefractieberekening 

wordt in dit quotiënt in plaats van de volumes de geregi-

streerde radioactiviteit (counts) ingevuld.

Myocardvitaliteit
Met behulp van een 99mTc-gemerkte perfusietracer en 18flu-

orodeoxyglucose (FDG) PET kan een discrepantie worden 

aangetoond tussen een verminderde bloedtoevoer bij een 

normaal tot verhoogd glucosemetabolisme. Deze ‘mis-

match’ duidt op ischemisch, maar vitaal hartspierweefsel. 

Een andere manier om hartspiervitaliteit aan te tonen is 

met behulp van dobutaminestress-MRI, waarbij gekeken 

wordt of er wandcontractieveranderingen optreden in het 

desbetreffende gebied van het hart. Dit mechanisme van 

dobutaminestress is eerder beschreven in de paragraaf 

over stressechocardiografie.

15.3.8   MRI

Cardiaal MRI-onderzoek kan worden ingezet voor analy-

se van vrijwel alle structurele hartziekten. Zo wordt MRI-

Tabel 15.2 Referentiewaarden van 
hemodynamische gegevens in rust.

systole 
mmHg

diastole 
mmHg

gemiddeld 
mmHg

rechteratrium 0-5

rechterventrikel tot 30 0-5

a. pulmonalis centraal 15-30 5-12 ≤ 20

a. pulmonalis perifeer ≤ 12

linkerventrikel < 140 0-12

aorta < 140 wisselend

hartminuutvolume ca. 5 l/min

longvaatweerstand 100 dynes/s/cm-5

systemische vaatweerstand 1200 dynes/s/cm-5
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slagvolume te delen door het einddiastolische volume. 

Ook de aanwezigheid en de ernst van mitralisinsufficiën-

tie kunnen met deze methode worden vastgelegd.

Afhankelijk van de indicatie voor hartkatheterisatie kan 

aanvullend angiografie plaatsvinden van de aortawortel 

(aorta-insufficiëntie), aortaboog (dissectie, coarctatio aor-

tae) enzovoort.

Coronairangiografie
Vanuit de arteria femoralis of de arteria brachialis kun-

nen al dan niet voorgevormde katheters tot voor de ostia 

van de rechter- en linkerkransslagader worden gebracht, 

waarna röntgencontrast selectief in de kransslagaders 

wordt gespoten. Op deze wijze is het mogelijk de coro-

naire anatomie gedetailleerd in beeld te brengen en even-

tuele afwijkingen op te sporen. De diagnostiek wordt nog 

verbeterd doordat het mogelijk is de coronairboom vanuit 

elke denkbare richting in beeld te brengen. Coronairan-

giografie wordt vooral toegepast om de aanwezigheid 

van atherosclerotische vaatvernauwingen op te sporen. 

Het betreft dan veelal patiënten met een anamnese die 

verdacht is voor angina pectoris. De coronairangiografie 

wordt aangevuld door non-invasief ischemieonderzoek, 

zoals hierboven beschreven. 

De anatomie van de coronairen is weergegeven in 

figuur 15.12. Het coronaire systeem kan worden onder-

verdeeld in het rechter- en het linkersysteem. Het linker-

systeem begint met de hoofdstam, die zich vervolgens 

splitst in de ramus descendens anterior, die de antero-

septale en anterolaterale zijde van bloed voorziet, en de 

ramus circumflexus, die de posterolaterale zijde van bloed 

voorziet. Het rechtercoronairsysteem wordt gevormd 

door de rechtercoronairarterie, die de onderkant van het 

hart van bloed voorziet. Er zijn daarnaast diverse metho-

den om de ernst van de stenose te bepalen. Meestal wordt 

er op grond van het coronairangiogram een schatting 

gemaakt, maar deze kan ook door middel van contour-

detectie met behulp van de computer worden gemeten 

(kwantitatieve coronairangiografie – QCA). Daarnaast 

kan met behulp van een drukkatheter de drukgradiënt 

over de vernauwing worden gemeten in rust en na het 

medicamenteus versnellen van de bloedstroomsnelheid. 

Door middel van intravasculaire echocardiografie kan een 

indruk worden verkregen van de wand van de coronair-

arterie, in plaats van het lumen. Zodoende kunnen met 

behulp van deze informatie de aanwezigheid, de plaats en 

de ernst van atherosclerotische vaatvernauwingen worden 

opgespoord. De aldus verkregen informatie bepaalt mede 

welke behandeling voor de patiënt (bijvoorbeeld medi-

camenteuze therapie, coronaire bypasschirurgie of een 

percutane coronaire interventie) is aangewezen.

15.3.10   Interventiecardiologie

Met interventiecardiologie wordt in het algemeen be-

doeld de invasieve therapeutische ingrepen waarbij ge-

bloedbaan (37 °C) wordt gespoten. Met een distaal gelegen 

thermistor (in de stam van de arteria pulmonalis) wordt 

de temperatuurverandering in het passerende bloedvolu-

me gemeten en omgerekend naar het hartminuutvolume. 

Hierna wordt de katheter geleidelijk teruggetrokken en 

worden drukken gemeten in het rechterventrikel en het 

rechteratrium. Op elk gewenst niveau kan de zuurstof-

saturatie worden gemeten. Deze waarden geven onder 

andere een indruk van de circulatoire toestand van de 

patiënt en soms kan een zuurstof-‘sprong’ als uiting van 

een verbinding tussen de grote en kleine circulatie (links-

rechtsshunt) worden aangetoond.

De katheterisatie van de linkerharthelft vindt plaats via 

een oppervlakkig gelegen arterie (bijvoorbeeld a. femora-

lis of a. brachialis). De katheter wordt retrograad (tegen de 

bloedstroomrichting in) naar het hart opgevoerd. Meestal 

is het eenvoudig om de aortaklep te passeren en kan de 

drukcurve van het linkerventrikel worden geregistreerd. 

Als de katheter wordt teruggetrokken over de aortaklep, 

worden aansluitend linkerventrikel- en aortadruk ge-

schreven.

Bij bijvoorbeeld aortaklepstenose is de systolische druk 

in het linkerventrikel hoger dan in de aorta; de ernst van 

de stenose wordt aangegeven in mmHg drukverschil. Ook 

de einddiastolische druk in het linkerventrikel biedt vaak 

belangrijke diagnostische informatie.

Angiografie van het hart
Door de katheter die wordt gebruikt voor de drukmeting 

in het linkerventrikel, wordt in korte tijd een grote hoe-

veelheid röntgencontrast in het linkerventrikel gespoten. 

In twee richtingen (rechtsvoorschuine en linksvoorschui-

ne richting) wordt het angiogram geregistreerd. In feite 

vindt beeldvorming plaats van de hartholte die is gevuld 

met röntgencontrast en die wordt begrensd door de endo-

cardiale contour van de linkerkamer. Op deze wijze kan de 

functie van de linkerkamer nauwkeurig worden bepaald. 

Het einddiastolische en het eindsystolische volume kun-

nen worden afgeleid van het angiogram, en de ejectiefrac-

tie van het linkerventrikel kan worden berekend door het 

rechter-
coronairarterie

margo acutus

ramus descendens
posterior

ramus descendens
anterior

diagonalen

margo obtusus

ramus circumflexus

linkercoronairarterie

Figuur 15.12 Anatomie van de coronairarteriën.
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mus, everolimus of zotarolimus) is aangebracht om lo-

kale intimaproliferatie te voorkomen. Door het gebruik 

van deze zogenoemde drug-eluting-stents is het percentage 

restenose omlaag gebracht van 15-20% naar < 5%.

Veel minder vaak worden de verschillende vormen van 

atherectomie toegepast, waarbij de stenose wordt verwij-

derd door wegsnijden of wegslijpen. Andere methoden, 

zoals het gebruik van lokale radiotherapie als aanvulling 

op de PCI (brachytherapie) of het gebruik van laserstralen, 

is uitgeprobeerd, maar inmiddels grotendeels verlaten.

Het gevaar van stolselvorming in de stent wordt te-

gengegaan door antitrombotische therapie. Naast het 

gebruik van aspirine (en/of cumarinen) bestaat de stan-

daardbehandeling na een stentimplantatie tevens uit 

een ADP-antagonist (clopidogrel). Bij een hoog risico 

op stolselvorming en restenose na een PCI wordt soms 

gebruikgemaakt van glycoproteïne IIB/IIIA-receptoran-

tagonisten (bijvoorbeeld abciximab).

Niet-coronaire kathetertechnieken zijn onder andere de 

valvuloplastiek van mitralis- en pulmonalisklepstenose 

en het sluiten van structuren als een boezemseptum-

defect type II of ductus Botalli. Een nieuwe techniek in 

opkomst is de percutane aortaklepvervanging. Die kan 

vooral toegepast worden in patiënten die niet geschikt 

zijn voor conventionele chirurgische aortaklepvervan-

ging.

De percutane benadering via de arteria radialis als 

alternatief voor de benadering via de arteria femoralis is 

mogelijk geworden dankzij miniaturisering en verbete-

ring van materialen. Deze benadering heeft als voordelen 

dat het aantal bloedingscomplicaties geringer is en dat de 

patiënt sneller kan worden gemobiliseerd. Tegenwoordig 

wordt steeds vaker de punctieplaats afgedicht met een 

collageenplug. Door deze ‘sluitings-devices’ van de arteria 

femoralis wordt eveneens het aantal bloedingscomplica-

ties verder gereduceerd en ook na deze behandeling kan 

de patiënt sneller worden gemobiliseerd.

bruikgemaakt wordt van percutane (katheter)technieken. 

Veruit de belangrijkste techniek is de percutane coronaire 

interventie (PCI), die aan het eind van de jaren zeventig 

werd ontwikkeld door Grüntzig. In Nederland vindt de 

laatste jaren een belangrijke toename plaats van het aan-

tal PCI’s. In 1995 werden jaarlijks in Nederland ongeveer 

13.000 patiënten met deze methode behandeld, in 2003 

waren dat er bijna 24.000 en in 2008 is het aantal verder 

gestegen naar 30.000. Het principe berust op een katheter 

met aan het uiteinde een langwerpige ballon die in de 

coronairstenose wordt gelegd en vervolgens met hoge 

druk wordt opgeblazen. De atherosclerotische plaque 

wordt tegen de wand van het bloedvat geperst, waardoor 

toename in lumendiameter wordt bereikt (figuur 15.13). 

Dit gaat gepaard met het rekken en beschadigen van in-

tima en media, waarna een genezingsproces plaatsvindt. 

Vaak treedt kort daarna toch weer lumenvernauwing op. 

Dit ontstaat vooral door het ‘terugveren’ van de vorm van 

het bloedvat (recoil). Om dit proces tegen te gaan, wordt 

gebruikgemaakt van een intravasculaire prothese (stent). 

Toch wordt het proces van restenose ook nog gezien na 

het plaatsen van een stent (15-20%); in dit geval niet door 

recoil maar door intimaproliferatie. Om dit laatste proces 

tegen te gaan, wordt steeds meer gebruikgemaakt van 

stents waarop medicatie (bijvoorbeeld paclitaxel, siroli-

Figuur 15.13 PCI-procedure. Stentimplantatie in een bifurcatiestenose van de ramus descendens anterior en diagonale tak. In a is 

duidelijk de stenose zichtbaar, die in b min of meer is opgeheven. In c is de voerdraad nog zichtbaar.

A

CB
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ming om aan te geven dat het cardiovasculaire systeem 

niet in staat is aan de eerste behoeften van het lichaam 

te voldoen, dus waarbij onvoldoende zuurstof naar de 

lichaamsweefsels kan worden getransporteerd of de 

metabole afvalstoffen niet snel genoeg kunnen worden 

afgevoerd. De oorzaak voor een falende circulatie kan in 

het hart liggen (bijvoorbeeld een pompfunctiestoornis) of 

daarbuiten.

Buiten het hart gelegen oorzaken zijn een tekortschie-

tend bloedvolume, zoals bij verbloeding, of een vermin-

derde veneuze terugstroom door sterke capaciteitsverho-

ging van het perifere vaatbed, zoals bij toxische shock.

Een overvulde circulatie of congestieve afwijking is even-

eens een algemene term. De afwijking kan zowel door 

een hartafwijking als door een niet-cardiale oorzaak ont-

staan. Niet-cardiale oorzaken zijn een sterk toegenomen 

bloedvolume (bloedtransfusie, anurie) of een toegenomen 

veneuze terugvloed en/of verlaagde perifere weerstand 

zoals wordt gezien bij ernstige anemie, thyreotoxicose, 

beriberi of grote arterioveneuze fistels (tabel 15.3). Hart-

falen op zichzelf bestaat wanneer het hart niet in staat 

is bij normale vullingsdrukken voldoende bloed rond te 

pompen om aan de metabole behoeften van het lichaam 

te voldoen, op voorwaarde dat de veneuze terugvloed naar 

het hart normaal is.

Een onderdeel van het hartfalen is decompensatio cordis, 

een toestand waarbij het veneuze systeem overvuld is en 

congestie vertoont, terwijl het hartminuutvolume nog 

normaal is. Het is een klinisch syndroom, dat bij linkszij-

dige decompensatio cordis vooral door kortademigheid 

wordt gekenmerkt en bij rechtszijdige decompensatie 

gepaard gaat met leverstuwing, verhoogde veneuze druk, 

enkeloedeem en eventueel ascites. In de Angelsaksische 

literatuur hanteert men de klinisch makkelijk bruik-

bare term backward failure, linkszijdig of rechtszijdig. 

Daarnaast staat forward failure, waarbij een onvoldoende 

Kernpunten

• Scintigrafie met behulp van radionucleotiden geeft 

een hogere sensitiviteit en specificiteit tegen de 

kosten van stralenbelasting.

• Coronairangiografie wordt toegepast om de aanwe-

zigheid van atherosclerotische vaatvernauwingen 

op te sporen en deze eventueel te behandelen 

(PCI).

• Coronaire interventie en met name acute interven-

tie heeft de cardiologie ingrijpend veranderd. Het 

aantal coronaire interventies is de laatste decen-

nia exponentieel gegroeid en de prognose van het 

acute myocardinfarct en chronisch coronairlijden is 

hiermee sterk verbeterd.

• Hartkatheterisatie kan ook worden verricht om 

intracardiale drukken, shunts en klepafwijkingen te 

meten.

• Andere cardiologische beeldvormende onderzoeken 

die sterk in opkomst zijn, zijn cardiale MRI en CT.

Casuïstiek 

• Trombose van een coronaire stent na het staken 

van behandeling met clopidogrel

15.4  Hartfalen

15.4.1   Definities

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen 

ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van 

het hart. Een falende circulatie is een algemene bena-

Tabel 15.3 Begrippen betreffende abnormale circulatie.

falende circulatie, waarbij verlaagd  hart minuut-
volume

cardiaal pompfunctie schiet tekort, waardoor forward fai-
lure ontstaat

niet-cardiaal bloedvolume te laag verbloeding
uitdroging

overvulde circulatie, waarbij normaal of hoog 
hartminuutvolume

cardiaal veneuze terugvloed te laag
pompfunctie schiet tekort, waardoor decompen-
satio cordis of backward failure ontstaat

toxische shock

niet-cardiaal bloedvolume te groot

veneuze terugvloed te groot

bloedtransfusies
nierfunctieverlies
thyreotoxicose
anemie
beriberi
arterioveneuze fistel
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ook een verwijding of dilatatie van de hartkamer optre-

den, met vergroting van het einddiastolische volume. Ten 

slotte ontstaan verschijnselen van decompensatio cordis. 

Volumeoverbelasting kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt 

door aortaklepinsufficiëntie of mitralisklepinsufficiëntie, 

maar ook door intracardiale shunts zoals een ventrikel-

septumdefect. Hier begint de aanpassing van het hart 

direct met dilatatie van de kamer, uiteindelijk gevolgd 

door decompensatieverschijnselen. Deze voorbeelden 

betreffen vooral de linkerkamer. Wanneer links lange 

tijd hoge vullingsdrukken noodzakelijk zijn, zal ook de 

druk in het pulmonale vaatbed oplopen. De rechterka-

mer wordt daardoor blootgesteld aan een drukbelasting 

en kan overbelast worden en gaan falen. Zo ontstaat de 

rechtsdecompensatie bij een afwijking die primair in de 

linkerzijde van het hart is gelokaliseerd.

Een instroombelemmering in het hart kan worden ver-

oorzaakt door een mitralis- of tricuspidalisstenose, maar 

ook doordat het hart niet in staat is tijdens de vullingsfase 

snel een groot bloedvolume op te nemen, door een ver-

laagde elasticiteit of door compliantie. Dit laatste ontstaat 

doordat het myocard zelf veranderd is. Meestal is dat een 

gevolg van verlittekening bij ischemische beschadiging 

(tevoren doorgemaakt myocardinfarct of langdurige an-

ginapectorisaanvallen), soms is er een intrinsieke spieraf-

wijking, een cardiomyopathie. Is de compliantie van het 

myocard afgenomen, dan spreekt men van diastolische 

disfunctie van het hart. Ook het pericard kan belemme-

rend werken tijdens de vulling van de kamers, zoals bij 

pericarditis constrictiva of harttamponnade.

Ten slotte is er de verminderde spierfunctie van het myo-

card. Dit betreft dan een intrinsieke spierafwijking, een 

cardiomyopathie of een beschadigde hartspier door ische-

mische hartziekten zoals tijdens het acute myocardinfarct 

of bij een sterke verlittekening van de hartspier als gevolg 

van het doormaken van verscheidene myocardinfarcten. 

Dit laatste is in de Nederlandse bevolking de meest voor-

komende oorzaak van hartfalen, des te meer omdat het 

myocardinfarct steeds vaker wordt overleefd, maar wel 

met een beschadigde hartspier. Als gevolg daarvan, en 

door de vergrijzing van de bevolking, neemt het aantal 

patiënten met hartfalen aanzienlijk toe.

Kernpunten

• Hartfalen is een complex van klachten en ver-

schijnselen ten gevolge van een tekortschietende 

pompfunctie van het hart.

• Hartfalen is een symptoom; er ligt meestal een 

oorzaak ten grondslag aan de pompfunctiestoornis. 

De meest voorkomende oorzaak is een beschadigd 

ventrikel door bijvoorbeeld coronairlijden met of 

zonder doorgemaakt myocardinfarct, myocarditis of 

genetische oorzaken. Andere oorzaken zijn chroni-

sche drukbelasting (hypertensie, kleplijden) of een 

instroombelemmering.

hartminuutvolume kan worden opgebracht om aan de 

behoeften van het lichaam te voldoen. Wanneer decom-

pensatio cordis bestaat met verhoging van de vullings-

drukken van de kamers, zal het hartminuutvolume lange 

tijd op peil kunnen worden gehouden; er bestaat dan al-

leen een backward failure. Neemt het hartminuutvolume 

ook af, dan ontstaat de falende circulatie met als oorzaak 

hartfalen met chronische backward en forward failure. 

Kenmerken hiervan zijn vermoeidheid, gevoel van koude, 

concentratiestoornissen en sterk verminderde inspan-

ningstolerantie. Ten slotte kan bij verdere verlaging van 

het hartminuutvolume het klinische beeld van de cardio-

gene shock of acute forward failure ontstaan.

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

acuut en chronisch hartfalen. Bij acuut hartfalen zijn de 

klachten en verschijnselen binnen 24 uur ontstaan of 

duidelijke verergerd. Acuut hartfalen kan zich presente-

ren als een asthma cardiale, waarbij acuut longoedeem als 

gevolg van backward failure op de voorgrond staat. Daar-

naast kan acuut hartfalen zich presenteren als een cardio-

gene shock, met een sterk gecompromitteerde circulatie 

als gevolg van een ernstige forward failure. Ten slotte kan 

er sprake zijn van een acute verergering van het chronisch 

hartfalen. 

Een ander onderscheid betreft hartfalen met vermin-

derde of behouden systolische linkerventrikelfunctie. 

Oorspronkelijk werd gedacht dat hartfalen alleen kon 

ontstaan wanneer de contractie (systolische functie) van 

het hart tekortschiet. Hartfalen kan echter ook ontstaan 

wanneer de relaxatie (diastolische functie) van het hart 

tekortschiet. In het laatste geval zal de terugstroom van 

bloed in het linkerventrikel worden bemoeilijkt door een 

verhoging van de vullingsdrukken, waardoor eveneens 

longoedeem kan ontstaan. Deze vorm van hartfalen, die 

wel diastolisch hartfalen wordt genoemd, is verantwoor-

delijk voor een aanzienlijk deel van de ziekenhuisopna-

men voor hartfalen, hoewel de prognose over het alge-

meen iets beter lijkt te zijn dan bij systolisch hartfalen.

Het is ten slotte belangrijk zich te realiseren dat hart-

falen en decompensatio cordis klinische syndromen zijn. 

Het zijn beschrijvingen van een toestand en niet van een 

oorzakelijke ziekte. De syndromen kunnen namelijk 

worden veroorzaakt door velerlei afwijkingen, zoals blijkt 

uit het volgende overzicht.

15.4.2   Etiologie

De vele oorzaken van het klinische beeld van hartfalen 

kunnen worden teruggebracht tot drie hoofdgroepen: een 

verhoogde belasting van het hart, een instroombelemme-

ring of een hartspierafwijking.

De verhoogde belasting van het hart kan het gevolg zijn 

van een drukbelasting of een volumebelasting. Voor-

beelden van drukbelasting zijn systemische hypertensie en 

aortaklepstenose. Daarbij ontstaat primair hypertrofie 

van de hartspier als reactie op de overbelasting. Later zal 
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grotere hoeveelheid bloed uitgepompt kunnen worden 

doordat de veneuze terugvloed toeneemt bij spierarbeid 

en de hartkamer dus meer wordt gevuld. De contractiele 

toestand van de hartspier beschrijft de verkorting van de 

spier. De contractietoestand van de spier neemt toe wan-

neer bij eenzelfde voorrekking van de spiervezels de spier 

krachtiger samentrekt. Of anders gezegd: bij eenzelfde 

voorrekking of einddiastolische vulling wordt een hoger 

slagvolume uitgepompt wanneer de contractiliteit hoger 

is. Wat betreft de hartfrequentie is het duidelijk dat bij 

een hoger aantal hartslagen per minuut meer bloed uitge-

pompt kan worden, mits het slagvolume niet afneemt.

De vullingsdruk in de hartkamer is een maat voor de 

werking van het hart. Onder normale omstandigheden 

bedraagt de druk in de linkerharthelft aan het einde van 

de diastole niet meer dan 12 mmHg. Voorts wordt de ejec-

tiefractie veel gebruikt om de functie van het hart weer te 

geven. De ejectiefractie geeft aan welk deel van het eind-

diastolische volume per slag wordt uitgepompt (figuur 

15.14a). Normaal is het slagvolume meer dan de helft van 

Casuïstiek 

• Acute rechtsdecompensatie bij een aneurysma 

aortae door een links-rechtsshunt

• Sjosjin-beriberi na inhalatie van salbutamol

15.4.3   Pathofysiologie

De aanpassingsmechanismen in het lichaam om het hart-

minuutvolume op peil te houden, zijn: 

 − het frank-starling-mechanisme;

 − de contractiliteit;

 − de hartfrequentie.

Het frank-starling-mechanisme is beschreven in hoofd-

stuk 11 en komt neer op het feit dat bij een hogere vul-

lingsgraad van de linkerkamer de spiervezels sterker 

worden gerekt en daardoor krachtiger samentrekken. 

Bij lichamelijke inspanning zal volgens dit principe een 

Tabel 15.4 Aanpassingsmechanismen bij disfunctie van het hart.

a in het hart zelf  − frank-starling-mechanisme
 − hypertrofie van de spiercellen

b verhoogde sympathicusactiviteit 1 hart

2 perifere circulatie

 − verhoogde hartfrequentie
 − verhoogde myocardcontractiliteit
 − arteriële vasoconstrictie
 − veneuze vasoconstrictie

c nieren  − renine-angiotensine-aldosteronsysteem
 − natrium- en waterretentie

d antidiuretisch hormoon

e atriaal natriuretisch peptide
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Figuur 15.14 a. Druk-volumelus zoals die wordt gevonden in het normale hart. Van N naar N1 vult het linkerventrikel zich (dia-

stole). Van M1 naar M ontledigt het ventrikel zich (systole). N1 representeert de einddiastolische druk en het einddiastolische volume. 

Het slagvolume is M1 – M ml; de ejectiefractie is het slagvolume gedeeld door het totale of einddiastolische volume M1 – M/N1 

(normaal > 0,55). 

b. Druk-volumelus zoals wordt gevonden bij systolisch hartfalen (ononderbroken lijn) en normaal (stippellijn). Het einddiastolische 

volume is sterk toegenomen, terwijl de verkorting van de spiervezels verminderd is. Het slagvolume is nog onveranderd. De ejectie-

fractie is verlaagd: T1 – T/S1. De ventrikelwand is normaal uitrekbaar, ondanks het feit dat de einddiastolische druk (S1) is toegeno-

men in vergelijking met normaal, en wel door het grotere diastolische volume. 

c. Druk-volumelus zoals wordt gevonden bij diastolisch hartfalen (ononderbroken lijn) en normaal (stippellijn). De rekbaarheid of 

compliantie van de ventrikelwand is afgenomen, zodat bij een normaal vullingsvolume de einddiastolische druk sterk verhoogd is 

(D1). De ejectiefractie E1 – E/D1 is normaal.

A B C
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Casuïstiek 

• Een patiënt met kortademigheid en hyponatriëmie

  Intermezzo 15.2 

Een dyspnoïsche patiënt: pulmonaal of 

cardiaal?

Een 43-jarige man met een milde COPD, waarvoor hij 

flixotide gebruikt, bezoekt de huisarts in verband met 

recent toegenomen moeheid en kortademigheids-

klachten bij inspanning. Zijn vrouw vertelt dat hij haar 

niet meer kan bijhouden bij het fietsen, terwijl dat 

voordien andersom was. Hij heeft geen beklemming 

op de borst en/of uitstraling naar armen of schou-

ders. Wel vertelt hij dat hij snel benauwd wordt als 

hij plat ligt en hij slaapt nu op twee dikke kussens. 

Hij heeft geen hartkloppingen en is niet duizelig. Ten 

slotte vertelt hij dat hij sinds kort dikke enkels en 

voeten heeft.

Bij lichamelijk onderzoek valt op dat de patiënt bij 

het uitkleden kortademig wordt. Zijn bloeddruk is 

130/70 mmHg en zijn hartfrequentie 95 slagen/min. 

De centrale veneuze druk lijkt niet verhoogd. Over 

het hart worden zachte harttonen gehoord en er is 

een systolisch bandvormig geruis hoorbaar. Over de 

longen zijn beiderzijds basaal fijne crepitaties hoor-

baar en vooral basaal een zacht ademgeruis. Er is een 

beetje pretibiaal oedeem, hoewel de patiënt zegt dat 

dit nu erg meevalt.

De patiënt wordt in eerste instantie verwezen naar 

de longarts, maar hij beschrijft nog steeds slechts een 

milde COPD, en kan de dyspnoeklachten niet goed 

verklaren. Dan laat de huisarts een bepaling uitvoeren 

van het BNP (brain natriuretisch peptide) en dit is 

verhoogd.

Gezien het klachtenpatroon, de bevindingen van 

de longarts en de BNP-uitslag wordt de patiënt naar 

de cardioloog verwezen. Elektrocardiografisch was er 

een sinusritme van 90 slagen/min en een linkerbun-

deltakblok met regelmatige premature ventriculaire 

complexen. Verder werd echocardiografisch onder-

zoek uitgevoerd, waaruit bleek dat er sprake was van 

een slechte systolische linkerventrikelfunctie met 

sterk vergrote diameters. Het contractiepatroon van 

zowel het linker- als het rechterventrikel was diffuus 

gestoord. Tevens was er een matige mitralisinsuffici-

entie, waarschijnlijk op basis van anulusdilatatie.

De patiënt wordt ingesteld op een lisdiureticum en 

een ACE-remmer en acenocoumarol. Cumarinede-

rivaten worden gegeven bij een vergroot, slecht 

contraherend linkerventrikel vanwege het risico op 

stolselvorming.

Daarnaast is de cardioloog benieuwd naar de oor-

zaak van het hartfalen. Omdat de patiënt rookt en 

bovendien een verhoogd cholesterol heeft, denkt de 

cardioloog aan een ischemische oorzaak en doet hij 

een coronairangiografisch onderzoek. Hierbij worden 

het einddiastolische volume; het kan tot 10% zakken wan-

neer de pompfunctie van het hart sterk verlaagd is. Men 

onderscheidt een systolische en een diastolische compo-

nent in de functie van het hart. Bij een systolisch falend 

hart is er een disfunctie van het contractiele element van 

de hartspier en zal eenzelfde voorrekking of voorbelas-

ting corresponderen met een veel lagere contractiekracht, 

een lager slagvolume dus. Een hogere einddiastolische 

vulling is vereist om het slagvolume in stand te houden; 

de ejectiefractie neemt daarbij af. Neemt de disfunctie van 

het contractiele element verder toe, dan is daarvoor zo’n 

hoge einddiastolische vulling nodig dat ook de druk op-

loopt (figuur 15.14b).

De diastolische disfunctie van de kamer wordt geken-

merkt door een toegenomen weerstand bij vulling van 

het hart. De elasticiteit van de kamerwand is afgenomen, 

zodat bij het vullen van het hart de druk abnormaal sterk 

oploopt. Hierdoor zal ook de druk in de voorkamer toe-

nemen, zodat bij een linkszijdig proces via de atria de 

druk in de longvenen toeneemt, hetgeen zich klinisch uit 

in dyspnoe. Dyspnoe bij inspanning kan derhalve optre-

den bij patiënten met een geheel normale systolische of 

pompfunctie van het hart, maar wel met een abnormale 

diastolische functie (figuur 15.14c). Naast de aanpas-

singsfenomenen in het hart zelf, treden er in het lichaam 

diverse regelmechanismen op. Deze zijn in paragraaf 11.1 

besproken en worden in tabel 15.4 vermeld.

Door een afname van de cardiac output zal eveneens de 

nierdoorstroming afnemen. Deze reageert daarop met 

het activeren van het renine-angiotensinesysteem (RAS). 

Door de vorming van angiotensine II zal door middel van 

lokale vasoconstrictie de bloedstroom naar de vitale orga-

nen gehandhaafd blijven. Daarnaast zal door een afname 

van de cardiac output een toename van de sympathicusac-

tivatie optreden. Hierdoor worden de contractiliteit en de 

hartfrequentie vergroot. Deze compensatiemechanismen 

zullen bij een verlaging van de cardiac output door bij-

voorbeeld verbloeding een gunstig effect hebben. Echter, 

bij patiënten met hartfalen hebben deze mechanismen 

vaak juist een tijdelijk effect, maar door een toename van 

zowel de pre- als de afterload zullen ze het hart verder 

belasten, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Kernpunten

• Het lichaam activeert een aantal (neurohormonale) 

regulatiemechanismen, zoals het renine-angioten-

sinesysteem, om de circulatie op peil te houden. 

Chronische activatie van deze systemen draagt in 

veel gevallen juist bij aan verdere achteruitgang 

van de pompfunctie.

• Mede hierdoor is hartfalen een autonome progres-

sieve ziekte; dat wil zeggen dat de afgenomen 

hartfunctie uit zichzelf verder verslechtert als er 

geen behandeling volgt.
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nissen, totaal onvermogen tot het verrichten van licha-

melijke inspanning en gevoel van koude (tabel 15.5). De 

bevindingen bij lichamelijk onderzoek kunnen ook worden 

onderscheiden naar het soort hartfalen dat bestaat.

Bij linksdecompensatie zal men in de beginstadia 

geen specifieke afwijkingen vinden. Het onderzoek 

vindt immers plaats in rust. Later worden ook in rust 

afwijkingen gevonden. Men hoort over de longen cre-

pitaties, vooral over de achterondervelden. Men merkt 

dan ook dat de patiënt niet plat kan liggen bij het on-

derzoek. Soms worden de verschijnselen van een pleura-

effusie gevonden.

Rechtsdecompensatie wordt gekenmerkt door een 

verhoogde centrale veneuze druk, vergrote, gestuwde 

lever en oedeem van de onderste ledematen. Bij ernstige 

beelden bestaat er sacraal oedeem en ascites. Een for-

ward failure wordt gekenmerkt door een lage systemi-

sche bloeddruk, snelle hartslag, lage polsdruk, koude 

neus en extremiteiten, en perifere cyanose die vooral 

optreedt na lichte inspanning. Neemt de forward failure 

verder toe, dan ontstaat het beeld van cardiogene shock 

met een systolische bloeddruk < 100 mmHg, een hartfre-

quentie van meer dan 100/min, een zeer geringe urine-

productie en een koude klamme huid bij een onrustige 

of verwarde patiënt.

Over het algemeen geldt echter dat de meeste bevin-

dingen bij het lichamelijk onderzoek die kunnen wijzen 

op hartfalen slechts een lage positief voorspellende 

waarde hebben.

Laboratoriumbepalingen zijn vooral van belang voor het 

opsporen van de oorzaak van het hartfalen en bij het 

instellen van (medicamenteuze) therapie. Het wordt 

aanbevolen om bij verdenking op hartfalen in ieder ge-

val het hemoglobine, hematocriet, creatinine, glucose en 

TSH te bepalen. Verder zijn bij het instellen van (medi-

camenteuze) therapie het bepalen van natrium, kalium, 

creatinine en ureum van belang.

Het brain natriuretisch peptide (BNP) wordt in het 

hart aangemaakt als reactie op rek en een verhoogde 

druk van de ventrikels. BNP wordt frequent gebruikt 

echter geen afwijkingen van de coronairarteriën vast-

gesteld. Er is dus geen ischemische cardiomyopathie. 

Gezien de normale bloeddruk en het feit dat er geen 

linkerventrikelhypertrofie is vastgesteld bij het echo-

cardiografisch onderzoek, is er evenmin sprake van 

een hypertrofische cardiomyopathie. Het hartritme 

van de patiënt is normaal en er is geen boezemfibril-

leren, dus er zijn geen aanwijzingen voor een tachyca-

diomyopathie. Uitgebreide virusserologie levert geen 

bijzonderheden op.

Bij navraag vertelt de patiënt echter dat hij voor-

afgaand aan de benauwdheidsklachten een zware 

griep heeft gehad, waarvan hij slecht herstelde. Dit 

maakt de diagnose virale dilaterende cardiomyopa-

thie de meest waarschijnlijke, ondanks de negatieve 

virusserologie. Hij krijgt nu tevens een bètablokker. 

Bij nucleair onderzoek blijkt de linkerventrikelejec-

tiefractie 25% te zijn. Bij bepaling van de maximale 

zuurstofconsumptie (VO2max) bereikt de patiënt slechts 

40% van het verwachte maximum. Daarom wordt hij 

aanvullend nog op een aldosteronantagonist inge-

steld. Inmiddels kan hij zijn dagelijkse werkzaamhe-

den redelijk goed hervatten.

De patiënt wordt verwezen naar de hartfalenpolikli-

niek en hier vertelt hij dat hij een week geleden een 

wegraking heeft gehad, waarbij hij een forse hoofd-

wond heeft opgelopen. Bij holteronderzoek worden 

diverse kortdurende ventriculaire tachycardieën vast-

gesteld, en eenmaal een langerdurende, waarbij de 

patiënt aangeeft dat hij duizelig wordt. Daarom wordt 

hij ingesteld op amiodaron en krijgt hij een interne 

cardiale defibrillator (ICD), gecombineerd met een 

biventriculaire pacemaker.

Tot nu toe is hij vrijwel asymptomatisch gebleven, 

hoewel hij zijn werkzaamheden als vertegenwoordiger 

nog maar voor 50% kan uitvoeren.

15.4.4   Diagnose

De anamnese is van het grootste belang voor de diagno-

se. Zoals besproken in paragraaf 15.1, is zij de hoeksteen 

van de diagnostiek. Daarnaast kan het lichamelijk on-

derzoek waardevolle gegevens opleveren, terwijl dat ook 

het geval is bij het speciële onderzoek.

De anamnese is specifiek afhankelijk van het soort 

hartfalen. Bij linksdecompensatie bestaan de klachten 

vooral uit kortademigheid bij inspanning, nachtelijke 

kortademigheid en het onvermogen om plat te liggen. 

Bij de ernstigere vormen treedt een droge, niet-pro-

ductieve hoest op. Rechtsdecompensatie wordt vooral 

gekenmerkt door dikke enkels en voeten, die ’s avonds 

aanwezig en ’s ochtends verdwenen zijn. Gedurende de 

nacht is er vaak een toegenomen urineproductie: nyctu-

rie. Op den duur kan de buik opgezet raken door ascites 

en een vergrote lever. Is er een verlaagd hartminuutvolu-

me, een forward failure, dan treedt vermoeidheid op de 

voorgrond, vaak in combinatie met concentratiestoor-

Tabel 15.5 Symptomen bij hartfalen.

backward failure links of decompensatio cordis links:
 − kortademigheid bij inspanning (dyspnée d’effort)
 − nachtelijke kortademigheid (dyspnée de repos) 
 − onvermogen om plat te liggen (orthopnoe)
 − droge onproductieve hoest

backward failure rechts of decompensatio cordis rechts:
 − dikke enkels en voeten ’s avonds
 − grote urineproductie ’s nachts (nycturie)
 − opgezette buik

forward failure:
 − kortademigheid bij geringe inspanning
 − vermoeidheid (chronisch)
 − concentratiestoornissen
 − verminderde eetlust, vermagering
 − koude gevoel
 − op seksueel gebied: potentieverlies
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diastolische disfunctie van het hart is dit het belangrijk-

ste non-invasieve onderzoek.

Het specialistische onderzoek omvat voorts vaak de 

bepaling van de ejectiefractie van de linkerkamer om 

een eventuele systolische disfunctie op te sporen. Dit 

kan op non-invasieve wijze plaatsvinden door middel 

van radionucleair onderzoek en echocardiografie, en op 

invasieve wijze door middel van ventriculografie tijdens 

hartkatheterisatie. Deze onderzoeken zijn vaak ook 

diagnostisch bedoeld om de oorzaak van het hartfalen 

op te sporen, terwijl men tevens een indruk van de ernst 

van de disfunctie van het hart krijgt.

De differentiële diagnose zal bij een falende circulatie 

vooral gericht zijn op het aantonen of uitsluiten van een 

extracardiale oorzaak en, als die niet aanwezig is, op de 

etiologie van de hartafwijking zelf. Bij een patiënt met 

dyspnoe moet ook worden gedacht aan longembolie, 

luchtwegobstructie, longparenchymafwijkingen en 

pneumothorax, gegeneraliseerde afwijkingen zoals 

anemie en thyreotoxicose en, wanneer verder geen li-

chamelijke afwijkingen kunnen worden gevonden, aan 

primaire hyperventilatie of angst.

Kernpunten

• Het aanvullend onderzoek bij hartfalen omvat in 

elk geval een ecg, een plasma-BNP en echocardio-

grafie.

• Op indicatie kan coronairangiografie worden ver-

richt.

Casuïstiek 

• Een nieuw hartgeruis bij een patiënt met hartfalen: 

niet altijd een klepafwijking

15.4.5   Therapie

De behandeling van patiënten met acuut hartfalen is 

wezenlijk anders dan de behandeling van patiënten met 

chronisch hartfalen. Daarom zal de behandeling van 

deze twee ziektebeelden afzonderlijk worden bespro-

ken.

Acuut hartfalen
Bij acute linksdecompensatie, waarbij hevige kort-

ademigheid met longoedeem optreedt, bestaat een 

levensbedreigende toestand die hospitalisatie vereist. 

De initiële behandeling kan thuis worden begonnen 

terwijl de opname wordt geregeld. De behandeling 

is gericht op verlichting van de kortademigheid door 

toediening van morfine, en verlaging van de voor- en 

nabelasting door toediening van nitraten (sublinguaal 

of transcutaan) en diuretica (lisdiuretica intraveneus). 

voor het onderscheid tussen een pulmonale of cardiale 

oorzaak van dyspnoeklachten bij patiënten die zich op 

de spoedeisende hulp presenteren. Daarnaast wordt het 

in bredere zin gebruikt als diagnosticum voor hartfalen. 

Vervolgens blijkt het BNP een belangrijke prognostische 

waarde te hebben. Ten slotte zijn er aanwijzingen dat het 

BNP gebruikt kan worden bij het optimaliseren van de 

(medicamenteuze) therapie.

Kernpunten

• De anamnese en het lichamelijk onderzoek bieden 

goede aanknopingspunten voor de diagnose.

• Over het algemeen geldt echter dat de meeste 

bevindingen bij het lichamelijk onderzoek die kun-

nen wijzen op hartfalen slechts een lage positief 

voorspellende waarde hebben.

• Er is een duidelijk onderscheid tussen acuut en 

chronisch hartfalen.

• Het BNP wordt frequent gebruikt voor het onder-

scheid tussen een pulmonale of cardiale oorzaak 

van dyspnoeklachten – het BNP heeft ook prognos-

tische waarde.

• Bij hartfalen kan er sprake zijn van:

 − backward failure (linkszijdig en/of rechtszijdig) 

met bijpassende congestie (longoedeem, peri-

feer oedeem), en/of

 − forward failure waarbij een onvoldoende hartmi-

nuutvolume kan worden opgebracht om aan de 

behoeften van het lichaam te voldoen, of

 − diastolisch hartfalen waarbij de relaxatie van 

het hart gestoord is, waardoor er geen adequate 

vulling van het hart optreedt en er dientenge-

volge een lagere cardiac output is.

Het speciële onderzoek omvat allereerst een elektrocar-

diogram, een röntgenfoto van de thorax en eventueel 

een echocardiogram. Het elektrocardiogram verhoogt 

de voorspellende waarde als aanvulling op de voorge-

schiedenis, anamnese en lichamelijk onderzoek, en 

heeft daarnaast een hoge negatief voorspellende waarde 

voor de aanwezigheid van systolisch hartfalen. Dat wil 

zeggen dat een normaal elektrocardiogram systolisch 

hartfalen nagenoeg uitsluit. De röntgenfoto geeft een 

indruk van de grootte van het hart en het aspect van de 

longvaten kan worden beoordeeld. De meest gebruikte 

tekenen van hartfalen op de thoraxfoto zijn een cor-

toraxratio > 0,5 en/of tekenen van overvulling van het 

longvaatbed. Daarnaast is de thoraxfoto van belang om 

andere niet-cardiale oorzaken van dyspnoe uit te slui-

ten. Bij alle patiënten met een verdenking op hartfalen 

moet worden overwogen om een echocardiogram te 

maken. Hiermee kan men een indruk krijgen van de 

functie van de linker- en de rechterkamer. Met doppler-

onderzoek kan de bloedstroom over de mitralisklep 

zichtbaar worden gemaakt. Voor het aantonen van een 
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op de prognose. Daarnaast treedt er een tachyfylaxie op, 

waarbij een verhoging van de dosis noodzakelijk is. Een 

tweede mogelijkheid is dopamine. Dopamine is een di-

recte precursor van noradrenaline en heeft eveneens een 

positief inotroop effect. In lagere doseringen worden 

alleen de bètareceptoren gestimuleerd, waardoor het 

hartminuutvolume stijgt zonder een duidelijke stijging 

in hartfrequentie en bloeddruk. Daarnaast vindt er in 

lage doseringen een toename van de renale bloeddoor-

stroming plaats. In hogere doseringen worden tevens de 

alfareceptoren gestimuleerd, met als gevolg tevens een 

stijging van de bloeddruk. Ten slotte wordt in enkele 

gevallen noradrenaline gegeven, maar vanwege de gro-

tere kans op bijwerkingen wordt meestal volstaan met 

een combinatie van dopamine en dobutamine.

Soms wordt naast deze middelen gebruikgemaakt 

van fosfodi-esteraseremmers, zoals milrinon en enoxi-

mon. Deze middelen zouden vooral effectief zijn indien 

patiënten vooraf al langere tijd behandeld zijn met 

bètablokkers. Daarnaast zijn er nog twee nieuwere ge-

neesmiddelen. De eerste is nesiritide, een recombinant 

humaan B-type natriuretisch peptide (BNP), met vaso-

dilaterende, natriuretische en neurohormonale effecten. 

De andere is levosimendan, een calciumsensitizer, die 

de contractiekracht van het hart vergroot, zonder een 

toename van de myocardiale zuurstofvraag. Ondanks 

de beschreven gunstige effecten zijn deze middelen tot 

op heden in Nederland nog niet geregistreerd voor de 

behandeling van acuut hartfalen.

Tevens dient zo spoedig mogelijk gestart te worden 

met het toedienen van zuurstof. Bij presentatie in het 

ziekenhuis dient onderscheid gemaakt te worden tus-

sen patiënten met acuut longoedeem en patiënten met 

een cardiogene shock. Bij de eerste groep patiënten 

staat het longovervullingsbeeld op de voorgrond. De 

behandeling zal dan vooral bestaan uit het verlagen van 

de preload. Hierbij wordt dan vaak gebruikgemaakt 

van intraveneuze toediening van lisdiuretica en intra-

veneuze toediening van nitraten. Patiënten met een 

cardiogene shock presenteren zich met tekenen van een 

verlaagde cardiac output. Deze tekenen zijn een lage 

bloeddruk, een sterke perifere vasoconstrictie (koude, 

klamme extremiteiten), afwezigheid van diurese, een 

hoge hartfrequentie, en in het bloed wordt vaak een 

verhoogd creatinine en een verlaagd natrium gevonden. 

Deze patiënten hebben een bijzonder slechte prognose. 

Zij dienen, in tegenstelling tot de patiënten met acuut 

longoedeem, bij voorkeur niet behandeld te worden met 

nitraten, omdat de bloeddruk dan tot onacceptabele 

waarden zou kunnen dalen. In plaats daarvan is be-

handeling met inotropica geïndiceerd. Hierbij is er een 

aantal mogelijkheden. Meestal wordt begonnen met het 

toedienen van dobutamine. Dobutamine is een bèta-1-

agonist, met een gering bèta-2- en alfa-1-receptorstimu-

lerend effect. De belangrijkste werking is de vergroting 

van de contractiekracht van het hart. Bijwerkingen zijn 

een toename van de hartfrequentie en het optreden van 

ritmestoornissen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat 

het op de lange termijn juist ongunstige effecten heeft 

hartfalen
contractiliteit
pompfunctie

nabelasting

perifere
vasoconstrictie

inotropica

bètablokkade

vasodilatantia

ACE-remmers

diuretica

RAAS-activatie

Na+ + vocht
plasmavolume

sympathicus

Figuur 15.15 Hartfalen en de compensatoire mechanismen waarover het lichaam beschikt om het hartminuutvolume op peil te 

houden. Bij voortgaande activatie van de regelmechanismen ontstaan ongunstige veranderingen. Het therapeutisch ingrijpen vindt 

plaats via de regelmechanismen. 

RAAS: renine-angiotensine-aldosteronsysteem; ACE: angiotensin-converting enzyme.
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wordt geadviseerd om gebruik te maken van een lisdiu-

reticum (bijvoorbeeld furosemide), hoewel bij patiënten 

met mild hartfalen soms kan worden volstaan met een 

thiazidediureticum (bijvoorbeeld hydrochloorthiazide). 

De combinatie van lisdiuretica met thiazidediuretica is 

zeer effectief, maar intensieve monitoring is noodzakelijk 

om hypovolemie en elektrolytenstoornissen tijdig op te 

sporen. Vooraf dienen de nierfunctie en het natrium- en 

kaliumgehalte in het serum te worden bepaald; het ver-

dient aanbeveling dit tijdens de behandeling zo nu en dan 

te herhalen. Hypokaliëmie wordt bij gelijktijdig gebruik 

van een kaliumsparend middel niet vaak gezien. Maar 

treedt het toch op, dan is suppletie met kaliumchloride 

mogelijk. De behandeling is onvoldoende wanneer oe-

demen en kortademigheid blijven bestaan; men kan dan 

de diuretische therapie intensiveren of naar de volgende 

stap van het behandelingsplan gaan. Moeilijker is het om 

te beoordelen of er niet te veel diuretica worden gegeven. 

Men ziet dan lichte onrust, dorst, bloeddrukverlaging en 

een gestoorde nierfunctie. Ontstaat bij uitgebreide be-

handeling hyponatriëmie, dan zullen indien mogelijk de 

diuretica verminderd moeten worden, terwijl een vocht-

beperking tot 1200 of 1500 ml noodzakelijk is.

ACE-remmers
Tegelijkertijd kan worden gestart met middelen die in-

grijpen op het renine-angiotensinesysteem. Het renine-

angiotensinesysteem speelt een cruciale rol in het ont-

staan en de progressie van hartfalen. Wanneer de cardiale 

output afneemt en daarmee de nierperfusie, wordt het 

renine-angiotensinesysteem geactiveerd. De nier activeert 

renine, wat uiteindelijk leidt tot een toename van angio-

tensine II. Angiotensine II zorgt voor een belangrijke 

toename van zowel de preload als de afterload. Bovendien 

stimuleert het de sympathicus en stimuleert het de nier 

om vocht vast te houden.

De angiotensine-converting enzyme-remmers, of kort-

weg ACE-remmers, zijn bij hartfalen, naast de diuretica, 

de belangrijkste therapeutica geworden. ACE-remmers 

verlagen de arteriële bloeddruk en daarmee wordt de 

nabelasting van het hart minder. Tevens wordt de neuro-

humorale stimulatie via het renine-angiotensine-aldos-

teronsysteem (RAAS) afgeremd. Klinisch onderzoek laat 

een belangrijke symptomatische verbetering zien onder 

invloed van ACE-remmers. Tevens is aangetoond dat de 

prognose beter wordt, zowel van patiënten met sympto-

matisch hartfalen als van diegenen die nog asymptoma-

tisch zijn maar wel een beschadigde linkerkamerfunctie 

hebben, indien een ACE-remmer wordt toegevoegd. 

Bij patiënten met een sterk geactiveerd RAAS kan na 

toediening van ACE-remmers hypotensie ontstaan. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld wanneer patiënten tevens diuretica 

gebruiken. In dat geval moet worden begonnen met een 

lage dosis, die later geleidelijk wordt verhoogd. Overigens 

worden ACE-remmers goed verdragen. Gewaakt moet 

worden voor hyperkaliëmie (niet gelijktijdig een kalium-

Kernpunten

• Acuut hartfalen is een levensbedreigende aan-

doening die acuut medisch ingrijpen noodzakelijk 

maakt.

• Behandeling is in eerste instantie met zuurstof, 

lisdiuretica, nitraten (bij hypertensie) en eventu-

ele verdere ondersteunende therapie (inotropica, 

mechanische ventilatie, mechanische pompfunc-

tieondersteuning, acute coronaire interventie of 

chirurgie), al naar gelang de oorzaak.

Chronisch hartfalen
De medicamenteuze behandeling van chronisch hart-

falen heeft allereerst als doel om een symptomatische 

verbetering te bereiken, teneinde het leven aangenamer te 

maken. Daarnaast zijn de therapieën gericht op het verbe-

teren van de prognose. De medicamenteuze therapie van 

chronisch hartfalen tracht de diverse geactiveerde syste-

men te onderdrukken (figuur 15.15). Men gaat stapsgewijs 

te werk, omdat de reactie op de behandeling van de indi-

viduele patiënt niet voorspelbaar is. Bij de aanpak worden 

eerst algemene maatregelen aangeraden, zoals correctie 

van anemie indien aanwezig, behandeling van hyperten-

sie, vermijden van alcohol, gewichtsafname bij obesitas en 

regelmatige lichamelijke inspanning.

Diuretica
De medicamenteuze therapie bestaat allereerst uit diure-

tica. Diuretica remmen de natriumreabsorptie in de nier, 

en daardoor vergroten ze de natriumuitscheiding in de 

urine. Toch blijken diuretica al effect te hebben voordat 

de diurese is gestart. Dit kan worden verklaard door een 

andere werking van diuretica: vasodilatatie. Hoewel de 

symptomatische verbetering duidelijk is aangetoond, 

moet men zich realiseren dat nooit is aangetoond dat 

diuretica bij patiënten met hartfalen de cardiovasculaire 

morbiditeit en mortaliteit verbeteren. Toch is er naast 

het verlichten van de symptomen nog een belangrijk 

argument om patiënten met hartfalen in het algemeen te 

behandelen met diuretica. In alle studies waarin gunstige 

effecten van ACE-remmers en bètablokkers werden aan-

getoond, werden de patiënten tevens behandeld met een 

diureticum. Daardoor kunnen diuretica en ACE-remmers 

niet los van elkaar worden gezien. Bovendien is er een 

goede reden om deze middelen te combineren. Bij patiën-

ten die een diureticum gebruiken, zal door de volumede-

pletie hun renine-angiotensinesysteem worden geacti-

veerd, waardoor een ACE-remmer effectiever zal zijn.

Het gebruik van diuretica wordt dan ook in principe 

geadviseerd bij alle patiënten met hartfalen. Het primaire 

aangrijpingspunt van de thiazidediuretica is de distale 

tubulus. Als de cardiale pompfunctie en daarmee de 

renale perfusie afneemt, zal de zoutresorptie in de proxi-

male tubulus toenemen tot zo’n 90%. Over het algemeen 



Hartziekten 483

ACE-remmers en bètablokkers nog steeds ernstig symp-

tomatisch blijven. Het ligt in de lijn der verwachting dat 

dit indicatiegebied op korte termijn verder zal worden 

uitgebreid.

Angiotensine-II-AT1-antagonisten
De werking van ACE-remmers berust zowel op een af-

name van de vorming van angiotensine II als op een po-

tentiëring van het bradykinine, en daarmee stikstofoxide 

en prostaglandinen. Echter, bij een aanzienlijk deel van de 

patiënten met hartfalen kan de vorming van angiotensine 

II onvoldoende worden afgeremd met een ACE-remmer. 

Angiotensine-II-AT
1
-antagonisten blokkeren de AT

1
-re-

ceptor, waarmee de ongunstige effecten van angiotensine 

II geheel worden geblokkeerd. Deze middelen hebben 

voor zover bekend geen belangrijke effecten op het brady-

kinine en stikstofoxide. Het is dan ook gebleken dat het 

toevoegen van een angiotensine-II-AT
1
-antagonist aan een 

ACE-remmer bij patiënten met hartfalen een toegevoegde 

waarde kan hebben. Derhalve zijn angiotensine-II-AT
1
-

antagonisten niet alleen geïndiceerd als vervanger voor de 

ACE-remmer, maar kunnen ze tevens worden overwogen 

bij patiënten die al met een diureticum, ACE-remmer en 

bètablokker worden behandeld. De toegevoegde waarde is 

echter in het laatste geval minder groot.

Digitalisglycosiden
Digitalis werd in 1785 door Withering geïntroduceerd als 

geneesmiddel. Het nut bij perifere oedemen werd toen al 

aangetoond. Toch is onlangs weer discussie ontstaan over 

de effectiviteit.

Placebogecontroleerde onderzoeken hebben aange-

toond dat digitalis een gunstig effect heeft op de klinische 

toestand van patiënten met hartfalen indien er atriumfi-

brilleren bestaat. Bij patiënten met hartfalen in sinusrit-

me is de huidige plaats van digitalis geringer. Hoewel er 

geen effect op de mortaliteit is aangetoond, blijkt het risi-

co op een ziekenhuisopname in verband met verergering 

van hartfalen wel verder te kunnen worden gereduceerd. 

Derhalve is digitalis vooral geïndiceerd bij een redelijk 

grote groep patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren. 

Daarnaast kan het in een enkel geval worden overwogen 

bij patiënten met hartfalen in sinusritme, indien therapie 

met diuretica, ACE-remmers, bètablokkers, aldosteronan-

tagonisten en/of angiotensine-II-antagonisten ontoerei-

kend of niet mogelijk is. Als contra-indicatie voor digi-

talisgebruik geldt: bestaande overdosering met digitalis 

en atrioventriculaire geleidingsstoornissen. Deze laatste 

kunnen namelijk onder invloed van digitalis verergeren. 

Een relatieve contra-indicatie is een nierfunctievermin-

dering, omdat dit een grotere kans op digitalisintoxicatie 

geeft.

Therapie bij systolisch versus diastolisch hartfalen
In het onderdeel pathofysiologie is de nadruk gelegd op 

het verschil tussen systolisch en diastolisch hartfalen. De 

sparend diureticum voorschrijven) en achteruitgang van 

de nierfunctie, hetgeen vooral voorkomt bij bestaande 

nierarteriestenose. Bijwerkingen zijn relatief zeldzaam en 

betreffen onder meer prikkelhoest, reuk- en smaakstoor-

nissen en overgevoeligheidsreacties. Indien deze bijwer-

kingen optreden, of wanneer de ACE-remmers om een 

andere reden niet kunnen worden gegeven, kan daarvoor 

in de plaats een angiotensine-II-AT
1
-receptorantagonist 

worden gegeven.

Bètablokkers
Hoewel bètablokkers oorspronkelijk gecontra-indiceerd 

waren bij patiënten met hartfalen, is er de laatste tijd 

sprake geweest van een grote ommekeer. De initiële voor-

zichtigheid was gebaseerd op de kortetermijneffecten 

van bètablokkers, te weten afname van de hartfrequentie, 

contractiliteit en bloeddruk, met als gevolg een afname 

van de cardiac output. Toch blijken bètablokkers na een 

aantal maanden juist een toename te geven van de cardiac 

output. Deze laatste effecten hebben waarschijnlijk te 

maken met een afname van de chronische overstimulatie 

van de sympathicus bij patiënten met hartfalen en met 

veranderingen op receptorniveau.

Inmiddels blijken bètablokkers gunstige effecten te 

hebben op zowel mortaliteit als morbiditeit bij patiënten 

met hartfalen van NYHA-klasse II-IV. Daarom wordt het 

gebruik van een bètablokker (als toevoeging aan een ACE-

remmer en een diureticum) aanbevolen bij alle patiënten 

met stabiel hartfalen in NYHA-klasse II-IV op basis van 

een verminderde linkerventrikelfunctie. Uitzonderingen 

vormen patiënten bij wie het gebruik van een bètablokker 

is gecontra-indiceerd of die dit middel niet kunnen ver-

dragen. Echter, zelfs bij patiënten met COPD kan een lage 

dosis selectieve bèta-1-blokker veilig worden gegeven. 

Patiënten dienen ten minste vier weken hemodynamisch 

stabiel te zijn. Over het algemeen wordt aanbevolen om 

met een lage dosis te starten, om deze vervolgens lang-

zaam op te bouwen tot de doses die gebruikt zijn in de 

gerandomiseerde klinische trials. Hypotensie is op zich-

zelf geen contra-indicatie, tenzij patiënten symptoma-

tisch zijn.

Aldosteronantagonisten
Spironolacton is een aldosteronantagonist die in de oor-

spronkelijke richtlijnen slechts een zeer beperkte plaats 

had in de behandeling van patiënten met hartfalen. Be-

halve de diuretische eigenschappen heeft spironolacton 

tevens een aantal andere potentieel gunstige effecten, 

zoals een afname van ventriculaire ritmestoornissen, 

collageensynthese en vasodilatatie. Uit twee verschillende 

grote studies bleken de aldosteronantagonisten spiro-

nolacton en eplerenon beide een afname te geven van de 

mortaliteit bij respectievelijk patiënten met ernstig hart-

falen en bij patiënten na een acuut myocardinfarct. Op dit 

moment wordt spironolacton geadviseerd bij patiënten 

met hartfalen die ondanks behandeling met diuretica, 
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QRS-complex op het ecg. Deze geleidingsstoornissen 

resulteren in een niet-synchroon contraherend ventri-

kel, waardoor sommige delen van het ventrikel vroeger 

contraheren dan andere delen. Deze asynchroniciteit 

zorgt daarmee voor een verdere verslechtering van de 

pompfunctie van het hart. Normaal gesproken stimuleert 

een pacemaker alleen het rechterventrikel, waarbij er 

altijd een vorm van asynchroniciteit zal bestaan. Met het 

plaatsen van een tweede draad, die het linkerventrikel 

afzonderlijk kan stimuleren, kan deze asynchroniciteit 

worden verbeterd. Het is dan ook goed bewezen dat het 

plaatsen van deze zogenoemde biventriculaire pacema-

kers de linkerventrikelfunctie en de symptomen van 

hartfalen kunnen verbeteren. Op dit moment is deze 

cardiale resynchronisatietherapie (CRT) met een biventri-

culaire pacemaker geïndiceerd bij patiënten met ernstig 

symptomatisch hartfalen (NYHA-klasse III-IV), met een 

QRS-breedte > 120 ms en een linkerventrikelejectiefractie 

< 35%. Helaas blijkt echter dat deze therapie niet bij ieder-

een een verbetering geeft van de klachten en/of de lin-

kerventrikelfunctie. Door middel van echocardiografisch 

onderzoek wordt getracht een betere indruk te krijgen 

van de mate van asynchroniciteit, waardoor een betere 

patiëntenselectie mogelijk kan worden.

Het ligt voor de hand om een ICD te combineren met 

een biventriculaire pacemaker. Hoewel bij de meeste pa-

tiënten die in aanmerking komen voor een CRT er tevens 

een indicatie is voor een ICD, is dit andersom vaak niet het 

geval. Daarnaast zullen de hoge kosten en de logistieke 

beperkingen het aantal geïmplanteerde biventriculaire 

pacemakers de komende tijd nog beperken.

Andere invasieve hulpmiddelen
Bij een acute en ernstig falende circulatie zal niet alleen 

een decompensatio cordis bestaan, maar kan ook het 

hartminuutvolume niet op peil worden gehouden. Er 

ontstaan verschijnselen van forward failure. Dat houdt in 

dat er een acute levensbedreigende situatie is ontstaan. 

Er zijn op dit moment drie omstandigheden waarin 

het geïndiceerd is een invasief hulpmiddel toe te pas-

sen bij een falende circulatie: in het beloop van het acute 

myocardinfarct, bij een hartoperatie waarbij het hart de 

functie van de hart-longmachine niet kan overnemen, en 

bij het wachten op een donorhart voor harttransplantatie. 

In andere situaties is het niet verantwoord een invasief 

hulpmiddel te gebruiken, omdat het een tijdelijk toe te 

passen middel betreft, terwijl geen definitieve therapie 

mogelijk is.

Als invasief hulpmiddel kan worden gekozen voor het 

helpen van de eigen hartwerking of het geheel overnemen 

daarvan. Bij het helpen of assisteren wordt gebruikge-

maakt van de intra-aortale ballonpomp, die al wordt 

toegepast sinds het eind van de jaren zestig van de vorige 

eeuw. Hierbij wordt een ballon, gemonteerd op een kathe-

ter, ingebracht in de thoracale aorta descendens. De ballon 

wordt opgeblazen tijdens de diastole van het hart en leeg-

vraag is nu of dit verschil gevolgen heeft voor de behande-

ling. Waarschijnlijk is dat wel het geval. Bij een systolisch 

probleem, dus bij een verlaagde ejectiefractie en verhoog-

de vullingsdrukken, zal de nadruk bij de behandeling lig-

gen op de diuretica, ACE-remmers en bètablokkers. Bij di-

astolisch hartfalen moet juist worden gewaakt voor een te 

hoge dosis diuretica. Tevens blijken contractiliteitsverho-

gende middelen zoals digitalis een gunstig effect te heb-

ben bij een gedilateerde linkerkamer zoals bij systolische 

disfunctie, en een averechts effect bij diastolische proble-

men. Een lage dosis bètablokkerend middel of een calci-

umantagonist zou dan theoretisch een betere uitwerking 

moeten hebben. In tegenstelling tot systolisch hartfalen 

zijn er echter nog geen harde bewijzen voor een gunstig 

effect van een medicamenteuze behandeling. Veelal is er 

bij deze patiënten sprake van hypertensie met en zonder 

linkerventrikelhypertrofie, wat dan uiteraard adequaat 

behandelt dient te worden. Gezien het feit dat middelen 

die aangrijpen op het renine-angiotensinesysteem, zoals 

ACE-remmers en AT
1
-antagonisten, een gunstig effect 

blijken te hebben op linkerventrikelhypertrofie, zouden 

deze middelen mogelijk ook een gunstig effect hebben op 

diastolisch hartfalen. Vooralsnog worden patiënten met 

diastolisch hartfalen in principe nog hetzelfde behandeld 

als patiënten met een afgenomen systolische linkerventri-

kelfunctie.

Natuurlijk dient te worden gerealiseerd dat systolische 

en diastolische disfunctie zeer frequent gezamenlijk voor-

komen. Er wordt soms gesuggereerd dat diastolische dis-

functie een voorloper is van systolische disfunctie, maar 

deze hypothese wordt door velen tegengesproken.

Interne cardiale defibrillatoren
Een belangrijke doodsoorzaak bij patiënten met hartfalen 

is het optreden van ventriculaire ritmestoornissen (ventri-

culaire tachycardie en/of ventrikelfibrilleren). De interne 

cardiale defibrillator (ICD) is een soort pacemaker met 

een extra functie, namelijk het opsporen van ventriculaire 

ritmestoornissen, en zo nodig een elektrische ontlading te 

geven, waarmee de ritmestoornis automatisch verholpen 

kan worden. In eerste instantie werden deze ICD’s alleen 

gebruikt bij patiënten die een hartstilstand op basis van 

een ventriculaire ritmestoornis hadden overleefd. Er is 

tegenwoordig goed bewijs voor een levensverlengend ef-

fect van ICD’s bij patiënten met een lage linkerventrikel-

ejectiefractie (≤ 35%) en symptomatisch hartfalen (NYHA-

klasse II-III), zowel ischemisch als niet-ischemisch. Ge-

zien de grote financiële en organisatorische consequenties 

is het de vraag of alle patiënten die aan deze criteria vol-

doen in de nabije toekomst ook allemaal een ICD zullen 

krijgen.

Cardiale resynchronisatietherapie
Bij patiënten met hartfalen wordt vaak niet alleen de 

pompfunctie van het hart aangetast, maar tevens het 

geleidingssysteem. Dit uit zich in een verbreding van het 
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patiënten met een chronisch hartlijden in een eindstadi-

um. Tevens blijkt de levensverwachting na vijf à tien jaar 

beperkt. Daarom worden er in Nederland slechts 40 à 45 

harttransplantaties per jaar uitgevoerd.

  Intermezzo 15.3 

Totaal artificieel hart

Ondanks een veel grotere vraag, worden in Nederland 

jaarlijks nog slechts 40 à 45 harttransplantaties ver-

richt. Voor patiënten met ernstig terminaal hartfalen 

wordt dan ook gewerkt aan andere mogelijkheden. De 

ultieme optie is het totale artificiële hart, ofwel het 

kunsthart. Een kunsthart moet worden onderschei-

den van implanteerbare pompen, de zogenoemde left 

ventricular assist devices (LVAD). LVAD zijn elektrisch 

aangedreven pompen die het hart ondersteunen. Een 

totaal artificieel hart daarentegen vervangt het eigen 

hart volledig.

Het eerste totale artificiële hart werd in 1969 geïm-

planteerd bij een patiënt tijdens een hartoperatie, die 

niet meer zonder de hart-longmachine kon. De bedoe-

ling was om tijd te winnen tot een harttransplantatie. 

De operatie slaagde, maar de patiënt overleed 32 

uur later aan een sepsis en multiorgaanfalen. In 1981 

kreeg een andere patiënt een totaal artificieel hart, 

eveneens na een hartoperatie als een ‘brug naar trans-

plantatie’. Ook deze patiënt overleed, na acht dagen, 

aan een sepsis en multiorgaanfalen.

Van 1982 tot 1985 werd bij vijf patiënten een totaal 

artificieel hart geïmplanteerd. Hierbij werd steeds ge-

bruikgemaakt van de Jarvic-7, die was ontwikkeld door 

Robert Jarvic. De Jarvic-7 werd geïmplanteerd bij pa-

tiënten met terminaal hartfalen en derhalve met een 

zeer korte levensverwachting. De overleving varieerde 

van 112 tot 620 dagen.

Tot 1991 werden in totaal 221 patiënten behandeld 

met verschillende kunstharten. Uiteindelijk werd bij 

65% van deze patiënten een harttransplantatie uitge-

voerd. Van de patiënten met het kunsthart overleed 

32%. De belangrijkste doodsoorzaak was sepsis en 

multiorgaanfalen. De belangrijkste oorzaak van deze 

complicatie was dat er altijd een open verbinding met 

de buitenwereld bestond, die het risico op infecties 

aanzienlijk verhoogde. Daarnaast was er een stroom-

generator nodig ter grootte van een koelkast.

Een belangrijke stap vooruit was de ontwikkeling 

van een kunsthart zonder slangen en draden naar 

buiten. Dit kunsthart wordt volledig in het lichaam 

geplaatst, waardoor het risico op infecties aanzienlijk 

lager is. Het kunsthart heeft de grootte van een grape-

fruit en het elektronische systeem wordt in de buik 

geplaatst. Er is geen open verbinding meer met de 

buitenwereld. De batterijen worden opgeladen door de 

huid met behulp van coils.

In 2001 wordt het eerste exemplaar met succes 

geïmplanteerd. Toch overlijdt de patiënt vier maanden 

later. Van 2001 tot en met mei 2004 hebben veertien 

patiënten een dergelijk kunsthart gekregen, met een 

gezogen in de systole. Hierdoor wordt de gemiddelde druk 

in de aorta verhoogd terwijl de nabelasting van het hart 

verlaagd is; de ballon wordt immers snel leeggezogen voor 

het begin van de systole wanneer de aortaklep opengaat. 

Wil de pomp echter een goed effect hebben, dan is toch 

een redelijke eigen hartwerking noodzakelijk. Langdurig 

gebruik van de intra-aortale ballonpomp wordt beperkt 

door het optreden van bloedingen, infecties en trombo-

embolische complicaties. Met de klinische toepassing is 

inmiddels veel ervaring opgedaan, vooral bij patiënten 

met een acuut myocardinfarct en een falende circulatie.

Voor langdurige ondersteuning van de circulatie wordt 

meestal gebruikgemaakt van implanteerbare pompen, die 

in het abdomen worden geplaatst en met canules aan het 

hart en de aorta worden aangesloten. Deze zogenoemde 

left ventricular assist devices (LVAD) worden gebruikt ter 

overbrugging naar een harttransplantatie. Ondanks een 

hoge sterfte bij het inbrengen van deze LVAD (meer dan 

10%), vooral vanwege de zeer slechte uitgangssituatie 

van de patiënt, is de techniek van grote waarde gebleken. 

Meer dan 75% van de patiënten met een LVAD komt uit-

eindelijk toch aan een harttransplantatie toe. Een nadeel 

van de LVAD is dat voor het gebruik nog een goed functio-

nerend rechterventrikel noodzakelijk is.

Harttransplantatie
Sinds 1969 worden volledige harttransplantaties ver-

richt, aanvankelijk met een uiterst matig resultaat. Nadat 

in 1980 de immunosuppressieve therapie werd verrijkt 

met ciclosporine, is dat veranderd. Indien nu geen an-

dere levensbedreigende ziekten bestaan dan een falend 

hart, is transplantatie een levensverlengende ingreep. 

De eenjaarsoverleving is 85-90%, de vijfjaarsoverleving 

waarschijnlijk 70%. Na negen jaar is ongeveer de helft van 

de patiënten nog in leven. Dit moet worden vergeleken 

met het feit dat een van de selectiecriteria voor operatie is 

dat de hartziekte in een eindstadium verkeert, waarbij de 

verwachte eenjaarsoverleving 10% of minder is.

Problemen kort na harttransplantatie zijn de afsto-

tingsreacties en de grote kans op infecties. Daardoor zijn 

intensieve therapie en nauwkeurig (poli)klinisch vervolg 

noodzakelijk. Op de lange termijn ontstaat vaak nierfunc-

tiebeschadiging en hypertensie als gevolg van de immu-

nosuppressieve therapie. Enkele jaren na transplantatie 

wordt een versnelde coronairsclerose in het getransplan-

teerde hart waargenomen. Desalniettemin is duidelijk dat 

degenen die het eerste jaar na operatie goed doorkomen 

een uitstekende kwaliteit van leven hebben in de paar 

daaropvolgende jaren. Ondanks de continue therapie die 

noodzakelijk is, kunnen de patiënten een normaal leven 

leiden en zijn de meesten bij lichamelijke inspanning niet 

meer beperkt door hun hart. Een figuurlijke en letterlijke 

verademing.

De beperking van harttransplantaties is, en dat zal 

vooreerst wel zo blijven, de schaarste aan donororganen. 

Het aantal donororganen is veel geringer dan het aantal 
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van de kamers verder kunnen verlagen. Daardoor is hun 

uitwerking in principe niet gunstig. Van geen enkel an-

tiarrhythmicum is tot op heden aangetoond dat het bij 

hartfalen het leven verlengt.

Indien ernstige klachten bestaan als gevolg van ven-

triculaire ritmestoornissen, in de zin van duizeligheid, 

syncope of sterk toegenomen kortademigheid tijdens 

de aritmie, is uiteraard wel antiaritmische therapie ge-

indiceerd. Amiodaron is dan vaak de beste keuze omdat 

het niet negatief inotroop is. Het heeft echter wel andere 

bijwerkingen; schildklierdisfunctie en longfibrose zijn 

daarvan de ernstigste. Natuurlijk komen hartfalenpa-

tiënten met hemodynamisch belangrijke ventriculaire 

ritmestoornissen in aanmerking voor een ICD.

Hartfalenpolikliniek
De behandeling van patiënten met chronisch hartfalen 

is een tijdrovende zaak. Patiënten dienen zorgvuldig te 

worden ingelicht over de ziekte en over de veranderingen 

in levensstijl die de ziekte met zich meebrengt. Daarnaast 

dient de uitgebreide medicamenteuze therapie langzaam 

en zorgvuldig te worden opgebouwd, met de nodige con-

troles van vitale functies, elektrolyten en nierfunctie. Om 

de zorg te specialiseren en voor een groot deel uit handen 

te nemen van huisarts of specialist, zijn de hartfalenpo-

liklinieken in het leven geroepen. Tegenwoordig is in de 

meeste Nederlandse ziekenhuizen een hartfalenpolikli-

niek aanwezig.

Naast deze praktische voordelen zijn er tevens aanwij-

zingen dat hartfalenpoliklinieken de symptomen van 

hartfalen kunnen verbeteren en resulteren in een afname 

van het aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen, hoe-

wel andere resultaten dit tegenspreken.

Prognose
De prognose van patiënten met hartfalen is bijzonder 

slecht, maar hangt sterk af van de ernst van het hartfalen. 

betere overleving en minder complicaties. Het betreft 

steeds patiënten met een eindstadium hartfalen, die 

niet in aanmerking komen voor een harttransplantatie.

Tot nu toe verkeert de toepassing van het kunst-

hart nog in het experimentele stadium. Met verdere 

verbeteringen bestaat echter de hoop dat het totale 

artificiële hart de komende tijd voor meer patiënten 

beschikbaar komt.

Niet-specifieke behandeling

Antistolling Cumarinederivaten zijn geïndiceerd bij pa-

tiënten met hartfalen en atriumfibrilleren. Daarnaast is 

antistolling geïndiceerd bij patiënten bij wie een stol-

sel in het hart is vastgesteld. Voor de overige patiënten 

met hartfalen is er geen sterk bewijs voor het toedienen 

van cumarinen. In de praktijk wordt vaak antistolling 

gegeven bij sterk gedilateerde ventrikels, bij patiënten 

bij wie theoretisch een grotere kans op stolselvorming 

bestaat.

Antiarrhythmica Ritmestoornissen komen vaak voor bij 

hartfalen; zelden als oorzakelijke factor, maar meestal 

als begeleidend verschijnsel van de onderliggende hart-

ziekte. Zowel supraventriculaire als ventriculaire ritme-

stoornissen komen voor. De behandeling van de supra-

ventriculaire ritmestoornissen moet erop gericht zijn een 

optimale hartfrequentie te bewerkstelligen. Digitalisatie 

en bètablokkade zullen daarvoor meestal voldoende 

zijn. Ventriculaire ritmestoornissen in de vorm van ven-

triculaire extrasystolen, enkelvoudig of gekoppeld, en 

ventriculaire tachycardie worden veel gezien bij ernstig 

hartfalen. Indien de ritmestoornis geen ernstige klachten 

geeft, wordt behandeling afgeraden. Alle antiarrhythmi-

ca hebben namelijk bijwerkingen; de meeste zijn zelfs 

negatief inotroop, dat wil zeggen dat ze de contractiliteit 
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Figuur 15.16 Overlevingscurven van hartfalen en van diverse maligniteiten. De mortaliteit van patiënten met hartfalen is zowel 

bij mannen als bij vrouwen groter dan bij de meeste vormen van kanker, met uitzondering van longkanker (uit: Stewart et al., Eur J 

Heart Failure. 2001;3:15-22).
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Casuïstiek 

• Congenitaal lange-QT-tijdsyndroom: oorzaak van 

recidiverende wegrakingen en plotse dood op jonge 

leeftijd

15.5.1   Ritmestoornissen

Ritmestoornissen worden over het algemeen benoemd 

naar de plaats van ontstaan: supraventriculaire (atriale en 

AV-nodale) ritmestoornissen en ventriculaire ritmestoor-

nissen. Hartritmestoornissen leiden niet altijd tot klach-

ten. Klachten ten gevolge van ritmestoornissen kunnen 

zijn: hartkloppingen in de zin van overslag, pauze, hart-

bonken, hartjagen, drukkend gevoel op de borst, kortade-

migheid, moeheid, duizeligheid en collaps(neiging).

Ook worden ritmestoornissen wel verdeeld in brady-

cardieën (te lage frequentie, < 50/min) en tachycardieën 

(te hoge frequentie, > 100/min). De meest voorkomende 

ritmestoornissen worden besproken.

Supraventriculaire ritmestoornissen
De belangrijkste supraventriculaire ritmestoornis is zon-

der meer het atrium- of boezemfibrilleren, gekenmerkt door 

een chaotische elektrische activiteit van de atria. Een klein 

gedeelte van de prikkels kan met willekeurig wisselende 

tijdsintervallen de AV-knoop passeren en geeft aanleiding 

tot een volstrekt onregelmatig en te snel hartritme, zon-

der enig patroon. P-toppen of fluttergolven zijn afwezig.

Klachten die kunnen samenhangen met atriumfibril-

leren zijn hartkloppingen, duizeligheid en een vermin-

derde inspanningstolerantie. Soms heeft de patiënt er 

helemaal geen last van. Het is bovendien van groot belang 

om bij patiënten met atriumfibrilleren te letten op even-

tuele comorbiditeit, zoals hypertensie, hyperthyreoïdie, 

een TIA of CVA, angina pectoris, myocardinfarct of hartfa-

len. Overigens kan atriumfibrilleren ook optreden zonder 

comorbiditeit.

Bij lichamelijk onderzoek kan atriumfibrilleren een-

voudig worden vastgesteld doordat het hartritme totaal 

irregulair en te snel is en de vulling van de pols inequaal. 

Vooral tijdens het meten van de bloeddruk dient speci-

fieke aandacht te worden besteed aan een eventuele irre-

gulariteit van het hartritme.

Van het aanvullend onderzoek is het elektrocardiogram 

natuurlijk het belangrijkst; hierbij kunnen fijne fibril-

latiegolven worden herkend (figuur 15.17) en natuurlijk 

de irregulariteit van het ritme. Eventueel kan gebruik 

worden gemaakt van een 24-uursholterregistratie om 

paroxismen van atriumfibrilleren vast te stellen. Bij het 

laboratoriumonderzoek dient onderzoek te worden ge-

daan naar mogelijke oorzaken van atriumfibrilleren, zoals 

schildklierlijden, anemie en diabetes.

Op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek en aan-

vullend onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen:

Gemiddeld genomen is de sterftekans meer dan 10% per 

jaar, en dit is zelfs slechter dan de meeste vormen van 

kanker (figuur 15.16).

Kernpunten

• De behandeling van chronisch hartfalen is com-

plex. Allereerst dienen eventuele onderliggende 

behandelbare oorzaken behandeld te worden, bij-

voorbeeld coronairlijden of hypertensie.

• Chronische farmacologische behandeling is gericht 

op symptoomverbetering, maar juist ook op verbe-

tering van de prognose.

• Huidige richtlijnen adviseren onder meer ACE-

remmers, bètablokkers, diuretica (op geleide van 

klachten) en aldosteronantagonisten.

• Veel patiënten worden ook behandeld met anti-

stollingsmiddelen, hartglycosiden (digoxine) en/of 

antiarrhythmica, alhoewel de evidence hiervoor bij 

hartfalen beperkt is.

• De laatste jaren worden steeds meer interne defi-

brillatoren (ICD’s) geïmplanteerd, omdat deze acute 

hartdood kunnen voorkomen.

• Biventriculaire pacemakers (meestal met ICD) ge-

ven symptoomverbetering en betere overleving in 

geselecteerde patiënten.

Casuïstiek 

• Partiële linker ventriculectomie (Batista-operatie) 

ter behandeling van eindstadium hartfalen na af-

wijzing voor harttransplantatie

• Toepassing van een elektrisch steunhart bij 3 pa-

tiënten met terminaal hartfalen als overbrugging 

naar transplantatie

• Percutaan ingebracht steunhart voor cardiogene 

shock bij een patiënt met een hartinfarct

• Implanteerbare cardioverterende defibrillator bij de 

behandeling van 2 patiënten met een verhoogde 

kans op plotse hartdood

15.5  Hartritme- en geleidingsstoornissen

Hartritmestoornissen kunnen optreden door te trage of 

te snelle prikkelvorming in de sinusknoop zelf of elders 

in het hart (boezem, geleidingssysteem of kamers). De 

prikkel kan ook abnormaal worden voortgeleid als ge-

volg van geleidingsstoornissen in het hart. Hieronder 

zullen de meest voorkomende ritme- en geleidingsstoor-

nissen worden besproken; voor de elektrocardiografie 

wordt verwezen naar boeken die speciaal gewijd zijn aan 

deze onderzoeksmethode.



15

488  Interne geneeskunde

gen voor hartfalen.

Bij atriumflutter ontstaat de tachycardie (circa 300 

slagen per minuut) door een atriaal re-entry circuit. De 

typische fluttergolven kunnen op het elektrocardiogram 

worden herkend (figuur 15.18). Vaak ontstaat door een 

2:1-geleiding een hartritme van ongeveer 150 slagen per 

minuut (een veelvoorkomend kenmerk van deze ritme-

stoornis).

Bij een sinusarrest is de prikkelvorming in de sinusknoop 

afwezig. Meestal neemt in dit geval een lager in het hart 

gelegen autonoom deel van het hart de pacemakerfunctie 

over, met als gevolg een trager ritme dan het sinusritme 

(‘escaperitme’). Bij symptomen kan pacemakerimplanta-

tie aangewezen zijn. Sinusbradycardieën kunnen normaal 

zijn tijdens de slaap of bij getrainde personen. Medica-

menten, zoals bètablokkers, kunnen eveneens hiervoor 

verantwoordelijk zijn. Sinusaritmie wordt nogal eens 

gezien synchroon met de ademhaling, vooral bij jonge 

mensen. Meestal is het een normaal verschijnsel.

Een supraventriculaire extrasystole is een voortijdige acti-

vatie van atria en ventrikels vanuit een supraventriculair 

gelegen focus (figuur 15.19). De vorm van de P-top is 

meestal anders dan bij een activatiefront vanuit de sinus-

knoop. Deze ritmestoornis behoeft geen behandeling, 

tenzij er symptomen aanwezig zijn.

Sinustachycardieën ontstaan meestal secundair aan situa-

ties waarin de belasting van het hart toeneemt (bijvoor-

beeld lichamelijke inspanning, emoties, koorts, hypoxie, 

hyperthyreoïdie). Ook medicijnen zoals adrenaline en 

atropine veroorzaken sinustachycardie. Soms is er sprake 

van een disfunctie van de sinusknoop (sick sinus syndrome), 

 − een eerste aanval van atriumfibrilleren, die korter dan 

48 uur bestaat;

 − gedurende langere tijd wisselende aanvallen van atri-

umfibrilleren (paroxismaal atriumfibrilleren);

 − aanhoudend atriumfibrilleren, langer dan 48 uur: 

chronisch atriumfibrilleren.

Afhankelijk van de klachten van de patiënt, de leeftijd en 

de ernst van het onderliggend lijden wordt gekozen voor 

ofwel herstel van AF (ritmecontrole) ofwel accepteren 

van AF (rate controle). Vaak wordt wel eenmaal een poging 

tot herstel en behoud van sinusritme gedaan. Vooral bij 

jongere symptomatische patiënten wordt steeds meer een 

ablatie van de hartboezems gedaan teneinde het sinus-

ritme te herstellen. Overigens hebben de studies die tot 

op heden verricht zijn geen voordeel van een ritmecon-

trolebehandeling laten zien wat betreft een betere overle-

ving en/of minder complicaties. Opgemerkt dient echter 

te worden dat de patiënten die in deze studies werden 

ingesloten, met name oudere patiënten met comorbidi-

teit betroffen en ablatie als behandeling niet werd toege-

past. Ritmecontrole wordt verricht met medicijnen en/

of ablatie en/of elektrische cardioversie. Rate control, het 

vertragen van de hartfrequentie, wordt verricht met een 

bètablokker, een calciumantagonist en/of met digitalis.

De belangrijkste complicaties bij atriumfibrilleren zijn 

het herseninfarct en hartfalen. Het geven van antistol-

ling met een cumarinederivaat zoals acenocoumarol of 

fenprocoumon is dan ook vaak geïndiceerd, behalve bij 

jongere patiënten die geen verhoogd risico hebben op 

een trombo-embolische complicatie. Daarnaast dient bij 

anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onder-

zoek specifiek aandacht te worden besteed aan aanwijzin-

Figuur 15.17 Atriumfibrilleren; geen P-toppen, irregulaire 

undulaties en een totaal irregulaire ventriculaire ontlading (uit: 

Arntzenius en Meurs, Praktische elektrocardiografie).

Figuur 15.18 Atriumflutter met 2:1-AV-blok, ventrikelfre-

quentie 125 per minuut (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische 

elektrocardiografie).

Figuur 15.19 Atriale extrasystole; misvormde P-top, het QRS-

complex is niet verbreed en normaal van vorm (uit: Arntzenius 

en Meurs. Praktische elektrocardiografie).

Figuur 15.20 Supraventriculaire tachycardie, atriaal of AV-

junctioneel; geen waarneembare P-top, geen verbreed QRS-

complex (< 0,10 s), frequentie 200 per minuut (uit: Arntzenius 

en Meurs, Praktische elektrocardiografie).
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geven tot zeer snelle voortgeleiding over de accessoire 

bundel en zelfs een hartstilstand. Daarom moeten bij 

patiënten met een WPW-syndroom nooit medicamenten 

gegeven worden die de AV-geleiding vertragen! Behande-

ling van eerste keus is tegenwoordig het onderbreken van 

de accessoire bundel door met een katheter de plaats van 

de abnormale verbinding te bepalen en deze vervolgens 

met lokale energieoverdracht te vernietigen (radio-frequen-

cy katheterablatie). Deze behandeling is zeer veilig en 

heeft een hoog succespercentage.

Ventriculaire ritmestoornissen

Ventriculaire extrasystole Bij ventriculaire extrasystolie 

ontstaat een prikkel vanuit een focus in de ventrikels. 

Als de ventrikels vanuit deze focus worden geactiveerd, 

ziet men op het elektrocardiogram een voortijdig QRS-

complex, dat meestal verbreed is (omdat de ventrikels 

gedeeltelijk via langzaam geleidende weefsels worden 

geactiveerd) en in het algemeen wordt gevolgd door een 

zogenoemde compensatoire pauze (figuur 15.22). Deze 

ventriculaire extrasystolen kunnen voorkomen als twee 

waarbij sinusarresten, sinusbradycardieën, maar ook 

supraventriculaire tachycardieën worden waargenomen. 

Bij atriale of AV-nodale tachycardieën is er een focus of re-

entry circuit in atria of AV-knoop, die met een veel hogere 

frequentie vuurt dan de sinusknoop (figuur 15.20). Deze 

supraventriculaire tachycardieën kunnen aanleiding 

geven tot klachten: kortademigheid, duizeligheid, pijn 

op de borst, hartkloppingen en angst. Behandeling 

geschiedt bijvoorbeeld met calciumantagonisten (vera-

pamil) of bètablokkers. Soms is elektrische cardioversie 

noodzakelijk.

Kernpunten

• Ritmestoornissen worden in het algemeen be-

noemd naar de plaats van ontstaan: supraventri-

culaire (atriale en AV-nodale) ritmestoornissen en 

ventriculaire ritmestoornissen.

• Bij een (sterk) onregelmatig hartritme is er sprake 

van atriumfibrilleren totdat het tegendeel bewezen 

is – atriumfibrilleren is de meest voorkomende 

ritmestoornis.

• Ritme- en geleidingsstoornissen kunnen behandeld 

worden met een scala aan hartslagvertragende 

medicatie en antiaritmische therapie.

• Ventriculaire ritmestoornissen kunnen een slechte 

prognose hebben (acute hartdood) en vereisen 

daarom een complete work-up en (eventueel 

agressieve) behandeling, soms zelfs een ICD.

Wolff-parkinson-white-syndroom: Een bijzondere vorm van 

hartritmestoornissen zijn de cirkeltachycardieën waarbij 

de ‘cirkel’ (re-entry circuit) wordt gevormd door atria, 

AV-geleidingssysteem, ventrikels en een extra of acces-

soire atrioventriculaire verbinding, die congenitaal is 

(bundel van Kent). Tijdens sinusritme ontstaat door de 

geleiding over de accessoire bundel van atria naar ventri-

kels een kenmerkend elektrocardiografisch beeld van de 

zogenoemde deltagolf: de PQ-tijd is verkort doordat de 

fysiologische vertraging in de AV-knoop wordt omzeild 

door de snelle geleiding over de accessoire bundel, en het 

eerste gedeelte van het QRS-complex is verbreed door 

een vertraagde geleiding in het ventrikel vanaf de insertie 

van de accessoire bundel (figuur 15.21). Soms is het QRS-

complex normaal ondanks de aanwezigheid van een ac-

cessoire bundel.

De tachycardieën die het gevolg zijn van het wolff-par-

kinson-white-syndroom (WPW-syndroom) zijn meestal 

tachycardieën met een smal complex, een hoge ventri-

kelfrequentie en belangrijke symptomen. Antiaritmische 

medicatie zoals flecaïnide, sotalol en amiodaron hebben 

bij deze patiënten vaak een goed resultaat. Daarnaast 

kan er boezemfibrilleren optreden. Afhankelijk van de 

eigenschappen van de extra verbinding kan dit aanleiding 

aVF

Figuur 15.21 Elektrocardiografische afwijkingen in afleiding 

aVF bij het syndroom van Wolff-Parkinson-White. De pijl wijst 

naar de deltagolf (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische elektro-

cardiografie).
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behandelen. Veel patiënten met een sustained ventriculaire 

tachycardie komen in aanmerking voor een ICD ter preven-

tie van acute hartdood (secundaire preventie).

Ventrikelfibrilleren Analoog aan atriumfibrilleren is er bij 

ventrikelfibrilleren sprake van een chaotische en zeer snelle 

activiteit doordat talloze (groepen van) spiercellen in de 

ventrikels zich ontladen en kleine gedeelten van de hart-

spier laten contraheren, zonder functie van de hartspier als 

geheel (figuur 15.24). Indien elektrische cardioversie niet 

snel plaatsvindt (binnen minuten), zal de patiënt overlij-

den. Deze ritmestoornis treedt frequent op in de acute fase 

van het hartinfarct. Een dergelijke ritmestoornis die op-

treedt gedurende de eerste 48 uur na een ischemisch event, 

beïnvloedt de prognose niet.

Kernpunten

• Indien een patiënt met een ritmestoornis hemody-

namisch stabiel is, moet eerst een 12-kanaals-ecg 

worden gemaakt.

• Ventriculaire ritmestoornissen kunnen een slechte 

prognose hebben (acute hartdood) en vereisen 

daarom een complete work-up en (eventueel 

agressieve) behandeling, soms zelfs een ICD.

Casuïstiek 

• Een man met snelle, onregelmatige hartkloppingen

• Een te water geraakte man

• Boezemfibrilleren: alledaags, maar mogelijk leidend 

tot embolisatie naar een extremiteit

• Risico van het ontstaan van ventrikelfibrilleren bij 

patiënten met Wolff-Parkinson-White-syndroom

• Levensbedreigende ventrikeltachycardie bij flecaï-

nidebehandeling voor symptomatisch boezemfibril-

leren bij structureel cardiaal lijden

of drie opeenvolgende complexen (doublet of triplet), of 

worden afgewisseld door normaal voortgeleide sinussla-

gen (bijvoorbeeld om-en-om, de zogenoemde bigeminie 

van ventriculaire extrasystolen). Drie of meer opeenvol-

gende ventriculaire extrasystolen worden per definitie 

beschouwd als een ventriculaire tachycardie. De betekenis 

van ventriculaire extrasystolen is afhankelijk van eventuele 

onderliggende pathologie (bijvoorbeeld ischemie). Behan-

deling lijkt in het algemeen niet nodig, tenzij klachten 

bestaan of als de ventriculaire extrasystolen en/of tachycar-

die optreedt in het kader van (structurele, ischemische of 

elektrische) hartziekte.

Ventriculaire tachycardie Een ventriculaire tachycardie (VT) 

ontstaat als een ventriculaire focus of een re-entry circuit 

ontlaadt met een frequentie van meer dan 100 slagen per 

minuut en aldus het sinusritme overheerst (figuur 15.23). 

Het verschil met supraventriculaire tachycardieën met een 

vertraagde (aberrante) ventriculaire geleiding is vaak moei-

lijk aan te geven. Ventriculaire tachycardieën worden wel 

onderscheiden in non-sustained (met een duur korter dan 30 

seconden en zonder symptomen) en sustained (langer dan 

30 seconden of eerder symptomatisch). Non-sustained VT’s 

zonder onderliggende cardiale pathologie behoeven geen 

therapie. Sustained VT’s, in het bijzonder na een doorge-

maakt hartinfarct, vereisen een zorgvuldige klinische eva-

luatie. Belangrijk is het onderliggend lijden maximaal te 

Figuur 15.22 Ventriculaire extrasystolen (VES); geen P-top, 

QRS-complex afwijkend van vorm en verbreed (0,12 s), volle-

dige compensatoire pauze (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische 

elektrocardiografie).

100 212 = 2 x 106

100100

Figuur 15.23 Ventriculaire tachycardie (VT); ‘runs’ van ten 

minste drie ventriculaire extrasystolen (uit: Arntzenius en 

Meurs, Praktische elektrocardiografie).

Figuur 15.24 Ventrikelfibrilleren; grove undulaties zonder 

herkenbaar QRS-complex (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische 

elektrocardiografie).

Figuur 15.25 Sinoauriculair blok; het PP-interval is een veel-

voud van het normale PP-interval, meestal een tweevoud; hier 

uitgedrukt in honderdsten seconden (uit: Arntzenius en Meurs, 

Praktische elektrocardiografie).
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interval steeds langer wordt tot een P-top niet meer 

wordt gevolgd door een QRS-complex (figuur 15.27), 

en (2) Mobitz type II, waarbij een P-top plotseling niet 

door een QRS-complex wordt gevolgd (figuur 15.28). 

Het type Wenckebach behoeft in het algemeen geen 

behandeling; het Mobitz type II is uiting van een blok-

kade die distaal in de AV-geleiding is gelokaliseerd 

en vaak overgaat in een derdegraads AV-blok. Een 

profylactische pacemakerimplantatie is meestal aan-

gewezen.

 − het derdegraads AV-blok (totaal AV-blok), dat wordt ge-

kenmerkt door een volledige onderbreking van de 

atrioventriculaire geleiding en door een atriaal en ven-

triculair ritme die onafhankelijk van elkaar bestaan. 

Het escaperitme kan hetzij in de AV-knoop (nodaal 

ritme met smal QRS-complex; figuur 15.29), hetzij in 

het ventrikel ontspringen.

Het (trage) ventriculaire ritme geeft meestal aanlei-

ding tot klachten als duizeligheid en syncope (adams-

stokes-aanval). Implantatie van een pacemaker is dan 

noodzakelijk. Bij het optreden van atrioventriculaire 

geleidingsstoornissen moet men zich afvragen of de me-

dicatie wellicht (mede)verantwoordelijk is (bijvoorbeeld 

15.5.2   Geleidingsstoornissen

Stoornissen van de elektrische geleiding in de hartspier 

kunnen gevolgen hebben voor het hartritme als de gelei-

ding volledig onderbroken is, of geen invloed hebben op 

het hartritme als de geleiding uitsluitend vertraagd is. 

Op atriaal niveau bestaat er het sinoauriculaire blok. Hierbij 

vindt normaal prikkelvorming plaats in de sinusknoop, 

maar is de geleiding naar het omringende atriumweefsel 

geblokkeerd (figuur 15.25). Dit blok kan incidenteel op-

treden of chronisch bestaan. Het ritme kan worden over-

genomen door een autonome pacemaker met een lagere 

frequentie dan de sinusknoopfrequentie, bijvoorbeeld 

gelegen in de atrioventriculaire knoop (AV-knoop; nodaal 

ritme als escaperitme).

De geleidingsstoornissen tussen atria en ventrikels zijn:

 − het eerstegraads AV-blok, waarbij de PQ-tijd verlengd is 

zonder dat dit consequenties heeft voor het hartritme 

(figuur 15.26);

 − het tweedegraads AV-blok, waarbij enkele impulsen van-

uit de atria niet worden voortgeleid maar de meeste 

wel. Hier kunnen twee vormen worden onderscheiden: 

(1) het type Wenckebach (of Mobitz I), waarbij het PR-

Figuur 15.26 Eerstegraads AV-blok; het PR-interval is ver-

lengd: 0,32 s (normaal < 0,22 s) (uit: Arntzenius en Meurs, 

Praktische elektrocardiografie).

Figuur 15.27 Tweedegraads AV-blok, type Wenckebach; het 

PR-interval wordt progressief langer tot een QRS-complex uit-

valt (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische elektrocardiografie).

Figuur 15.28 Tweedegraads AV-blok, type Mobitz II; uitval van een QRS-complex na een reeks van voortgeleide slagen in combina-

tie met een licht verlengd PR-interval: 0,22 s (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische elektrocardiografie).

Figuur 15.29 Derdegraads AV-blok; nodaal ritme, er is geen samenhang tussen de P-toppen en de QRS-complexen. Het PP-inter-

val is korter dan het RR-interval. Het QRS-complex is smal (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische elektrocardiografie).
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culaire tachycardieën is een interne cardiale defibrillator 

(ICD) aangewezen. De implantatie is vergelijkbaar met 

die van een gewone pacemaker, maar hij kan ritmestoor-

nissen detecteren en zo nodig automatisch een elektro-

cardioversie uitvoeren of de ritmestoornis overpacen. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze therapie de kans 

op acute hartdood verkleint bij patiënten met hartfalen 

en ventriculaire tachycardieën. Daarom wordt de ICD 

steeds vaker preventief gegeven, juist aan patiënten met 

een slechte hartfunctie.

Casuïstiek 

• Behandeling van een intra-atriale ‘reentry’-tachy-

cardie door katheterablatie, met als oriëntatie een 

driedimensionale elektro-anatomische kaart van 

het activatiepatroon in het atrium

• Totaal atrioventriculair blok na een tekenbeet

15.5.3   Circulatiestilstand

Een circulatiestilstand is een plotseling uitblijven van 

een effectieve pompwerking van het hart, hetgeen kan 

worden veroorzaakt door een asystolie van het hart 

(elektrisch of mechanisch), maar meestal is de oorzaak 

ventrikelfibrilleren. Een snelle diagnose is noodzakelijk 

omdat na enkele minuten van stilstand in de circulatie 

al hersenbeschadiging kan optreden. Bovendien blijkt 

het succes van resuscitatie groter naarmate de behande-

ling eerder wordt begonnen.

Bij een circulatiestilstand is de belangrijkste bevin-

ding de afwezigheid van arteriële pulsaties. Het bewust-

zijn is verloren en de ademhaling stopt. Na enige tijd 

raken de pupillen verwijd. De combinatie van bewuste-

loosheid en afwezigheid van pulsaties is genoeg voor de 

diagnose. De oorzaak van circulatiestilstand is in 75% 

van de gevallen een acute ritmestoornis door myocard-

ischemie, hetzij bij een acuut myocardinfarct, hetzij bij 

een ernstige myocardischemie zonder infarcering. De 

andere 25% betreffen hartritmestoornissen door diverse 

bètablokkers, calciumantagonisten, digitalispreparaten). 

De bovengenoemde geleidingsstoornissen kunnen gelo-

kaliseerd zijn in de AV-knoop, in de bundel van His of in 

de bundeltakken.

Bij het rechter- of linkerbundeltakblok wordt het hart-

ritme niet beïnvloed, maar is de duur van activatie van de 

ventrikels verlengd door een onderbreking van de snel 

geleidende weefsels van de rechter- en linkerbundel. Dit 

uit zich op het elektrocardiogram als een verbreed QRS-

complex (≥ 0,12 s), zoals te zien is in figuur 15.30 en 15.31.

Pacemakerimplantatie
Bij een te traag hartritme kan het noodzakelijk zijn 

het hart elektrisch te stimuleren. Er moet onderscheid 

worden gemaakt tussen tijdelijke (uitwendige) pace-

makersystemen, zoals bij passagère atrioventriculaire 

geleidingsstoornissen, bij bijvoorbeeld een acuut onder-

wandinfarct, en definitieve (inwendige) systemen die in 

principe levenslang noodzakelijk zijn. De tegenwoor-

dige pacemakers zijn on demand, hetgeen wil zeggen dat 

ze niet stimuleren bij een adequaat ritme van de patiënt 

zelf, maar invallen wanneer de hartfrequentie onder een 

ingestelde grens komt. Een ander onderscheid is dat tus-

sen pacemakers met een vaste frequentie (bijvoorbeeld 

70 slagen per minuut) en de ‘variabele’ systemen waarbij 

fysiologische kenmerken van lichamelijke inspanning 

(bijvoorbeeld spierbewegingen of verkorting van de QT-

tijd in het elektrocardiogram) de pacemaker aanzetten 

de stimulatie- of pacing-frequentie te verhogen, zodat de 

inspanning aanleiding geeft tot een ‘fysiologische’ fre-

quentiestijging. Een volgend onderscheid is dat tussen 

de eenkamer- en tweekamersystemen. De pacemaker 

met één elektrode in het rechteratrium of rechterventri-

kel registreert (senst) het spontane ritme en stimuleert 

indien nodig in dezelfde hartholte. Een voorbeeld is 

een systeem waarbij uitsluitend in het rechterventrikel 

sensing en pacing plaatsvinden. Daarnaast zijn er de 

tweekamersystemen, waarvan de toepassing afhankelijk 

is van de geleidingsstoornis. Tegenwoordig zijn er ook 

de driekamersystemen, de CRT, zoals eerder gemeld. 

Een aparte categorie vormen de antitachycardiepace-

makers, die bij het optreden van tachycardieën reeksen 

van stimuli afgeven om de ritmestoornis te beëindigen. 

Deze worden nu alleen nog in combinatie met een ICD 

gegeven.

Bij patiënten met hemodynamisch belangrijke ventri-

V1 V1 V1 I V6

Figuur 15.30 Drie verschillende vormen van de afleiding V1 bij 

het rechterbundeltakblok (uit: Arntzenius en Meurs, Praktische 

elektrocardiografie).

Figuur 15.31 De afleidingen I en V6 bij het linkerbundeltakblok 

(uit: Arntzenius en Meurs, Praktische elektrocardiografie).
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Kernpunten

• Geleidingsstoornissen tussen de atria en de ventri-

kels worden, afhankelijk van de ernst van de stoor-

nis, verdeeld in eerste-, tweede- of derdegraads.

• Vertraging of onderbreking van de geleiding van het 

snelgeleidende weefsel in de ventrikels wordt be-

schreven als een (linker- of rechter)bundeltakblok.

• Vooral het gebruik van antiaritmica is tweedelijns-

geneeskunde, gezien de veelvuldige en potentieel 

ernstige bijwerkingen van deze middelen.

• Indien geleidingsstoornissen aanleiding (kunnen) 

geven tot circulatieproblemen, kan pacemakerim-

plantatie een oplossing bieden.

• Indien een patiënt met een ritmestoornis hemo-

dynamisch instabiel is op basis van een ritme- of 

geleidingsstoornis, moet het hartritme onverwijld 

worden hersteld, bijvoorbeeld met defibrillatie, 

elektrocardioversie of pacing.

15.6  Coronairlijden

Kransslagvatafwijkingen zijn de belangrijkste enkelvou-

dige doodsoorzaak in de westerse wereld. In Nederland 

sterft circa 30% van de bevolking aan hart- en vaatziekten. 

Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Hoewel 

hart- en vaatziekten vroeger typische mannenziekten 

waren, is dat tegenwoordig niet meer het geval. In 2008 

overleden er zelfs meer vrouwen dan mannen aan de ge-

volgen van hart- en vaatziekten (65.540 mannen en 67.791 

vrouwen). De verschijningsvormen van coronairlijden 

zijn angina pectoris, plotselinge dood, acuut myocardin-

farct, hartfalen en soms hartritmestoornissen.

15.6.1   Etiologie

Coronaire hartziekten worden veroorzaakt door vernau-

wingen in de kransslagaders, waardoor de bloedstroom 

naar het myocard wordt belemmerd. De vernauwingen 

bestaan uit atherosclerotische laesies of coronairsclerose. 

De oorzaak van atherosclerose is nog niet bekend; men 

noemt het een multifactoriële afwijking. De belangrijkste 

factoren die gepaard gaan met een verhoogde kans op 

coronairsclerose zijn een gevorderde leeftijd, hypertensie, 

verhoogd serumcholesterolgehalte, roken, diabetes melli-

tus en het familiair voorkomen van coronaire hartziekten 

op jongere leeftijd.

15.6.2   Pathofysiologie

Atherosclerose in de coronairarteriën is een langzaam 

progressief proces, dat al tijdens de adolescentie kan ont-

staan (figuur 15.32). Wanneer het proces in de coronairar-

teriën voortschrijdt, kan het lumen zodanig vernauwen 

oorzaken. De cardiale oorzaken zijn een ventriculaire 

tachycardie of ventrikelfibrilleren ten gevolge van een 

litteken in de (meestal linker)ventrikel, onder andere 

door een oud myocardinfarct, cardiomyopathie, kleplij-

den of congenitale hartziekten, of door andere afwijkin-

gen, zoals een aangeboren afwijking aan de ionkanalen 

of medicamenteuze beïnvloeding. De buiten het hart 

gelegen factoren kunnen zijn: anesthesie, verdrinking, 

hypothermie en elektrocutie.

De behandeling bestaat uit cardiopulmonale resus-

citatie, waarbij het doel is geoxygeneerd bloed naar de 

weefsels te laten stromen. Men probeert eerst het hart 

weer op gang te krijgen door een stomp op de thorax ter 

hoogte van de apex van het hart. Heeft dit geen succes, 

dan wordt uitwendige hartmassage begonnen. Indien 

de ademhaling ook is gestopt, is kunstmatige ademha-

ling noodzakelijk. Voor uitwendige hartmassage plaatst 

men de hiel van de hand op het onderste deel van het 

sternum. Men legt het slachtoffer op een vaste onder-

grond, terwijl de luchtwegen zijn vrijgemaakt. Met de 

handen wordt het sternum ritmisch ingedrukt, onge-

veer honderdmaal per minuut. In een verhouding van 

30 : 2 (30 keer drukken, tweemaal beademen) worden 

de longen opgeblazen, hetzij via mond-op-mondbeade-

ming, hetzij met een luchtzak en intubatiepijpje. Zodra 

de benodigde apparatuur ter plekke is, moet worden 

bepaald met welk type ritmestoornis men te maken 

heeft: ventrikelfibrilleren of asystolie. In het eerste geval 

is elektrische defibrillatie geïndiceerd en meestal ook 

effectief, in het tweede geval zou elektrostimulatie op 

zijn plaats zijn.

Aanbevolen wordt dat men leert hoe te handelen bij 

reanimatie. Hiervoor bestaan cursussen die voor ieder-

een toegankelijk zijn. Zoals gezegd: hoe eerder de reani-

matie wordt begonnen, hoe beter de uitkomst. Zo zullen 

vrijwel alle pogingen tot resuscitatie in de operatieka-

mer succesvol zijn, terwijl dit op straat maar in 10-20% 

van de gevallen zo is. Behalve van snelle reanimatie is 

de prognose afhankelijk van de oorzaak van de hartstil-

stand en van de toestand vóór de circulatiestilstand. Nu 

steeds meer reanimaties buiten het ziekenhuis plaats-

vinden, is er ook ervaring met de behandeling erna. 

Helaas is de kans op opnieuw optreden van een hartstil-

stand vrij groot. Vooral bij diegenen die geen myocard-

infarct doormaakten bij het incident, kan dit oplopen 

tot 12-25% in het navolgende jaar. Daarom krijgen tegen-

woordig bijna al deze patiënten een ICD ter preventie 

van acute hartdood (secundaire preventie).
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pectoris; (b) recent ontstane angina pectoris (< 2 maan-

den); (c) klachten in rust.

Lichamelijk onderzoek Het lichamelijk onderzoek in rust, 

buiten de aanval, levert in de regel geen bijzonderheden 

op. Tijdens een pijnaanval ziet men een bleke, soms tran-

spirerende patiënt, terwijl de hartfrequentie en bloed-

druk hoger zijn dan in het gewone doen (emotie, angst). 

Aan het hart wordt vaak een derde of vierde toon gehoord 

die er tevoren niet was; door ischemie wordt het myocard 

stijver, waardoor de snelle vulling van de kamer hoorbaar 

wordt – derde toon – of de bloedstroom ten gevolge van 

de boezemcontractie is hoorbaar – vierde toon. Ook kan 

tijdens de aanval een laatsystolisch bandvormig geruis te 

horen zijn aan de hartpunt (veroorzaakt door papillair-

spierinsufficiëntie zodat de mitralisklep tijdelijk lekt).

Aanvullend onderzoek  (Voor uitgebreidere beschrijving 

zie paragraaf 15.3.) Het elektrocardiogram in rust bij een 

patiënt zonder klachten voegt meestal weinig toe aan de 

diagnose en wordt alleen gemaakt om vast te stellen of er 

geen andere afwijkingen zijn, zoals een vroeger doorge-

maakt myocardinfarct. Het inspanningsonderzoek is echter 

van grote waarde. Wanneer tijdens of na inspanning 

angina pectoris optreedt terwijl er ischemische repolari-

dat bij een toenemende vraag van het hart een tekort aan 

zuurstof kan ontstaan (ischemie). Dit stadium uit zich 

vaak als het optreden van angina pectoris. Daarnaast kan 

een atherosclerotische plaque scheuren, waardoor de 

trombogene lipidenkern van de atherosclerotische plaque 

aan de bloedstroom wordt blootgesteld. Deze blootstel-

ling brengt vaak een enorme trombotische reactie tot 

stand, en gezamenlijk kan dit leiden tot een volledige 

afsluiting van de coronairarterie. In dit geval is er sprake 

van een myocardinfarct.

15.6.3   Angina pectoris

Klinische presentatie

Anamnese Voor de anamnese van angina pectoris wordt 

verwezen naar paragraaf 15.1. Het is van groot belang om 

met behulp van de anamnese een eerste inschatting te ma-

ken of de thoracale pijnklachten berusten op een cardiale 

of een niet-cardiale oorzaak.

Angina pectoris kan worden verdeeld in stabiele angina 

pectoris of onstabiele angina pectoris. Deze laatste cate-

gorie gaat gepaard met een aanzienlijk hoger risico op 

cardiovasculaire complicaties. Onstabiele angina pectoris 

wordt gedefinieerd als (a) een toename van stabiele angina 

atherosclerotische plaque

stabiele angina of stille ischemie

plaquebeschadiging

acute ischemie

hartritmestoornis

plotse dood

atherosclerotische plaque

stabiele angina of
stille ischemie

niet-afsluitende trombus

instabiele angina

afsluitende trombus

acuut myocardinfarct

Figuur 15.32 Hypothese waarmee pathofysiologische verwantschap tussen stabiele angina pectoris en acute coronaire syndromen 

wordt aangegeven. Wanneer in een atherosclerotische plaque ulceratie of bloeding optreedt, ontstaat plotseling een activatie van 

het stollingssysteem, met als gevolg trombocytenaggregatie en acute ischemie. Treedt heling op, met endothelialisatie van de pla-

que, dan ontstaat weer een stabiele toestand. Ontstaat een niet-afsluitende trombus, dan ziet men het beeld van instabiele angina 

pectoris. Is de trombus afsluitend, dan ontstaat een myocardinfarct (uit: Feldman, Am J Cardiol. 1987;59:1187).
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Medicamenteuze therapie De behandeling tijdens een 

aanval bestaat allereerst uit het wegnemen van de pro-

vocerende factor, de omstandigheid die de aanval heeft 

uitgelokt. Is dat inspanning, dan moet men rusten; is 

het woede, dan moet men proberen kalm te worden 

enzovoort. Daarnaast kan men de duur van de aanval 

beperken door middel van sublinguale nitraten (nitrogly-

cerine als tablet of spray, of isosorbidenitraat als tablet). 

Nitraten werken waarschijnlijk zowel direct op de coro-

nairvaten als op de venen. Ze veroorzaken venodilatatie, 

waardoor de terugstroom van bloed uit de periferie naar 

het hart vermindert. De vulling van het hart wordt op die 

manier kleiner, de wandspanning geringer, zodat ook de 

zuurstofbehoefte lager is en de myocardischemie wordt 

opgeheven.

De onderhoudsbehandeling is gericht op het voor-

kómen van de anginapectorisaanvallen. De specifieke 

therapie bestaat uit toediening van langwerkende nitra-

ten, bètablokkers en calciumantagonisten. Deze kunnen 

alleen of in combinatie worden gegeven. In tabel 15.6 

wordt een overzicht gegeven van de werkingsmethoden 

van deze drie soorten medicamenten.

satiestoornissen op het elektrocardiogram te zien zijn, is 

het hoogstwaarschijnlijk dat coronairvatvernauwingen 

ten grondslag liggen aan de klachten (figuur 15.33). Bij 

onzekerheid (een afwijkend elektrocardiogram in rust 

zodat repolarisatiestoornissen niet te beoordelen zijn) 

en aspecifieke klachten kunnen perfusiescintigrafie of 

stressechocardiografie (zie paragraaf 15.3.5) toegevoegde 

waarde hebben bij de diagnostiek.

Het zichtbaar maken van de coronairarteriën door middel 

van coronairangiografie ten slotte is het onderzoek waarmee 

vaatvernauwingen met absolute zekerheid worden aan-

getoond. Dit onderzoek is invasief, kostbaar en houdt een 

zeker risico in voor de patiënt. Het dient voorbehouden 

te blijven voor die situaties die belangrijke consequenties 

hebben, hetzij sociaal (een vliegenier met pijn in de tho-

rax), hetzij therapeutisch als inleiding tot een invasieve 

behandeling.

Kernpunten

• De anamnese en het lichamelijk onderzoek bij an-

gina pectoris in rust leveren vaak geen clues op.

• Aanvullende onderzoeken zijn onder andere het 

ecg, inspanningselektrocardiografie en scintigrafie, 

en coronairangiografie.

Therapie
Indien er bij een patiënt met angina pectoris door mid-

del van aanvullend onderzoek coronairinsufficiëntie is 

aangetoond en bij coronairangiografie sprake is van coro-

nairsclerose, dan zijn er drie behandelingsmogelijkheden. 

Indien de klachten mild zijn en de afwijkingen bij coro-

nairangiografie gering, kan worden volstaan met medi-

camenteuze therapie. Bij ernstigere vormen van coronai-

rinsufficiëntie en coronairsclerose bestaat de keuze uit 

een percutane coronaire interventie (PCI) of een coronaire 

bypassoperatie.

Figuur 15.33 Elektrocardiogram zoals dit wordt gezien bij 

myocardischemie (reversibel). Typisch vlak ST-segment met 

horizontale ST-segmentdepressie van 1,5 mm. Bovendien is er 

sprake van een eerstegraads AV-blok (PR-tijd 0,28 s).

Tabel 15.6 Invloed van bètablokkers, nitraten en calciumantagonisten op het zuurstofverbruik en de 
zuurstofvoorziening van de hartspier.

verlaging zuurstofverbruik verhoging zuurstofaanbod

afname 
hartfrequentie

afname systolische 
bloeddruk

afname LV-
einddiastolisch 
volume

afname 
contractiliteit

afname coronaire 
vaatweerstand

verhoging 
diastolische 
bloeddruk*

bètablokkers + + – + – 

nitraten – + + + – 

calciumantagonisten
 − diltiazem
 − dihydropyridinen zoals 

nifedipine
 − verapamil

+

–
+

+

+
+

–

–

+

+

+

+
+

–

–
–

+ gunstig effect; geen effect; – ongunstig effect; LV: linkerventrikel. 
* De coronaire perfusie neemt af bij verlaging van de diastolische bloeddruk.
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Kernpunt

• Medicamenteuze therapie van stabiele angina 

pectoris bestaat uit:

 − aspirine (trombocytenaggregatieremmer);

 − statinen (cholesterolverlaging, plaquestabilisa-

tie);

 − bètablokker (hartfrequentiereductie, bloeddruk-

verlaging, antiaritmisch);

 − nitraten (preloadreductie, coronaire vasodila-

tatie);

 − ACE-remmers (antihypertensivum, remming 

progressie coronairsclerose, verbetering endo-

theeldisfunctie);

 − eventueel: dihydropyridinederivaten zoals nife-

dipine en amlodipine, ivabradine.

Percutane coronaire interventie (PCI) Een percutane coro-

naire interventie (PCI) is in paragraaf 15.3.10 uitgebreid 

besproken. Het primaire doel van een PCI is het verlichten 

of wegnemen van de klachten van angina pectoris. Een 

wijdverbreid misverstand is dat een PCI of een coronaire 

bypassoperatie de prognose bij patiënten met stabiele 

angina pectoris en een normale linkerventrikelfunctie 

verbetert. Dit is echter nooit aangetoond. Oorspronkelijk 

werd een PCI vooral verricht bij patiënten met eenvatslij-

den. Door technische verbeteringen worden tegenwoor-

dig steeds meer patiënten met meervatslijden behandeld. 

Vooral door het introduceren van de stent en het gebruik 

van drug-eluting stents is het restenosepercentage sterk 

afgenomen. De overlap met patiënten die in aanmerking 

komen voor coronaire bypasschirurgie wordt dan ook 

steeds groter. Verschillende onderzoekingen toonden 

geen belangrijk verschil aan in langetermijnoverleving 

tussen PCI en CABG. Het voordeel van de PCI is natuur-

lijk de minder belastende ingreep, maar dit gaat over het 

algemeen ten koste van een frequentere redilatatie in 

verband met restenose.

De langetermijnresultaten van de coronaire bypass-

chirurgie zijn inmiddels goed bekend. Bij deze operaties 

wordt tegenwoordig meestal de linkerarteria mammaria 

interna gebruikt als omleiding, in combinatie met de 

rechterarteria mammaria interna en/of de vena saphena 

magna, die omgekeerd wordt ingehecht tussen de aorta 

en het distale deel van een vernauwd kransvat. Omdat 

de slagaders op de langere termijn beter doorgankelijk 

blijven dan de vena saphena magna, wordt soms ook ge-

bruikgemaakt van andere arteriële grafts, zoals de arteria 

radialis of de arteria gastroepiploica. Bij een gemiddelde 

coronaire bypassoperatie is de operatiemortaliteit minder 

dan 1% (kans op longembolie, longinfectie, wondinfectie, 

ritmestoornis). De ingreep is echter ook palliatief, niet 

genezend. Het atherosclerotische proces wordt immers 

niet tot stilstand gebracht, maar de lokale ischemie wordt 

tijdelijk opgeheven. Tegenwoordig wordt de coronaire 

Nitraten verlagen de systemische bloeddruk en de dia-

stolische vulling van de linkerkamer. Daardoor zal de 

zuurstofbehoefte van het myocard lager worden. Ze kun-

nen worden gegeven in de vorm van isosorbidenitraat, 

maar moeten wel hoog gedoseerd worden omdat ze snel 

onwerkzaam worden gemaakt in de lever. Nitraten kun-

nen ook transcutaan, via een pleister, worden toegediend. 

Deze methode heeft geen voordelen boven de orale vorm, 

is duurder en kweekt nitraattolerantie. Nitraattolerantie 

ontstaat indien voortdurend hoge nitraatspiegels in het 

bloed bestaan. Dit kan worden voorkomen door de do-

sering zodanig te regelen dat er nitraatvrije periodes op-

treden, bijvoorbeeld gedurende de nacht. Dit noemt men 

asymmetrisch doseren.

De bètablokkers zijn bij uitstek geschikt als eerste 

keus bij het begin van de behandeling. De polsfrequentie 

wordt erdoor verlaagd, evenals de bloeddruk en de con-

tractiliteit van het myocard. Daardoor wordt niet alleen 

de zuurstofbehoefte in het myocard verminderd, maar 

ook de zuurstoftoevoer verbeterd. De diastole wordt im-

mers langer bij een tragere hartslag, dus is de perfusietijd 

langer.

Calciumantagonisten hebben vooral een uitwerking 

op de gladde spiercellen en daardoor verlagen ze de vaat-

tonus en worden de coronairvaten wijder. Bovendien 

wordt de bloeddruk verlaagd, zodat ook hier zowel het 

zuurstofaanbod als de zuurstofbehoefte gunstig worden 

beïnvloed. Dihydropyridinederivaten zoals nifedipine 

en amlodipine werken het krachtigst, maar veroorzaken 

een reflectoire tachycardie. Ze zijn bij uitstek geschikt in 

combinatie met een bètablokker. De andere calciumanta-

gonisten, zoals verapamil en diltiazem, veroorzaken een 

bradycardie en kunnen alleen met grote behoedzaamheid 

in combinatie met een bètablokker worden gegeven.

Recentelijk werd aangetoond dat het gebruik van de 

specifieke sinusknoopremmer ivabradine bij patiënten 

met angina pectoris die geen bètablokker kunnen ver-

dragen, tevens leidt tot een verbetering van de klachten. 

Daarnaast zou er ook een toegevoegde waarde zijn van 

ivabradine in combinatie met bètablokkers, hoewel de 

hartfrequentie bij deze patiënten goed dient te worden 

gecontroleerd.

Indien er een verdenking is op coronairspasmen, 

 kunnen calciumantagonisten van grote waarde zijn.

Belangrijk is dat het middel niet erger dan de kwaal 

mag worden. Bijwerkingen van nitraten zijn bijvoorbeeld 

hoofdpijn en hartkloppingen; van bètablokkers lusteloos-

heid, gevoel van koude, impotentie, trage hartslag, kort-

ademigheid door hartfalen of bronchospasmen; en van 

calciumantagonisten perifeer oedeem, hartkloppingen, 

hartfalen, duizeligheid, hypotensie, flushing.

Bij patiënten met bewezen coronairsclerose is secun-

daire preventie van groot belang. Dit zal aan het einde van 

deze paragraaf uitgebreid worden besproken.
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van bètablokkers. Van de invasieve behandelingen werden 

aanvankelijk wonderen verwacht. Dit is niet reëel geble-

ken. Alleen als de prognose slecht is, namelijk bij vernau-

wing van de hoofdstam van de linkerkransslagader of bij 

vernauwingen van alle drie de coronairarteriën met teke-

nen van ischemie bij inspanning en/of linkerkamerfunc-

tievermindering, is er een aantoonbaar gunstige invloed 

van bypasschirurgie op de overleving. Is de prognose 

redelijk tot goed, dan biedt een invasieve ingreep geen 

levensverlenging. De prognose met betrekking tot de 

klacht is eveneens wisselend. Indien angina pectoris meer 

dan een halfjaar heeft bestaan, is het onwaarschijnlijk dat 

de klachten geheel verdwijnen zonder invasieve ingreep. 

Wel worden vaak spontane variaties in de ernst van de 

klachten waargenomen.

Casuïstiek 

• Een vrouw met angineuze klachten en niet-afwij-

kende kransvaten

  Intermezzo 15.4 

Benauwdheid of angina pectoris?

Een 59-jarige man, die een blanco voorgeschiedenis 

heeft en geen medicijnen gebruikt, komt bij de huis-

arts met sinds twee maanden bestaande benauwd-

heidsklachten. Bij doorvragen blijkt het te gaan om 

een gevoel alsof de adem in de keel wordt afgeknepen, 

waarbij hij benauwd wordt. De klachten ontstaan 

steeds tijdens inspanning, in het bijzonder als hij 

’s avonds na het eten nog wat gaat bijklussen als tim-

merman. Als hij rustig aan doet, nemen de klachten 

af. Onlangs had hij dezelfde klachten toen hij zich op 

een verjaardagsfeest druk maakte tijdens een discus-

sie. Hij is drie jaar geleden gestopt met roken, heeft 

geen belaste familieanamnese, zijn bloeddruk was wel 

eens gemeten, maar was toen goed, en zijn choleste-

rol is niet bekend.

Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen 

gevonden; aan hart en longen hoort de huisarts bij 

auscultatie geen afwijkingen. De bloeddruk is 155/90 

mmHg.

Omdat de huisarts als eerste een cardiale afwijking 

vermoedt, wordt een elektrocardiogram gemaakt en 

wordt tevens een fietsergometrisch onderzoek en 

laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Het ecg toont 

een sinusritme, een normale hartas en normale ge-

leidingstijden, zonder ST-segmentafwijkingen. Bij 

het fietsergometrisch onderzoek krijgt de patiënt 

bij zwaardere inspanning het genoemde drukkende 

gevoel op de borst en zijn op het ecg ST-segmentde-

pressies van 2 mm zichtbaar. Deze afwijkingen en de 

klachten verdwijnen als de patiënt stopt met fietsen. 

Het laboratoriumonderzoek was niet afwijkend; het 

totaal cholesterol bedroeg 6,2 mmol/l.

bypassoperatie steeds vaker verricht zonder de hart-

longmachine. Het voordeel van deze methode is dat er 

theoretisch minder kans is op complicaties en dat patiën-

ten sneller herstellen en sneller weer uit het ziekenhuis 

kunnen worden ontslagen.

Kernpunten

• Invasieve behandeling van coronairlijden is door 

middel van PCI of CABG.

• Revascularisatie is in eerste instantie een sympto-

matische behandeling.

• Bij ernstig coronairlijden, zoals een laesie in proxi-

male coronairarteriën of meervatslijden, verbetert 

revascularisatie de prognose.

• Er is geen duidelijk voordeel van de ene methode 

(PCI) ten opzichte van de andere (CABG); bij bepaal-

de subgroepen heeft CABG echter de voorkeur.

Prognose
De prognose bij angina pectoris is zeer wisselend en 

afhankelijk van de mate waarin het atherosclerotische 

proces is voortgeschreden. De sterftekans kan daardoor 

variëren van 2 tot 18% per jaar. Het gunstigst zijn stabiele 

klachten die al enige tijd bestaan, bij een normale hart-

functie. De ernst van de angina pectoris is hierbij niet van 

groot belang. Factoren die de prognose ongunstig beïn-

vloeden zijn vermeld in tabel 15.7.

Voor de risicodifferentiatie zijn de gegevens van het 

specieel cardiologisch onderzoek van belang voor zover 

het optredende myocardischemie betreft, het al of niet 

beschadigd of verlittekend zijn van het myocard en de 

uitgebreidheid van de vaatafwijkingen.

De prognose over de levensverwachting kan worden 

verbeterd door het wegnemen van risicofactoren waar 

dit mogelijk is: roken staken, serumcholesterol verlagen, 

lichaamsgewicht normaliseren enzovoort. Ook medica-

menteuze behandeling van de myocardischemie zou de 

prognose kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door middel 

Tabel 15.7 Factoren die de prognose bij angina 
pectoris ongunstig beïnvloeden.

klinisch:
 − onstabiel klachtenpatroon
 − recent myocardinfarct
 − decompensatio cordis

algemeen:
 − voortgaande rookgewoonten
 − hypercholesterolemie
 − overgewicht
 − hypertensie
 − diabetes mellitus
 − lichamelijke inactiviteit

specieel cardiologisch:
 − ischemie bij inspanning
 − verminderde linkerkamerfunctie
 − uitgebreide coronairsclerose (meervatsafwijking)
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voldoende reageert op sublinguale nitroglycerine. Deze 

patiënten dienen met spoed te worden gezien in een zie-

kenhuis. In het ziekenhuis wordt zo spoedig mogelijk een 

12-kanaalselektrocardiogram gemaakt. Indien er sprake is 

van ST-elevatie in meerdere afleidingen, dient reperfusie-

therapie te worden gestart (bij voorkeur acute percutane 

coronaire interventie (PCI) of anders trombolyse). Bij een 

patiënt met een non-ST-elevatie ACS kan er zowel sprake 

zijn van een normaal ecg, als een ecg met ST-depressies of 

T-topinversie, of een kortdurende (passagère) ST-elevatie. 

Vaak zijn seriële ecg’s noodzakelijk, vooral bij een ver-

andering van de klachten, of er kan gebruik worden ge-

maakt van een continue ST-monitoring. Het lichamelijk 

onderzoek draagt vaak niet veel bij, hoewel een derde en 

vierde harttoon kunnen worden gehoord. Wel zijn patiën-

ten met een non-ST-elevatie ACS vaak klam en zweterig, 

misselijk en bleek (vegetatieve verschijnselen). Naast 

anamnese, lichamelijk onderzoek en ecg dienen zo snel 

mogelijk biomarkers voor hartweefselschade te worden 

bepaald. Hierbij wordt met name de combinatie van CK-

MB-massa en hartspecifiek troponine I of T aanbevolen. 

Deze laatste markers zijn meestal niet verhoogd indien ze 

gedurende de eerste zes uur na het ontstaan van de klach-

ten worden afgenomen (zie figuur 15.35). Daarom moeten 

ze in dat geval 6-8 uur na het ontstaan van klachten nog-

maals worden afgenomen. Indien de troponinen bij her-

haling niet verhoogd zijn, is het risico op cardiovasculaire 

complicaties op de kortere termijn bijzonder laag.

Op grond van deze gegevens moet een diagnostische en 

risicoschatting worden gemaakt. De diagnostische schat-

ting moet de kans op de aanwezigheid van coronairlijden 

bepalen. Voor het acute moment is echter de risicoschat-

ting van veel groter belang, omdat deze het beleid be-

paalt. Deze risicostratificatie bestaat uit twee onderdelen, 

te weten het a-priori-risico en het acute ischemische risico 

van de patiënt. Het a-priori-risico wordt bepaald door 

risicofactoren zoals toegenomen leeftijd, een eerder door-

gemaakt myocardinfarct, hartfalen, diabetes mellitus, 

dislipidemie en roken. Het acute ischemische risico wordt 

bepaald door de ernst van de afname van de bloedstroom, 

de hoeveelheid bedreigd myocard en de mate van cardiale 

disfunctie. Patiënten met klachten en ecg-afwijkingen 

met verhoogde troponinen hebben een sterk verhoogd 

risico op cardiovasculaire complicaties, vooral indien ze 

hemodynamisch instabiel zijn en/of ritmestoornissen 

hebben. Bij deze groep patiënten kan daarom acuut in-

grijpen met angiografie en PCI geïndiceerd zijn, ook in de 

setting van non-ST-elevatie ACS.

Kernpunten

• De nomenclatuur van acute coronaire syndromen 

(ACS) is geijkt op een risico-inschatting.

• We spreken van ACS, non-ST-elevatie ACS of myo-

cardinfarct (NSTEMI) of ST-elevatie myocardinfarct 

(STEMI).

De patiënt wordt verwezen naar de cardioloog. Inmid-

dels zijn de klachten stabiel en heeft hij alleen last van 

het drukkende gevoel bij zwaardere inspanning. De 

cardioloog schrijft acetylsalicylzuur, een bètablokker 

en een langwerkend nitraat voor, en geeft een nitro-

glycerine spray mee voor onder de tong als er onver-

hoopt weer klachten optreden. 

De patiënt bleef enkele maanden klachtenvrij, 

maar onder de genoemde medicatie kreeg hij daarna 

opnieuw klachten van angina pectoris die in ernst en 

frequentie toenamen. Daarop besluit de cardioloog 

een coronairangiografisch onderzoek te verrichten, 

waarbij een ernstige vernauwing wordt gevonden in de 

ramus circumflexus. Aan de andere coronairarteriën 

worden slechts wandonregelmatigheden gezien. De 

patiënt ondergaat aansluitend een PCI met plaatsing 

van een stent. Na twee dagen kan hij worden ontsla-

gen met acetylsalicylzuur, clopidogrel (gedurende een 

maand), een bètablokker, statine en ACE-remmer. Hij 

blijft daarna klachtenvrij en wordt zes maanden later 

weer terugverwezen naar de huisarts.

15.6.4   Acute coronaire syndromen

De oorspronkelijke indeling tussen stabiele angina pec-

toris, onstabiele angina pectoris en een acuut myocardin-

farct is verlaten. Er wordt nu gesproken van angina pec-

toris, die overigens ook onstabiel kan zijn (zie hiervoor), 

en van de acute coronaire syndromen (ACS). Bij het acute 

coronaire syndroom is er sprake van een levensbedreigen-

de situatie, waarbij acute medicamenteuze en/of niet-me-

dicamenteuze interventies noodzakelijk zijn. Op grond 

van het verschil in behandeling worden de acute coronaire 

syndromen ook wel onderverdeeld in de non-ST-elevatie 

ACS en ST-elevatie ACS (myocardinfarct).

Non-ST-elevatie acuut coronair syndroom
Bij het non-ST-elevatie ACS is er meestal sprake van een 

zogenoemde instabiele atherosclerotische plaque, met 

een supergeponeerde trombus. Deze plaque met trom-

bus sluit het coronairvat (waarschijnlijk) niet geheel af, 

hoewel het syndroom zich gedurende de tijd kan ontwik-

kelen tot een occlusie. Per definitie is er op het elektro-

cardiogram geen persisterende ST-elevatie, wat duidt op 

transmurale infarcering van het hart. Vaak is er wel sprake 

van ST-depressie of T-topwisseling, wat wijst op ische-

mie. Afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van 

een verhoging van biomarkers in het bloed, die wijzen op 

myocardcelschade, en de ontwikkeling van het elektrocar-

diogram, worden patiënten ten slotte ingedeeld als insta-

biele angina pectoris of non-ST-elevatie ACS.

Klinische presentatie Een patiënt met een acuut coronair 

syndroom presenteert zich vaak met typische angina 

pectoris in rust of bij minimale inspanning of emotie, die 

meer dan 2 × 5 minuten of 1 × 10 minuten duurt en niet 
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maar het verlagen van de hartslag en bloeddruk lijken 

ook in de setting van non-ST-elevatie ACS rationeel. Over 

het gebruik van nitraten lopen de meningen uiteen. Over 

het algemeen wordt aanbevolen om bij non-ST-elevatie 

ACS-patiënten naast de bètablokker tevens te starten met 

nitraten (eerst intraveneus, daarna eventueel oraal), hoe-

wel nooit is aangetoond dat het een gunstig effect heeft 

op de prognose. 

Bij een hoogrisicopatiënt met persisterende klachten, 

elektrocardiografische afwijkingen en verhoogde troponi-

nen, dient vroege coronairangiografie met eventueel een 

PCI te worden overwogen. Deze patiënten worden over 

het algemeen voorbehandeld met een glycoproteïne IIb/

IIIa-remmer. Bij deze groep hoogrisicopatiënten blijkt 

deze aanpak beter te zijn dan alleen medicamenteuze 

behandeling.

Kernpunten

• De behandeling van acute coronaire syndromen 

(ACS, NSTEMI en STEMI) bevat in alle gevallen ge-

combineerde antiplaatjesaggregatie (aspirine, clo-

pidogrel), laagmoleculaire heparine, bètablokkers 

en statinen.

• Aan de hand van verdere risico-inschatting vind 

acute revascularisatie (PCI) plaats of niet (afkoelen).

ST-elevatie acuut coronair syndroom: het acute 
myocardinfarct
Het myocardinfarct (MI) is de belangrijkste enkelvoudige 

doodsoorzaak in Nederland. Per jaar treden ongeveer 

40.000 hartinfarcten op, waarvan de helft in de loop van 

het jaar fataal afloopt. De ziekte is niet gebonden aan een 

bepaalde leeftijd en komt al vanaf jonge leeftijd voor, 

in alle lagen van de bevolking. Gemiddeld zijn mannen 

echter tien jaar jonger bij het doormaken van het eerste 

hartinfarct dan vrouwen. Het grote probleem is dat het 

merendeel van de sterfte aan het acute MI optreedt in 

de eerste uren ervan. In die eerste uren heeft de patiënt 

vaak niet onderkend wat er aan de hand is, of heeft hij het 

ziekenhuis nog niet bereikt. Van degenen die overlijden 

aan een MI, overlijdt dan ook twee derde buiten het zie-

kenhuis.

Bij een acuut MI is er sprake van een acute en persiste-

rende afsluiting van een van de coronairarteriën. Meestal 

wordt deze afsluiting veroorzaakt door een ruptuur van 

een atherosclerotische plaque, waardoor de trombogene 

lipidenkern vrijkomt in de bloedbaan. Dit brengt een 

grote trombotische reactie met zich mee die het bloedvat 

afsluit. De endogene trombolytica die door het endotheel 

van de vaatwand worden gemaakt, zijn daarbij niet in 

staat om de trombus af te breken.

Klinische presentatie Het eerste symptoom van een hart-

infarct is meestal een onaangenaam gevoel in de borst, 

Behandeling De behandeling van het non-ST-elevatie 

ACS is gedeeltelijk afhankelijk van het risico op cardio-

vasculaire complicaties. Bij een laag risico zal het risico op 

bijwerkingen van de therapie (bijvoorbeeld bloedingen) 

groter zijn dan de afname van het risico op een cardiovas-

culaire complicatie.

De therapie bij patiënten met de diagnose non-ST-

elevatie ACS dient vooral gericht te worden op het rem-

men van de trombusvorming. De belangrijke bijdrage 

van trombusvorming aan de instabiele plaque is hiervoor 

uitgebeid beschreven. Aspirine remt de plaatjesaggre-

gatie door het blokkeren van het cyclo-oxygenase en de 

vorming van tromboxaan-A
2
. Het blijkt dat het geven 

van aspirine bij deze patiënten het risico op cardiale 

sterfte of de ontwikkeling van een myocardinfarct on-

geveer halveert. Over het algemeen wordt gestart met 

een oplaaddosis van 300-500 mg (oraal of intraveneus), 

en een dagelijkse onderhoudsdosering van 80-100 mg 

wordt aanbevolen. Naast aspirine kan met de adenosin-

edifosfaatremmer clopidogrel nog additionele plaatjes-

remming worden verkregen. Inmiddels is gebleken dat 

het combineren van aspirine en clopidogrel een verdere 

afname laat zien van het cardiovasculaire risico. De ef-

fecten van clopidogrel in combinatie met aspirine zijn 

het grootst bij de patiënten met het hoogste risico. Toch 

wordt tegenwoordig aanbevolen om bij alle patiënten 

met de diagnose non-ST-elevatie ACS de combinatie 

aspirine en clopidogrel direct te starten en door te geven 

gedurende een jaar (daarna kan de clopidogrel worden 

gestopt). Een derde plaatjesaggregatieremmer is de gly-

coproteïne IIb/IIIa-remmer. Kruisverbindingen tussen 

de plaatjes worden aangelegd via de glycoproteïne IIb/

IIIa-receptor. Er zijn diverse grootschalige studies ge-

daan met de glycoproteïne IIb/IIIa-remmers abciximab, 

tirofiban en eptifibatide. Hun meerwaarde is vooral ge-

bleken bij hoogrisicopatiënten en bij patiënten bij wie 

een PCI geïndiceerd is. De additionele waarde in combi-

natie met aspirine en clopidogrel is echter nog niet goed 

beschreven.

Naast plaatjesaggregatieremmers wordt veel gebruik-

gemaakt van trombineremmers. Oorspronkelijk werd 

gebruikgemaakt van ongefractioneerde heparine, maar 

tegenwoordig steeds meer van laagmoleculaire heparines 

(low molecular weight heparines, LMWH), omdat deze op zijn 

minst even effectief zijn als ongefractioneerde heparines 

en bovendien gemakkelijker in het gebruik. Aangezien is 

aangetoond dat de combinatie LMWH en aspirine beter is 

dan aspirine alleen, wordt tevens in alle non-ST-elevatie 

ACS-patiënten geadviseerd om LMWH te gebruiken, 

naast aspirine en clopidogrel.

Naast therapie die gericht is op de trombusvorming, 

moet tevens anti-ischemische therapie worden ingesteld. 

Over het algemeen wordt aanbevolen om in ieder geval 

alle patiënten te behandelen met een bètablokker, tenzij 

er contra-indicaties bestaan. Het bewijs hiervoor is vooral 

vergaard in het pretrombolysetijdperk in ST-elevatie MI, 
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presentatie van het acute transmurale MI onderscheidt 

zich per definitie van het non-ST-elevatie ACS door de 

aanwezigheid van ST-elevaties op het elektrocardiogram 

(figuur 15.34). Een uitzondering is het achterwandinfarct, 

dat zich kenmerkt door ST-depressies in enkele precordi-

ale afleidingen. Naast anamnese, lichamelijk onderzoek 

en ecg kan de diagnose worden gesteld op cardiale bio-

markers. Ook hier kan worden volstaan met de CK-MB 

en troponine T of I. Toch presenteren patiënten met een 

acuut myocardinfarct zich meestal binnen zes uur na het 

ontstaan van de klachten, zodat deze biomarkers meestal 

nog niet verhoogd zijn (figuur 15.35).

Behandeling Acute behandeling. Het is van het grootste 

belang om bij een acuut myocardinfarct zo snel mogelijk 

therapie in te stellen die gericht is op het openen van het 

afgesloten bloedvat: reperfusietherapie. Hoe langer wordt 

gewacht, hoe meer myocardweefsel verloren zal gaan en 

hoe slechter de prognose. Stond vroeger de ritmebewa-

king op de voorgrond (met voorkoming en behandeling 

van ventrikelfibrilleren), tegenwoordig ligt de nadruk 

op de beperking van de infarctgrootte door middel van 

reperfusie.

Pijnbestrijding. Het is zeer belangrijk de pijn adequaat te 

behandelen. Vaak is daarvoor een opiaat nodig (morfine 5 

mg i.v. of droperidol/fentanylcitraat 1-2 ml i.v.). Intramus-

culaire injecties worden vermeden vanwege de daarbij 

voorkomende spierbeschadiging, met als gevolg CK-uit-

stoot in de bloedbaan.

Reperfusietherapie. Reperfusie van het ischemische gebied, 

zo snel mogelijk na het begin van de klachten, redt spier-

of ronduit pijn op de borst. De pijn is voornamelijk sub-

sternaal gelokaliseerd, maar kan uitstralen naar links en 

rechts in de borst, naar de kaken, schouder(s) of naar de 

rug tussen de schouderbladen. De pijn kan zeer hevig zijn 

en wordt vaak als levensbedreigend ervaren. Een verschil 

met angina pectoris is de hevigheid, het feit dat de pijn 

niet verdwijnt in rust, niet reageert op nitroglycerine en 

langer duurt dan 15 minuten. Bij navragen bij overlevers 

van een MI is de pijn (semi)acuut begonnen, vaak in rust, 

juist in de nanacht. In slechts 50% van de gevallen is het 

een pijn die wordt herkend uit de voorafgaande dagen 

(‘pre-MI angina’). Hiernaast zijn er frequent de reeds 

eerder besproken vegetatieve verschijnselen als uiting van 

vagusstimulatie, vaak heftiger dan bij patiënten met een 

non-ST-elevatie ACS: klam, (profuus) zweten, misselijk-

heid en braken, hypotensie en bleek zien. Later raakt het 

sympathische systeem juist overactief door de reactie op 

angst en pijn, waardoor een snelle hartslag ontstaat, ook 

met transpireren, en met een hoge arteriële bloeddruk.

Kernpunt

• Symptomen van een hartinfarct:

 − pijn heviger en langerdurend dan bij angina 

pectoris;

 − geen reactie op nitraat;

 − vegetatieve verschijnselen.

Bij lichamelijk onderzoek worden niet veel afwijkingen 

gevonden indien de pijn goed bestreden is en de patiënt 

tot rust gekomen is. Soms is er een bradycardie of tachy-

cardie. De veneuze druk is meestal normaal. De hart-

tonen zijn zacht. Soms wordt een bandvormig blazend 

systolisch geruis (graad II/VI) gehoord aan de apex van 

het hart, dat wordt veroorzaakt door disfunctie van een 

papillairspier, onderdeel van het ophangapparaat van de 

mitralisklep, zodat lichte mitralisinsufficiëntie ontstaat. 

Soms kan een derde of vierde harttoon worden gehoord. 

Bij een ongecompliceerd verlopend myocardinfarct is het 

lichamelijk onderzoek echter meestal vrijwel normaal. De 
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Figuur 15.34 Evolutie van elektrocardiografische veranderin-

gen bij acute myocardischemie en myocardverlittekening. 

a Normaal QRS-comples, ST-segment en T-top. 

b ST-elevatie (reversibel); beschadigingsfase. 

c Pathologische Q (irreversibel); necrose (uit: Arntzenius en 

Meurs, Praktische elektrocardiografie).

Figuur 15.35 Tijdsverloop van de uitstoot van hartmerkers na 

het ontstaan van myocardnecrose. Myoglobine verschijnt het 

eerst. Deze merker is dus geschikt voor de zeer vroege diagnos-

tiek. CK verschijnt zes uur na het begin van de klachten, maar 

is niet erg specifiek. Het zeer specifieke troponine T verschijnt 

laat en blijft zeer lang aanwezig, zodat het gebruikt wordt voor 

de late, definitieve diagnosticering (naar: Kragten, proefschrift, 

1998). 

CK: creatinekinase; LDH: lactaatdehydrogenase.

BA C
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Kernpunt

• Behandeling van STEMI:

 − time is muscle: zo snel mogelijk naar het zie-

kenhuis en bij voorkeur triage in de ambulance;

 − standaardbehandeling ACS/NSTEMI/STEMI, en 

bij ST-elevatie: acute revascularisatie (PCI, trom-

bolyse als er geen PCI-centrum in de buurt is).

Behandeling van complicaties De ritmestoornissen. Ventri-

culaire ritmestoornissen zijn eerder regel dan uitzon-

dering in de beginfase van het acute infarct. Frequente 

ventriculaire extrasystolen behoeven op zichzelf geen 

behandeling. Ze zijn echter een uiting van een prikkel-

baar myocard door bestaande ischemie. Het grote gevaar 

is dat er een ventrikeltachycardie of ventrikelfibrilleren 

ontstaat. Behandeling van ventriculaire ritmestoornissen 

is in eerste instantie met bètablokkers (metoprolol, ateno-

lol, bisoprolol of carvedilol), zo nodig intraveneus. Indien 

er refractaire aritmieën zijn, kan amiodaron (bolus 150 

of 300 mg intraveneus; onderhoud 600-2400 mg/24 uur) 

worden gegeven. Ontstaat ventrikelfibrilleren en is een 

defibrillator aanwezig, dan moet onmiddellijk een elek-

troshock (200-360 joules) worden gegeven en moet niet 

met hartmassage worden begonnen. Indien het primair 

ventrikelfibrilleren betreft, dus niet bij bestaande de-

compensatio cordis of hypotensie, dan is de elektroshock 

bijna altijd effectief. Zijn er wel begeleidende hartfunctie-

stoornissen, dan is dit niet het geval; slechts ongeveer 25% 

converteert dan naar een sinusritme. Is er geen defibril-

lator aanwezig, dan wordt begonnen met hartmassage en 

beademing totdat gedefibrilleerd kan worden.

Asystolie is meestal zeer moeilijk te behandelen, even-

als elektromechanische dissociatie. Denk daarbij aan 

eventuele elektrolytenstoornissen. Sinusbradycardie 

is meestal onschuldig. Indien er toch een te lage bloed-

weefsel en daarmee het leven (figuur 15.36). Hoe eerder 

reperfusie plaatsvindt, hoe groter het effect. Met de be-

handeling moet in elk geval worden gestart binnen vier 

tot zes uur na het begin van de klachten, terwijl reperfu-

sie bij persisterende ischemie (voortdurende pijn op de 

borst of ST-elevatie op het ecg) ook tot twaalf uur nadien 

nut heeft, misschien zelfs langer.

Reperfusie kan mechanisch of farmacologisch worden 

bewerkstelligd. Mechanische reperfusie door middel van 

een PCI, bijna altijd met stentimplantatie, is de bewe-

zen meest effectieve behandeling. Om die reden dienen 

patiënten die zich presenteren in een centrum dat deze 

faciliteiten heeft, in principe allemaal in aanmerking te 

komen voor een primaire PCI. Deze behandeling blijkt 

effectief in alle leeftijdscategorieën indien deze binnen 

6-12 uur na het ontstaan van de klachten wordt verricht. 

Een dergelijke faciliteit bestaat echter nog slechts in de 

minderheid van de ziekenhuizen. De meeste patiënten 

met een acuut MI zullen zich derhalve presenteren in een 

ziekenhuis zonder mogelijkheden voor een primaire PCI. 

Vooral voor de grotere myocardinfarcten is het snel trans-

porteren naar een interventiecentrum ook effectief ge-

bleken. Tegenwoordig wordt vaak al in de ambulance een 

ecg gemaakt, en in het geval van een ST-elevatie acuut MI 

wordt de patiënt zo mogelijk direct naar een interventie-

centrum vervoerd. Indien acute PCI niet mogelijk is (dit 

is in Nederland eigenlijk alleen in sommige afgelegen 

gebieden, maar nog heel gebruikelijk in andere delen 

van Europa en de VS), komen patiënten in aanmerking 

voor farmacologische reperfusietherapie door middel van 

trombolyse. Oorspronkelijk werd hiervoor streptokinase 

gebruikt, maar tegenwoordig bestaan er effectievere 

trombolytica zoals alteplase (recombinant t-PA) en zijn er 

nu trombolytica die als bolus kunnen worden gegeven. 

Het effect van het gebruik van trombolyse in de ambulan-

ce onderweg naar een interventiecentrum kan eventueel 

als tussenoplossing worden geboden. Trombolyse is niet 

mogelijk bij bloedingsneiging, zoals vlak na een operatie, 

na een cerebrovasculair accident of na een schedeltrauma.

Antistolling in de acute fase bestaat uit toediening van 

(ongefractioneerde) heparine en trombocytenaggrega-

tieremmers, met name acetylsalicylzuur, clopidogrel en 

glycoproteïne IIb/IIIa-remmers. Dit gebeurt enerzijds ter 

voorkoming van hernieuwde afsluiting van een coronair-

vat of stenttrombose, anderzijds om trombi op het geïn-

farceerde endotheel van de linkerkamer tegen te gaan.

Zuurstoftoediening is nuttig wanneer er arteriële zuur-

stofonderverzadiging bestaat. Zijn er tekenen van kort-

ademigheid, longoedeem of cardiogene shock, dan is 

zuurstoftoediening als bijkomende therapie eveneens 

nuttig.

Geruststelling en eventueel toediening van sedativa kun-

nen een goede uitwerking hebben. Een onrustige, ang-

stige patiënt zal meer zuurstof gebruiken.
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Figuur 15.36 Het aantal geredde levens versus de verstreken 

tijd tussen het begin van de klachten en de start van de behan-

deling met trombolytica. Duidelijk is te zien dat het gunstige 

effect van de trombolytica in de eerste uren van het infarct 

het grootst is en verdwijnt met het verstrijken van de tijd (naar: 

Clinical perspectives, Eur Heart J. 1997).
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Toch lijkt de bijdrage van deze cellen aan een moge-

lijke reparatie van het hart bijzonder gering. In falende 

harten werden minder dan 1/1000 delende hartspier-

cellen gevonden. Het is moeilijk voor te stellen dat 

deze bescheiden proliferatie een effectief reparatieme-

chanisme zal zijn.

Om het aantal delende hartspiercellen in het hart 

te vergroten, wordt momenteel onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheid ‘opgewerkte’ beenmergcellen 

via de coronairarteriën in het hart te spuiten. In eerste 

instantie komen daarvoor vooral patiënten met een 

acuut myocardinfarct in aanmerking. Bij deze patiën-

ten wordt kort na het ontstaan van het myocardinfarct 

een beenmergpunctie gedaan, waarbij de beenmerg-

cellen worden geselecteerd en voorbewerkt. De cellen 

differentiëren zich dan al enigszins tot hartspiercellen. 

Enkele uren later worden de cellen geïnfundeerd in 

het bloedvat dat het infarctgebied van bloed voorziet. 

Na een aantal dierexperimentele onderzoeken zijn 

inmiddels de eerste resultaten bekend bij patiënten 

met een acuut myocardinfarct. De methode lijkt veilig 

te zijn en het aantal bijwerkingen en complicaties is 

zeer gering. Bovendien bleek de linkerventrikelfunc-

tie aanzienlijk te verbeteren in vergelijking met een 

controlegroep die niet met beenmergcellen werden 

geïnfundeerd.

Het is echter nog veel te vroeg deze therapie in de 

dagelijkse klinische praktijk toe te passen. Ten eerste 

betreft het zeer kleine onderzoeken die vooral wer-

den uitgevoerd om de veiligheid te testen. Bovendien 

was de opzet van de onderzoeken niet dubbelblind. 

Ten tweede is het mechanisme dat ten grondslag 

ligt aan de verbetering van de linkerventrikelfunctie 

nog volstrekt onbekend. De gunstige effecten zouden 

bijvoorbeeld ook verklaard kunnen worden door de 

vorming van nieuwe bloedvaatjes, waardoor er een 

betere myocardiale doorstroming ontstaat. Tot die tijd 

blijft deze techniek een experimentele, maar bijzonder 

interessante ontwikkeling.

Behandeling na de acute fase Ongeveer de helft van de 

opgenomen patiënten met een acuut MI herstelt zonder 

complicaties. Na de acute opvang en behandeling kan 

men volstaan met het klinisch observeren, de patiënt zo 

snel mogelijk te mobiliseren en te ontslaan. Alerte obser-

vatie is noodzakelijk omdat de andere helft van de patiën-

ten wel een complicatie vertoont. Snel ingrijpen of behan-

delen is dan noodzakelijk, al naar gelang de bevindingen. 

Tijdens het ontstaan van het MI en de eerste uren daarna 

is absolute lichamelijke rust aangewezen. Ritmeobserva-

tie wordt gedurende 24 uur aangeraden. Indien er ventri-

culaire tachycardieën zijn, moet dit geëvalueerd worden. 

Indien mogelijk moet de bedrust zo kort mogelijk duren. 

Het tempo waarin een patiënt revalideert, is uiteraard 

sterk afhankelijk van de infarctgrootte. Een dag na op-

name kan de patiënt beginnen met het oefenen van de 

beenspieren, zichzelf wassen en uit bed gaan om te plas-

druk is, of wanneer er veel ventriculaire extrasystolen bij 

voorkomen, kan atropine 0,5 mg i.v. worden gegeven. 

Bradycardie door een atrioventriculair blok kan het best 

met een endocardiale pacemaker worden behandeld. 

Farmacologische alternatieven zijn isoproterenol of do-

pamine, maar dit kan hernieuwde ischemie uitlokken. 

Bij een eerstegraads AV-blok kan men overigens beter 

volstaan met observatie; meestal is het blok geassocieerd 

met een achterwandinfarct en verdwijnt het vanzelf. Be-

treft het een tweede- of derdegraads blok, dan kan altijd 

nog een pacemaker worden ingebracht. Sinustachycardie 

en atriumfibrilleren of -flutter zijn meestal uitingen van 

myocarddisfunctie. De behandeling is gericht op onder-

steuning van het myocard en niet primair op de ritme-

stoornis.

Hartfalen. Bijna de helft van de patiënten met een acuut 

myocardinfarct heeft tekenen van myocarddisfunctie. 

Zeer frequent betreft dit een kortdurende decompensatie 

van de linkerkamer. Meestal is het geven van diuretica 

in deze situatie afdoende. Herstel treedt op doordat het 

myocard beter gaat pompen wanneer de ischemie is op-

geheven. Voor het behandelen van acuut hartfalen wordt 

verwezen naar paragraaf 15.4.1.

Voortgaande of recidiverende myocardischemie. Indien myo-

cardischemie na ongeveer twaalf uur niet verdwenen 

is (pijn, ecg-aspect) of na enkele dagen weer terugkeert 

(postmyocardinfarct angina pectoris), dan is in principe 

invasieve therapie geïndiceerd.

Over het algemeen wordt tijdens de acute fase van het 

myocardinfarct niet chirurgisch ingegrepen. Enkele indi-

caties zijn cardiogene shock door een papillairspierrup-

tuur of een ventrikelseptumruptuur. Harttamponnade 

door een myocardruptuur zou een goede indicatie zijn, 

maar meestal is er geen tijd meer om in te grijpen. De 

patiënt overlijdt te snel aan de tamponnade. In een iets 

latere fase kan een groot aneurysma of instabiele angina 

pectoris een reden voor operatief ingrijpen zijn.

Kernpunt

• Complicaties van het hartinfarct:

 − ritmestoornissen;

 − hartfalen;

 − recidiefischemie.

  Intermezzo 15.5 

Stamcellen en reparatie van het hart

Sinds kort zijn er aanwijzingen dat beschadigde harten 

(gedeeltelijk) gerepareerd kunnen worden. Het lijkt te 

gaan om beenmergcellen die via het bloed migreren 

naar het hart, en zich daar kunnen vormen tot delende 

hartspiercellen.
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om wandstandige trombi en embolisatie te voorkomen, 

hoewel voor de effectiviteit hiervan geen hard bewijs is 

geleverd. Er zijn wel aanwijzingen dat de combinatie van 

cumarinederivaten met acetylsalicylzuur beter is dan mo-

notherapie. Echter, patiënten worden tegenwoordig vaak 

ontslagen met minimaal 12 maanden clopidogrel in com-

binatie met acetylsalicylzuur en de additieve waarde van 

cumarinederivaten aan deze behandeling is niet onder-

zocht. Algemeen wordt aangenomen dat bij de combina-

tie van acetylsalicylzuur, clopidogrel en cumarine er een 

te hoog bloedingsrisico is; geadviseerd wordt maximaal 

twee van deze drie therapieën te geven.

Behandeling in de poliklinische fase In de poliklinische 

fase ligt de nadruk op revalidatie en preventie. Revalidatie 

begint in het ziekenhuis en wordt poliklinisch voortge-

zet, hetzij individueel met een oefenprogramma, hetzij in 

groepsverband onder leiding van een fysiotherapeut. Als 

regel is een inspanningsproef verricht vóór ontslag uit het 

ziekenhuis. Hierop voortbouwend wordt een oefensche-

ma opgesteld waarmee het inspanningsniveau geleidelijk 

wordt verhoogd, waardoor de patiënt weer zelfvertrou-

wen krijgt.

Behandeling van klachten in de postinfarctperiode 

geschiedt naar bevinden, met als opmerking dat angina 

pectoris in de eerste maanden van de herstelperiode na 

een acuut infarct als instabiele klacht wordt beschouwd. 

De kans op een re-infarct is aanzienlijk hoger dan bij een 

stabiele klacht. Betreft het een patiënt in een overigens 

goede toestand, dan is revascularisatie door middel van 

PCI of coronaire bypasschirurgie (CABG) noodzakelijk. 

Specifieke problemen die zich kunnen voordoen, zijn het 

postmyocardinfarctsyndroom en een aneurysma cordis. 

sen. Om het bed lopen volgt kort daarna, en na twee tot 

vier dagen moet de patiënt in principe vrij op de afdeling 

rondlopen. Voor ontslag zal hij ook het traplopen geoe-

fend hebben. Het is zeer belangrijk de lichamelijke activi-

teiten vanaf het begin geleidelijk uit te breiden. Een groot 

probleem is dat onnodige angst voor inspanning ontstaat. 

Dit kan worden voorkomen door uitleg, aanmoediging 

en bespreking van de gevolgen van het infarct voor de 

toekomst. Daarbij moeten ter sprake komen de mogelijk-

heden voor werkhervatting (met enige inschikkelijkheid 

bijna altijd mogelijk), revalidatie en seksueel functio-

neren. Een normaal levenspatroon behoort ongeveer 

twee maanden na het infarct weer mogelijk te zijn. Voor 

ontslag wordt een inspanningsproef gedaan ter bepaling 

van de prognose (normaal inspanningsvermogen met een 

juiste bloeddrukopbouw betekent een goede prognose) en 

ter opsporing van myocardischemie met angina pectoris 

en/of hartritmestoornissen. Omdat de (rest)functie van 

de linkerhartkamer de belangrijkste voorspeller is van 

de prognose, moet de kamerfunctie worden beoordeeld 

(echocardiogram).

Alvorens de patiënt naar huis gaat, wordt een behandel-

advies opgesteld met vooral een preventieve doelstelling. 

Indien de patiënt het verdraagt, wordt na ontslag een 

bètablokker geadviseerd (bijvoorbeeld metoprolol 50-100 

mg tweemaal daags of atenolol 50-100 mg eenmaal daags). 

Van deze behandeling is aangetoond dat de sterftekans 

in het eerste jaar na het myocardinfarct enkele procen-

ten daalt. Tevens wordt de prognose voor alle patiënten 

met een myocardinfarct (maar vooral bij patiënten met 

een groot infarct) beter wanneer een ACE-remmer wordt 

gebruikt. Progressieve verlittekening en kamerdilatatie 

(‘remodeling’) wordt daardoor verhinderd, en hiermee 

verlaagt men de mortaliteit, vooral weer bij grotere in-

farcten. Daarnaast is het geven van een ACE-remmer ter 

secundaire preventie zinvol gebleken bij alle patiënten 

met bewezen coronairsclerose, dus ook bij alle patiënten 

die een acuut MI hebben doorgemaakt. Bij patiënten met 

tekenen van decompensatio cordis na een MI is ook de 

toevoeging van een aldosteronreceptorblokker gunstig 

(voorbeelden: eplerenon en spironolacton). Ten slotte is 

een HMG-CoA-reductaseremmer (cholesterolverlager, 

statine) geïndiceerd bij alle patiënten na een acuut MI, 

onafhankelijk van het uitgangscholesterol.

Bij patiënten met ernstige linkerkamerdisfunctie ver-

laagt implantatie van een ICD (zie behandeling chronisch 

hartfalen, paragraaf 15.4.5) de kans op acute hartdood.

Antistolling heeft op de lange duur een preventieve 

waarde. Chronische (levenslange) trombocytenaggrega-

tieremmers in de vorm van acetylsalicylzuur worden in 

alle andere gevallen na de acute fase gegeven. De keuze 

tussen cumarinederivaten en trombocytenaggregatie-

remmers is namelijk niet duidelijk, zodat meestal voor 

de eenvoudigste therapie wordt gekozen. Bij grote in-

farcten met uitgebreide wandbewegingsstoornissen en/

of aneurysmavorming wordt vaak gestart met cumarinen 

Figuur 15.37 Echocardiografische opname van een aneu-

rysma cordis na een anteroseptaal myocardinfarct. Op deze 

apicale vierkameropname is een groot aneurysma (A) te zien 

aan de distale septale tot apicale zijde van het hart. 

A: aneurysma; LA: linkeratrium; LV: linkerventrikel; RA: rechte-

ratrium; RV: rechterventrikel; S: spontaan contrast (met dank 

aan dr. J.P.M. Hamer).
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gaande atrioventriculaire geleidingsstoornis, een hartblok. 

De ventriculaire ritmestoornissen bestaan uit ventriculaire 

extrasystolen (veelvoorkomend, eerder regel dan uitzon-

dering), ventriculaire tachycardie en ventrikelfibrilleren. 

De laatste twee ritmestoornissen zijn levensbedreigend en 

moeten onmiddellijk worden getermineerd.

Hartfalen met als uiting longstuwing komt zeer frequent 

voor in het beloop van het acute infarct. De symptomen zijn 

hypoxemie met dyspnoe, sinustachycardie, een derde hart-

toon, crepitaties over de longen en longvaatstuwing op de 

röntgenfoto.

Hartfalen met een te laag hartminuutvolume of cardiogene 

shock wordt soms in de vroege fase van het infarct gezien. 

Het moet niet worden verward met vroege hypotensie en 

bradycardie door vagusstimulatie. De kenmerken zijn 

sinustachycardie, een bleke, koud aanvoelende patiënt, 

transpirerend, soms mentaal in de war, een systolische 

bloeddruk lager dan 100 mmHg, hoge drukken in de arteria 

pulmonalis (wiggendruk hoger dan 20 mmHg) en een uri-

neproductie van minder dan 20 ml per uur. Het optreden 

van cardiogene shock is een teken van ernstige beschadi-

ging van het myocard, waarbij meer dan 40% van de wand 

van de linkerkamer geïnfarceerd is. De prognose hiervan is 

slecht. Behandeling bestaat uit acute PCI en hemodynami-

sche ondersteuning zoals intraveneuze inotropica of een 

intra-aortale ballonpomp (IABP). De oorzaak kan ook een 

rechterkamerinfarct zijn; hiervan is de prognose iets min-

der slecht.

De volgende complicaties kunnen zich eveneens voor-

doen.

 − Een arteriële embolie. Wanneer het endocardiale oppervlak 

van het geïnfarceerde gebied ook necrotisch is, zet zich 

hierop een trombus af. Dit kan aanleiding zijn tot een 

arteriële embolie, dus een cerebrovasculair accident, 

ischemische darm, anopsie enzovoort.

 − Een myocardruptuur, hetzij van het intraventriculaire 

septum, waardoor een ventrikelseptumdefect ontstaat, 

hetzij van de vrije wand, waardoor harttamponnade 

optreedt. De prognose hiervan is zeer slecht.

 − Een papillairspierruptuur, waardoor plotseling een ern-

stige mitralisklepinsufficiëntie ontstaat.

 − Een pericarditis als gevolg van necrose van het pericardi-

ale oppervlak van het myocard. Deze complicatie wordt 

gekenmerkt door pijn op de borst en pericardiaal wrij-

ven. Zij treedt vaak op van de tweede tot de vijfde dag na 

het acute incident en moet worden onderscheiden van 

een zich uitbreidend myocardinfarct.

 − Recidiverende myocardischemie of postinfarct angina pecto-

ris is een ernstige complicatie, die levensbedreigend kan 

zijn omdat het een voorbode kan zijn van een verdere 

uitbreiding van het necrotische gebied.

In het algemeen is het belangrijk de patiënt zo snel moge-

lijk te mobiliseren. Mobilisatie zal de kans op algemene 

complicaties van immobilisatie zoals longembolie en 

longontsteking aanmerkelijk verkleinen. Alleen ernstige 

Het postmyocardinfarctsyndroom (dressler-syndroom) 

treedt 1 à 2 weken tot maanden na het infarct op. Het wordt 

gekenmerkt door koorts en precordiale pijn, en vaak gaat 

het vergezeld van pericardiaal wrijven, pijn bij ademhaling, 

pleurawrijven of pleuravocht, leukocytose, hoge bezinking 

en antistoffen tegen hartspierweefsel. Het is een immuun-

reactie op necrotisch spierweefsel en is in principe zelfbe-

eindigend. Pleurodese, NSAID’s en colchicine zijn soms 

nodig om het herstel te bespoedigen. Een aneurysma cordis 

of ventrikelaneurysma (figuur 15.37) treedt op bij circa 10% 

van de patiënten en wordt soms begeleid door angina pecto-

ris, hartritmestoornissen of decompensatio cordis. Het niet-

contractiele aneurysmatische deel van de kamer puilt uit 

in de systole. Daardoor wordt de kamerdiameter groter, de 

wandspanning hoger en dus ook het zuurstofgebruik in het 

myocard dat nog wel contraheert. Het aneurysma is ook een 

substraat voor gevaarlijke kamertachycardieën. Omvangrijk 

onderzoek naar het nut van het verwijderen van een aneu-

rysma (aneurysmectomie) liet overigens geen evident voor-

deel zien wanneer deze ingreep wordt uitgevoerd.

Kernpunt

• Chronische medicamenteuze therapie postinfarct is 

een combinatie van middelen gericht tegen progres-

sie van sclerose (prognoseverbetering) en verminde-

ring van de klachten:

 − aspirine;

 − bètablokkade;

 − ACE-remming;

 − statinen;

 − aldosteronblokkers (bij postinfarcthartfalen);

 − goede behandeling eventuele andere aandoenin-

gen.

Beloop en complicaties Afgezien van de acute ventriculaire 

ritmestoornissen, wordt het beloop in de eerste fase van 

het myocardinfarct vooral bepaald door de grootte van het 

necrotische gebied, ofwel door de overblijvende pompfunc-

tie van het hart in de acute ischemische fase. Later is dat 

enigszins anders en komen individuele variaties meer op de 

voorgrond, zoals pre-existente ziekten (diabetes mellitus, 

overgewicht) en de lokalisatie van het infarct.

De vroege complicaties zijn ritmestoornissen en myocard-

disfunctie waardoor hartfalen ontstaat, met als uiting 

longstuwing (backward failure), of en veel erger, een te laag 

hartminuutvolume (forward failure).

De hartritmestoornissen van de acute fase kunnen supraven-

triculair en ventriculair zijn. De supraventriculaire stoor-

nissen zijn vaak een gevolg van hartfalen en moeten daarom 

als waarschuwing worden beschouwd voor het feit dat er 

iets mis is. Men ziet sinustachycardie, atriumfibrillatie, 

atriumflutter; daarnaast kan soms een sinusbradycardie op-

treden, vooral zeer vroeg in het beloop (vagusstimulatie), en 

bij ongeveer 5% van de patiënten is er een meestal voorbij-
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optreedt tijdens de inspanningsproef bij ontslag, terwijl 

de systolische bloeddruk met 30 mmHg of meer stijgt bij 

inspanning. De sterftekans zal 25% of meer bedragen indien 

geen inspanningsproef bij ontslag uit het ziekenhuis 

mogelijk is, of indien er verschijnselen van decompensa-

tio cordis zijn. Ingestelde therapie zal een weerspiegeling 

moeten zijn van het risico van de individuele patiënt.

In het eerste jaar na ontslag overlijdt circa 15% van de pa-

tiënten, en 25% in de eerste vijf jaar na ontslag. Ook deze 

sterfte is de laatste jaren lager geworden. Dit wordt toege-

wezen aan het effect van medicijnen die de ‘remodeling’ 

remmen, zoals ACE-remmers en bètablokkers, aan het 

gebruik van statinen en het toepassen van invasieve in-

grepen bij voortbestaan van myocardischemie. Verreweg 

het grootste aantal sterfgevallen, namelijk twee derde, 

vindt plaats in de eerste twee weken. Een slechtere prog-

nose zien we bij patiënten met grotere infarctgrootte, met 

hogere leeftijd, met eerder doorgemaakte infarcten, lang 

bestaande hypertensie, ritmestoornissen in de acute fase 

en verschijnselen van decompensatio cordis. Ook vrouwen 

hebben een hogere sterftekans dan mannen. Dit is mede 

een gevolg van het feit dat zij bij hun eerste myocardin-

farct gemiddeld tien jaar ouder zijn dan mannen (dus niet 

seksegerelateerd maar leeftijdsgerelateerd).

Casuïstiek 

• Een vrouw met angina pectoris en dyspnoe

• Mechanische complicaties door ischemische defec-

ten na een acuut myocardinfarct

• Complicaties van een niet-herkend hartinfarct

myocarddisfunctie, met bijpassende symptomen en 

bedreigende ritmestoornissen, is een reden om de mobi-

lisatie uit te stellen. Voorts is het van belang om alle nood-

zakelijke maatregelen ter secundaire preventie te nemen. 

Dit is ook het ideale moment om de patiënt te wijzen op 

de schadelijke effecten van het roken.

De grootste sterfte aan acute myocardischemie treedt 

op in de eerste uren na het myocardinfarct. Bij het optre-

den van een infarct overlijdt 25% van de patiënten plotse-

ling, dat wil zeggen: binnen een uur na het begin van de 

klachten, of kort daarna. In het ziekenhuis sterft 10% van 

degenen die worden opgenomen. Vroeger was de meest 

voorkomende doodsoorzaak een hartritmestoornis. Nu is 

de doodsoorzaak in negen van de tien gevallen hartfalen. 

Er is dan te veel myocardweefsel geïnfarceerd, waardoor 

onvoldoende pompfunctie over is om met het leven ver-

enigbaar te zijn.

Door de invoering van vroege reperfusietherapie met-

een na het ontstaan van de vaatocclusie (beperking van 

infarctgrootte), moderne antistollingstherapie (LMWH, 

aspirine, clopidogrel, glycoproteïne IIb/IIIa-remmers), 

behandeling met bètablokkers en andere nabelastings-

verlagende middelen (vermindering van ischemie) is de 

ziekenhuissterfte in de acute fase van het acute myocard-

infarct belangrijk afgenomen. De invloed van trombolyse 

wordt weergegeven in figuur 15.38; zowel de ziekenhuis-

sterfte als de sterfte later worden gunstig beïnvloed. Deze 

ziekenhuissterfte is nog verder afgenomen na het toepas-

sen van een primaire PCI (figuur 15.39). Bij ontslag uit het 

ziekenhuis is een risicostratificatie belangrijk. De sterf-

tekans is kleiner dan 1% in het eerste jaar na ontslag indien 

het een eerste myocardinfarct betreft, er geen ritmestoor-

nissen worden waargenomen en geen myocardischemie 
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Figuur 15.38 Overlevingscurve gedurende twaalf jaar van 

patiënten met een acuut myocardinfarct, opgenomen in het 

Dijkzigt Ziekenhuis Rotterdam. Aan 269 van de 533 patiënten 

werd streptokinase toegediend; de getallen geven het aantal 

patiënten aan dat op dat moment werd vervolgd. Het levens-

sparende effect in de ziekenhuisfase is duidelijk te zien, terwijl 

deze winst in de daaropvolgende jaren behouden blijft (naar: 

Van Domburg, proefschrift, 1998).

Figuur 15.39 Overlevingscurven gedurende zeven jaar van 

patiënten met een acuut myocardinfarct. Patiënten die werden 

behandeld met een primaire percutane coronaire interventie 

(PCI) (‘angioplasty’) hadden een (nog) betere overleving dan 

patiënten die werden behandeld met streptokinase (naar: Zijl-

stra et al., N Engl J Med. 1999;341:413-9).
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schaal: hoe lager het cholesterolgehalte, hoe beter. Een abso-

lute grens waarboven het serumcholesterolgehalte te hoog 

is, is niet te geven. Wel is aangetoond dat door verlaging 

van het serumcholesterol met cholesterolsyntheseremmers 

de incidentie van coronaire hartziekten wordt verminderd. 

Niet alleen bij diegenen die symptomatische coronairscle-

rose hebben (secundaire preventie), maar ook in de gewone 

bevolking, waar het om primaire preventie gaat. Een verla-

ging van het serumcholesterolgehalte van de Nederlandse 

bevolking is, gezien de huidige waarden, zeer wel mogelijk. 

Van de volwassenen heeft 15-25% een waarde van 6,5 mmol/l 

of hoger, terwijl bijna 5% een sterk verhoogde waarde van 

8 mmol/l of meer heeft. Op dit moment wordt eigenlijk bij 

alle patiënten met bewezen coronairlijden geadviseerd te 

starten met een statine. Voor adviezen en eventuele behan-

delwijzen wordt verwezen naar paragraaf 21.1.

Lichamelijke activiteit Regelmatige lichamelijke activiteit, 

bij voorkeur dagelijks te verrichten, heeft een gunstige 

uitwerking op de serumlipiden, de bloeddruk en de licha-

melijke conditie en het welbevinden. Het betreft dan niet 

noodzakelijkerwijs zware inspanning, ook een halfuur 

per dag in flink tempo wandelen heeft een gunstig effect.

Wanneer verschillende risicofactoren bij één persoon 

aanwezig zijn, wordt de kans op coronairsclerose sterk 

vergroot. De ongunstige risico’s moeten niet worden op-

geteld, maar met elkaar vermenigvuldigd. Een man van 

40 jaar met een sterk verhoogd serumcholesterolgehalte 

heeft in de komende zes jaar een kans om symptomati-

sche coronairsclerose te krijgen van 6%. Rookt hij, dan 

wordt die kans niet 6 + 3 = 9% maar 6 × 3 = 18%. Preventie-

ve maatregelen bij mensen met verschillende risicofacto-

ren zijn dus extra belangrijk, en bovendien zeer effectief. 

Hierop gebaseerd worden behandeladviezen gegeven 

wanneer er een hoog absoluut risico op een hartinfarct of 

beroerte bestaat. Hoe hoger het risico, hoe effectiever de 

therapie. Zo worden cholesterolsyntheseremmers over-

wogen bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie 

en bij personen met een combinatie van diabetes mellitus, 

hypertensie, hypercholesterolemie en een familiaire be-

lasting indien het risico de eerstkomende tien jaar hoog is.

De onveranderlijke risicofactoren Preventie is zeer belang-

rijk, maar daarmee zal de symptomatische coronairscle-

rose vooralsnog niet worden uitgebannen. In onze maat-

schappij zijn kennelijk enkele factoren aanwezig die op 

zichzelf het risico verhogen. Sommige kennen we, maar 

zijn niet te veranderen: het mannelijk geslacht, familiair 

voorkomen van coronairsclerose en diabetes mellitus. 

Vooral patiënten met diabetes mellitus hebben een zeer 

sterk verhoogde kans op cardiovasculaire complicaties. De 

kans op het krijgen van een myocardinfarct blijkt bij een 

patiënt met diabetes mellitus net zo groot te zijn als bij 

een patiënt die al een keer een myocardinfarct heeft door-

gemaakt, en daardoor al bekend is met coronairlijden.

15.6.5   Primaire en secundaire preventie van 

coronairsclerose

In het begin van de vorige eeuw overleed 10% van de Ne-

derlandse bevolking aan een cardiovasculaire oorzaak. 

In 1965 was dit cijfer gestegen tot 50%. Na 1965 is er een 

daling opgetreden. In 2001 was de sterfte ten gevolge van 

hart- en vaatziekten nog 35%, en in 2008 nog slechts 31%. 

Men schrijft dit gedeeltelijk toe aan preventieve maatre-

gelen. De belangrijkste risicofactoren voor coronairscle-

rose die zich voor primaire preventie lenen, zijn roken, 

bloeddruk, serumlipiden en lichamelijke inactiviteit.

Kernpunt

• Preventie van coronairsclerose:

 − roken staken;

 − bloeddruk verlagen;

 − serumcholesterol verlagen;

 − lichamelijke activiteit verhogen.

Roken Rokers hebben een tweemaal zo grote kans op het 

krijgen van ischemische hartziekten. Bijna 40% van de 

myocardinfarcten wordt toegeschreven aan het roken van 

sigaretten. In de afgelopen jaren is het percentage rokers 

onder de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder sterk 

afgenomen en wel van 60 naar 30%, terwijl bij vrouwen juist 

een stijging heeft plaatsgevonden van 30% in 1958 naar circa 

35% nu. Er ligt nog een belangrijke voorlichtende taak op 

dit gebied. Stoppen met roken betekent dat na ongeveer een 

jaar het risico van een niet-roker wordt verkregen.

Bloeddruk (zie ook hoofdstuk 13) De invloed van een ver-

hoogde bloeddruk op het krijgen van coronairsclerose is 

afhankelijk van de mate van verhoging. Tegenwoordig 

wordt steeds meer gekeken naar de systolische bloeddruk, 

omdat de diastolische bloeddruk afneemt bij het ouder 

worden en het stijver worden van de vaten. De laatste 

jaren zijn de waarden waarbij van hypertensie wordt ge-

sproken sterk omlaag gegaan. Tegenwoordig spreekt men 

van hypertensie bij een bij herhaling gemeten bloeddruk 

van hoger dan 140/90 mmHg. De Europese hypertensie-

richtlijn spreekt bovendien al van hoog-normale waarden 

bij een bloeddruk hoger dan 120/80 mmHg. Hoe hoger 

het algemene cardiovasculaire risico van een patiënt, hoe 

lager zijn bloeddruk zou moeten zijn. Bij patiënten met 

bewezen atherosclerose wordt in ieder geval geadviseerd 

te streven naar een bloeddruk lager dan 140/90 mmHg.

Normaliseren van de bloeddruk geeft vooral een sterke 

afname van de kans op cerebrovasculaire incidenten, maar 

een minder grote afname van de cardiale sterfte.

Serumlipiden Een verhoogd serumcholesterolgehalte hangt 

waarschijnlijk samen met het merendeel van de myocard-

infarcten in Nederland. Ook hier betreft het een glijdende 
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15.7.1   Aortaklep

Aortastenose

Definitie Aortastenose is een obstructie van de bloed-

stroom vanuit de linkerkamer door een subvalvulaire, 

valvulaire of supravalvulaire vernauwing. De obstructie 

van de bloedstroom dient ten minste 75% te zijn, voordat 

er belangrijke veranderingen in de circulatie optreden. 

Omdat een normaal ostiumoppervlak van de aortaklep 

bij een volwassen patiënt ongeveer 3-4 cm2 is, betekent 

dat een afname naar > 1,0 cm2 over het algemeen niet als 

een ernstige aortastenose wordt aangemerkt. In de meest 

recente Amerikaanse richtlijnen wordt een aortastenose 

met een klepopeningsoppervlak van > 1,5 cm2 beschouwd 

als gering en van 1,0-1,5 cm2 als matig. Bij een ostium-

oppervlak van < 1,0 cm2 wordt gesproken van ernstige 

aortastenose. De hoogte van het drukverval over de klep 

wordt niet beschouwd als de belangrijkste parameter om 

de ernst van de stenose in te schatten.

Etiologie Er zijn diverse oorzaken van aortastenose (tabel 

15.8). Veruit de meest voorkomende oorzaak van een aor-

tastenose bij volwassenen is een degeneratief verkalkings-

proces, dat de mobiliteit van de aortaklep aantast. Bij een 

patiënt jonger dan 30 jaar is een aangeboren afwijking de 

meest waarschijnlijke. Tussen de 30 en 70 jaar ziet men ver-

kalking van een in aanleg abnormale klep (meestal bicus-

pide in plaats van tricuspide), of een klep die is veranderd 

door doorgemaakt acuut reuma. De bicuspide klep ziet 

men vooral bij mannen, de late gevolgen van reumatische 

carditis bij vrouwen. Bij patiënten ouder dan 70 jaar ziet 

men vooral sclerose en verkalking van in aanleg normale 

kleppen. Bij volwassenen ziet men vooral valvulaire afwij-

kingen, terwijl bij kinderen en adolescenten ook sub- en 

supravalvulaire stenosen voorkomen. Hypertrofische car-

diomyopathie kan ook een subvalvulaire stenose veroorza-

ken (hypertrofisch obstructieve cardiomyopathie; HOCM).

Pathofysiologie Een geringe vernauwing in de uitstroom-

baan van de linkerkamer heeft weinig of geen effect op de 

functie van het hart. Is de opening teruggebracht tot een 

kwart van de normale, dan is er een ernstige belemmering 

van de bloedstroom. Dit veroorzaakt een drukbelasting 

voor de kamer, hetgeen hypertrofie van de hartspier ten 

15.7  Klepafwijkingen

Bij hartklepgebreken zijn lang niet altijd symptomen 

daarvan aanwezig. Integendeel, meestal bestaat er een 

lange periode zonder klachten. Er is dan een hemodyna-

misch evenwicht. Periodieke controle is noodzakelijk om 

vast te stellen dat er inderdaad een evenwichtstoestand is, 

zonder beschadiging van hart of longen ten gevolge van 

de compensatiemechanismen.

Tabel 15.8 Oorzaken van stenose en sclerose van de aortaklep.

stenose sclerose

klepopening vernauwd verdikt/verstijfd

leeftijd bij manifestatie 0-70 jaar > 70 jaar

oorzaak < 30 jaar: aangeboren afwijking
30-70 jaar: verkalking abnormale klep (vaak bicuspide klep)
> 70 jaar: degeneratieve verkalking van normale tricuspi-
de klep

unicuspide klep of bicuspide klep met fusie van een deel van 
de commissuur

Figuur 15.40 Schematische weergave van de drukcurven van 

het linkerventrikel en de aorta bij een aortaklepstenose met de 

gebruikelijke meetmethoden tijdens hartkatheterisatie en tij-

dens CW-doppler. Met CW-doppler wordt het grootste drukver-

schil gemeten dat tijdens de systole bestaat (peak simultane-

ous); met hartkatheterisatie wordt het verschil berekend tussen 

de hoogste drukken in de aorta en in het linkerventrikel (peak to 

peak). Als gevolg hiervan wordt met hartkatheterisatie een lager 

piekdrukverschil gemeten. 

Plv: druk in het linkerventrikel; HK: hartkatheterisatie (uit: 

Hamer en Pieper, Praktische echocardiografie, 2009).

doppler HK

peak to peak

peak simultaneous

Pa

Plv



15

508  Interne geneeskunde

op met, vooral bij jonge mensen, soms een lage systolische 

bloeddruk. De polsgolf heeft een trage stijging met een 

laat accent (pulsus parvus et tardus), terwijl boven de arte-

ria carotis een thrill kan worden gevoeld (figuur 15.41). Het 

hart is pas duidelijk vergroot als de aortastenose wordt ge-

compliceerd door linksdecompensatie. De ictus cordis ligt 

dan buiten de medioclaviculaire lijn. De ictus is heffend 

van karakter. Er is een ruitvormig mid/laatsystolisch ruw 

geruis te horen, het luidst in de derde intercostale ruimte 

links parasternaal met voortgeleiding naar de tweede 

intercostale ruimte rechts, en naar met name de linkerar-

teria carotis (zie figuur 15.2). Het geruis is ook hoorbaar 

aan de apex. Het wordt niet voortgeleid naar de axilla.

Ook boven de tweede intercostale ruimte rechts is vaak 

een thrill palpabel. De Franse benaming hiervoor is frémis-

sement. De tweede toon kan paradoxaal gespleten zijn, 

maar bestaat alleen uit een P2 wanneer de aortaklepslui-

ting niet hoorbaar is door verminderde beweeglijkheid 

van verkalkte klepbladen.

Aanvullend onderzoek Het elektrocardiogram toont in de 

regel een sinusritme en linkerkamerhypertrofie. Bij een 

ernstige stenose met zeer sterke spiermassatoename 

kan intraventriculaire geleidingsvertraging optreden, 

evenals atrioventriculaire geleidingsstoornissen. De 

thoraxröntgenfoto toont pas een vergroot hart wanneer het 

linkerventrikel gaat falen. Bij een congenitaal tweeslip-

pige klep komt vaak een poststenotische verwijding van 

de aorta ascendens voor. Met een echocardiogram kan de 

toename van spiermassa van de gehypertrofieerde linker-

kamer zichtbaar worden gemaakt. Van de aortaklep zelf 

kan – indien aanwezig – worden geregistreerd: verdikte 

klepbladen, verkalking, verminderde beweeglijkheid en 

gevolge heeft. Daardoor kan een diastolische disfunctie 

van de kamer optreden alvorens ook de systolische func-

tie wordt aangetast. Ten slotte raakt ook de systolische 

functie of pompfunctie van de kamer aangedaan en treedt 

systolisch hartfalen op.

Klinische presentatie De klassieke symptomen zijn moe-

heid, kortademigheid, angina pectoris en syncope. Ook 

plotse dood komt voor. Kortademigheid komt aanvanke-

lijk vooral voor bij inspanning en is dan een uiting van 

diastolische disfunctie. Later, wanneer er ook pompfunc-

tiestoornissen zijn, kan nachtelijke dyspnoe optreden, ter-

wijl uiteindelijk ook longoedeem kan voorkomen. Angina 

pectoris treedt op bij ongeveer de helft van de patiënten 

met een ernstige aortastenose, vaak in afwezigheid van co-

ronairsclerose. Er is dan een te grote vraag naar zuurstof 

in het gehypertrofieerde hart dat de druk moet opbrengen 

die vóór de klepvernauwing heerst. Het zuurstofaanbod 

is ook onvoldoende omdat de perfusiedruk relatief laag 

is, die immers wordt beheerst door de druk achter de 

vernauwing (figuur 15.40). Syncope bij inspanning zou 

kunnen ontstaan door reflectoire perifere vasodilatatie 

en bradycardie door activatie van (druk)receptoren in 

de linkerkamer. Ventrikeltachycardieën zijn echter ook 

beschreven als oorzaak van duizeligheid bij aortastenose. 

Het onvermogen tot verdere verhoging van het hartmi-

nuutvolume kan ook duizeligheid veroorzaken. Plotse 

dood is een gevreesde complicatie van aortastenose, die 

vooral voorkomt bij degenen die al angina pectoris of syn-

copale aanvallen hadden. De complicatie is waarschijnlijk 

het resultaat van ventrikelfibrilleren.

Lichamelijk onderzoek Bij lichamelijk onderzoek valt bij 

een ernstige aortastenose allereerst een kleine polsdruk 

1 2 1 2 1 2

hart

auscultatie

normaal aortastenose aortasclerose

Figuur 15.41 Gelijktijdige palpatie van de arteria carotis en auscultatie van het hart.

a Normale carotispolsgolf: een gladde stijging met ronde top. Aan het hart wordt een normale eerste en tweede toon geausculteerd. 

b Carotispolsgolf bij aortaklepstenose: de stijging is traag, terwijl er een trilling (thrill) is te voelen ten gevolge van turbulentie van het 

bloed. Bij auscultatie wordt een normale eerste toon gehoord, een zachte tweede toon en een vliegervormig systolisch geruis, ruw 

van karakter met een maximum in de tweede helft van de systole, dat reikt tot vlak voor de tweede toon. 

c Aortaklepsclerose: de carotisgolf is normaal, de harttonen zijn eveneens normaal. Bij auscultatie hoort men een vroegsystolisch, 

ruw, ruitvormig geruis met een maximum vroeg in de systole.

BA C
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is, maar het risico op significante complicaties met een 

kunstklep is zo’n 2-3% per jaar. Daarentegen is de prog-

nose bij een asymptomatische (ernstige) aortastenose 

(relatief) goed, zodat de voordelen van de operatie bij deze 

patiënten niet opwegen tegen de risico’s. 

De volgende patiënten komen volgens de Europese 

richtlijnen in aanmerking voor klepvervanging:

 − symptomatische patiënten met een ernstige aortaste-

nose (klepopeningsoppervlak < 1,0 cm2);

 − alle patiënten met een ernstige aortastenose die een 

coronaire bypassoperatie ondergaan;

 − alle patiënten met een ernstige aortastenose die een 

andere hartklepoperatie of een operatie aan de aorta 

ondergaan;

 − asymptomatische patiënten met een ernstige aortaste-

nose en als gevolg daarvan een linkerkamerejectiefrac-

tie van < 0,50;

 − ‘asymptomatische’ patiënten met een ernstige aorta-

stenose en een abnormale inspanningstest met symp-

tomen tijdens inspanning.

Bij de volgende patiënten wordt klepvervanging eveneens 

aangeraden, hoewel het bewijs minder duidelijk is:

 − patiënten met een matig-ernstige aortastenose (klep-

openingsoppervlak van 1,0-1,5 cm2) die een coronaire 

bypassoperatie, een andere hartklepoperatie of een 

aortaoperatie ondergaan;

 − asymptomatische patiënten met een ernstige aorta-

stenose met een verminderde linkerventrikelfunctie 

of met een abnormale respons tijdens inspanning (bij-

voorbeeld hypotensie).

Dit betekent dus dat zelfs bij asymptomatische patiënten 

met een klepopeningsoppervlak van minder dan 0,6 cm2 

en een goede linkerventrikelfunctie, klepvervanging niet 

wordt aangeraden. Echter, bij deze patiënten valt een in-

spanningsonderzoek te overwegen om het inspannings-

vermogen te objectiveren en om het bloeddrukverloop te 

evalueren.

Een andere optie is een ballondilatatie van de aortaklep. 

Bij ballondilatatie worden de verkleefde commissuren 

van de klep opengescheurd. Dit wordt echter nog slechts 

in enkele gevallen bij volwassenen gedaan om patiënten 

in een hemodynamisch betere situatie te krijgen om ver-

volgens een klepoperatie te kunnen uitvoeren. Dit van-

wege het frequent optreden van complicaties en de hoge 

recidiefkans. Echter, bij adolescenten en jongvolwassenen 

heeft deze optie een belangrijke plaats.

Sinds kort worden er tevens percutane aortaklepver-

vangingen verricht. Hierbij wordt, met behulp van ka-

theters die via de lies worden ingebracht, een aortaklep 

ontplooid ter plaatse van de bestaande aortaklep. Deze 

ingreep gaat gepaard met een hoge morbiditeit en mor-

taliteit, en is om die reden nog slechts voorbehouden 

aan patiënten die een onacceptabel risico hebben bij 

klepchirurgie.

eventueel een bicuspide klep. Berust de aortastenose op 

een sub- of supravalvulaire afwijking, dan kan dit ook 

met echocardiografie worden vastgesteld. Het doppleron-

derzoek maakt meting mogelijk van de stroomsnelheid 

in de uitstroombaan van de linkerkamer. Op deze wijze 

kan bij benadering het drukverval over de vernauwing 

worden berekend en daarmee het klepostiumoppervlak. 

Bij een slechte linkerventrikelfunctie kan er een relatief 

lage gradiënt worden gevonden bij een ernstige aortas-

tenose, omdat het ventrikel niet meer in staat is om een 

hoge druk op te bouwen. Bij hartkatheterisatie kan de 

druk in de hartkamer en de aorta worden gemeten (zie 

figuur 15.40), maar dit is alleen in bijzondere gevallen 

geïndiceerd. Indien het hartminuutvolume bekend is, 

kan uit het drukverval het klepostiumoppervlak worden 

berekend. Het belangrijkste doel van hartkatheterisatie 

is meestal om de kransslagaders zichtbaar te maken. Dit 

is vaak noodzakelijk om bij aanwezigheid van angin-

apectorisklachten coronairsclerose aan te tonen dan wel 

uit te sluiten. Wat betreft beoordeling van de klepfunctie 

worden tegenwoordig de echografisch verkregen data 

als voldoende zeker beschouwd, mits de kwaliteit van de 

registraties voldoende is.

Differentiële diagnose Aortastenose als klepafwijking 

moet worden onderscheiden van de zeldzame aangebo-

ren sub- en supravalvulaire stenose. De supravalvulaire 

aortastenose komt vrijwel alleen voor bij het syndroom 

van Williams. Bij jonge mensen kan het onderscheid tus-

sen een functioneel uitdrijvingsgeruis en lichte aorta- of 

pulmonalisstenose moeilijk zijn, terwijl bij ouderen 

klepsclerose in aanmerking komt. Echocardiografie met 

doppleronderzoek is hiervoor onontbeerlijk.

Natuurlijk beloop In de westerse wereld zijn een bicuspide 

aortaklep en klepsclerose de meest voorkomende oorza-

ken van aortastenose. Symptomen hiervan treden meestal 

laat op, respectievelijk op het veertigste tot vijftigste 

levensjaar en op oudere leeftijd. Zijn er eenmaal sympto-

men, dan is de levensverwachting sterk beperkt: gemid-

deld niet meer dan vijf jaar. Bij symptomatische patiënten 

is de kans op plotse dood 15-20% per jaar. Is eenmaal hart-

falen opgetreden, dan is de overlevingskans beperkt tot 

minder dan twee jaar. Het is belangrijk zich deze conse-

quenties van symptomen bij aortastenose te realiseren. Bij 

andere klepafwijkingen heeft het symptomatisch worden 

veel minder ernstige gevolgen voor de levensverwachting 

dan bij aortastenose.

Therapie De keuze van therapie wordt vooral bepaald 

door de aan- of afwezigheid van klachten. Dit kan moei-

lijk zijn, want de oudere patiënt wijt meestal moeheid 

en verminderd inspanningsvermogen aan de leeftijd. 

Asymptomatische patiënten met aortastenose behoeven 

in principe geen therapie. Hierbij dient te worden ge-

realiseerd dat de operatiemortaliteit weliswaar erg laag 
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door trauma, acuut reuma en invasief ingrijpen aan de 

klep. Chronische aorta-insufficiëntie ontstaat door de 

degeneratie van een in aanleg abnormale klep (bicuspide), 

door klepverkalking/verstijving, door endocarditis (acuut 

reuma, bacterieel of auto-immuun), door abnormaal 

steunweefsel zoals bij het syndroom van Marfan, en als 

laat gevolg van aortitis luetica.

Pathofysiologie De klepinsufficiëntie veroorzaakt een 

volumeoverbelasting van het hart. De linkerkamer zal 

gedilateerd zijn, meestal zonder dat de diastolische druk 

verhoogd is, althans in de asymptomatische fase. Bij chro-

nische aorta-insufficiëntie neemt uiteindelijk de contrac-

tiliteit van de hartspier af en ontstaat er een systolische 

disfunctie. Bij acute insufficiëntie wordt een normale 

linkerkamer plotseling overvuld. De kamer is meestal niet 

in staat dit extra volume op te nemen zonder diastolische 

drukverhoging, waardoor overvulling van de longvaten 

ontstaat.

Klinische presentatie De klachten bij aorta-insufficiëntie 

bestaan meestal uit kortademigheid bij inspanning of een 

verminderde inspanningstolerantie.

Lichamelijk onderzoek Er zijn tekenen van een groot sys-

tolisch slagvolume met snelle wegstroming. De polsdruk 

is hoog, de stijging van de polsgolf is steil en ook het 

dalende deel van de polsgolf is snel (figuur 15.42). Soms 

zijn de pulsaties zichtbaar in de nek en kan het gehele 

hoofd meeschudden (homo pulsans). De systolische druk 

is verhoogd, terwijl de diastolische druk laag is. In het 

algemeen geldt dat bij een polsdruk die lager is dan 55 

mmHg en een diastolische bloeddruk van 70 mmHg of 

hoger, de aorta-insufficiëntie niet ernstig is. Het hart is bij 

chronische belangrijke aorta-insufficiëntie vergroot, de 

apex cordis is palpabel buiten de medioclaviculaire lijn en 

heffend van karakter. Direct aansluitend aan de tweede 

toon is een hoogfrequent diastolisch decrescendogeruis 

hoorbaar, het luidst wanneer de patiënt zit, vlak naast 

het sternum links. Vaak is er een midsystolisch ruitvor-

mig uitdrijvingsgeruis dat wordt veroorzaakt door een 

relatieve aortastenose (tweede intercostale ruimte rechts 

en derde links). Extra auscultatoire fenomenen zijn het 

 austin-flint-geruis (diastolisch roulement aan de apex van 

het hart) en het dubbelgeruis van Duroziez (te horen bo-

ven de a. femoralis bij druk van de stethoscoop op het vat).

Aanvullend onderzoek Elektrocardiografisch wordt lin-

kerkamerhypertrofie gevonden. De thoraxröntgenfoto 

toont een vergroot hart. Het echocardiogram is bij uitstek 

geschikt om de gedilateerde linkerkamer zichtbaar te 

maken, terwijl ook het globale contractiepatroon kan 

worden beoordeeld. Door middel van scintigrafie kan op 

non-invasieve wijze de systolische pompfunctie vastge-

legd en periodiek vervolgd worden. Inspanningsonder-

zoek wordt regelmatig uitgevoerd om op objectieve wijze 

De plaats van medicamenteuze therapie is beperkt. In 

principe is bij een ernstige aortastenose medicamenteuze 

therapie gecontra-indiceerd. Toch is er een aantal uitzon-

deringen. Bij hartfalen wordt de gebrui kelijke behande-

ling voorgeschreven, maar bloeddrukverlagende medica-

tie moet zeer voorzichtig worden gedoseerd. Bij angina 

pectoris en ernstige aortastenose moet men zeer voorzich-

tig zijn met antiangineuze medicatie, omdat de verlaging 

van de bloeddruk risico’s met zich meebrengt.

Aorta-insufficiëntie

Definitie Aorta-insufficiëntie bestaat wanneer een ge-

deelte van het bloed dat in de systole voorwaarts wordt 

uitgepompt, tijdens de diastole weer terugstroomt van de 

aorta in de linkerkamer.

Etiologie Men onderscheidt een acute en een chronische 

aorta-insufficiëntie. De acuut ontstane aorta-insufficiën-

tie wordt meestal veroorzaakt door bacteriële endocar-

ditis of een dissectie van de aorta ascendens; zeldzamer 

1 2

Figuur 15.42 Palpatie van de arteria carotis en auscultatie 

van het hart bij een patiënt met een aortaklepinsufficiëntie. Er 

is een abrupt stijgende carotispolsgolf met spitse top en snelle 

daling. Bij auscultatie is er een vroeg- tot midsystolisch ruitvor-

mig geruis van geringe intensiteit (graad II/VI); aansluitend aan 

de tweede toon is er een hoogfrequent decrescendogeruis dat 

zacht is. 

1: eerste toon; 2: tweede toon.
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Kernpunten

• Aortaklepstenose is een veelvoorkomende klepaf-

wijking en behoeft vaak chirurgisch ingrijpen.

• Onbehandelde ernstige aortaklepstenose heeft een 

hoog risico op plots overlijden.

• De belangrijkste indicaties voor klepvervanging bij 

een aortaklepstenose zijn:

 − openingsoppervlak van minder dan 1 cm2;

 − een symptomatische stenose.

• Een acute aortaklepinsufficiëntie is meestal het 

gevolg van een bacteriële endocarditis of een dis-

sectie van de aorta ascendens en moet in principe 

altijd chirurgisch worden behandeld.

• Chronische aortaklepinsufficiëntie is meestal een 

gevolg van een afwijkende (congenitaal, verworven) 

aortaklep en moet vervolgd worden; timing van 

chirurgie is lastig.

Casuïstiek 

• Een vrouw met een souffle

• Aortastenose en intestinaal bloedverlies uit angiodys-

plasieën: klepvervanging een therapeutische optie

15.7.2   Mitralisklep

Mitralisstenose

Definitie Mitralisstenose is een stroombelemmering tus-

sen linkeratrium en linkerventrikel tijdens de diastole 

van de hartcyclus.

Etiologie Mitralisstenose is bijna altijd een gevolg van 

reumatische valvulitis. Zeldzaam is de aangeboren vorm. 

Het klinisch beeld kan ook zeer zelden ontstaan door een 

myxoom in de linkerboezem; de mitralisklep is dan ech-

ter normaal.

Pathofysiologie Door de reumatische ontsteking verkle-

ven de klepranden, waardoor het opengaan van beide 

klepdelen wordt belemmerd. Het normale klepostiumop-

pervlak bedraagt 4,5 tot 5 cm2. Een stroombelemmering 

treedt op wanneer het oppervlak verkleind is tot 2 cm2 of 

minder. Een verhoging van de druk in het linkeratrium 

is dan het gevolg. Aangezien de voorwaartse bloedstroom 

over de mitralisklep tijdens de diastole plaatsvindt, is 

ook de duur van de diastole bepalend voor de mate van 

stroombelemmering. Is de hartfrequentie hoog (inspan-

ning, koorts, zwangerschap), dan zal de drukgradiënt 

over de klep ook veel hoger zijn dan wanneer bij dezelfde 

persoon de hartfrequentie laag is. Op de lange duur kan 

pulmonale hypertensie ontstaan, die, mits tijdig vastge-

steld, meestal reversibel is.

de inspanningstolerantie te vervolgen. Hartkatheterisatie 

is vaak geïndiceerd wanneer wordt overwogen invasieve 

therapie toe te passen.

Differentiële diagnose Hiervoor komt alleen pulmona-

lisinsufficiëntie in aanmerking.

Natuurlijk beloop Het natuurlijke beloop bij acute ern-

stige insufficiëntie is infaust; vervanging van de aortaklep 

is aangewezen. Bij chronische insufficiëntie bestaat echter 

een lange asymptomatische fase. Bij asymptomatische pa-

tiënten met een normale linkerventrikelfunctie is de kans 

op het optreden van plotse hartdood zeer laag (< 0,2%/

jaar). Bij symptomatische patiënten is de kans op overlij-

den bijzonder hoog (> 10%/jaar).

Therapie Medicamenteuze therapie met vasodilaterende 

middelen is gericht op het vergroten van het slagvolume 

en de afname van de hoeveelheid terugstomend bloed. In 

dit verband zijn er studies gedaan met calciumantagonis-

ten, ACE-remmers, nitraten en hydralazine.

De bepaling van het optimale moment voor chirurgi-

sche therapie is moeilijk. De ingreep zou moeten plaats-

vinden voordat de linkerkamerfunctie irreversibel aan-

getast raakt. Wanneer de linkerkamer gedilateerd raakt 

bij normale inspanningstolerantie en normale systolische 

pompfunctie (ejectiefractie), is nauwkeurige controle na 

zes maanden gewenst. Zodra een van de parameters ver-

andert, is chirurgisch ingrijpen geïndiceerd. Toch komen 

alleen patiënten met een ernstige aortaklepinsufficiëntie 

in aanmerking voor klepvervanging. Bij minder ernstige 

vormen van aortaklepinsufficiëntie met symptomen dient 

altijd aan een andere oorzaak van de symptomen te wor-

den gedacht.

Volgens de laatste Europese richtlijnen komen de vol-

gende patiënten in ieder geval in aanmerking voor een 

aortaklepoperatie:

 − ernstige aortaklepinsufficiëntie met symptomen (dys-

pnoe, NYHA-klasse II, III, IV of angina pectoris);

 − ernstige aortaklepinsufficiëntie zonder symptomen, 

maar met een linkerventrikelejectiefractie < 0,50;

 − ernstige aortaklepinsufficiëntie bij patiënten die een 

coronaire bypassoperatie ondergaan of een operatie 

aan de aorta ascendens, of een andere klepoperatie.

Verder dient een aortaklepoperatie te worden overwogen 

bij asymptomatische patiënten met een linkerventrikel-

ejectiefractie < 0,50 en met een ernstige linkerventrikel-

dilatatie (einddiastolische diameter > 70 mm of een eind-

systolische diameter > 50 mm).

Gecombineerd aortakleplijden
Aortaklepstenose en aortaklepinsufficiëntie komen vaak 

in combinatie voor. Meestal overheerst een van beide 

afwijkingen. Het beeld wordt dan bepaald door de afwij-

king die hemodynamisch het belangrijkst is.
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Aanvullend onderzoek Het elektrocardiogram toont 

vaak linkeratriumhypertrofie (bij sinusritme) en rech-

terkameroverbelasting. Echocardiografie is het diag-

nostische onderzoek van keuze bij de evaluatie van een 

patiënt met een mitralisstenose. In de eerste plaats voor 

de diagnostiek (verminderde beweeglijkheid van de 

klepbladen en een klein mitralisklepostium) en in de 

tweede plaats voor de beoordeling van de ernst van de 

afwijking (verhoogde stroomsnelheid over de mitra-

lisklep kan worden gemeten door middel van doppler-

techniek). Tevens wordt de grootte van het linkeratrium 

nauwkeurig gemeten en wordt een indruk verkregen 

van de druk in de rechterkamer. Ten slotte kan door het 

bepalen van de systolische druk in het rechterventrikel 

de hemodynamische ernst van de stenose mede worden 

bepaald.

Differentiële diagnose Deze berust vooral op onder-

scheid ten opzichte van afwijkingen waarbij de snelle 

vullingsfase van de kamer hoorbaar is: mitraliskle-

pinsufficiëntie, anemie, groot ventrikelseptumdefect 

of atriumseptumdefect, austin-flint-geruis, zoals bij 

aorta-insufficiëntie opgewekt, en myxoom. Met behulp 

van echocardiografie is het onderscheid in alle hiervoor 

gemelde gevallen goed te maken ten opzichte van de 

vernauwde klep.

Natuurlijk beloop Mitralisstenose is een zeldzame aandoe-

ning geworden. Indien men aanneemt dat acuut reuma 

meestal voorkomt in de kinderjaren of in de adolescen-

tie, blijkt dat het in Europa ongeveer twintig jaar duurt 

voordat de afwijking zodanig ernstig is dat er klachten 

optreden. In de tropen is die periode veel korter. De klach-

ten zijn langzaam progressief en kunnen jaren bestaan 

zonder levensbedreigend te zijn. Op den duur ontstaat 

atriumfibrilleren, terwijl zonder profylactische antistol-

ling de kans op een systemische embolie zeer hoog is: 

mogelijk 20-40%. Klepchirurgie geeft een verbetering van 

de levensverwachting.

Therapie De farmacologische therapie is vooral gericht op 

verlaging van de veneuze overvulling en wordt effectief 

bereikt met de maatregelen zoals beschreven bij hartfa-

len: NaCl-restrictie en diuretica. De hartfrequentie kan 

worden verlaagd door bètablokkers of calciumantagonis-

ten. Bij atriumfibrilleren wordt bij geringe atriumdilata-

tie aanvankelijk gepoogd het sinusritme te herstellen; bij 

terugval geeft men digitalis en/of bètablokkade voor een 

optimale hartfrequentie. Patiënten met mitralisstenose en 

atriumfibrilleren en/of linkeratriumvergroting moeten 

antistollingsmiddelen gebruiken in de vorm van cumari-

nederivaten.

Invasieve therapie, in de vorm van ballonvalvuloplas-

tiek of chirurgisch ingrijpen, is geïndiceerd bij klachten 

die ondanks medicamenteuze therapie blijven bestaan en 

bij een mitralisklepostium van 1,5 cm2 of minder.

Klinische presentatie In de anamnese overheerst de klacht 

kortademigheid, vooral samengaand met inspanning. 

Vaak treedt ook algemene vermoeidheid op. Zelden is er 

pijn op de borst, die moeilijk te onderscheiden is van an-

gina pectoris. Is de kortademigheid aanvankelijk vooral 

gerelateerd aan periodes met hoge hartfrequentie, later 

kan zij ook in rust optreden, vooral wanneer er eveneens 

verschijnselen van rechtsdecompensatie zijn (enkeloe-

deem, vergrote lever, ascites). Hartkloppingen komen voor 

bij de ernstigere vormen van mitralisstenose. Paroxismaal 

atriumfibrilleren, soms gepaard gaand met syncope of he-

vige kortademigheid, en later chronisch atriumfibrilleren 

komen veel voor. Een gevreesde complicatie is een systemi-

sche embolie met halfzijdige verlamming of afasie.

Lichamelijk onderzoek Bij lichamelijk onderzoek worden 

soms paarsrode blosjes op de wangen gezien. De polsgolf 

is meestal normaal, de centrale veneuze druk is vaak 

verhoogd. Het hart op zichzelf is niet palpatoir vergroot; 

soms is de rechterkamerpulsatie te voelen juist links van 

het sternum of is de pulmonale component van de tweede 

toon palpabel. De opening van de klep is bij een soepele 

klep te horen als een aparte toon, de openingssnap, 

daarop volgt onmiddellijk het roulement: een rollend 

decrescendogeruis, laagfrequent, het luidst aan de apex 

van het hart, in linkerzijligging (figuur 15.43). De afstand 

tussen de aortasluitingstoon en de openingssnap; is een 

maat voor de ernst van de stenose: hoe korter de afstand, 

hoe hoger de druk in het linkeratrium en hoe belangrij-

ker de stenose. Wanneer een sinusritme aanwezig is, kan 

een presystolische aanzwelling van het geruis worden 

gehoord (zie figuur 15.4), dat verdwijnt bij atriumfibril-

leren (geen atriumcontractie dus geen late toename van de 

bloedstroom tussen atrium en ventrikel).

1 2 OS 1

1 2 OS 1

Figuur 15.43 Patiënt met een ernstige mitralisklepstenose. 

Bevindingen bij auscultatie aan de apex van het hart: luide eer-

ste toon, normale tweede toon, openingssnap, rollend, laag-

frequent geruis met zoals in a bij sinusritme een presystolische 

aanzwelling, en in b bij atriumfibrilleren geen presystolische 

aanzwelling van het geruis. 

1: eerste toon; 2: tweede toon; OS: openingssnap.

A

B
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voortgeleiding naar de axilla. Er wordt vaak een derde en 

soms een vierde toon gehoord (zie figuur 15.2). Over de 

longen kan crepiteren worden gehoord, passend bij links-

decompensatie. Soms bestaan er ook verschijnselen van 

rechtsdecompensatie.

Aanvullend onderzoek Het elektrocardiogram laat linker-

atriumoverbelasting zien en linkerkamerhypertrofie. De 

thoraxröntgenfoto toont een vergroot hart met promineren 

van linkeratrium en -ventrikel, overvulde longhili en, 

afhankelijk van de ernst van de klepafwijking, overvul-

ling van de longvasculatuur. Met het echocardiogram kan 

bij acute insufficiëntie vaak de oorzaak zichtbaar worden 

gemaakt. Bij de chronische vorm is deze techniek behulp-

zaam bij de bepaling van de grootte van linkerboezem 

en -kamer, bij de beoordeling van de linkerkamerfunctie 

en van de gevolgen die de afwijking heeft gehad voor de 

rechterzijde van het hart (pulmonale hypertensie, tricus-

pidalisinsufficiëntie). Scintigrafie wordt wel gebruikt om 

de ejectiefractie van de kamer te bepalen. Hartkatheteri-

satie is alleen geïndiceerd wanneer de echo/dopplergege-

vens onvoldoende uitsluitsel geven. Gezien het feit dat 

ischemische hartziekten zo vaak mitralisinsufficiëntie 

veroorzaken, wordt doorgaans ook coronairangiografie 

verricht, tenzij het een jonge patiënt betreft met een be-

kende ziekteoorzaak.

Differentiële diagnose Bij acute mitralisinsufficiëntie 

moet ook aan andere oorzaken voor ernstige plotselinge 

decompensatie worden gedacht, zoals ernstige aortaste-

nose en ventrikelseptumruptuur bij een acuut infarct.

Natuurlijk beloop Het beloop is zeer wisselend en wordt 

vooral bepaald door de veroorzakende afwijking. In het 

algemeen geldt dat de prognose ongunstig wordt beïn-

vloed door linkerkamerfunctieverlies en een groot regur-

giterend volume. Bij een klein regurgiterend volume en 

goede kamerfunctie kan de afwijking jarenlang bestaan 

zonder ernstige gevolgen.

Therapie De medicamenteuze therapie bij een acute mi-

tralisinsufficiëntie bestaat uit nitroprusside, eventueel 

in combinatie met inotropica (bij voorkeur dobutamine). 

Daarnaast kan een intra-aortale ballonpomp een afname 

geven van de afterload en daarmee een afname van het 

terugstromende bloed. Bij de behandeling van asymp-

tomatische chronische mitralisinsufficiëntie is er geen 

algemeen geaccepteerde medicamenteuze therapie. Bij 

een symptomatische mitralisinsufficiëntie is chirurgie de 

meest effectieve therapie. Atriumfibrilleren wordt (uiter-

aard) vaak gezien bij patiënten met een mitralisinsuf-

ficiëntie. De ventrikelrespons dient te worden geoptima-

liseerd met bètablokkers, calciumantagonisten, digoxine 

en/of amiodaron. Tevens dienen deze patiënten met cu-

marinederivaten te worden behandeld ter preventie van 

trombo-embolische complicaties.

Mitralisinsufficiëntie

Definitie Mitralisinsufficiëntie bestaat wanneer tijdens 

de systole bloed terugstroomt van de linkerkamer naar de 

linkerboezem.

Etiologie Men onderscheidt de acute en chronische in-

sufficiëntie. Acute mitralisinsufficiëntie kan ontstaan 

door een ruptuur van het klepophangapparaat (chordae 

tendineae; bij mitralisprolaps of -trauma, of van de pa-

pillairspier bij een acuut myocardinfarct) of van de klep 

zelf (bij endocarditis). Chronische mitralisinsufficiëntie 

komt tegenwoordig het meest voor als gevolg van papil-

lairspierdisfunctie bij ischemische hartziekten. Andere 

oorzaken zijn vroeger doorgemaakt acuut reuma, de-

generatieve ziekten van de klep zoals mitralisprolaps 

en bindweefselafwijkingen (bijvoorbeeld het syndroom 

van Marfan), en overrekking van het klepapparaat als 

geheel, zoals bij cardiomyopathie en lang bestaande 

systemische hypertensie. Ook een congenitale vorm 

komt voor, vaak in combinatie met een ostium primum 

atriumseptumdefect.

Pathofysiologie Bij acute mitralisinsufficiëntie treedt 

een plotselinge volumeoverbelasting op van een atrium 

met normale afmetingen. Dit geeft sterke overvulling en 

drukverhoging in de longvenen met ernstige linksdecom-

pensatie. Bij chronische mitralisinsufficiëntie neemt de 

volumebelasting van de boezem geleidelijker toe, zodat 

vergroting ontstaat zonder dat ook onmiddellijk de druk 

veel hoger wordt. De gevolgen zijn direct afhankelijk van 

de rekbaarheid (compliantie) van het atrium, de grootte 

van het regurgiterende volume en de mate waarin de 

linkerkamerfunctie bewaard blijft. Ook de nabelasting 

van de kamer is belangrijk: hoe hoger de nabelasting, hoe 

meer bloed er terugstroomt naar het atrium. Systemische 

hypertensie is dus een ongunstige factor. Jarenlang kan 

een redelijk evenwicht blijven bestaan, maar op den duur 

treedt falen op van de linkerkamer.

Klinische presentatie In de acute vorm van mitralisinsuf-

ficiëntie ontstaan plotseling hevige kortademigheid en 

longoedeem. Meestal is er een aanleiding waardoor het 

ziektebeeld beheerst wordt, zoals een myocardinfarct of 

een endocarditis. Het merendeel van de chordarupturen 

ontstaat zonder duidelijke aanleiding. Bij de chronische 

vorm zal geringe insufficiëntie geen klachten geven. Is het 

regurgiterende volume groter, dan treden klachten van 

linksdecompensatie op, respectievelijk kortademigheid 

bij inspanning, orthopnoe en uiteindelijk longoedeem. 

Chronische belangrijke mitralisinsufficiëntie gaat altijd 

gepaard met een grote linkerkamer. Het hart is dus ver-

groot naar links, de apex is heffend. Het geruis is kenmer-

kend: holosystolisch, hoogfrequent (maar bij chordarup-

tuur zo goed als altijd opvallend laagfrequent), punctum 

maximum aan de apex vooral in linkerzijligging, met 
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wordt een mitralisklepprolaps met of zonder lekkage bij 

zo’n 10% geconstateerd.

Klinische presentatie Het merendeel van de mensen met 

mitralisklepprolaps is asymptomatisch. Relatief vaak 

voorkomende klachten zijn atypische pijn op de borst, 

ventriculaire extrasystolen en supraventriculaire ritme-

stoornissen. Indien de geassocieerde mitralisinsufficiëntie 

aanzienlijk is, kan daardoor volumeoverbelasting met de 

erbij behorende klachten ontstaan.

Lichamelijk onderzoek Bij lichamelijk onderzoek kun-

nen bij auscultatie boven het hart een of meer systoli-

sche clicks gehoord worden. De click zal bij een kleiner 

linkerkamervolume (valsalva-manoeuvre of hogere 

hartfrequentie) meer naar voren in de cyclus schuiven. 

De click wordt vaak gevolgd door een mid/hoogfrequent, 

spoelvormig geruis, te horen tot aan de tweede toon, aan 

de apex vooral in linkerzijligging (zie figuur 15.4). De 

auscultatoire bevindingen wisselen vaak van moment tot 

moment, of van dag tot dag (figuur 15.44).

Aanvullend onderzoek Het elektrocardiogram is meestal 

normaal, evenals de thoraxröntgenfoto. Het syndroom is 

herkend sinds de invoering van echocardiografie, waar-

mee de uitbolling van de klep naar het atrium te zien is. 

Met doppleronderzoek kan bovendien de mitralisinsufficiën-

tie zichtbaar worden gemaakt. Hartkatheterisatie is meestal 

niet geïndiceerd bij deze afwijking, tenzij er veel klachten 

zijn over pijn op de borst. Dan wordt angiografie gebruikt 

om coronairvernauwingen uit te sluiten.

Differentiële diagnose Bij patiënten met borstpijnen zal 

coronaire pathologie worden overwogen. Het geruis moet 

worden onderscheiden van het geruis bij mitralisinsuf-

ficiëntie met een andere oorzaak, cardiomyopathie en 

aortastenose.

Natuurlijk beloop Bij het grootste deel van de patiënten 

met een mitralisprolaps is de prognose uitstekend. Alleen 

endocarditis vormt een risico, evenals volumebelasting 

van het hart indien het regurgiterende volume groot is. 

Soms bestaan er ernstige ritmestoornissen.

Therapie Het belangrijkst is de patiënten gerust te stellen 

en uit te leggen dat ondanks de pijn op de borst het ont-

staan van een myocardinfarct onwaarschijnlijk is. Van-

wege palpitaties is soms behandeling met een bètablokker 

aan te raden. Door de lagere hartfrequentie wordt het 

hart groter en kan de prolaps verminderen of verdwijnen. 

Valvuloplastiek of (in uitzonderingsgevallen) klepvervan-

ging is nuttig wanneer ondanks farmacologische behan-

deling hartfalen optreedt.

Chirurgische therapie betekent klepreconstructie 

( plastiek) of klepvervanging door een kunstklep. Over 

het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan een mi-

tralisklepplastiek, omdat zowel de perioperatieve als de 

postoperatieve morbiditeit en mortaliteit kleiner zijn dan 

bij klepvervanging. De peroperatieve mortaliteit is ver-

der afhankelijk van de klinische toestand van de patiënt. 

Acute chirurgie bij papillairspierruptuur in het beloop 

van een myocardinfarct heeft een hoog risico (circa 25%), 

terwijl dit voor een electieve operatie bij chronische mitra-

lisinsufficiëntie minder dan 4% is.

Mitralisklepprolaps

Definitie, etiologie en pathofysiologie Van een mitralisklep-

prolaps is sprake wanneer de mitralisklep tijdens de sy-

stole in gesloten toestand uitpuilt in het linkeratrium. De 

klep is te fors en/of te zwak aangelegd of de chordae zijn 

te lang, waardoor geen goede appositie van de klepslippen 

plaatsvindt en mitralisinsufficiëntie kan ontstaan. Dit 

laatste kan laat in de systole optreden (het click-murmur-

syndroom) of de gehele systole beslaan.

Pathologisch-anatomisch wordt dikwijls een myxoma-

teuze degeneratie van het mitralisklepweefsel gevonden. 

Soms zijn hierbij ook de chordae tendineae betrokken. Dit 

is de idiopathische vorm. Verder ziet men de afwijking als 

bijkomend fenomeen bij andere ziektebeelden (ischemi-

sche hartziekten, cardiomyopathie, syndroom van Mar-

fan). Al naar gelang de onderzoeksmethode varieert het 

voorkomen. In een gezonde populatie van jonge mensen 

liggend

staand

gehurkt

1 C 2 1

1 C 2 1

1 C 2 1

Figuur 15.44 Grafische weergave van de auscultatoire be-

vindingen aan de apex van het hart bij mitralisklepprolaps. De 

lengte van het geruis is afhankelijk van de vullingstoestand 

van het hart, hier gevarieerd door de lichaamshouding. Lig-

gend: grotere veneuze terugvloed, dus is het hart meer gevuld. 

Staand: de veneuze terugvloed is kleiner, dus is het hart minder 

gevuld. Gehurkt: de veneuze terugvloed en de perifere weer-

stand zijn toegenomen, dus is het linkerventrikel sterker gevuld. 

Ook de systolische click verandert van positie in de systole, al 

naargelang de vullingsgraad van het linkerventrikel. 

1: eerste toon; 2: tweede toon; C: systolische click.
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wordt. Specifieke rechtszijdige afwijkingen met tricuspi-

dalisinsufficiëntie zijn een congenitale afwijking (ebstein-

anomalie), reumatische afwijking, pulmonalisstenose 

en endocarditis zoals bij intraveneuze drugsgebruikers 

wordt gezien. Tricuspidalisinsufficiëntie bij een normale 

pulmonale druk wordt klinisch vaak langdurig goed 

verdragen. Bestaat er echter pulmonale hypertensie, dan 

ontstaan er wel klachten, vooral van rechtsdecompensatie.

Bij lichamelijk onderzoek vindt men opvulling van het 

x-dal van de veneuze jugularispols tot een positieve sys-

tolische pols toe. Daarnaast kan de centrale veneuze druk 

verhoogd zijn, maar dat gebeurt eigenlijk pas bij rechter-

ventrikelfalen. De eerste toon is normaal, de tweede com-

ponent (pulmonaal) van de tweede toon is vaak luid en er 

is een derde toon. Er kan een holosystolisch, bandvormig, 

hoogfrequent geruis worden gehoord, het luidst in de 

vierde intercostale ruimte links en rechts van het ster-

num. Dit geruis klinkt als dat van mitralisinsufficiëntie, 

maar kan in intensiteit variëren met de ademhaling. Tri-

cuspidalisinsufficiëntie is echter lang niet altijd hoorbaar.

De differentiële diagnose betreft mitralisinsufficiëntie 

en een ventrikelseptumdefect. De prognose wordt be-

paald door de afwijking die de tricuspidalisinsufficiëntie 

veroorzaakt. Aangezien die meestal in de linkerkant van 

het hart ligt, wordt daarnaar verwezen. Ook het therapeu-

tische beleid wordt daardoor beheerst. Specifiek voor de 

tricuspidalisklep is het chirurgisch ingrijpen, dat meestal 

een valvuloplastiek inhoudt, met gelijktijdige mitralis- of 

aortaklepchirurgie.

15.7.4   Pulmonalisklep

Pulmonalisklepstenose
Stenose van de pulmonalisklep is een congenitale afwij-

king. De klinische presentatie is bij geringe en matige ste-

nose meestal zonder symptomen, maar vaak is dan vanaf 

de kindertijd een geruis gehoord. Bij ernstige vernauwing 

ontstaat vaak bij de pasgeborene een acute situatie (kriti-

sche pulmonalisstenose). Is de klepvernauwing bij oudere 

patiënten ernstig, dan kan pijn op de borst bij inspanning 

optreden, evenals kortademigheid. Bij lichamelijk on-

derzoek kan links naast het sternum het rechterventrikel 

worden gevoeld tijdens de systole, een right ventricular 

heave. Aan de hartbasis wordt een ruw, ruitvormig midsys-

tolisch uitdrijvingsgeruis gehoord, het luidst links van het 

sternum in de tweede intercostale ruimte, met uitstraling 

naar de claviculae en de rug. Ook kan een thrill worden 

gepalpeerd daar waar het geruis het luidst is.

De differentiële diagnose omvat aortastenose, perifere 

stenose van de a. pulmonalis, ventrikelseptumdefect, atri-

umseptumdefect en het functionele systolische geruis. Het 

natuurlijk beloop is vrij goedaardig. Is de stenose bij jonge 

volwassenen gering (< 50 mmHg), dan treedt zelden pro-

gressie op. Matige stenose is vaak wel progressief. Is de ste-

nose ernstig (een gradiënt in rust van 80 mmHg of meer), 

dan wordt vaak een ballonvalvuloplastiek uitgevoerd.

Gecombineerd mitraliskleplijden
De combinatie van mitralisstenose en -insufficiëntie komt 

vaak voor bij een reumatische klepafwijking. Het beleid is 

niet anders dan voor elke afwijking op zichzelf, en ook de 

symptomen zijn niet verschillend.

Kernpunten

• Mitralisinsufficiëntie treedt meestal op in het kader 

van ischemische hartziekte.

• De ernst van een mitralisinsufficiëntie kan veelal 

echocardiografisch worden bepaald. Bij een ern-

stige symptomatische mitralisinsufficiëntie moet 

chirurgie worden overwogen, waarbij de voorkeur 

uitgaat naar een reparatie van de klep.

• Mitralisklepprolaps komt veel voor en het beloop is 

meestal gunstig. De ernst van de eventuele mitra-

lisinsufficiëntie bepaalt veelal de prognose.

Casuïstiek 

• Dyspnoe bij allochtone zwangeren door onver-

wachte mitralisklepstenose

15.7.3   Tricuspidalisklep

Tricuspidalisstenose
Tricuspidalisstenose is een vrij zeldzaam voorkomende 

obstructie van de voorwaartse diastolische bloedstroom 

van het rechteratrium naar het rechterventrikel. De meest 

voorkomende oorzaak is reumatische carditis. De stenose 

komt nooit geïsoleerd voor; de mitralisklep is ook altijd 

aangedaan. De verschijnselen zijn die van een instroom-

belemmering in de rechterharthelft: hoge veneuze druk, 

sterk vergrote lever, perifeer oedeem. Vermoeidheid en 

kortademigheid zijn persisterende klachten. De behande-

ling wordt over het algemeen ingesteld voor de mitra-

liskleplaesie; die van de tricuspidalisklep is secundair, 

want van minder klinisch belang. Is operatieve therapie 

geïndiceerd, dan wordt bij een ernstige tricuspidalisste-

nose een commissurotomie of klepvervanging verricht. 

Een tweede oorzaak voor tricuspidalisstenose is carcinoïd 

waardoor de klep verstijft en verdikt, vernauwd raakt en 

gaat lekken.

Tricuspidalisinsufficiëntie
Tricuspidalisinsufficiëntie is een terugstroom van bloed 

tijdens de systole van het rechterventrikel naar het rech-

teratrium. De meest voorkomende oorzaken van tricus-

pidalisinsufficiëntie liggen aan de linkerzijde van het 

hart. Wanneer de verhoogde druk in het linkeratrium 

(door welke oorzaak dan ook) een pulmonale hypertensie 

veroorzaakt, zal de rechterkamer een neiging tot dilate-

ren vertonen, waardoor de tricuspidalisklep insufficiënt 
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zijn een gewone foto en doorlichting van waarde.

Echocardiografie: het metaal in de kunstklep veroorzaakt 

harde echo’s en daardoor echoartefacten. Toch is het on-

derzoek waardevol om de kleppositie en het bewegings-

patroon te registreren. Met doppleronderzoek, precor-

diaal of bij mitraliskleppen vanuit de slokdarm, kan een 

eventuele stenose of lekkage worden aangetoond.

Hartkatheterisatie: bij een onbevredigende klinische 

toestand of plotselinge veranderingen kan invasief onder-

zoek noodzakelijk zijn, meestal om te beoordelen of een 

hernieuwde operatieve ingreep verbetering kan brengen.

Natuurlijk beloop In het algemeen geldt dat klepchirurgie 

een sterke verbetering van de hemodynamiek bewerkstel-

ligt en dat de levensverwachting toeneemt. Het voordeel 

van bioprothesen is dat geen antistollingsbehandeling 

noodzakelijk is. Het nadeel van bioprothesen is dat de le-

vensduur beperkt is. Na enkele jaren treedt fibrosering en 

verkalking van de klepvliezen op. Vooral bij jonge mensen 

kan na vier tot vijf jaar de klep alweer aan vervanging toe 

zijn, bij ouderen na ongeveer tien jaar. Bij de homografts 

kan dit zelfs nog sneller optreden.

De verwachte levensduur voor mechanische kleppen 

is hoog: ongeveer vijftien tot twintig jaar wanneer zich 

geen complicaties voordoen. De algemene conditie van 

de patiënt en daarmee ook zijn levensverwachting wordt 

dan sterker bepaald door de functie van de hartkamers en 

niet zozeer door de kunstklep op zich. De preoperatieve 

toestand, eventueel intraoperatief opgetreden myocardin-

farcering en latere veranderingen zijn dus bepalend voor 

het resultaat op lange termijn. Gevreesde complicaties bij 

kunstkleppen zijn trombusvorming, endotheelingroei en 

endocarditis.

Bij mechanische kunstkleppen is continue antistol-

ling absoluut geïndiceerd. Dat vormt een probleem bij 

zwangerschap, omdat cumarinederivaten teratogeen 

zijn en daarom in het eerste trimester vaak niet worden 

gebruikt. Antistolling wordt dan van de zesde tot en met 

de twaalfde zwangerschapsweek uitgevoerd met heparine 

subcutaan; dit moet altijd onder nauwkeurige controle 

van het antistollingseffect gebeuren. Ook dan is het risico 

op kunstkleptrombose hoger dan wanneer het cumarine-

derivaat wordt doorgebruikt.

Voorts is de kans op endocarditis groter dan normaal. 

Bacteriën hechten zich gemakkelijk op het lichaams-

vreemde materiaal en zijn moeilijk te bestrijden met 

antibiotica. Endocarditis op een kunstklep is dikwijls een 

reden voor vervanging van de klep. Endocarditisprofylaxe 

is dus van uitermate groot belang bij ingrepen die ge-

paard gaan met bacteriëmie, zoals kiesextracties.

Andere complicaties zijn paravalvulaire lekkage (de 

klepring is niet goed vastgehecht), mechanische breuk van 

de kunstklep (zeer zeldzaam) en hemolyse in de klep door 

mechanische beschadiging van erytrocyten.

Pulmonalisinsufficiëntie
Een subtiele (met echo/doppler zichtbare) pulmonalisin-

sufficiëntie heeft vrijwel iedereen. Belangrijke insufficiën-

tie van de pulmonalisklep treedt meestal op als gevolg van 

een operatie wegens pulmonalisstenose of tetralogie van 

Fallot, vooral als ook de klepring wijder werd gemaakt. 

Een andere oorzaak is pulmonale hypertensie met welke 

oorzaak dan ook. Een enkele maal kan pulmonalisinsuffi-

ciëntie door endocarditis ontstaan (intraveneuze drugsge-

bruikers). In zeldzame gevallen is carcinoïd de oorzaak.

De klinische presentatie wordt overschaduwd door het 

oorzakelijke hartlijden. Het geruis behorend bij pulmo-

nalisinsufficiëntie is een diastolisch decrescendogeruis, 

vast aan de tweede toon, midfrequent, en te horen langs 

de linker sternale rand. De pulmonalissluitingstoon is 

vaak luid (maar niet bij een tetralogie van Fallot) en soms 

palpabel. De differentiële diagnose omvat aorta-insuffi-

ciëntie (auscultatoir niet te onderscheiden) en persisteren-

de ductus Botalli. De prognose en behandeling worden 

bepaald door het veroorzakende lijden. 

15.7.5   Klepprothese

Definitie Iedere klep die wordt geïmplanteerd ter vervan-

ging van een oorspronkelijke klep is een klepprothese. 

Men onderscheidt bioprothesen en mechanische kunst-

kleppen. De bioprothesen zijn gemaakt van biologisch 

materiaal. Voorbeelden zijn de gedenatureerde varkens-

kleppen (Hancock) en getransplanteerde menselijke 

kleppen, de homografts. Mechanische kleppen werden 

vroeger gemaakt van metaal met kunststof bal (Starr Ed-

wards), tegenwoordig van metaal met kantelende kunst-

stofplaatjes als deurtjes (Björk Shiley St. Jude enzovoort).

Alle kunstkleppen, behalve homografts, hebben een 

kleiner ostium dan de oorspronkelijke klep. Bij een voor-

waartse bloedstroom over de klep ontstaat daardoor een 

drukgradiënt. Bij sommige kleppen in bijvoorbeeld de 

aortapositie is een drukgradiënt van circa 30 mmHg ge-

bruikelijk. Ook zijn alle kunstkleppen in meer of mindere 

mate insufficiënt. Een lichte lekkage bij het dichtklappen 

behoort bij de normale functie.

Kliniek Ieder type kunstklep heeft specifieke kenmer-

ken. Het is belangrijk dat de drager daarmee vertrouwd 

raakt. Zo zullen mechanische kleppen voor de drager 

hoorbaar zijn. Verandert het geluid, dan kan dit wijzen op 

disfunctie en is er reden voor onderzoek. Bij lichamelijk 

onderzoek zijn de bevindingen eveneens afhankelijk van 

het type klep. Goede verslaglegging direct na de operatie 

vormt de referentie voor latere bevindingen.

Aanvullend onderzoek Thoraxröntgenfoto: niet alle delen 

van de klepprothese zijn radio-opaak. De klepring is dit 

doorgaans wel (behalve bij de zogenoemde stentloze 

bioprothese) en de klepdeurtjes van mechanische kunst-

kleppen tegenwoordig ook. Bij vermoeden van klepbreuk 
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hoge dosis penicilline. Daarna is preventie zeer belangrijk 

gebleken. Toekomstige infecties met groep A-strepto-

kokken worden vermeden door maandelijkse intramus-

culaire injecties van 1,2 miljoen E benzathinepenicilline 

of dagelijkse inname van hetzij penicilline V (2 × 250 mg) 

of sulfadiazine (1 g). De reumaprofylaxe wordt begonnen 

in aansluiting aan de ziekteperiode en wordt minimaal 

gedurende vijf jaar voortgezet. Bestond er ten tijde van 

het reumatische proces carditis, dan behoort de profylaxe 

tot in de volwassen leeftijd te worden voortgezet en mis-

schien is levenslange toediening het meest veilige advies. 

Kernpunten

• Rechtszijdige klepafwijkingen (afwijkingen aan de 

pulmonalis- en de tricuspidalisklep) zijn zeldzamer 

en komen soms nogal eens voor in het kader van 

complexe congenitale hartaandoeningen.

• Chirurgische correctie van klepafwijkingen kan door 

middel van klepreparatie (plastiek) of klepvervan-

ging (bioklep of kunstklep). In het laatste geval is 

levenslange antistolling geïndiceerd.

Casuïstiek 

• Een kind met merkwaardige bewegingen: chorea 

van Sydenham

15.8  Ziekten van het endocard

15.8.1   Infectieuze endocarditis

Definitie Infectieuze endocarditis is een ontsteking van 

het endocard of van hartkleppen die tevoren meestal 

abnormaal waren. Men onderscheidt een fulminant verlo-

pende acute vorm en de trage vorm, de endocarditis lenta 

(subacute endocarditis). Tevens komt non-infectieuze 

endocarditis voor, waarbij steriele vegetaties worden ge-

zien, die bestaan uit trombocytenaggregaten, op plaatsen 

waar het endocard beschadigd is. Deze vorm van endocar-

ditis komt voor bij ernstig zieke, uitgeteerde patiënten en 

wordt marantische endocarditis genoemd.

Etiologie Infectieuze endocarditis ontstaat meestal bij 

een pre-existente afwijking (tabel 15.9). Dit zijn vooral 

hartaandoeningen die gepaard gaan met hoge stroom-

snelheden van het bloed, zoals ventrikelseptumdefect, 

open ductus Botalli, en aorta- of mitralisklepafwijkingen. 

Een kunstklep vormt een extra risicofactor. Endocarditis 

aan de rechterzijde van het hart is zeldzaam, behalve bij 

intraveneus spuitende verslaafden.

15.7.6   Acuut reuma

Acuut reuma (zie ook paragraaf 22.7.5) ontstaat in aanslui-

ting op een infectie met bètahemolytische streptokokken 

uit groep A (bovenste luchtwegen, roodvonk). De inci-

dentie van de ziekte is in West-Europa en Noord-Amerika 

sterk afgenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van hy-

giënischer leefomstandigheden en van uitgebreid antibio-

ticagebruik. In de landen ten zuiden van de Middellandse 

Zee en in de tropen komt acuut reuma nog zeer frequent 

voor. Wereldwijd blijkt het de meest voorkomende oor-

zaak van afwijkingen aan de hartkleppen. In Nederland 

komen vooral de latere gevolgen van acuut reuma voor bij 

ouderen en dan in het bijzonder bij de allochtone bevol-

king.

Etiologie Het ontstaansmechanisme is niet geheel dui-

delijk. De meest gangbare hypothese is een abnormale 

immuunrespons op antigenen van de groep A-streptokok, 

waardoor een pancarditis kan ontstaan.

Klinische presentatie en diagnostiek Acuut reuma is een 

klinische diagnose die wordt gesteund door laboratori-

umbevindingen. Onder de pancarditis wordt een proces 

verstaan waarbij het pericard, het myocard en het endo-

card zijn betrokken. Het proces kan fulminant verlopen, 

zelfs met verschijnselen van hartfalen, maar meestal is er 

een veel subtieler ziektebeeld, met bijvoorbeeld sinusta-

chycardie, een mitralisinsufficiëntiegeruis, extra hartto-

nen of pericardiaal wrijven.

Voor de diagnose zijn de kenmerken van Jones gefor-

muleerd: vijf hoofdkenmerken en vijf bijkenmerken. De 

diagnose kan alleen worden gesteld wanneer twee hoofd-

kenmerken of een hoofd- en twee bijkenmerken aanwezig 

zijn én wanneer er aanwijzingen zijn voor een vooraf-

gaande streptokokkeninfectie (keelkweek, roodvonk, 

stijgende antilichaamtiter). De hoofdkenmerken zijn 

carditis, artritis (in de grote gewrichten en verspringend), 

chorea minor (sydenham-chorea of sint-vitusdans), ery-

thema marginatum en subcutane noduli van Aschoff. De 

bijkenmerken zijn voorafgaand acuut reuma, koorts, ver-

hoogde bezinkingssnelheid van de erytrocyten, verlengde 

atrioventriculaire geleiding op het ecg en gewrichtspijn. 

In de anamnese van patiënten met een klepafwijking, 

pathologisch-anatomisch reumatisch in origine, is toch 

vaak maar bij 50% een episode met acuut reuma te her-

kennen. Kennelijk verloopt de ziekte vaak subklinisch. De 

klepafwijking ontstaat overigens dikwijls pas jaren na de 

acute episode en betreft bij voorkeur de mitralisklep.

Therapie De ernst van de ziekte hangt af van de hevigheid 

van de carditis; de behandeling bestaat uit bedrust en 

toediening van salicylaten. In zeldzame gevallen zijn cor-

ticosteroïden noodzakelijk. Een essentieel onderdeel is de 

uitbanning van de eventueel nog aanwezige streptokok. 

Hiertoe wordt gedurende tien dagen behandeld met een 
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Door de ontsteking kan de betrokken klep gedestrueerd 

worden, zodat bijvoorbeeld een klepruptuur optreedt. 

De klep wordt dan plotseling sterk insufficiënt. Verloopt 

het ontstekingsproces trager, dan ontstaat de klepbescha-

diging geleidelijker. Ook kunnen de vegetaties zo groot 

worden dat de bloedstroom wordt belemmerd of het 

groeisel afbreekt met als gevolg een (septische) embolie. 

Uitbreiding van de infectie in het myocard of in de arte-

riewand kan leiden tot geleidingsstoornissen, abcessen of 

mycotische aneurysmata.

Klinische presentatie De klinische bevindingen kunnen 

worden ondergebracht in drie groepen: uitingen van de 

infectie, uitingen van de vaat- of hartafwijking en uitin-

gen van immunologische reactie op de infectie. De acute 

endocarditis presenteert zich als een sepsis, en wel door 

een ernstige ziekte met hoge koorts en koude rillingen. 

Daarnaast kan als uiting van de hartafwijking hartfalen 

optreden, dat vaak snel ontstaat en ernstig is, en eventueel 

wordt veroorzaakt door klepruptuur of disfunctie van een 

kunstklep. De bloeddruk kan laag zijn door de klepin-

sufficiëntie en het hartfalen, maar ook als gevolg van de 

sepsis. Acuut ingrijpen is dan noodzakelijk. De patiënt is 

in korte tijd zo ziek geworden dat ziekenhuisopname en 

soms acute klepchirurgie onvermijdelijk zijn.

Endocarditis lenta daarentegen is een sluipend pro-

ces dat weken tot maanden kan bestaan voor het wordt 

herkend. Veelvoorkomende klachten zijn het gevolg van 

de infectie: koorts, nachtzweet, verminderde eetlust, 

vermoeidheid en gewichtsverlies. De temperatuur is 

soms slechts licht verhoogd. De klachten worden vaak als 

‘griep’ beschreven, maar dan een griep die niet overgaat. 

Bijkomende symptomen zijn spierpijn, gewrichtspijn en 

hoofdpijn.

Uitingen van de hartafwijking zijn in de anamnese 

zeldzaam. Bij lichamelijk onderzoek zijn er geen speci-

fieke afwijkingen en moet het meer in de combinatie van 

bevindingen worden gezocht. Veelvoorkomende afwij-

kingen zijn bloedarmoede, petechiae, splinterbloedingen 

in het nagelbed, horlogeglasnagels, retinabloedingen, 

splenomegalie, naast afwijkingen van het hart. De cardi-

ale afwijkingen worden bepaald door de plaats waar de 

infectiehaard is; ze kunnen variëren van een niet-specifiek 

systolisch stroomgeruis tot dat van een ernstige klepin-

sufficiëntie. Ernstige complicaties zijn hartfalen, meestal 

De theorie over de ontstaanswijze van infectieuze endo-

carditis is als volgt. De verstrekte bloedstroom (de zoge-

noemde jet stream) beschadigt het endotheel, waardoor op 

die plaats een trombus ontstaat. Dit is de fase van de non-

bacteriële trombotische endocarditis. Wanneer door een 

of andere oorzaak bacteriëmie ontstaat, kunnen bacteriën 

zich aan de trombus hechten en zich daarin vermenigvul-

digen.

De veroorzakers van endocarditis zijn doorgaans de 

normaal op of in het lichaam voorkomende bacteriën. 

De vergroenende streptokokken worden het meest als 

verwekker gevonden; de bron moet dan worden gezocht 

in de mond-keelholte, in het bijzonder het gebit. Het 

zijn weinig virulente bacteriën die zich echter goed 

kunnen hechten aan de trombus op het endotheel. De 

ontsteking verloopt daardoor langzaam (endocarditis 

lenta). Een veel virulentere bacterie, die sneller deelt 

en meer toxinen maakt en daardoor een veel ernstigere 

ziekte veroorzaakt, is de Staphylococcus aureus. Andere 

veel gevonden verwekkers zijn genoemd in tabel 15.10. 

De infectiebron kan vaak niet worden vastgesteld. Ge-

zien het soms lange interval tussen de bacteriëmie en 

de herkenning van de ziekte, en het vaak onbetekende 

voorval dat de bacteriëmie veroorzaakte, is dat niet 

verwonderlijk. Bij een infectie met Streptococcus viridans 

moet altijd worden gedacht aan een ingreep in de mond-

holte, meestal tandheelkundig. Toch kan dat bij minder 

dan 15% van de patiënten teruggevonden worden in 

de anamnese. Bij Staphylococcus aureus moet de porte 

d’entrée in de huid worden gezocht. Streptococcus faecalis 

en Streptococcus bovis zijn afkomstig uit de darm; bij S. 

bovis is dan vaak een colontumor in het spel.

Pathofysiologie Bij bacteriële endocarditis bestaat een op-

hoping van fibrine, trombocyten en bacteriën op de plaats 

van het beschadigde endotheel; dit wordt een vegetatie 

genoemd. Daardoor wordt de bacterie als het ware afge-

schermd van leukocyten en eventuele antibiotica, hetgeen 

de behandeling bemoeilijkt.

Tabel 15.9 Situaties waarin de kans op infectieuze 
endocarditis verhoogd is.

klepprothesen

hartafwijkingen: 
 − ventrikelseptumdefect
 − aortaklepinsufficiëntie/-stenose
 − mitralisklepinsufficiëntie/-stenose
 − open ductus Botalli
 − coarctatio aortae
 − cardiomyopathie

leeftijd > 70 jaar

intraveneus drugsgebruik

verlaagde immuniteit (hiv-infectie)

Tabel 15.10 Veelvoorkomende verwekkers van 
endocarditis, met plaats van herkomst.

endocarditis lenta herkomst

Streptococcus viridans bovenste luchtwegen, mond

Streptococcus faecalis darm, tractus urogenitalis

Staphylococcus epidermidis huid

schimmels (Candida) huid, slijmvliezen
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dan is chirurgisch ingrijpen noodzakelijk. Het natuur-

lijke beloop van endocarditis was altijd fataal tot de peni-

cillinen beschikbaar kwamen. Na het beëindigen van de 

antibiotische behandeling moeten na enkele dagen weer 

bloedkweken worden afgenomen. Tegenwoordig is in-

fectieuze endocarditis nog steeds een ernstige ziekte met 

een geschatte mortaliteit van 25% bij ontsteking van een 

natieve klep en van 30-40% wanneer het een kunstklep 

betreft. Na succesvolle bestrijding van de infectie kunnen 

complicaties optreden door destructie en verbindweefse-

ling van de klep. Ernstige lekkage van de klep kan hiervan 

het gevolg zijn, zodat alsnog chirurgische vervanging 

noodzakelijk is.

Profylaxe In 2009 zijn de richtlijnen voor antibiotica-

profylaxe tegen endocarditis sterk aangepast. Hoewel 

endocarditis een zeer ernstige aandoening is, is het bewijs 

dat antibioticaprofylaxe leidt tot minder gevallen van 

infectieuze endocarditis zeer gering. Om die reden wordt 

profylaxe nog slechts aanbevolen bij de groep patiënten 

met het hoogste risico op een infectieuze endocarditis. 

Deze risicogroepen staan beschreven in tabel 15.11.

De Nederlandse Hartstichting heeft voor de profylaxe 

een handleiding uitgegeven. Zo wordt bijvoorbeeld een 

dosis van 3 g amoxicilline p.o. geadviseerd 30 tot 60 mi-

nuten voor ingrepen aan het gebit (vullen, schoonmaken, 

extractie) als bescherming tegen streptokokken uit het 

gebit. Patiënten die allergisch zijn voor penicilline, krij-

gen in dat geval erytromycine. Al naar gelang het gebied 

waar de ingreep plaatsvindt, varieert de verwachte bacte-

riepopulatie. De antibiotica worden hieraan aangepast. 

Bij endocarditisprofylaxe wordt gestreefd naar een kort-

durende hoge bloedspiegel van het antibioticum ten tijde 

van de verwachte bacteriëmie. Daarmee wordt voorkomen 

dat de bacteriën zich hechten aan de afwijking in het 

hart en zich gaan vermenigvuldigen. De antibioticagift is 

eenmalig of kortdurend. Dat is geheel anders bij de reu-

maprofylaxe, waarbij wordt gestreefd naar een continue 

bescherming tegen streptokokkeninfectie in de mond-

door structurele afwijkingen in het hart, en systemische 

septische embolie. Afhankelijk van de plaats waar de em-

bolie terechtkomt, variëren de symptomen. Vooral een 

cerebrale embolie kan ernstige gevolgen hebben. Tevens 

kan als immunologische reactie vasculitis en glomerulo-

nefritis optreden.

Diagnose Infectieuze endocarditis is een klinische diag-

nose waaraan altijd gedacht moet worden bij de combina-

tie anemie, koorts en een geruis aan het hart. Een endocar-

ditis moet altijd worden overwogen bij:

 − hartgeruis;

 − koorts.

Er dient altijd een aantal bloedkweken te worden ingezet. 

Bloedkweken die positief zijn, ondersteunen de diagnose, 

maar vooral bij voorafgaand antibioticagebruik zijn de 

kweken soms negatief. Overige laboratoriumbevindin-

gen kunnen zijn: verlaagd hemoglobinegehalte van het 

bloed, verhoogde bezinkingssnelheid van erytrocyten, 

leukocytose en erytrocyturie en erytrocytencilinders. In 

het bloed zijn vaak immuuncomplexen aantoonbaar. Het 

echocardiogram is van waarde om de onderliggende hart-

afwijkingen zichtbaar te maken en om vegetaties aan de 

kleppen op te sporen. Het niet zichtbaar zijn van vegeta-

ties sluit een endocarditis echter niet uit!

Differentiële diagnose De belangrijkste differentieeldi-

agnostische ziekten zijn septikemie zonder endocarditis 

en infectie elders in het lichaam. Hoewel acuut reuma in 

Nederland niet vaak meer voorkomt, kan het toch moei-

lijk zijn te differentiëren van infectieuze endocarditis.

Behandeling Bij ziekenhuisopname moet bij acute en-

docarditis in korte tijd een drietal bloedkweken worden 

afgenomen, waarna men met antibiotische therapie be-

gint. Bij subacute endocarditis wordt de eerste dagen een 

zestal bloedkweken afgenomen. Blijven die negatief (bij-

voorbeeld door voorafgaande antibiotische behandeling), 

dan worden na een week weer drie bloedkweken afge-

nomen. De behandeling van endocarditis is afhankelijk 

van de vermoedelijke verwekker bij acute endocarditis, 

of van de gevonden verwekker bij subacute endocarditis. 

De gevoeligheid voor antibiotica bepaalt de keuze van de 

therapie; er wordt een bactericide middel gekozen. De 

wijze van toediening is altijd intraveneus, althans in aan-

vang. De duur van de behandeling is meestal zes weken. 

Complicaties tijdens de behandeling zijn hartfalen, sep-

tische embolie en mycotische aneurysmata. Indien geen 

verbetering optreedt door antibiotische behandeling, dan 

is de verwekker resistent tegen het gegeven middel of kan 

het antibioticum niet doordringen in de infectiehaard. 

In het laatste geval is chirurgische therapie noodzakelijk. 

Dat is ook het geval bij endocarditis op een kunstklep. Er 

kan een zodanige structurele schade aan het hart ontstaan 

(bijvoorbeeld klepruptuur) dat hartfalen optreedt; ook 

Tabel 15.11 Patiënten voor wie endocarditisprofylaxe 
geïndiceerd is.

eerder doorgemaakte endocarditis

hartklepprothese (inclusief bioprothese, allograft en conduit)

bepaalde aangeboren hartafwijkingen:*
 − onbehandelde cyanotische hartafwijkingen
 − met shunts of conduits gepallieerde cyanotische hartafwijkingen
 − volledig gecorrigeerde hartafwijking met gebruikmaking van 

 prothesemateriaal, alleen gedurende de eerste zes maanden na 
behandeling**

 − behandelde aangeboren hartafwijking met restafwijking ter 
plekke van een patch of device waardoor endothelialisatie wordt 
 belemmerd

* Met uitzondering van beschreven condities wordt antibiotische pro-
fylaxe niet meer aanbevolen voor alle overige vormen van aangeboren 
hartafwijkingen. 
** Profylaxe aanbevolen omdat endothelialisatie van prothesemateriaal 
plaatsvindt binnen zes maanden na de behandeling.
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15.9.1   Myocarditis

Bij myocarditis wordt een aspecifieke ontstekingsreactie 

gevonden in het myocard. De ontsteking treedt vaak op 

als begeleidend verschijnsel van vooral virale infecties 

(bijvoorbeeld influenza, mazelen, bof, poliomyelitis, in-

fectie met coxsackie B-virus), maar ook bij bacteriële infec-

ties (difterie, legionellosis) en bij malaria, candidiasis en 

aids. Men vindt klinisch vaak geringe afwijkingen, zoals 

een grote vermoeidheid, een snelle hartslag, extrasystolen 

en auscultatoir een derde toon of een systolisch geruis aan 

de apex van het hart. Slechts zelden is het hart vergroot of 

bestaan er tekenen van decompensatio cordis. Een enkele 

maal raakt de pompfunctie van het hart zodanig aange-

tast dat er een forward failure ontstaat. In dat geval kan 

de ziekte dodelijk aflopen. Een specifieke therapie is niet 

bekend; meestal is het beleid afwachtend met veel rust en 

is de prognose goed.

Casuïstiek 

• Passager hartfalen als gevolg van een infectieuze 

myocarditis

15.9.2   Cardiomyopathie

Een cardiomyopathie is een hartspierafwijking die pri-

mair en secundair kan zijn. Bij primaire cardiomyopathie 

is er geen andere afwijking dan die aan de hartspier. De 

secundaire vorm is een bijkomend verschijnsel bij een 

algemene afwijking zoals schildklierdisfunctie of bind-

weefselpathologie (lupus erythematodes, amyloïdose, 

sarcoïdose, neuromusculaire afwijkingen enzovoort). Er 

zijn drie vormen met geheel verschillende klinische pre-

sentatie: de gedilateerde, de hypertrofische en de restric-

tieve cardiomyopathie (tabel 15.12). Het voordeel van deze 

functionele indeling is dat de therapeutische aanpak er 

direct uit volgt. Zo zal men nabelastingverlaging nastre-

ven bij gedilateerde cardiomyopathie, terwijl dit geen zin 

heeft bij de restrictieve vorm.

  Intermezzo 15.6 

Kunnen hartspiercellen zich toch delen?

In alle cardiologische leerboeken wordt al sinds men-

senheugenis gemeld dat hartspiercellen vanaf de ge-

boorte niet meer in staat zijn zich te delen. Vergroting 

van het hart en verdikking van de hartspier, als res-

pons op een toegenomen werkbelasting of bij ziekten 

van het hart, worden dan ook toegeschreven aan een 

vergroting van de individuele hartspiercellen (hyper-

trofie) en niet aan een toename van het aantal cellen 

(hyperplasie). Dat hartspiercellen zich niet kunnen 

delen wordt als een belangrijk nadeel gezien, omdat 

een hypertrofisch hart fysiologisch niet normaal is en 

keelholte. Reumaprofylaxe wordt dus dagelijks p.o. of 

maandelijks i.m. gegeven, jarenlang, en in lage dosering 

van het antibioticum (zie paragraaf 15.5.2).

Kernpunten

• Endocarditis is een ontsteking van het endocard, 

maar betreft meestal de hartkleppen.

• De primaire behandeling bestaat uit antibiotica, 

maar vaak is vroeger of later een hartklepoperatie 

geïndiceerd.

• Endocarditisprofylaxe is soms geïndiceerd bij 

niet-steriele ingrepen bij patiënten met bepaalde 

hart(klep)afwijkingen.

Casuïstiek 

• Een man met hoofdpijn, koorts en een parese van 

het linkerbeen

• Een 23-jarige aan heroïne verslaafde man met 

hoesten, hemoptoë en koorts

• Een 23-jarige vrouw met malaise, anorexie en ge-

dragsveranderingen

• Een man met een Campylobacter-endocarditis, na 

determinatie behandelbaar als Campylobacter fetus

• Endocarditis door Aggregatibacter (voorheen: Acti-

nobacillus) actinomycetemcomitans, een bacterie 

met karakteristieke stervormige kolonies

15.9  Ziekten van het myocard

Bij de meeste hartafwijkingen zijn er ook afwijkingen 

van het myocard. De primaire myocardziekten zijn vrij 

zeldzame afwijkingen die niet zijn ontstaan ten gevolge 

van hypertensie, klepafwijkingen, atherosclerose of con-

genitale structurele afwijkingen van het hart. Het betreft 

myocarditis en cardiomyopathie.

Tabel 15.12 Cardiomypathie ingedeeld naar 
hartfunctie.

gedilateerd hartkamers verwijd
systolische disfunctie (ejectiefractie verlaagd)

hypertrofisch hartspier verdikt
hartkamers klein
diastolische disfunctie
systolische functie normaal:

 − met vernauwing van de uitstroombaan
 − zonder vernauwing van de uitstroombaan

restrictief diastolische disfunctie
systolische functie normaal
hartkamers klein
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hoging op waardoor stuwingsverschijnselen ontstaan.

De klinische presentatie wordt gekenmerkt door kortade-

migheid bij inspanning, maar soms ook in rust en door ver-

moeidheid. De klachten kunnen zeer geleidelijk ontstaan 

of plotseling zeer ernstig zijn. Bij lichamelijk onderzoek 

wordt een vergroot hart gevonden. Vaak is er een systolisch 

bandvormig geruis dat past bij mitralis- of tricuspidalisin-

sufficiëntie. De derde of vierde toon is zeer vaak hoorbaar. 

Afhankelijk van welke kamer het ernstigst is aangetast, zijn 

er verschijnselen van links- of rechtsdecompensatie.

Het elektrocardiogram is niet specifiek veranderd. Het 

toont vaak linkerkamerhypertrofie en soms een beeld dat 

past bij een oud myocardinfarct. Repolarisatiestoornis-

sen zijn regel. Het echocardiogram is bij uitstek geschikt 

om de dilatatie van zowel de rechter- als de linkerkamer 

in beeld te brengen. Ook de systolische disfunctie is fraai 

zichtbaar te maken. De verlaagde ejectiefractie kan wor-

den gedocumenteerd door middel van een technetium-

scan of door ventriculografie bij hartkatheterisatie. Ove-

rigens heeft een hartkatheterisatie weinig toegevoegde 

waarde, behalve om coronairafwijkingen uit te sluiten en 

een hartbiopt te verkrijgen (uitsluiten van myocarditis 

en stapelingsziekten). De diagnose vereist het uitsluiten 

van ziekten die de hartspier kunnen aantasten: coro-

nairsclerose, klepafwijkingen en bijvoorbeeld stofwis-

selingsstoornissen. Hoewel mitralis- of tricuspidalisin-

sufficiëntie vaak voorkomt bij cardiomyopathie, wordt 

de insufficiëntie, indien in lichte mate aanwezig, gezien 

als begeleidend verschijnsel en niet als oorzaak. Het na-

tuurlijke beloop van cardiomyopathie is zeer wisselend. 

Jarenlang kan de toestand stabiel zijn, om dan plotseling 

te verslechteren. Ook kan het beloop zeer snel infaust zijn. 

predisponeert tot hartfalen en hartritmestoornissen. 

Daarom wordt al lange tijd gezocht naar methoden om 

hartspiercellen zich toch te laten delen. 

Recent verschenen berichten dat hartspiercellen 

zich onder bepaalde omstandigheden toch zouden 

kunnen delen. Met behulp van specifieke microscopi-

sche technieken werden in 2001 voor het eerst mito-

tische kenmerken gevonden in hartspiercellen in de 

vroege fase na een myocardinfarct. Deze zich delende 

hartspiercellen werden voornamelijk gevonden in het 

gebied rond het infarct. Het was echter niet duidelijk 

of het plaatselijke cellen betrof die zich gingen delen, 

of dat het cellen waren die van buiten het hart kwa-

men en in het hart differentieerden tot zich delende 

hartspiercellen.

Aanwijzingen voor de laatste mogelijkheid werden 

gevonden in getransplanteerde harten van patiënten 

die waren overleden door andere oorzaken dan afsto-

ting. Met fluorescentiemicroscopische technieken kon 

zichtbaar worden gemaakt of er een Y-chromosoom in 

de cel aanwezig was. De onderzoekers toonden aan dat 

‘vrouwelijke’ donorharten die waren getransplanteerd 

in mannen, Y-chromosomen bevatten. Deze Y-chromo-

somen werden zelfs vastgesteld in ongeveer 10% van 

de hartspiercellen en coronairarteriolen van het vrou-

welijke donorhart. Bovendien bleken sommige van deze 

cellen zich te delen.

Deze bevindingen leveren een belangrijke aanwijzing 

dat cellen van buiten het hart zich in het hart kunnen 

nestelen en zich kunnen vormen tot delende hartspier-

cellen. Het is vooralsnog niet duidelijk waar deze cellen 

vandaan komen. Ze zouden hun oorsprong kunnen 

hebben in de restanten van het oorspronkelijke hart, en 

migreren naar de atria en ventrikels van het donorhart. 

Het zouden echter ook beenmergcellen kunnen zijn die 

via het bloed naar het hart worden getransporteerd.

In ieder geval geven deze bevindingen nieuwe hoop 

dat de hartspier toch mogelijkheden heeft om zichzelf 

te repareren. Momenteel wordt naarstig gezocht naar 

methoden om deze regeneratie van het hart te bevor-

deren.

15.9.3   Gedilateerde cardiomyopathie

De gedilateerde of congestieve cardiomyopathie komt 

regelmatig voor. De hartkamers zijn verwijd, met een 

systolische disfunctie van de hartspier (figuur 15.45). De 

cardiomyopathie kan zowel in de linker- als in de rechter-

kamer optreden, of in beide. Meestal is geen directe oor-

zaak bekend; mogelijk zou de ziekte een laat gevolg zijn 

van een (virale) myocarditis. De ziekte komt ook familiair 

voor. Het voornaamste kenmerk is de aantasting van de 

pompfunctie van het hart met een sterk verlaagde ejec-

tiefractie. Daardoor zal via het frank-starling-principe de 

vulling van de kamer toenemen, waardoor dilatatie van de 

hartkamers optreedt. Afhankelijk van de stijfheid van de 

hartspier treedt uiteindelijk een einddiastolische drukver-

diastole

Ao LA

LV
RV

systole

normaal gedilateerd hypertrofischa b c

Figuur 15.45 Cardiomyopathie. Schematische weergave van 

de linksvoorschuine doorsnede door het linker- en rechterven-

trikel (LV, RV) met aansluiting op de aorta (Ao) en het linkera-

trium (LA) in diastole en systole. Kenmerkend bij gedilateerde 

cardiomyopathie is de sterke verwijding van de hartholten (b) 

en bij de hypertrofische vorm de verdikking van de wand (c).

A B C
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waarop de verdikte hartspier en de kleine kamercaviteit of 

hartholte goed te zien zijn.

Het beloop is zeer wisselend. Berucht is de plotse dood, 

vaak tijdens of vlak na inspanning. Tevens treden vaak 

hartritmestoornissen op en is endocarditis mogelijk. Op 

den duur kan de ziekte invaliderend zijn door hartfunc-

tieverlies. De therapie is gericht op verlaging van de con-

tractiliteit van het hart (bètablokkers) en bevordering van 

de relaxatie (calciumantagonisten). Digitalis is gecontra-

indiceerd. Soms kan chirurgische excisie van het verdikte 

septum gunstig zijn.

Casuïstiek 

• Plotseling overlijden op jonge leeftijd en het belang 

van moleculair-pathologisch onderzoek

• Hypertrofische cardiomyopathie: van diagnostiek 

naar preventie

15.9.5   Restrictieve cardiomyopathie

Bij restrictieve cardiomyopathie is er een stoornis in de 

vulling van het hart door fibrose van het endomyocard. 

De oorzaak kan gelegen zijn in amyloïdose, sarcoïdose 

en endomyocardfibrose van Löffler. In de tropen komt 

de afwijking zeer frequent voor, in gematigde streken 

zelden en dan meestal gecombineerd met eosinofilie. De 

wand van de kamers is vaak verdikt. In een vergevorderd 

stadium raakt de kamerholte geoblitereerd vanuit de apex 

van het hart. De ziekte wordt gekenmerkt door hartfalen 

zonder dat het hart vergroot is.

Differentieeldiagnostisch is het onderscheid met peri-

carditis constrictiva zeer moeilijk.

Kernpunten

• Een cardiomyopathie kan primair of secundair zijn 

en wordt vaak ingedeeld als gedilateerd, hypertro-

fisch of restrictief.

• De oorzaak is in veel gevallen genetisch. Een goede 

familieanamnese is cruciaal en bij verdenking op 

een familiaire trend dient genetische consultatie 

plaats te vinden en eventueel DNA-diagnostiek. 

• Een myocarditis is een aspecifieke ontsteking van 

het hart en heeft vaak een goede prognose.

15.10  Ziekten van het pericard

15.10.1   Pericarditis

Pericarditis is een ontsteking van de pericardvliezen. Er 

zijn vele oorzaken bekend (tabel 15.13). Allereerst de acute 

idiopathische pericarditis, die vaak wordt voorafgegaan 

Complicaties zijn hartritmestoornissen en systemische 

embolieën vanuit de verwijde linkerkamer. Plotse dood 

komt frequent voor, evenals niet te behandelen hartfalen. 

De therapie bestaat uit bestrijding van de decompensatie 

(zie paragraaf 15.4).

Tegenwoordig wordt de term ischemische cardiomyo-

pathie vaak gebruikt voor de aantasting van het myocard 

bij coronairlijden. Deze term is strikt genomen niet juist, 

maar de functiestoornis van de linkerkamer is wel cor-

rect beschreven. Bovendien kan het klinische beeld van 

ernstige idiopathische gedilateerde cardiomyopathie niet 

worden onderscheiden van het eindstadium van diffuus 

ischemisch hartlijden.

Casuïstiek 

• Het hartzeer van een spierdystrofie

15.9.4   Hypertrofische cardiomyopathie

Hypertrofische cardiomyopathie is een idiopathische toe-

name van de hartspiermassa, zonder verwijding van de 

hartkamers, bij afwezigheid van een oorzaak hiervoor. De 

hypertrofie kan globaal voorkomen, dus rondom, maar ook 

lokaal, en is dan meestal beperkt tot het intraventriculaire 

septum. Voor dit ziektebeeld bestaan vele benamingen, 

onder andere asymmetrische septale hypertrofie, idiopathi-

sche hypertrofische subaortale aortastenose en obstructieve 

cardiomyopathie. Een schematische afbeelding van het 

aspect van de linkerkamer is weergegeven in figuur 15.45.

De ziekte is aangeboren, komt solitair voor, maar in 

een groot aantal gevallen is ze dominant erfelijk gebleken 

met een wisselende klinische expressie. Er dient dan ook 

altijd genetische consultatie plaats te vinden en eventuele 

cascadescreening (familieonderzoek). Pathofysiologisch 

zijn er twee hoofdkenmerken: de diastolische disfunctie 

van de verdikte, stugge hartspier en de subvalvulaire 

dynamische, dat wil zeggen wisselende aortastenose, 

ook wel dynamische uitstroombelemmering van de 

linkerkamer genoemd. De uitstroombaan wordt meer 

afgesloten naarmate de kamer kleiner is. De vernauwing 

wordt veroorzaakt door de spiermassa in het septum 

en doordat de voorste slip van de mitralisklep tegen het 

septum wordt aangezogen. De vernauwing is sterker bij 

verhoogde contractiliteit van de hartspier, dus bij hoge 

catecholaminespiegels en bij inspanning. Anamnestisch 

bestaan vaak kortademigheid bij inspanning, pijn op de 

borst, hartkloppingen, duizeligheid en syncope, maar 

soms zijn er helemaal geen klachten. Bij lichamelijk on-

derzoek wordt een snelle stijging van de arteriële pols 

gevoeld; dit in tegenstelling tot de karakteristieke trage 

vulling bij valvulaire aortastenose. Aan het hart is de ictus 

heffend; er wordt een systolisch uitdrijvingsgeruis gevon-

den. Het elektrocardiogram toont meestal een afwijkend 

QRS-patroon. Diagnostisch is echter het echocardiogram, 
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(pericardiocentese) of zelfs pathologisch-anatomisch 

onderzoek van het pericard na chirurgische verwijdering 

daarvan.

Het beloop is geheel afhankelijk van de oorzaak. De 

idiopathische benigne pericarditis heeft, zoals de naam al 

suggereert, een zelfbeëindigend, goedaardige afloop. Het 

beleid is afwachtend. Bij de andere vormen hangt het be-

leid af van de oorzaak c.q. de verwekker. Het grote gevaar 

is het ontstaan van harttamponnade.

Casuïstiek 

• Een man met Candida-pyopneumopericarditis en 

harttamponnade bij een buismaaginfectie

• Een purulente pericarditis bij een pijnlijke knie

15.10.2   Harttamponnade

Bij tamponnade kan het hart zich niet vullen tijdens de 

diastole door een sterk verhoogde druk in de pericard-

holte. Er is niet aan te geven hoeveel vloeistof in de peri-

cardholte tamponnade zal veroorzaken. Indien het vocht 

in korte tijd accumuleert, kan een paar honderd milliliter 

voldoende zijn. Ontstaat de vochtophoping over langere 

tijd, dan rekt het pericard mee en is meer dan een liter 

door een virale infectie van de bovenste luchtwegen. 

Voorts de bacteriële infecties waaronder tuberculose, de 

schimmels, het myocardinfarct, acuut reuma, bestraling, 

trauma, tumor en auto-immuunafwijkingen zoals reu-

matoïde artritis, het postpericardiotomiesyndroom en het 

postmyocardinfarct- of dressler-syndroom. Ook medica-

menten kunnen pericarditis veroorzaken: hydralazine en 

procaïnamide zijn hiervan voorbeelden.

De belangrijkste klacht is pijn op de borst, soms uitstra-

lend naar de kaken of schouders en armen. Specifiek is dat 

de pijn houdingsafhankelijk is (minder bij rechtop zitten 

en voorover leunen) en wordt beïnvloed door de ademha-

ling.

Bij lichamelijk onderzoek is het pericardiaal wrijven 

pathognomonisch en verder kunnen er tekenen zijn van 

instroombelemmering, zoals een verhoogde centrale 

veneuze druk en pulsus paradoxus (bloeddruk 10 mmHg 

lager bij inspiratie dan bij expiratie).

Het elektrocardiogram kan ST-elevatie te zien geven 

in verschillende afleidingen, zonder de daarbij passende 

reciproke ST-daling (dat wil zeggen in de afleidingen die 

het tegenoverliggende myocard vertegenwoordigen). 

Echocardiografie is de gevoeligste onderzoeksmethode 

om vocht in het pericard aan te tonen. Het is de onder-

zoekstechniek van eerste keus. Ter bepaling van de oor-

zaak van het proces is soms een pericardpunctie nodig 

Tabel 15.13 Oorzaken van acute pericarditis.

oorzaken

idiopathisch/viraal coxsackievirus, influenzavirus, adenovirus, enz. 78%

bacterieel o.a. stafylo- en streptokokken, tuberculose en gonorroe 9%

maligne o.a. long- en mammacarcinoom, hodgkinlymfoom en leukemie 7%

systeemziekten o.a. reumatoïde artritis, lupus erythematosus 3%

postmyocardinfarct syndroom van Dressler < 1%

overig o.a. uremie, na cardiale chirurgie, bestraling < 3%

Figuur 15.46 Echocardiografische opnamen van een patiënt met een grote hoeveelheid pericardvocht (P) rondom het hart. Bij de 

bewegende opnamen is te zien dat het hart rondzwemt in het vocht (‘swinging heart’). 

LA: linkeratrium; LV: linkerventrikel; P: pericardvocht; RV: rechterventrikel (met dank aan dr. J.P.M. Hamer).
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het ware uit het pericard gepeld. Er is een relatief hoge 

peroperatieve mortaliteit van 5 tot 15%.

Kernpunten

• Het pericard heeft een taaie structuur die slechts 

zeer langzaam meerekt. Ziekten van het pericard 

kunnen leiden tot een instroombelemmering.

• Oorzaken van pericardeffusie zijn divers en er dient 

onderzoek plaats te vinden naar deze oorzaken.

• Een tamponnade is een klinische diagnose. Het 

aantonen van vocht in het pericard is daarmee 

onvoldoende om deze diagnose te stellen.

Casuïstiek 

• Onverklaarde rechtsdecompensatie na een open-

hartoperatie: denk aan het hartzakje

15.11  Aangeboren hartafwijkingen

Van alle dood- en levendgeborenen heeft ongeveer 1% 

een aangeboren hartgebrek. Als oorzaken zijn bekend: 

erfelijke invloeden, risicovergrotende factoren en foetale 

beschadiging (rubella, intoxicatie). Een deel van deze 

aangeboren defecten wordt ook op volwassen leeftijd 

gezien. De meest voorkomende defecten zijn die welke 

berusten op een links-rechtsshunt waarbij een abnor-

male verbinding tussen grote en kleine circulatie bestaat. 

Het gevolg daarvan is, afhankelijk van de grootte van de 

shunt, een toegenomen longcirculatie zonder cyanose, 

waarbij op den duur pulmonale hypertensie kan ontstaan. 

Voorbeelden daarvan zijn een persisterende ductus Bo-

talli, atriumseptumdefecten en ventrikelseptumdefecten. 

Men neemt aan dat het risico op pulmonale hypertensie 

bestaat wanneer de longcirculatie minstens het dubbele 

van de lichaamscirculatie bedraagt.

De kwalitatieve en kwantitatieve diagnostiek van aan-

geboren hartgebreken berust, naast zorgvuldig onder-

zoek, vooral op echocardiografie, CT en MRI.

Casuïstiek 

• Een pasgeborene met dyspnoe

• Twee patiënten met het syndroom van Eisenmen-

ger behandeld met nieuwe medicijnen gericht op 

vasodilatatie van het longvaatbed

vocht nodig. Alle afwijkingen die pericarditis kunnen ge-

ven, kunnen ook een tamponnade veroorzaken; daarnaast 

zijn een myocardruptuur en een ruptuur van een aorta 

dissecans mogelijke oorzaken.

De patiënt klaagt over kortademigheid. Men ziet on-

rust, hoge veneuze druk, lage systemische, arteriële druk 

met pulsus paradoxus en een snelle hartslag. Bestaat de 

instroombelemmering langer, dan is de lever vergroot en 

kan er ascites zijn.

Voor de diagnose tamponnade is het noodzakelijk dat 

er vloeistof in het pericard aanwezig is (figuur 15.46). 

Omgekeerd betekent niet iedere aangetoonde pericardef-

fusie dat er ook een harttamponnade is. Tamponnade is 

een klinische diagnose, waarvoor de beschreven hemody-

namische afwijkingen noodzakelijk zijn.

15.10.3   Pericarditis constrictiva

Pericarditis constrictiva ontstaat wanneer het pericard 

verbindweefselt of verkalkt (figuur 15.47). Daardoor ont-

staat een instroombelemmering in het hart omdat expan-

sie tijdens de diastole niet mogelijk is. Vroeger was tuber-

culose vaak de oorzaak, tegenwoordig wordt constrictieve 

pericarditis vooral gezien na bestraling van de thorax, 

na hartchirurgie of na een bacteriële of virale infectie. De 

klachten ontstaan zeer geleidelijk en bestaan uit kortade-

migheid en tekenen van ernstige rechtsdecompensatie. 

Bij onderzoek is er een klein hart; dit is een belangrijk 

gegeven. Vindt men een klein hart op de thoraxfoto bij 

ernstige rechtsdecompensatie, dan moet men altijd den-

ken aan pericarditis constrictiva.

De differentiële diagnose omvat levercirrose, gemetasta-

seerde maligne aandoeningen en restrictieve cardiomyo-

pathie. De behandeling is chirurgisch; het hart wordt als 

Figuur 15.47 Dwarse röntgenopname van de thorax van een 

patiënt met een pericarditis constrictiva. De pijlen wijzen naar 

het sterk verkalkte pericard (met dank aan dr. J.P.M. Hamer).
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Casuïstiek 

• Percutane sluiting van een perimembraneus ven-

trikelseptumdefect; de eerste 4 Nederlandse pati-

enten

15.11.4   Tetralogie van Fallot

Deze aangeboren afwijking heeft als klassieke criteria 

pulmonalisstenose, ventrikelseptumdefect, overrijdende 

aorta (dat wil zeggen dat de aorta boven het VSD staat en 

zowel uit rechter- als uit linkerventrikel afgaat) en hyper-

trofie van de rechterkamer. De laatste twee afwijkingen 

zijn secundair aan de eerste twee. Klinisch uit het defect 

zich in het algemeen door cyanose, omdat een deel van het 

bloed van de rechterkamer door de pulmonalisstenose de 

longen niet bereikt, maar via het kamerseptumdefect naar 

de aorta stroomt. Hierbij ontstaat een sterke hypertrofie 

van de rechterkamer met een ondervulling van de longcir-

culatie. Vroeger werden palliatieve operaties uitgevoerd 

om de longcirculatie te verbeteren. Tegenwoordig wordt 

ook bij zuigelingen vaak direct een totale correctie van de 

defecten uitgevoerd.

Ten slotte zijn er de zeldzamere ziekten en de geope-

reerde patiënten met een restafwijking. Hoe meer kin-

deren met aangeboren afwijkingen in leven blijven, hoe 

meer adolescenten en jonge volwassenen er zullen komen 

met (gedeeltelijk) gecorrigeerde complexe afwijkingen 

van het hart. Hartritmestoornissen en verminderde vali-

diteit door hartfunctieverlies komen in deze groep vaak 

voor. Indien problemen ontstaan, is behandeling in een 

hierin gespecialiseerd centrum aangewezen.

15.11.5   Coarctatio aortae

De coarctatio aortae is een insnoering van de aorta aan de 

overgang van de aortaboog en de aorta descendens, ter 

plaatse van de ductus arteriosus. De mate van vernauwing 

en de klinische presentatie kunnen sterk wisselen. Bij jon-

ge zuigelingen kan bij het sluiten van de ductus arterio-

sus een zeer ernstig acuut beeld ontstaan, waarbij in korte 

tijd ernstig hartfalen kan ontstaan. Bij oudere kinderen 

en volwassenen wordt het regelmatig bij toeval gevonden, 

aangezien ze asymptomatisch kunnen verlopen. Er is een 

evident verschil in de arteriële pulsaties tussen de onder-

ste en de bovenste lichaamshelft, en is er een systolisch 

geruis hoorbaar. Vaak gaat de coarctatie gepaard met bij-

komende afwijkingen, met name een bicuspide aortaklep. 

Bij een ernstige coarctatie is een chirurgische correctie 

geïndiceerd, met als alternatief een ballondilatatie.

15.11.1   Persisterende ductus Botalli

Bij een persisterende ductus Botalli bestaat er een links-

rechtsshunt doordat bloed uit de aorta naar de long-

slagader vloeit. Het is dus een volumebelasting voor het 

longvaatbed, het linkeratrium en het linkerventrikel. Er 

is een continu geruis, omdat zowel gedurende de systole 

als de diastole de druk in de aorta hoger is dan die in de 

longslagader. De behandeling is sluiting tijdens hartka-

theterisatie met een device of afbinden en doorsnijding 

van de ductus.

15.11.2   Atriumseptumdefecten

Atriumseptumdefecten komen voor met verschillende lo-

kalisaties. Het is een volumebelasting voor het rechteratri-

um, het rechterventrikel en het longvaatbed. Het meest 

frequente type is het secundum ASD, waarbij een defect 

ter hoogte van de fossa ovalis bestaat. Bij het primum 

ASD ligt het defect lager en is er altijd sprake van een 

afwijkende AV-klep. Dikwijls is er tevens een ventrikel-

septumdefect. Het gebruikelijke type manifesteert zich 

door een systolisch uitdrijvingsgeruis links parasternaal 

in de tweede en derde intercostale ruimte ten gevolge van 

een toegenomen bloedstroom over de pulmonalisklep, 

en duidelijke rechterkamerpulsaties. Er kan een souffle 

aan de apex bestaan als gevolg van lekkage van de linker 

AV-klep. Ook is een souffle mogelijk van een bijkomend 

ventrikelseptumdefect. Bij een secundumdefect kan door 

de vergrote en verlengde uitdrijving van bloed uit de 

rechterkamer een wijd en gefixeerd gespleten tweede toon 

worden gehoord omdat de pulmonale component verlaat 

is. Wanneer het rechterventrikel gaat dilateren en de long-

vaten overvuld raken, is chirurgische sluiting gewenst.

15.11.3   Ventrikelseptumdefecten

Ventrikelseptumdefecten doen zich symptoomloos voor 

als ze klein zijn, maar kenmerken zich dan door een luid 

holosystolisch geruis langs de sternale rand links. Bo-

vendien wordt meestal ter plaatse een duidelijke trilling 

gevoeld die het gevolg is van forse turbulentie door het 

defect. Een ventrikelseptumdefect is een volumebelasting 

van het longvaatbed en van linkeratrium en linkerventri-

kel. Als er ten gevolge van de vergrote flow over het pul-

monalissysteem een verhoogde pulmonale vaatweerstand 

ontstaat, wordt het rechterventrikel ook belast en kan 

gaan dilateren. Wanneer de drukweerstand in het long-

vaatbed hoger wordt dan in het systemische vaatbed, keert 

de shuntrichting om: dit heet het eisenmenger-syndroom. 

Hierbij bestaat uiteraard cyanose. Op dat moment is ope-

ratieve correctie van het septumdefect niet meer mogelijk.
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toestand te krijgen. Soms is daarvoor zelfs coronairangio-

plastiek of coronairchirurgie noodzakelijk.

Kernpunt

• Bij een niet-cardiale operatie wordt het cardiale 

risico vooral bepaald door:

 − (instabiele) angineuze klachten;

 − een recent myocardinfarct;

 − decompensatio cordis (in het verleden).

15.13  Het hart en zwangerschap

Tijdens de zwangerschap neemt de arbeid die het hart moet 

verrichten beduidend toe. Het bloedvolume wordt 50% 

groter, het hartminuutvolume wordt 30-40% hoger. Dit 

gebeurt enerzijds onder invloed van oestrogenen en pro-

gesteron, anderzijds is er ook een groter vaatbed dat gevuld 

moet worden. Hoe wordt dit hogere hartminuutvolume be-

reikt? Allereerst is er een toename in de hartfrequentie van 

gemiddeld 15%. Vervolgens neemt ook het slagvolume van 

het hart toe en wel door een hoger einddiastolisch en ge-

lijkblijvend eindsystolisch volume. De ejectiefractie is dus 

hoger, terwijl de linkerkamermassa toeneemt. De perifere 

weerstand neemt af, ongeveer zoals ook bij duursporters 

wordt gezien. Zes weken postpartum zijn deze veranderin-

gen weer verdwenen.

Bij het lichamelijk onderzoek valt de hoge hartfrequentie 

op; bovendien wordt bijna altijd een systolisch uitdrijvings-

geruis over de hartbasis gevonden (hoog slagvolume bij 

relatief korte duur van de systole, zodat stroomgeruisen 

ontstaan in aorta- of pulmonalisklep). Bij het merendeel 

van de zwangeren is de derde toon hoorbaar, de vierde niet. 

Een diastolisch geruis zou pathologisch zijn, maar moet 

niet worden verward met een continu geruis boven de arte-

ria mammaria.

De te verwachten gevolgen van een zwangerschap bij 

reeds bestaande hartafwijkingen zijn variabel. Meestal 

wordt de zwangerschap goed verdragen. Vooral bij mi-

tralisinsufficiëntie en aorta-insufficiëntie is dat het geval, 

waarschijnlijk als gevolg van de lage perifere weerstand. 

Berucht is echter dat de gevolgen van mitralisstenose wel 

veel ernstiger kunnen worden. Immers, een groter bloed-

volume wordt in een kleinere tijdsduur (hoge hartfrequen-

tie, dus kortere diastole) door de vernauwde mitralisklep 

geperst. Een voorheen asymptomatische patiënte met een 

mitralisklepstenose kan tijdens de zwangerschap ernstige 

problemen krijgen. Ook het drukverval over een stenotische 

aortaklep neemt toe tijdens de graviditeit, hoewel niet zo 

dramatisch. Wordt de zwangerschap goed verdragen, dan is 

over het algemeen ook de bevalling geen probleem. Daarbij 

is van belang dat een sectio caesarea geen duidelijke voor-

delen biedt in vergelijking met een bevalling langs vaginale 

weg, zolang de uitdrijvingsperiode niet te lang duurt.

Kernpunten

• Aangeboren hartafwijkingen komen voor bij 1% van 

alle dood- of levendgeborenen.

• De belangrijkste aangeboren hartafwijkingen zijn:

 − open ductus Botalli;

 − atriumseptumdefect;

 − ventrikelseptumdefect;

 − tetralogie van Fallot.

15.12  Het hart en algemene chirurgische 
ingrepen

Het cardiale risico bij algemene chirurgische ingrepen 

wordt voornamelijk veroorzaakt door klinisch stil of 

ogenschijnlijk stabiel coronairlijden. Het is ondoenlijk 

iedereen hierop tevoren uitvoerig te onderzoeken. Met be-

hulp van simpele informatie kan echter een goed inzicht 

worden verkregen. Een laag risico bestaat er bij jongeren, 

vrouwen, patiënten zonder angina pectoris en/of een oud 

myocardinfarct en diegenen die één of geen risicofactor 

hebben voor coronairsclerose. Een middelmatig risico is 

aanwezig bij oudere mannen met verschillende risico-

factoren voor coronairafwijkingen, met stabiele angina 

pectoris of een oud myocardinfarct. Een hoog risico op 

complicaties wordt gevonden bij patiënten met instabiele 

angineuze klachten, een recent myocardinfarct en episo-

des van decompensatio cordis in het verleden. Wanneer 

patiënten uit de middel- of hoogrisicogroep vaatoperaties 

ondergaan, bestaat er bijvoorbeeld een kans van 20% op 

een myocardinfarct. Bij deze groepen is het verrichten van 

preoperatief onderzoek op zijn plaats.

De kans op cardiale complicaties is tevens afhankelijk 

van de te verrichten ingreep. Acute chirurgische ingrepen, 

vaatoperaties, orthopedische operaties en intra-abdomi-

nale ingrepen scoren wat dat betreft hoog. Preoperatief 

onderzoek omvat een goede anamnese, lichamelijk onder-

zoek en een elektrocardiogram. Afhankelijk van de bevin-

dingen kan worden gezocht naar myocardischemie bij in-

spanning. Dat zal echter meestal niet veel opleveren omdat 

het ouderen betreft die toch al inactief zijn (perifere vaat-

problemen). Een ischemieprovocatietest met scintigrafie 

of echocardiografie is dan geïndiceerd. Bij decompensatio 

cordis in het verleden kan de myocardfunctie door  middel 

van echocardiografie of scintigrafie worden bepaald. Aan 

de hand van het geschatte risico kan het chirurgische be-

leid worden vastgesteld, zowel wat betreft het type ingreep 

(bijvoorbeeld een axillofemorale bypass in plaats van een 

abdominale vaatprothese), als ten aanzien van de soort 

narcose die wordt gegeven, de bewaking tijdens de ingreep 

en het medicamenteuze beleid na de operatie. Bij electieve 

operaties kan bovendien de indicatie nog eens worden be-

zien of eerst worden geprobeerd de patiënt in een optimale 
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Richtlijnen cardiologie.

Twee specifieke groepen patiënten worden gevormd door 

vrouwen die een congenitale afwijking van het hart heb-

ben en vrouwen met een klepprothese. Voor de congeni-

tale groep geldt dat bij cyanotische afwijkingen de kans 

op abortus groot is, en tevens is de kans op een kind met 

een hartafwijking veel hoger (15%) dan normaal (< 1%). Bij 

patiënten met klepprothesen moet worden gewaakt voor 

circulatoire problemen en moet de antistolling, indien 

noodzakelijk, worden voortgezet met heparine in plaats 

van de teratogene cumarinederivaten.

Endocarditisprofylaxe wordt niet meer geadviseerd bij 

hartafwijkingen en een ongecompliceerde vaginale beval-

ling. Bij klepprothesen lijkt het toch veiliger het wel te 

doen. Bij een geprotaheerde partus of een sectio caesarea 

is endocarditisprofylaxe altijd noodzakelijk indien er een 

hartklepafwijking aanwezig is.
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Stoornissen in de circulatie als gevolg van hart- en vaat-

ziekten hebben ook een effect op de longfunctie. Deze 

stoornissen zijn in hoofdstuk 15 besproken.

Casuïstiek 

• Ernstige en soms fatale gevolgen van hoogtelong-

oedeem

• Niet-specifieke ontsteking van de luchtwegen 

bij een patiënte met inflammatoir darmlijden en 

 osteoporose

• Tracheacompressie door divertikel van Kommerell 

bij een rechtszijdige aorta

• Geen pulmonaal infiltraat, maar een longsekwester 

bij een 45-jarige vrouw

16.1  Structuur en functie

De functie van de longen is het lichaam van zuurstof te 

voorzien en kooldioxide te verwijderen (gaswisseling). 

Om dit proces goed te laten verlopen, is aan- en afvoer van 

lucht noodzakelijk (ventilatie). Afhankelijk van de vraag 

van het lichaam kan de ventilatie oplopen van ongeveer 

6 tot meer dan 100 liter per minuut. Door het intensieve 

contact met de buitenwereld worden veel ziekteprocessen 

van de longen, en vooral die van de luchtwegen, in sterke 

mate bepaald door expositie aan de ingeademde lucht, 

waarin zich antigenen, toxische stoffen en micro-organis-

men kunnen bevinden. De eigenlijke gaswisseling vindt 

plaats in de alveoli aan het einde van de luchtwegen. In de 

alveoli vindt het transport plaats van zuurstof uit de lucht 

naar de longcapillairen, waar zuurstof wordt gebonden 

aan hemoglobine in de erytrocyten. Tegelijkertijd wordt 

in de alveoli kooldioxide vanuit het bloed aan de lucht in 

de alveoli afgegeven en vervolgens uitgeademd.

 De pulmonale circulatie wordt bepaald door druk-

opbouw in het rechterventrikel en de weerstand in het 

capillaire longvaatbed en wordt gekenmerkt door een 

hoge pulmonale bloeddoorstroming en een lage druk. Bij 

inspanning kan het vaatbed in de longen zich aanpassen 

aan de toegenomen zuurstofopname en koolzuurafgifte. 

Daarbij bestaat een afstemming tussen de toegenomen 

Inleiding

Longziekten komen zeer frequent voor. De meeste long-

aandoeningen ontstaan in de luchtwegen; voorbeelden 

hiervan zijn astma en COPD (chronic obstructive pulmonary 

disease). Ook longkanker is een ziekte die vrijwel altijd in 

een van de luchtwegen begint. Aandoeningen die zich 

vooral in het longparenchym afspelen, zijn veel zeldza-

mer. Voorbeelden hiervan zijn sarcoïdose of longfibrose. 

Aandoeningen van de longvaten komen als geïsoleerde 

ziekte weinig voor. Een voorbeeld hiervan is primaire 

pulmonale hypertensie. Bij trombo-embolische proces-

sen, COPD of hartfalen zijn de bloedvaten in de longen 

wel betrokken.

 Ziekteprocessen in de luchtwegen of in het longweef-

sel, of afwijkingen in de longcirculatie, hebben een groot 

effect op het functioneren van het lichaam. Een stoornis 

in de longfunctie leidt al snel tot een vermindering van 

de inspanningscapaciteit en wordt door een patiënt direct 

gevoeld als een beperking van zijn fysieke mogelijkheden 

door het ontstaan van kortademigheidsklachten. Deze 

kortademigheidsklachten worden gedefinieerd als een 

onaangename gewaarwording bij het ademen en beïn-

vloeden sterk de kwaliteit van het leven.

 De longen staan in nauw contact met de buitenwereld 

doordat per dag meer dan 10.000 liter lucht wordt in- en 

uitgeademd. Ondanks de goede afweer van de longen 

kunnen door de expositie aan de buitenwereld veel ziek-

ten ontstaan die worden bepaald door een verminderde 

of een afwijkende afweer tegen partikels en micro-orga-

nismen in de ingeademde lucht. Voorbeelden hiervan zijn 

veelvoorkomende ziektebeelden zoals astma, COPD en 

longontstekingen door toepassing van chemotherapie. 

Ook chronische blootstelling aan bijvoorbeeld sigaretten-

rook leidt, bij een deel van de rokers, tot ziektebeelden als 

COPD en longkanker.

 Bij systeemziekten zijn verschillende organen aange-

daan, maar staan symptomen, verschijnselen en func-

tiestoornissen van de longen op de voorgrond (cystische 

fibrose) of kunnen een belangrijke rol spelen (reuma, 

ziekte van Wegener). Deze symptomen kleuren het klini-

sche beeld en daardoor worden deze systeemziekten vaak 

tot de longziekten gerekend.

Longziekten
H.A.M. Kerstjens, D.S. Postma, H.J.M. Groen, G.D. Nossent, G.H. Koëter en 
T.S. van der Werf

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_16, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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en ze eindigen in de alveoli. Door deze splitsingen worden 

de luchtwegen dieper in de longen steeds nauwer, maar 

de totale diameter van de lagere luchtwegen neemt steeds 

verder toe, waardoor de stroomsnelheid van de lucht in de 

lagere luchtwegen steeds verder afneemt. In de alveoli is 

de stroomsnelheid van de lucht nul.

Bij de geboorte heeft de mens 25 à 30 × 106 alveoli; dit 

aantal neemt tot de puberteit toe tot 300 × 106. Op volwas-

sen leeftijd is de totale oppervlakte van de alveoli voor de 

gaswisseling ongeveer 100 m2. De alveoli zijn aan de bin-

nenkant bedekt met surfactans, dat door zijn oppervlakte-

spanningverlagende werking de alveoli ontplooid houdt.

Kernpunt

• Vanaf de trachea tot de alveoli neemt de totale 

luchtwegdiameter toe, terwijl de luchtstroomsnel-

heid afneemt.

ventilatie en circulatie, waardoor een optimale gaswisse-

ling gewaarborgd blijft.

 De longventilatie wordt onder meer bepaald door het 

zuurstof- en het kooldioxidegehalte in het bloed. Een 

hypoxemie of een hypercapnie leidt tot stimulatie van de 

ventilatie. Daarbij neemt vooral de ademdiepte toe. Door 

contractie van de ademhalingsspieren, waarvan het dia-

fragma de belangrijkste is, worden de longen geventileerd 

(pompfunctie). Een aantal ziektebeelden wordt bepaald 

door het effect dat de ziekte heeft op de ademhalings-

musculatuur. Een bekend voorbeeld is poliomyelitis. Ook 

thoraxdeformiteiten, bijvoorbeeld scoliose, hebben een 

verstoring van de ventilatie tot gevolg (tabel 16.1).

Kernpunten

• De functie van de longen bestaat uit:

 − opname van zuurstof;

 − afgifte van koolzuur;

 − handhaven van het zuur-basenevenwicht.

• Hyperventilatie wordt gedefinieerd als een te lage 

arteriële pCO2.

• Hypoventilatie wordt gedefinieerd als een te hoge 

arteriële pCO2.

16.1.1   Luchtwegen

Het geleidende deel van de luchtwegen begint bij de neus 

en bestaat verder uit neusbijholten, keelholte en trachea. 

De trachea heeft een lengte van ongeveer 10 cm, met een 

gemiddelde doorsnede van 1,8 cm. De trachea ontleent 

haar stevigheid aan de voorzijde aan hoefijzervormige 

kraakbeenringen; aan de achterzijde bestaat de wand van 

de trachea uit glad spierweefsel met een dunne bindweef-

selmembraan. Vlak achter de trachea loopt de slokdarm; 

aan de voorzijde ligt de schildklier.

 Aan het einde van de trachea ligt de splitsing naar de 

rechter- en de linkerlong, die hoofdcarina wordt genoemd. 

Na de hoofdcarina beginnen de hoofdbronchi, waarvan de 

rechter meer verticaal verloopt dan de linker. Dit verklaart 

waarom de rechterlong vaker bij een aspiratie is betrokken 

dan de linkerlong. De rechterlong is opgebouwd uit drie 

kwabben, de linkerlong uit twee. Twee centimeter na de 

hoofdcarina ontspringt vanuit de rechterhoofdbronchus 

de rechterbovenkwab. De hoofdbronchus gaat door als 

stambronchus. Aan de voorzijde van de stambronchus 

ontspringt de middenkwab. Direct onder de middenkwab 

ligt de rechteronderkwab. De linkerhoofdbronchus splitst 

zich na enkele centimeters in takken naar de linkerbo-

venkwab en de linkeronderkwab. Direct na de aftakking 

van de linkerbovenkwab ontspringt het lingulasegment, 

dat als een equivalent van de middenkwab kan worden 

beschouwd (figuur 16.1). De kwabbronchi splitsen zich in 

segmentbronchi die zich verder dichotoom splitsen. In 

totaal splitsen de luchtwegen zich meer dan twintigmaal 

Tabel 16.1  Voorbeelden van een falende longfunctie.

vermindering van pompfunctie:
 − uitval of verminderde werking van het ademhalingscentrum, bij-

voorbeeld door hersenletsel of door medicamenten zoals opiaten
 − stoornissen in zenuwen die de ademhalingsspieren innerveren, 

zoals bij het syndroom van Guillain-Barré of bij poliomyelitis
 − een geïsoleerd zenuwletsel, bijvoorbeeld bij een trauma van de 

nervus phrenicus
 − ziekten van de (ademhalings)spieren, zoals bij spierdystrofie
 − afwijkingen van de thoraxwand door een trauma of bij een kyfos-

coliose

afwijkingen in de luchtwegen:
 − tumoren in de luchtwegen
 − aandoeningen van de luchtwegen, bijvoorbeeld astma of COPD 

stoornis van de alveolocapillaire membraan:
 − ziekten van het longparenchym, emfyseem en longfibrose

afwijkingen in het vaatbed:
 − stoornissen in de vaatvoorziening van de longen, zoals bij longem-

bolie of primaire pulmonale hypertensie

Figuur 16.1 De bronchiale boom; de zichtbare segmenten bij 

bronchoscopie zijn aangegeven.  

RBK: rechterbovenkwab; MK: middenkwab; ROK: rechteronder-

kwab; LBK: linkerbovenkwab; LOK: linkeronderkwab.

RBK

MK

ROK

LBK +
lingula

LOK
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De pleurale plexus draineert via de interlobaire septa naar 

de hilus. Het tweede systeem bevindt zich peribronchovas-

culair en draineert eveneens naar de hilus. De pulmonale 

lymfestroom zorgt voor ‘reiniging’ van het interstitium 

en verwijdert antigenen en partikels die de alveoli hebben 

kunnen bereiken. De lymfestroom is afhankelijk van de 

adembewegingen. Het bekende vlindervormige patroon 

dat bij longoedeem op een thoraxfoto te zien is, kan wor-

den verklaard door grotere longexcursies van de perifere 

longdelen ten opzichte van de centrale longdelen. Door de 

grotere ademexcursies wordt de lymfe in de periferie van 

de longen sneller afgevoerd dan in de centrale longdelen.

 Bij langdurige stuwing van de lymfebanen in de lon-

gen, bijvoorbeeld bij lymphangitis carcinomatosa of 

chronische decompensatio cordis, kunnen de banen in 

de ondervelden van de longen röntgenologisch zichtbaar 

worden als horizontaal verlopende lijntjes, de zogenoem-

de kerley-B-lijnen.

 De lymfeafvloed vanuit het longparenchym naar de 

hilus is medeverantwoordelijk voor het metastaseringspa-

troon bij longkanker.

Kernpunt

• De lymfe stroomt van de buitenkant van de longen 

naar de hilus.

16.1.4   Innervatie

De innervatie van de longen wordt verzorgd door het 

cholinerge of parasympathische zenuwstelsel, het adre-

nerge zenuwstelsel en het non-adrenerge non-cholinerge 

zenuwstelsel (figuur 16.2).

De parasympathicus
De autonome cholinerge of parasympathische (vanuit 

de nervus vagus) innervatie van de longen is veruit het 

belangrijkst voor het begrip van verschillende ziekte-

beelden. De nervus vagus komt vanuit de hals de thorax 

binnen en loopt ter hoogte van de arteria carotis commu-

nis en de vena jugularis interna. Aan de rechterkant geeft 

de nervus vagus hoog in de thorax de nervus laryngeus 

recurrens af die de larynx innerveert. Aan de linkerkant 

geeft de nervus vagus pas ter hoogte van de ductus arteri-

osus Botalli de nervus laryngeus recurrens af. De linker-

nervus laryngeus recurrens loopt dus door de linkerhilus 

en kan door een kliermetastase van een bronchuscarci-

noom worden aangetast waardoor een linkszijdige stem-

bandverlamming ontstaat. De rechternervus laryngeus 

recurrens is slechts zelden betrokken bij een tumorproces. 

Stimulatie van de parasympathische of cholinerge zenuw-

banen veroorzaakt een contractie van bronchiale gladde 

spieren en speelt dus een grote rol bij patiënten met een 

obstructieve longziekte.

16.1.2   Bloedvaten

Het rechterventrikel pompt zuurstofarm bloed door de 

arteria pulmonalis via het capillaire vaatbed van de lon-

gen naar het linkeratrium. Dit vaatsysteem wordt geken-

merkt door een hoog verplaatst bloedvolume bij een lage 

bloeddruk. Als bij inspanning de ventilatie toeneemt, 

neemt ook de pulmonale circulatie toe door een stijging 

van het hartminuutvolume, waarbij de verhouding tussen 

ventilatie en bloeddoorstroming van de longen zodanig 

op elkaar wordt afgestemd dat een optimale gaswisseling 

gewaarborgd is.

 De longvenen voeren het bloed dat in de longcapillai-

ren van zuurstof is voorzien af naar het linkeratrium. Van 

elke long monden twee venen uit in het linkeratrium. De 

longen worden door twee arteriële systemen van bloed 

voorzien. De arteria pulmonalis ontspringt uit het rech-

terventrikel en splitst zich in een rechter- en linkerarteria 

pulmonalis. Deze arterie vervoert zuurstofarm bloed naar 

de longen. De druk in de arteria pulmonalis is in vergelij-

king met de systemische bloeddruk laag. Bij chronische 

veranderingen in het longvaatbed, zoals bij emfyseem, 

bestaat wel enige mogelijkheid tot compensatie en kan 

zich een secundaire pulmonale hypertensie ontwikkelen.

 De arteriae bronchiales, die zowel uit de arteriae inter-

costales, de arteriae mammariae internae als een arteria 

subclavia kunnen ontspringen, voorzien de longen van 

zuurstofrijk bloed. Het belang van de bronchiale circula-

tie neemt toe bij veel acute en chronische longaandoenin-

gen en bij aangeboren hartafwijkingen. Longbloedingen 

zijn vrijwel altijd afkomstig uit de bronchiale circulatie 

en kunnen worden gestopt door de arteriae bronchiales, 

tijdens een katheterisatieprocedure, te emboliseren door 

kunststofmateriaal in de vaten te brengen.

Merkwaardig is dat de longen zeer goed zonder arteriae 

bronchiales blijken te functioneren. Zo worden bijvoor-

beeld bij een longtransplantatie de arteriae bronchiales 

niet ingehecht, terwijl dat geen merkbare gevolgen heeft 

voor de functie van het getransplanteerde orgaan.

Kernpunten

• De longen worden op twee manieren van arterieel 

bloed voorzien: via de arteria pulmonalis (lage druk, 

zuurstofarm) en de arteriae bronchiales (hoge druk, 

zuurstofrijk).

• Longbloedingen zijn afkomstig uit de arteriae bron-

chiales.

16.1.3   Lymfevaten

In de longen kunnen twee lymfesystemen worden onder-

scheiden. Zo bevindt zich vlak onder de pleura een dicht 

netwerk van lymfebanen. Deze lymfebanen variëren sterk 

in grootte en het aantal neemt toe van boven naar beneden. 
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M
3
-receptoren (figuur 16.3). De excitatoire M

1
-receptoren 

bevinden zich vooral op de ganglia en faciliteren de ge-

leiding van de parasympathische activiteit ter hoogte 

van het ganglion. Stimulatie van de M
2
-receptor remt de 

afgifte van acetylcholine en kan worden beschouwd als 

een terugkoppelingsmechanisme ter voorkoming van 

overstimulatie. De M
3
-receptoren bevinden zich onder 

meer in de membraan van de bronchiale gladde spieren. 

Na stimulatie van deze receptor ontstaat een contractie, 

gevolgd door een luchtwegobstructie.

Het adrenerge zenuwstelsel
De adrenerge zenuwvezels maken deel uit van de ortho-

sympathische grensstreng en innerveren voornamelijk 

de bloedvaten. De bronchiale gladde spieren hebben geen 

adrenerge innervatie, maar wel β
2
-adrenerge receptoren 

die door circulerend adrenaline kunnen worden gesti-

muleerd. Bij de behandeling van een bronchusobstructie 

worden de β
2
-receptoren gestimuleerd door geïnhaleerde 

β
2
-agonisten, terwijl bètablokkers de obstructie kunnen 

verergeren.

De parasympathicus kan worden verdeeld in een afferent 

(sensibel) en een efferent (motorisch) deel.

Het afferente deel Het afferente deel van de nervus vagus 

bestaat onder meer uit ‘irritant’-receptoren die na prik-

keling via een reflex het efferente deel van deze zenuw 

kunnen stimuleren, waardoor een bronchusobstructie 

wordt opgewekt. Ook kan door prikkeling hoesten wor-

den opgewekt.

Het efferente deel Stimulatie van de efferente banen van 

de parasympathicus leidt tot vrijmaking van de neuro-

transmitter acetylcholine in de postganglionaire vezels, 

die onder meer op de bronchiale gladde spieren eindigen. 

Stimulatie van muscarinereceptoren door acetylcholine 

geeft contractie van de bronchiale gladde spieren, waar-

door een luchtwegobstructie ontstaat. Daarnaast ontstaat 

bij activatie van de parasympathicus een toename van de 

mucussecretie.

 De laatste jaren is komen vast te staan dat er drie typen 

muscarinereceptoren zijn, namelijk de M
1
-, de M

2
- en de 

Figuur 16.2 Autonome innervatie van de luchtwegen.

VIP: vasoactief intestinaal peptide; NKA: neurokinine A; grijpt aan op tachykinereceptor (NK-receptor).

Figuur 16.3 Muscarinereceptoren.

Ach: acetylcholine (naar: P. Barnes).
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klachten kunnen berusten op een longaandoening, maar 

kunnen ook het gevolg zijn van metabole stoornissen, 

afwijkingen van het hart of van de ademhalingsspieren, 

of worden veroorzaakt door psychische stoornissen. Aller-

eerst moet men zich echter realiseren dat kortademigheid 

een subjectieve gewaarwording is die onder meer berust 

op het gevoel dat men moeite moet doen om voldoende 

lucht binnen te krijgen. Hoe deze sensatie precies tot-

standkomt, is niet geheel bekend. Waarschijnlijk dragen 

chemische (pH), neurale (reflexen), metabole (kooldioxi-

despanning) en mechanische factoren (ademhalingsspie-

ren) bij aan het gevoel van kortademigheid. Als patiënten 

met longaandoeningen met elkaar worden vergeleken, 

valt op dat ook de perceptie van de stoornis sterk kan 

wisselen. Zo is er geen duidelijke relatie tussen de ernst 

van de longfunctiestoornissen en de mate van de kortade-

migheid. Er zijn aanwijzingen dat bij astmapatiënten de 

perceptie van de luchtwegobstructie afneemt naarmate de 

ziekte ernstiger is. Ook ouderen lijken een minder goede 

perceptie te hebben voor een luchtwegobstructie, waar-

door de ernst van de obstructie kan worden onderschat.

 Kortademigheid kent verscheidene karakteristieken die 

afhankelijk zijn van de oorzaak. De kortademigheid wis-

selt sterk bij astmapatiënten. Bij patiënten met emfyseem 

staat kortademigheid bij een geringe inspanning op de 

voorgrond. Patiënten met een pneumothorax of longfi-

brose hebben de sensatie van ernstige ademnood.

 Een nauwkeurige anamnese van ernst, duur en karakter 

van de kortademigheid is gewenst en helpt bij het vinden 

van de mogelijke oorzaak. De meeste pulmonale oorzaken 

van kortademigheid zijn gemakkelijk op te sporen met 

behulp van anamnese, lichamelijk onderzoek, thoraxfoto, 

bloedgasanalyse en longfunctiemetingen.

Hoesten
Na een diepe inademing wordt, door het sluiten van de 

glottis en het sterk aanspannen van de ademhalingsspie-

ren, een hoge intrathoracale druk opgebouwd. Door de 

glottis plotseling te openen, ontstaat een hoge, explosieve 

luchtstroom. Dit fenomeen noemt men hoesten. Hierdoor 

kan slijm uit de grotere luchtwegen worden verwijderd. 

Hoesten is het gevolg van prikkeling van de irritantrecep-

toren die in het luchtwegslijmvlies liggen. Hoesten is een 

zeer veelvoorkomende klacht die, indien tijdelijk, meestal 

op een intercurrente virale luchtweginfectie berust. In de 

meeste gevallen verdwijnen deze klachten spontaan en is 

behandeling niet nodig. Veel rokers hebben last van een 

rokershoest die het gevolg is van een chronische ontste-

king van de lagere luchtwegen.

 Hoesten kan echter ook berusten op chronisch longlij-

den. In die gevallen maakt hoesten deel uit van een veel 

uitgebreider symptomencomplex en is dan vaak een 

uiting van veranderingen in de luchtwegen. Bij COPD-

patiënten is het hoesten, vooral in de ochtenduren, meest-

al productief. Bij een exacerbatie van COPD neemt het 

hoesten meestal toe en is het sputum taaier en groen, geel 

Het non-adrenerge non-cholinerge systeem
Bij prikkeling van het non-adrenerge non-cholinerge 

systeem worden vasoactieve peptiden vrijgemaakt die een 

effect hebben op de tonus van de bronchiale gladde spie-

ren en op de vaattonus. Het effect van dit zenuwstelsel op 

de luchtwegen, vooral bij obstructieve longaandoeningen, 

is zeer complex en slechts ten dele opgehelderd.

16.1.5   Borstkas en ademhalingsspieren

De borstkas en de ademhalingsspieren vormen samen 

de pomp waarmee de longen worden geventileerd. Het 

benige gedeelte van de borstkas bestaat uit de ribben, het 

sternum en de wervelkolom.

 Van alle ademhalingsspieren is het diafragma, vooral in 

rust, het belangrijkst voor de ventilatie. Het verzorgt zo’n 

70% van de ademhaling. Een laesie van de nervus phreni-

cus, die ter hoogte van C4 ontspringt, heeft een eenzijdige 

verlamming van het diafragma tot gevolg, hetgeen tot een 

ernstige stoornis van de ventilatie leidt. Een dwarslaesie 

boven het niveau C4 heeft dus ernstige consequenties 

voor de ademhaling. De intercostale spieren en de hulp-

ademhalingsspieren (musculi scaleni, musculi sternoclei-

domastoidei, musculi pectorales) zijn vooral van belang 

bij grote inspanning en bij een grote ventilatoire behoefte.

Kernpunten

• Het diafragma is de belangrijkste ademhalingsspier.

• Een dwarslaesie boven het niveau C4 heeft ernstige 

consequenties voor de ademhaling.

16.1.6   Regulatie van de ademhaling

Het lichaam houdt onder normale omstandigheden 

de zuurstof- en kooldioxidespanning in het bloed bin-

nen nauwe grenzen. In het glomus caroticum en in de 

aortaboog bevinden zich receptoren die reageren op 

veranderingen in de zuurstofspanning, terwijl zich in 

het verlengde merg receptoren bevinden die reageren op 

veranderingen in de kooldioxidespanning. Door een stij-

ging van de kooldioxidespanning wordt de ademhaling 

gestimuleerd, waardoor de ventilatie toeneemt. Pas bij 

langer bestaande hypercapnie wordt de ademhaling ook 

aangedreven door hypoxemie.

16.2  Onderzoek

16.2.1   Anamnese

Kortademigheid
Kortademigheid wordt gedefinieerd als een onplezierige 

gewaarwording bij de ademhaling. Kortademigheids-
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een voorwaarde voor een goede differentiële diagnose, 

waardoor veel onnodig onderzoek kan worden voorko-

men. Mogelijke oorzaken zijn:

 − cardiaal (karakter van de pijn, reactie op medicatie);

 − longembolie (voorgeschiedenis, bedrust of operatie);

 − borstwand: ribfractuur, trauma;

 − pleura-afwijkingen: tumoren, infecties (pneumonie);

 − pneumothorax;

 − luchtwegen: tracheïtis;

 − mediastinitis;

 − aortadissectie;

 − slokdarm: refluxoesofagitis;

 − bovenbuik: ulcus, maagperforatie, galstenen.

Sputum
De luchtwegen produceren continu een geringe hoeveel-

heid mucus. Samen met dit slijm worden ingeademde 

deeltjes naar de mond-keelholte getransporteerd en onbe-

wust doorgeslikt. Bij een aantal ziekteprocessen ontstaat 

een disbalans tussen de productie en de afvoer van mucus, 

waardoor sputumretentie kan ontstaan. COPD is een 

van de meest voorkomende afwijkingen die kan leiden 

tot sputumretentie. Bij een overmaat aan sputum in de 

grote luchtwegen worden de irritantreceptoren geprik-

keld en begint een patiënt te hoesten. Fysiotherapeuten 

leren de patiënten het sputum omhoog te brengen en pas 

te hoesten wanneer ze voelen dat het sputum in de grote 

luchtwegen zit.

 Het sputum kan waterig, mucoïd of purulent zijn. Bij 

COPD-exacerbaties is het sputum purulent en geel of 

groen of soms bruin door bijmenging van pus. In het spu-

tum kan zich een klein sliertje bloed bevinden, bijvoor-

beeld bij een bronchuscarcinoom, het kan vermengd zijn 

met helder rood bloed, zoals bij een longinfarct, het kan 

schuimend roze zijn bij longoedeem, of bruin verkleurd 

bij een pneumonie.

 Voor aanvullend onderzoek van het sputum is een 

grampreparaat een eerste vereiste. Met dit onderzoek kan 

een indruk worden verkregen over de aanwezigheid van 

bacteriën, ontstekingscellen en eosinofiele granulocyten.

Kernpunten

• Kortademigheid is een onplezierige gewaarwording 

van de ademhaling.

• Er is geen duidelijke relatie tussen de ernst van de 

longfunctiestoornissen en de mate van de kortade-

migheid.

16.2.2   Lichamelijk onderzoek

Inspectie
Bij een patiënt met een longaandoening is de inspectie 

van groot belang. Daarbij moet vooral worden gelet op de 

voedingstoestand, de mate van cyanose en tekenen van 

of soms bruin gekleurd. Hardnekkige hoestklachten bij 

rokers of ex-rokers vragen extra aandacht, vooral als reeds 

bestaand hoesten duidelijk van karakter is veranderd of 

gepaard gaat met recidiverende luchtweginfecties. Dit 

kan een uiting zijn van een longcarcinoom.

 Veelvoorkomende oorzaken van hoesten zijn:

 − viraal luchtweginfect;

 − COPD;

 − carcinoom;

 − longontsteking;

 − recidiverende aspiraties;

 − sinusitis.

 Zeldzamer zijn:

 − linksdecompensatie;

 − longabces;

 − longfibrose;

 − longembolie;

 − medicamenteus.

Hemoptoë
Bij een patiënt die zich presenteert met hemoptoë, is een 

goede anamnese een voorwaarde. Allereerst moet de arts 

trachten te achterhalen of het bloed werkelijk uit de lage-

re luchtwegen afkomstig is. Een enkele maal is het opge-

hoeste bloed geaspireerd uit een bloeding in de neus of in 

de proximale tractus digestivus. Soms kunnen patiënten 

duidelijk aangeven uit welke long het bloed afkomstig is 

doordat ze het horen of voelen pruttelen.

 De mogelijke oorzaken van hemoptoë zijn sterk afhan-

kelijk van de leeftijd van de patiënt, van zijn recente voor-

geschiedenis en vroeger doorgemaakte ziekten, of van 

chronische aandoeningen zoals COPD. Uiteraard spelen 

ook rookgewoonten een belangrijke rol in de differentiële 

diagnose. Hemoptoë vraagt altijd nader onderzoek! Veel-

voorkomende oorzaken zijn:

 − bronchiëctasieën;

 − longkanker; sterk afhankelijk van leeftijd en risicofac-

toren zoals COPD en rookgewoonten;

 − infecties, vooral bij COPD, schimmelinfectie (aspergil-

loom), tuberculose, cystische fibrose;

 − longembolus; bedenk dat veel embolieën niet gepaard 

gaan met hemoptoë;

 − aspiratie, corpus alienum;

 − cardiale afwijkingen (linksdecompensatie, mitralis-

stenose);

 − verhoogde bloedingsneiging als gevolg van medicatie.

Pijn
De differentiële diagnose van pijn op de borst is lang. 

De klacht kan worden veroorzaakt door een groot aantal 

ziekten of het gevolg zijn van afwijkingen van organen 

zowel boven als onder het diafragma. Als pijn vastzit aan 

de ademhaling, betekent dit meestal dat de pleura bij het 

ziekteproces is betrokken. Een longembolie is hiervan een 

goed voorbeeld. Wederom is een uitgebreide anamnese 
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Percussie
Door de borstkas te bekloppen, ontstaat een trilling met 

een laagfrequent geluid door de natuurlijke resonantie 

van de met lucht gevulde longen. Het percussiepatroon 

kan veranderen als de luchthoudendheid is verminderd, 

met als voorbeeld een atelectase of een pneumonie. De 

sterkste demping van het geluid wordt verkregen bij 

pleuravocht. De toegevoegde waarde van percussie bij het 

lichamelijk onderzoek is nooit aangetoond.

Palpatie
Bij patiënten met veel secreet in de luchtwegen is dit vaak 

aan de buitenkant te voelen. Veel fysiotherapeuten maken 

daarvan gebruik bij de behandeling van longpatiënten. 

Door palpatie kan ook de plaats van de maximale hartac-

tie worden vastgesteld.

Auscultatie
Sinds de uitvinding van de stethoscoop door de Fransman 

Laënnec in 1819, wordt dit instrument voor het onder-

zoek van de ademhaling gebruikt. Bij het longonderzoek 

wordt de borstkas beluisterd met de membraanzijde van 

de stethoscoop, waarbij de patiënt wordt gevraagd met 

open mond diep in en uit te ademen. Door de Commissie 

Nomenclatuur Longgeluiden van de Nederlandse Ver-

eniging voor Longziekten en Tuberculose zijn voorstel-

len gedaan voor het benoemen van de geluiden. In dit 

hoofdstuk is gebruikgemaakt van de door deze commissie 

gemaakte indeling (tabel 16.2). De longgeluiden kunnen 

worden onderverdeeld in ademgeruis en bijgeluiden.

Kernpunt

• Bij het longonderzoek wordt de borstkas beluisterd 

met de membraanzijde van de stethoscoop, waarbij 

de patiënt wordt gevraagd met open mond diep in 

en uit te ademen.

rechtsdecompensatie, met onder meer oedemen aan de 

benen. Een belemmering van de veneuze afvloed van de 

bovenste lichaamshelft, zoals bij een vena-cava-superior-

syndroom bij een patiënt met longkanker, is eveneens van 

groot klinisch belang. Ook tekenen van een diepe veneuze 

trombose zijn uiterst relevant bij een patiënt die plotse-

ling kortademig is geworden; de diagnose longembolie 

wordt dan zeer aannemelijk. Bij langdurige long- en 

hartaandoeningen, en soms bij longkanker, komen trom-

melstokvingers voor. Bij verdere inspectie wordt gelet op 

de manier van ademhalen (ademfrequentie, ademdiepte, 

gebruik van ademhalingsspieren, neusvleugelen) en op de 

ernst van de kortademigheid.

 Bij inspectie van de borstkas wordt in de eerste plaats 

gelet op de vorm. Twee veelvoorkomende, maar verder 

onschuldige vormafwijkingen zijn de zogenoemde kip-

penborst (pectus carinatum) en de schoenmakersborst 

(pectus excavatum). Bij een klein aantal patiënten zijn 

op jonge leeftijd vormafwijkingen aan de wervelkolom 

ontstaan, met als gevolg een kyfoscoliose. Ook bij aan-

geboren spierziekten kan door verlies van stabiliteit van 

de wervelkolom een ernstige kyfoscoliose ontstaan. Op 

oudere leeftijd ontwikkelen deze patiënten soms een 

respiratoire insufficiëntie doordat de ventilatie als gevolg 

van de afwijkende vorm van de borstkas ernstig wordt 

belemmerd. Ook chronische longziekten leiden soms tot 

een afwijkende borstkas. Zo hebben de meeste patiënten 

met longemfyseem een grote longinhoud, waardoor een 

vergrote voorachterwaartse diameter van de borstkas is 

ontstaan. Eenzelfde afwijking is ook bij patiënten met een 

eindstadium van cystische fibrose te zien.

 Asymmetrie van de borstkas komt voor bij de reeds ge-

noemde kyfoscoliose en na longoperaties, bijvoorbeeld na 

een pneumonectomie. Bij een pneumothorax beweegt de 

aangedane zijde niet mee met de ademhaling en kan deze 

ook uitgezet zijn. Ook na een trauma kan asymmetrie van 

de borstkas worden gevonden. De aangedane zijde blijft 

vaak achter tijdens de ademhaling als gevolg van pijn, 

ribfracturen of een longcontusie.

Tabel 16.2  Nomenclatuur van bronchopulmonale bijgeluiden.

nomenclatuur akoestische eigenschappen van bronchopulmonale bijgeluiden

continu (> 250 ms) discontinu, explosief (< 20 ms)

hoogfrequent
(> 400 Hz)

laagfrequent
(< 400 Hz)

hoogfrequent
(> 400 Hz)

laagfrequent
(< 400 Hz)

huidige Nederlandse 
nomenclatuur

piepende/fluitende 
rhonchi (piepen/fluiten)

brommende/zagende 
rhonchi (brommen/zagen)

fijne crepitaties, kleinblazig grove crepitaties, 
grootblazig of grof

vroegere Nederlandse 
termen

piepende/fluitende 
droge rhonchi, resp. 
bronchitische geruisen

brommende/
zagende rhonchi, resp. 
bronchitische geruisen

fijne vochtige rhonchi vochtige rhonchi

American Thoracic Society wheezes rhonchi fine crackles coarse crackles

Uit: Pulmoscript, september 1994.
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langer duurt dan de inademing. Een verlengd exspirium 

wijst op een obstructieve longaandoening zoals astma of 

COPD (zie paragraaf 16.3) en gaat meestal gepaard met 

piepende en brommende rhonchi. Bij een zeer ernstige 

hoge obstructie (in de trachea) is het inspirium piepend of 

zagend verlengd. Deze zogenoemde inspiratoire stridor is 

ook zonder stethoscoop hoorbaar.

Kernpunten

• Bronchiaal ademgeruis is hoger en luider dan het 

verscherpte ademgeruis en kan worden vergeleken 

met het geluid dat gewoonlijk boven de trachea 

hoorbaar is.

• Een verlengd exspirium wijst op een obstructieve 

longaandoening zoals astma of COPD.

• Opvallend zacht ademgeruis over alle velden past 

goed bij emfyseem.

Bijgeluiden
Pleurale bijgeluiden komen voor bij longontstekingen, 

longembolieën en andere aandoeningen waarbij de 

pleurabladen geprikkeld zijn. Deze afwijkingen zijn vaak 

zeer karakteristiek. Het geluid wordt meestal aangeduid 

met wrijven of kraken. Pleurawrijven is het duidelijkst 

aan het einde van de inademing. Omdat de meeste aan-

doeningen waarbij pleurawrijven wordt gehoord bij de 

patiënt een diepe ademhalingspijn veroorzaken, wordt 

aanbevolen de auscultatie te herhalen na goede pijnbe-

strijding, waarna de afwijkingen soms veel duidelijker 

naar voren komen dan in de acute fase van de ziekte. 

Pleurawrijven is soms moeilijk te onderscheiden van cre-

pitaties. De bronchopulmonale bijgeluiden kunnen wor-

den onderverdeeld in piepende en brommende rhonchi 

en crepitaties.

 Piepende en brommende rhonchi zijn hoorbaar in de grote 

luchtwegen en zijn het gevolg van trillingen die ontstaan 

in vernauwde luchtwegen bij obstructieve longaandoenin-

gen. Men onderscheidt hoogfrequente (piepend of flui-

tend) en laagfrequente rhonchi (brommend of zagend). De 

hoogfrequente rhonchi hoort men vooral bij astmapatiën-

Ademgeruis
Ademgeruis kan worden omschreven aan de hand van 

de volgende kwaliteiten: het karakter (frequentie of 

scherpte), de intensiteit en de tijdsverhouding tussen in- 

en uitademing.

 Normaal of vesiculair ademgeruis. Bij gezonde personen is 

het ademgeruis tijdens de inademing luider dan tijdens 

de uitademing, en het is blazend of ruisend van karakter. 

Het geluid wordt veroorzaakt door de luchtstroom in de 

luchtwegen van de longkwabben en hun segmenten. In 

de kleinere luchtwegen neemt de snelheid van de lucht-

stroom zodanig af dat hij met een stethoscoop niet meer 

te horen is. Daarom is de term vesiculair ademgeruis, 

hoewel vaak gebruikt, feitelijk onjuist omdat hiermee de 

suggestie wordt gewekt dat het ademgeruis afkomstig is 

uit de longblaasjes. In de longblaasjes is de luchtstroom 

echter geheel afwezig.

 Verscherpt ademgeruis. Ter hoogte van de grote luchtwe-

gen, hoog tussen de schouderbladen en parasternaal is 

het ademgeruis verscherpt. Bij kinderen is het ademge-

ruis verscherpt hoorbaar door de kleinere luchtwegen 

en de geringe luchtmantel tussen de stethoscoop en de 

luchtwegen.

 Bronchiaal ademgeruis. Dit geluid is hoger en luider dan 

het verscherpte ademgeruis en kan worden vergeleken 

met het geluid dat gewoonlijk boven de trachea hoorbaar 

is. Het exspirium duurt iets langer dan het inspirium; 

beide zijn ongeveer even luid en hoog. Bronchiaal ade-

men komt voor bij een consolidatie van het longweefsel 

door een longontsteking, bloeding of compressie van het 

longweefsel door pleuravocht. Dit type ademhaling wijst 

erop dat de luchtwegen ter plaatse open zijn, waardoor 

het ademgeruis beter wordt voortgeleid, vooral de ho-

gere frequenties. Het geruis krijgt daardoor een scherper 

karakter.

 Intensiteit. De intensiteit van het ademgeruis is ver-

minderd bij emfyseem omdat de luchtstroom sterk is 

vertraagd, vooral tijdens de uitademing. Bovendien zijn 

de longen van een emfyseempatiënt sterk luchthoudend; 

tussen de luchtwegen en de stethoscoop bevindt zich 

een grote luchtlaag waardoor het ademgeruis te zacht 

is. Bij neuromusculaire aandoeningen is de ademhaling 

vaak sterk beperkt door een verminderde werking van 

de ademhalingsspieren. Daardoor neemt de intensiteit 

van het ademgeruis af, zowel tijdens de in- als tijdens de 

uitademing. Een eenzijdige vermindering van het adem-

geruis kan zich voordoen bij een paralyse van de nervus 

phrenicus. De intensiteit is ook verminderd als het geruis 

wordt tegengehouden door bijvoorbeeld pleuravocht of 

door een grote vetlaag bij adipositas.

 Tijdsverhouding tussen in- en uitademing. Bij gezonde per-

sonen zijn de met de stethoscoop hoorbare akoestische ei-

genschappen van bronchopulmonale bijgeluiden tijdens 

het inspirium langer en luider dan de uitademing (figuur 

16.4). Van een verlengd exspirium wordt gesproken wan-

neer het hoorbare deel van de uitademing even lang of 

vesiculair bronchiaal

insp exp

Figuur 16.4 Schematische voorstelling van het met de stetho-

scoop waarneembare deel van het ademgeruis. De horizontale 

lijn is de tijdlijn. Het opstijgende been van de driehoek stelt het 

inspirium voor en het afdalende been het exspirium. De dikte 

van de lijn geeft de luidheid (amplitude) weer. Een toename 

van amplitude gaat samen met een toename van frequentie 

(toonhoogte).
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astma-aanval. Bij patiënten met COPD is vaak sprake 

van hyperinflatie met horizontaal ribverloop en laag-

staande, afgeplatte diaphragmatica. Op de dwarse foto 

is er dan vergrote retrosternale luchthoudendheid. Bij 

een aantal patiënten met emfyseem zijn bullae te zien; 

bij gewoon emfyseem dominant in de bovenvelden, bij 

 α
1
-antitrypsinedeficiëntie juist in de ondervelden.

Kernpunten

• Bij het vervaardigen van een zogenoemde bedtho-

rax bestaan geen standaardcondities en daardoor 

wordt de beoordeling van een thoraxfoto sterk 

bemoeilijkt.

• Bij een aantal patiënten met emfyseem zijn bullae 

te zien, bij gewoon emfyseem dominant in de bo-

venvelden; bij α1-antitrypsinedeficiëntie juist in de 

ondervelden.

Bij een acute bronchitis zijn geen afwijkingen zichtbaar op 

een thoraxfoto. Bij patiënten die al jaren hoesten, zijn 

afwijkingen te zien die kunnen passen bij verdikte bron-

chuswanden. Door een overmaat aan taai slijm kan een 

afsluiting van een longkwab ontstaan, waardoor op de 

thoraxfoto atelectase zichtbaar is.

 Bij een pneumonie is een onscherp begrensde densiteit 

in de longvelden zichtbaar, omdat de alveoli door de ont-

steking niet meer luchthoudend zijn. Het is onmogelijk 

aan de hand van het afwijkende röntgenbeeld een goede 

voorspelling te doen over de aard van de verwekker. Een 

scherpe begrenzing van het infiltraat kan pleiten voor een 

pneumokokkenpneumonie, een centrale necrose voor een 

aspiratiepneumonie, en pleuravocht met vergrote lymfe-

klieren voor tuberculose.

 Bij een bronchuscarcinoom geeft de thoraxfoto veel infor-

matie over de grootte en de plaats van de tumor, alsmede 

een indicatie over de chirurgische mogelijkheden. Een be-

oordeling van het hilusgebied kan een indruk geven over 

de aanwezigheid van lymfekliermetastasen. Tumoren in 

ten met een luchtwegobstructie, de laagfrequente rhonchi 

vooral bij COPD-patiënten, in het bijzonder bij patiënten 

met verdikte luchtwegwanden en met sputumretentie. 

Bij patiënten met een zeer ernstige astma-aanval of bij 

patiënten met een ernstig emfyseem is de luchtstroom zo 

gering dat de rhonchi verdwijnen. Omdat bij auscultatie 

zo weinig afwijkingen worden gehoord, kan de ernst van 

de pulmonale toestand worden onderschat.

 Crepitaties hebben een veel kortere duur dan rhonchi, 

terwijl het geluid een explosief karakter heeft. Crepita-

ties worden toegeschreven aan het borrelen van lucht in 

slijm in de grotere luchtwegen (grove crepitaties) en aan 

het openspringen van gecollabeerde kleinere luchtwegen 

(fijne crepitaties). Fijne crepitaties zijn hoorbaar bij:

 − diffuse interstitiële longaandoeningen;

 − longontstekingen (veelal in combinatie met bronchiaal 

ademgeruis);

 − decompensatio cordis links (vooral basaal en met name 

eindinspiratoir);

 − bedlegerige patiënten.

Grove crepitaties komen voor bij:

 − sputum, bloed of etter in de grote luchtwegen.

Veelal verdwijnen deze crepitaties door hoesten. Het is 

dan ook verstandig de patiënt na bovenstaande bevindin-

gen bij auscultatie te laten hoesten en daarna het onder-

zoek te herhalen.

16.2.3   Radiologisch onderzoek

Thoraxfoto
Een achtervoorwaartse thoraxfoto (zie ook paragraaf 2.1.2) 

wordt in staande positie tijdens diepe inspiratie gemaakt, 

waarbij de patiënt met de borst tegen de röntgenplaat 

staat. Op deze manier is de projectie van het hart, dat 

immers met name voor in de thorax zit, maximaal scherp 

op de gevoelige plaat. De verschillende organen en 

structuren in de borstkas kunnen op een conventionele 

thoraxfoto goed worden beoordeeld door een verschil in 

röntgenologische dichtheid (lucht, vet, bot, water). Aldus 

kunnen veel ziekteprocessen eenvoudig worden opge-

spoord. De laatste jaren zijn de thoraxfoto’s in de meeste 

ziekenhuizen gedigitaliseerd, waardoor de opnametech-

niek is gestandaardiseerd. Bij het vervaardigen van een 

zogenoemde bedthorax gaan deze standaardcondities 

niet meer op en daardoor wordt de beoordeling van een 

thoraxfoto sterk bemoeilijkt. Zo kan bij een bedthorax de 

hartgrootte niet goed worden beoordeeld en is ook niet 

altijd aan te geven of er aanwijzingen zijn voor een de-

compensatio cordis.

 Een thoraxfoto geeft bij veel longziekten belang-

rijke informatie (figuur 16.5), maar bij astma en COPD 

heeft een dergelijke opname slechts beperkte waarde. 

Bij astmapatiënten is een thoraxfoto niet of nauwe-

lijks afwijkend, tenzij met hyperinflatie tijdens een 

Figuur 16.5 Voor tumor verdachte haard in de linkerboven-

kwab (patiënt met kleincellig bronchuscarcinoom).
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Kernpunten

• Het is onmogelijk aan de hand van het afwijkende 

röntgenbeeld een goede voorspelling te doen over 

de aard van een infectieuze verwekker.

• Door een atelectase worden de aangedane long of 

de longdelen kleiner, met als gevolg een hoogstand 

van het diafragma en verplaatsing van het media-

stinum en het hart naar de aangedane zijde.

Bij een pneumothorax is op de thoraxfoto lucht zichtbaar 

buiten het longparenchym. De afwijking kan zich beper-

ken tot een kleine luchtschil, een zogeheten randpneumo-

thorax, of leiden tot een volledige collaps van de gehele 

long. Soms zijn er aanwijzingen voor een spanningspneu-

mothorax, waarbij het hart en de mediastinale structuren 

zijn verdrongen naar de gezonde zijde.

 Bij longfibrose is de densiteit van het longweefsel te groot 

en hebben de longvelden een wit korrelig aspect of ze 

conflueren sterker.

 Cardiale afwijkingen. Door de beoordeling van de vorm 

van de hartschaduw kan een indruk worden verkregen 

welk deel van het hart vergroot is. Dat kan al een aanwij-

zing opleveren over de aard van het cardiale lijden. Een 

decompensatio cordis links veroorzaakt een vergroting 

van de hartschaduw ter hoogte van het linkerventrikel en 

het linkeratrium en vanuit het hilusgebied een toegeno-

men tekening vooral naar de bovenvelden.

Computertomografie
CT-scanning wordt veel gebruikt voor de beoordeling van 

het mediastinum bij tumordiagnostiek. Voor de stagering 

van een bronchuscarcinoom is het maken van een CT-scan 

een voorwaarde voor een juiste beoordeling van de uit-

breiding naar de regionale lymfeklieren. Dit is vooral van 

belang als chirurgie wordt overwogen (figuur 16.8). Met 

een CT-scan kan ook een goede indruk worden verkregen 

de grote luchtwegen kunnen op een thoraxfoto worden 

gemist omdat dit deel zich in de hartschaduw bevindt.

 In het hilusgebied bevinden zich vooral bloedvaten en 

de grote luchtwegen. Afwijkingen daarin zijn vaak moei-

lijk te beoordelen door overprojectie van verschillende 

structuren. Bij een aantal ziekten is de beoordeling van de 

grootte van de hilusklieren van belang, zoals bij longkan-

ker, hodgkin- of non-hodgkinlymfomen. Op een conven-

tionele thoraxfoto kan men slechts een indruk krijgen van 

de omvang van de pathologie in het mediastinum; voor 

een goede beoordeling is een CT-scan gewenst.

 Atelectase wordt gedefinieerd als volumeverlies van 

longdelen of een gehele long door een verminderde lucht-

houdendheid. Er worden twee vormen van atelectase 

onderscheiden.

 Resorptieatelectase. Deze vorm van atelectase is het gevolg 

van resorptie van lucht uit longweefsel achter een afgesloten 

luchtweg. Veelvoorkomende oorzaken zijn tumoren in de 

grote luchtwegen of sputumretentie. De lucht verdwijnt in 

ongeveer 24 uur uit het afgesloten longdeel doordat hij naar 

het bloed wordt afgevoerd (figuur 16.6). De resorptie van 

lucht uit het longweefsel verloopt trager naarmate de colla-

terale ventilatie tussen acini en tussen segmenten groter is.

 Door een atelectase worden de aangedane long of de 

longdelen kleiner, met als gevolg een hoogstand van het 

diafragma en verplaatsing van het mediastinum en het 

hart naar de aangedane zijde. Door een atelectase van 

longdelen is de grens tussen longdelen en aanliggende an-

dere structuren zoals hart en diafragma op een thoraxfoto 

niet meer te zien. De niet-aangedane longdelen kunnen 

een overinflatie vertonen.

 Passieve of compressieatelectase. Door compressie van longde-

len van buitenaf ontstaat een verminderde luchthoudend-

heid van het longweefsel. Voorbeelden zijn een pneumotho-

rax, een grote bulla of pleuravocht (figuur 16.7).

Figuur 16.6 Een vrijwel volledige atelectase van de linkerlong 

als gevolg van een bronchuscarcinoom. De linkerlong is niet 

meer luchthoudend, de mediastinale structuren zijn naar links 

verplaatst (trachea, hart) en de linkerdiafragmakoepel staat 

hoger dan de rechter. Figuur 16.7 Compressieatelectase bij pleuravocht.
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Positronemissietomografie
Positronemissietomografie (PET) is een beeldvormend on-

derzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve 

tracers (positronenemitters) zoals fluorodeoxyglucose. 

Hiermee kan de metabole activiteit van weefsels worden 

gemeten en in beelden worden omgezet. In tumoren 

wordt de hoogste activiteit gezien (figuur 16.9). Met 

behulp van PET kunnen ook metastasen worden opge-

spoord, in de long maar ook elders in het lichaam. Tegen-

woordig kunnen PET- en CT-beelden gefuseerd worden, 

waardoor de interpretatie van de beelden en vooral de 

lokalisatie van de afwijkingen vergemakkelijkt wordt. 

Helaas wordt metabool actief weefsel ook gevonden in 

over de mogelijke doorgroei van een tumor in bijvoor-

beeld de borstwand.

De laatste jaren maakt men dikwijls gebruik van een high 

resolution CT-scan bij de beoordeling van het longparen-

chym en van de bronchi. Met deze techniek kan een goede 

indruk worden verkregen over de aard en uitgebreidheid 

van longfibrose en ook lymfangitis carcinomatosa kan 

worden gevisualiseerd. Met deze techniek kunnen even-

eens bronchiëctasieën worden aangetoond.

 Een spiraal-CT-scan van de borstkas, waarbij een con-

trastmedium wordt gebruikt, is van grote waarde geble-

ken voor het aantonen van longembolieën. Aanvankelijk 

konden alleen centraal gelegen longembolieën zichtbaar 

worden gemaakt, maar de huidige techniek lijkt ook ge-

schikt om uitspraken te doen over meer perifeer gelegen 

longembolieën. Het andere voordeel van spiraal-CT is dat 

vaak ook een alternatieve verklaring voor de klachten kan 

worden gegeven, zoals een kleine pneumothorax die op 

een conventionele thoraxfoto niet kan worden waargeno-

men. Door het aantonen van een andere afwijking die een 

verklaring kan zijn voor de klachten, kan de waarschijn-

lijkheidsdiagnose longembolie worden verworpen.

 De ernst van COPD wordt vastgelegd door het meten 

van de longfunctie. De laatste jaren kunnen dichtheids-

metingen van het longweefsel worden uitgevoerd met 

behulp van een CT-scan in de hoge-resolutie setting. 

Daardoor is het mogelijk de mate van emfyseem, dat kan 

worden beschouwd als een pathologische vergroting van 

de luchtruimten distaal van de terminale bronchioli, te 

berekenen. De correlaties van deze dichtheidsmetingen 

met longfunctiemetingen en histologisch onderzoek van 

de longen blijken heel redelijk te zijn.

Kernpunt

• Bij een spanningspneumothorax zijn het hart en 

de mediastinale structuren verdrongen naar de 

gezonde zijde.

Figuur 16.9 Beeld van een FDG-PET-scan van een patiënt met 

een tumor in de linkerbovenkwab. De blaas en nierkelken tonen 

ook een verhoogde opname ten gevolge van de uitscheiding 

van glucose met de urine; de hersenen verbranden alleen glu-

cose en nemen derhalve altijd veel glucose op.

Figuur 16.8 CT-scan van dezelfde patiënt als in figuur 16.5.

a ‘Longsetting’, waarbij intrapulmonale afwijkingen het best kunnen worden beoordeeld. 

b ‘Mediastinale setting’, waarbij structuren in het mediastinum het duidelijkst worden afgebeeld.

A B
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gen tot luchtwegen die te nauw zijn om met scoop en/of 

biopteur te bereiken. Hiermee kunnen cellen en vloeistof 

verzameld worden voor analyse. De risico’s van een diag-

nostische ingreep zijn gering en beperken zich tot bloe-

ding, pneumothorax of respiratoire insufficiëntie.

Bronchoscopieën worden uitgevoerd om diagnostische, 

om therapeutische en om onderzoeksredenen. Bij het 

vermoeden van een bronchuscarcinoom wordt een diag-

nostische bronchoscopie uitgevoerd voor cytologisch en/

of histologisch onderzoek (figuur 16.11). In veel gevallen is 

de tumor zichtbaar in de grote luchtwegen en kan een bi-

opt worden genomen uit het verdachte weefsel. Daarnaast 

kan de tumor worden gelokaliseerd; deze informatie is 

van belang voor het beoordelen van de lokale resectabili-

teit bij een eventuele chirurgische ingreep.

Een flexibele bronchoscopie wordt ook uitgevoerd voor 

therapeutische doeleinden, zoals het verwijderen van 

overtollig slijm dat heeft geleid tot atelectase of voor het 

verwijderen van geaspireerd materiaal (therapeutische 

bronchoscopie). Een flexibele bronchoscoop kan ook 

laserlicht geleiden waarmee weefsel in het lumen van de 

luchtwegen kan worden verbrand.

Infecties Bij patiënten met een ernstige verdenking op 

pneumonie en bij wie geen sputum kan worden verkregen, 

ook niet door sputuminductie met behulp van zoutinhala-

tie en fysiotherapie, kan een bronchoscopie – waarbij ma-

teriaal uit de lagere luchtwegen wordt afgezogen – soms 

geïnfecteerde gebieden, waarmee een belangrijk differen-

tiaaldiagnostische overweging van de CT-scan ook met de 

additionele PET niet opgelost wordt.

Echografie
Door hun grote luchthoudendheid zijn de longen niet 

heel goed geschikt voor diagnostiek met behulp van echo-

grafie. Relatief gemakkelijk kan met deze techniek de 

aanwezigheid van pleuravocht zichtbaar worden gemaakt. 

In recente jaren is ook de effectiviteit van echografisch 

onderzoek van het mediastinum via de slokdarm fraai 

gedocumenteerd. Met deze techniek kunnen verschil-

lende klierstations worden beoordeeld. Op geleide van het 

echobeeld kunnen pathologisch vergrote klieren worden 

aangeprikt en kan materiaal worden verzameld voor cyto-

logisch onderzoek. Deze additionele techniek spaart medi-

astinoscopieën uit en voorkomt operaties van – achteraf – 

irresectabele carcinomen. Recent is ook een start gemaakt 

met endobronchiale ultrasonografie (EBUS). Hierbij wordt 

echogeleid via trachea- of bronchuswand geprikt.

Kernpunt

• Een spiraal-CT (CT-angio) staat centraal bij de be-

vestiging van een longembolie.

Casuïstiek 

• Een man met partiële atelectase na een ongeval

16.2.4   Bronchoscopie

Met behulp van de flexibele bronchoscoop is een goede 

visuele beoordeling van de lagere luchtwegen mogelijk. 

Bronchoscopie wordt onder lokale anesthesie verricht, 

vaak zonder sedatie en meestal poliklinisch. In een bron-

choscoop bevindt zich een werkkanaal waardoor een 

biopsietang kan worden geschoven voor het verkrijgen 

van weefsel uit de luchtwegen (luchtwegbiopsie) of uit de 

longen (transbronchiale biopsie; figuur 16.10). Ook kan 

een klein borsteltje gebruikt worden om toegang te krij-

Figuur 16.10 a Flexibele bronchoscoop met biopsietang. 

1 Lichtgeleider, 2 biopsietang, 3 bronchoscoop. 

b Detail van bronchoscoop met biopsietang.

Figuur 16.11 Doorlichtingsbeeld bij bronchoscopie. Borstel 

opgevoerd tot tumor.

A B
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 − meting van de maximale luchtstroom bij (geforceerde) 

adembewegingen;

 − meting van de weerstand die de luchtstroom in de 

luchtwegen ondervindt;

 − meting van de snelheid van het gastransport over de 

alveolocapillaire membraan (diffusiebepaling);

 − inspanningsonderzoek.

Spirometrie
De bekendste longfunctiemeting is de spirometrie die 

vroeger uitgevoerd werd met een waterspirometer. Deze is 

vrijwel geheel vervangen door de flowvolumemeter. Door 

de patiënt langzaam zo diep mogelijk te laten uitademen 

en daarna zo diep mogelijk te laten inademen, kan de 

inspiratoire vitale capaciteit (IVC) worden bepaald (figuur 

16.12). Vervolgens wordt na een maximale inademing zo 

snel en zo krachtig mogelijk diep uitgeademd totdat de 

blazer niet verder kan. Hiermee wordt een aantal parame-

ters bepaald, waaronder de expiratoire secondecapaciteit 

(ESC of FEV
1
; forced expiratory volume in one second) en de 

maximale geforceerde expiratoire capaciteit (FVC).

Interpretatie van de spirometriegegevens geschiedt in de 

eerste plaats door de gemeten waarden te relateren aan de 

voor de patiënt geldende referentiewaarden, en ook door 

te kijken naar de verhouding FEV
1
/IVC of, in navolging 

van de Angelsaksische richtlijnen, naar FEV
1
/FVC. Zo kan 

men al snel een indruk krijgen of de spirometrie normaal 

uitvalt, dan wel of er een obstructieve stoornis (gedaalde 

ratio) bestaat of een restrictieve stoornis vermoed kan 

worden (gelijkelijk gedaalde FEV
1
 en IVC of FVC). Spiro-

metrisch onderzoek kan behalve voor het bovengenoem-

de ook worden gebruikt om het effect van medicamenten 

te testen en om de behandeling van een aandoening in de 

loop van de tijd te vervolgen.

leiden tot een definitieve microbiologische diagnose.

Tijdens een exacerbatie bij een patiënt met obstruc-

tief longlijden ontstaat vaak een periode met ernstige 

sputumretentie waardoor atelectase van een longkwab 

ontstaat. Met behulp van een bronchoscoop kan het in-

gedikte slijm uit de luchtwegen worden verwijderd. Een 

dergelijke procedure vindt ook vaak plaats in de post-

operatieve periode, wanneer een atelectase ontstaat door 

sputumretentie omdat de patiënt door postoperatieve 

pijn het sputum niet goed kan ophoesten.

Longfibrose Bij de diagnostiek van longfibrose kan bron-

choalveolaire lavage (BAL) worden uitgevoerd. Hierbij 

wordt de tip van een bronchoscoop zo ver opgeschoven tot 

hij vastloopt in een segmentale of subsegmentale bron-

chustak, meestal van de middenkwab of de lingula. Het 

achterliggende longdeel wordt gespoeld met een fysiolo-

gische zoutoplossing en de ingebrachte vloeistof wordt 

daarna zachtjes teruggezogen. Het materiaal, dat uit cellen 

(macrofagen, lymfocyten, neutrofiele cellen en eosinofiele 

cellen) en vloeistof bestaat, kan worden gebruikt voor ver-

der onderzoek naar de ernst en de aard van de aandoening.

 Bij longfibrose of sarcoïdose wordt vaak een transbron-

chiale biopsie uitgevoerd: onder röntgendoorlichting 

wordt via de bronchoscoop een biopsietang opgevoerd en 

wordt ‘blind’ een biopt uit het longparenchym genomen. 

Op de kleine biopten kan soms de aard van de aandoening 

worden vastgesteld, zodat een chirurgische biopsie via een 

thoracotomie niet meer nodig is. Vooral bij het vermoeden 

op sarcoïdose is de diagnostische opbrengst hoog.

Starre bronchoscopie
Deze techniek is grotendeels verdrongen door flexibele 

bronchoscopie, maar wordt nog wel gebruikt bij grote 

biopsieën, bij het verwijderen van een corpus alienum of 

bij het plaatsen van een stent (zie paragraaf 16.4).

Kernpunten

• Een diagnostische bronchoscopie wordt uitgevoerd:

 − ter bepaling van de locatie van een tumor;

 −  ter verkrijging van materiaal voor cytologisch/

histologisch onderzoek.

• Een therapeutisch bronchoscopie wordt uitgevoerd:

 − voor het afzuigen van sputum bij atelectase;

 − voor het verwijderen van een corpus alienum;

 − voor het plaatsen van een stent.

16.2.5   Longfunctieonderzoek

Voor het meten van functiestoornissen van de longen kan 

in de klinische praktijk gebruik worden gemaakt van een 

groot aantal onderzoeksmethoden. Het functieonderzoek 

kan worden onderverdeeld in:

 − meting van de luchtinhoud van de longen;

Figuur 16.12 Spirogram (met ingetekend ook FRC en TLC die 

niet met behulp van een spirometrie gemeten kunnen worden). 

IRV: inspiratoir reservevolume; AV: ademteugvolume; ERV: ex-

piratoir reservevolume; RV: residuaal volume; FEV1: geforceerd 

expiratoir volume in 1 seconde; FVC: geforceerde vitale capaci-

teit; IVC: inspiratoire vitale capaciteit; FRC: functionele residuale 

capaciteit; TLC: totale longcapaciteit.

IRV

AV

ERV

RV

FEV1

1 s

FVC IVC

FRC

TLC
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afhankelijk van lengte en geslacht; de onderverdeling van 

de volumina is afhankelijk van de leeftijd).

Luchtstroomsnelheid
De laatste jaren wordt, behalve van de spirometer, ook 

vaak gebruikgemaakt van de pneumotachograaf, een ap-

paraat dat het drukverschil over een bekende weerstand 

meet, en daaruit de luchtstroomsnelheid of flow berekent 

en deze integreert naar volume. Deze apparaten worden 

in het longfunctielaboratorium aangeduid met flow-volu-

memeters en geven de flow tegen het in- en uitgeademde 

volume weer. De vorm van de zo ontstane flow-volume-

curve is al zeer informatief (figuur 16.14). Het eerste deel 

van de uitgeademde stroomsterkte wordt vooral bepaald 

door de geleverde inspanning.

Bij lagere longvolumina, als een patiënt al grotendeels 

heeft uitgeademd, wordt de flow vrijwel niet meer be-

paald door de geleverde inspanning, maar is deze voorna-

melijk afhankelijk van de elastische eigenschappen van 

longen en luchtwegen. Vooral patiënten met emfyseem 

hebben een kenmerkende curve door het grote verlies van 

elasticiteit van de longen. Bij deze patiënten valt vooral 

de knik in de uitademingscurve op, die wordt verklaard 

door het slappe longweefsel. Bij patiënten met een lucht-

wegobstructie verloopt de uitademingscurve concaaf (zie 

figuur 16.24). Dit effect neemt toe met het ernstiger wor-

den van de obstructie.

 Piekstroommeters zijn handzame meters waarmee de 

maximale luchtstroom tijdens een geforceerde uitade-

ming (de piekstroom) kan worden gemeten. De meters 

hebben een plaats in de diagnose van situatiegebonden 

(bijvoorbeeld werk) klachten en in selfmanagementpro-

gramma’s van astmapatiënten.

Longvolumina
Met behulp van de heliumverdunningsmethode kan de 

totale hoeveelheid gas die bij de ventilatie betrokken is, 

worden vastgelegd (figuur 16.13). Aan de lucht in de spiro-

meter wordt helium toegevoegd, waarbij het volume van 

het gasmengsel en de heliumconcentratie in de spirometer 

wordt gebruikt voor de berekening. Na een rustige nor-

male uitademing (FRC-niveau) sluit men de patiënt aan op 

de spirometer. Gedurende een aantal minuten ademt de 

patiënt het helium-luchtmengsel in. Doordat helium niet 

oplosbaar is in bloed, verdeelt het helium zich alleen over 

de longen en de spirometer. Als uiteindelijk een evenwicht 

is bereikt, wordt de heliumconcentratie opnieuw gemeten. 

Uit het bekende volume van de spirometer en de mate van 

verdunning van het helium kan de hoeveelheid gas in de 

longen op FRC-niveau worden berekend.

Kernpunt

• Uit het bekende volume van de spirometer en de 

mate van verdunning van het helium kan de hoe-

veelheid gas in de longen op FRC-niveau worden 

berekend.

Door de bepaling van het expiratoire reservevolume (ERV: 

de maximale hoeveelheid lucht die na een normale uit-

ademing nog kan worden uitgeademd) kan het residuale 

volume (RV) worden bepaald (FRC – ERV = RV). De vitale 

capaciteit (VC) en het residuale volume (RV) vormen sa-

men de totale longcapaciteit (TLC). Aan de hand van de 

gevonden gegevens kan een onderverdeling in de long-

volumina worden gemaakt. De interpretatie gebeurt ook 

nu weer aan de hand van de referentiewaarden (TLC is 

He

FRC

voor He-inwas na He-inwas

He

Figuur 16.13 Schema van een FRC-bepaling met behulp van een spirometer.

FRC: functionele residuale capaciteit.
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Lichaamsplethysmograaf of bodybox
Met de lichaamsplethysmograaf kunnen twee parameters 

worden gemeten:

 − het thoracale gasvolume (TGV);

 − de luchtwegweerstand (R
aw

).

De lichaamsplethysmograaf heeft een belangrijke plaats 

in het longfunctielaboratorium (figuur 16.15). Geregi-

streerd kunnen worden: de druk in de plethysmograaf 

(boxdruk), de druk bij het mondstuk (monddruk) als 

representant van de druk in luchtwegen en longen, en de 

flow tijdens het ademen.

Kernpunt

• Piekstroommeters hebben een plaats in de diag-

nose van situatiegebonden (bijvoorbeeld werk) 

klachten en in selfmanagementprogramma’s van 

astmapatiënten.

RV
volume

insp

exp

PEF

TLC

IRV AV ERV

IC

FVC

flo
w

 (
l/s

)

Figuur 16.14 Schematische flow-volumecurve.

PEF: piekstroom tijdens expiratie; exp: expiratie; TLC: totale 

longcapaciteit; RV: residuaal volume; IRV: inspiratoir reserve-

volume; AV: ademteugvolume; ERV: expiratoir reservevolume; 

insp: inspiratie; IC: inspiratoire capaciteit; FVC: geforceerde 

vitale capaciteit.

monddruk

flow

boxdruk

weerstand

klep

Figuur 16.15 a Schema van een lichaamsplethysmograaf. b Lichaamsplethysmograaf.

A B
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kunnen worden geregistreerd, is het mogelijk die zwakste 

schakel te ontdekken.

 Hieronder wordt op een en ander nader ingegaan, met 

de nadruk op het in de praktijk veelvuldig voorkomende 

probleem om de oorzaak van arteriële hypoxemie te ach-

terhalen.

Arteriële hypoxemie
Arteriële hypoxemie kan berusten op pulmonale en extra-

pulmonale afwijkingen, met respectievelijk een gestoorde 

en een normale alveoloarteriële gradiënt voor zuurstof.

 Alveoloarteriële gradiënt voor zuurstof. De uitwisseling 

van zuurstof en koolzuurgas tussen lucht en bloed vindt 

plaats op alveolair niveau. De samenstelling van de al-

veolaire lucht is dan ook duidelijk anders dan die van 

de inademingslucht: de alveolaire zuurstofspanning 

is lager dan die in de inademingslucht en de arteriële 

koolzuurgasspanning is hoger. Daarbij spelen ook de per 

tijdseenheid opgenomen hoeveelheid zuurstof en de per 

tijdseenheid afgegeven hoeveelheid koolzuurgas een rol 

(de verhouding tussen koolzuurgasafgifte en zuurstof-

opname staat bekend als het respiratoir quotiënt, RQ ). 

Door de arteriële zuurstofspanning van de alveolaire 

zuurstofspanning af te trekken, ontstaat het alveoloar-

teriële zuurstofspanningsverschil: de A-a-gradiënt voor 

zuurstof. Deze bedraagt onder normale omstandigheden 

maximaal 10 à 15 mmHg (1-2 kPa). Op grond van de A-a-

gradiënt voor zuurstof kan men al een indruk krijgen van 

de onderliggende oorzaak van arteriële hypoxemie: is 

de parameter normaal, dan ligt de oorzaak veelal buiten 

de long (bijvoorbeeld hypoventilatie). Is de A-a-gradiënt 

verhoogd, dan ligt de oorzaak van de hypoxemie op het 

niveau van de alveolocapillaire membraan. Daarbij moet 

onderscheid worden gemaakt tussen stoornissen in de 

ventilatie-perfusieverhoudingen en diffusiestoornissen.

Extrapulmonale afwijkingen (normale A-a-gradiënt voor 
zuurstof) Extrapulmonale afwijkingen die kunnen leiden 

tot hypoxemie worden als volgt onderverdeeld.

 − Centrale stoornissen. Door stoornissen in het ademcen-

trum kan een centrale hypoventilatie ontstaan. Een be-

kende oorzaak is een overdosis opiaten of slaapmidde-

len, waardoor een ernstige ademhalingsdepressie kan 

ontstaan, met als gevolg hypercapnie en hypoxemie.

 − Zenuwaandoeningen. Door letsel van de nervus phre-

nicus als gevolg van een trauma, cervicale artrose of 

doorgroei bij een bronchuscarcinoom, wordt één helft 

van het diafragma niet meer geïnnerveerd. Doordat de 

aangedane helft van het diafragma niet meer bijdraagt 

aan de pompfunctie, ontstaat een minder sufficiënte 

ademhaling. Het gevolg hiervan is een minder goede 

gaswisseling. Andere voorbeelden van een vermin-

derde ventilatie door stoornissen in de innervatie van 

de ademhalingsspieren zijn poliomyelitis en de ziekte 

van Guillain-Barré.

 − Spieraandoeningen. Spierdystrofieën zijn bekende oor-

Het thoracale gasvolume (TGV), per definitie de func-

tionele residuale capaciteit zoals met behulp van de 

lichaams plethysmograaf bepaald, wordt als volgt geme-

ten: op het moment dat de patiënt – die in de box zit en 

door het mondstuk ademt – na een normale uitademing 

weer gaat inademen, sluit de klep het mondstuk af, 

waardoor luchtverplaatsing wordt tegengegaan. Door de 

patiënt gedurende korte tijd tegen de klep afwisselend 

in- en uitademingsbewegingen te laten maken en box- en 

monddruk te registreren, kan het TGV worden berekend.

 Normaal is het thoracale gasvolume gelijk aan de FRC 

die wordt bepaald met behulp van de heliummethode. Bij 

patiënten met een ernstig emfyseem, bij wie niet alle de-

len van de long even goed worden geventileerd en er zelfs 

delen zijn die niet of nauwelijks aan de ventilatie deelne-

men, zal de FRC vaak lager zijn. Daardoor wordt ook het 

RV onderschat en de TGV te laag gemeten. Het verschil 

in meetwaarden tussen beide methoden (ΔTGV = TGV – 

FRC
He

) wordt trapped air genoemd.

 Voor het meten van de luchtwegweerstand (R
aw

) worden 

tijdens rustig ademen, terwijl de eerdergenoemde klep 

open is, de boxdruk en de flow geregistreerd.

Diffusie
Het transport van zuurstof vanuit de alveoli naar het 

bloed in de longcapillairen vindt plaats door diffusie van 

gas over de alveolocapillaire membraan, gevolgd door een 

biochemische reactie tussen zuurstof en hemoglobine. 

Bij een aantal ziektebeelden is dit proces verstoord door 

een verdikking van de alveolocapillaire membraan (bij-

voorbeeld bij longfibrose) of door destructie van het long-

vaatbed (bijvoorbeeld bij emfyseem). Door een patiënt 

koolmonoxide als tracergas te laten inademen, waarvan 

bekend is dat het zeer snel aan hemoglobine wordt gebon-

den, kan een goede indruk worden verkregen over moge-

lijke stoornissen in het zuurstoftransport van de alveoli 

naar het bloed.

Inspanningsonderzoek
Vrijwel elk orgaan van het lichaam beschikt over een func-

tionele reserve, waarvan bijvoorbeeld tijdens inspanning 

gebruik wordt gemaakt (longen, hart, circulatie). Met 

behulp van inspanningsonderzoek kan men hiervan een 

goede indruk krijgen. Wanneer men de weg van zuurstof 

uit de buitenlucht volgt tot in de weefsels, heeft men met 

een aantal processen te maken die zich in diverse organen 

afspelen: longen (ventilatie, diffusie), longcirculatie (re-

cruitment en distension), bloed (binding van zuurstof aan 

hemoglobine, eventuele aanwezigheid van COHb of  

metHb), hart (frequentie, slagvolume) en lichaamscircula-

tie (transport van bloed naar de periferie, waar in de capil-

lairen zuurstof wordt afgegeven aan de weefsels).

 Koolzuurgas volgt precies de omgekeerde weg. In feite 

is het een soort lopende band, waarvan de zwakste scha-

kel de uiteindelijke snelheid bepaalt. Aan de hand van 

de diverse parameters die tijdens inspanningsonderzoek 
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ling is het nodig dat de ventilatie en de perfusie optimaal 

op elkaar zijn afgestemd. In rust bedraagt de alveolaire 

ventilatie ongeveer 4,5 liter per minuut, terwijl de cardiac 

output ongeveer 5 liter per minuut bedraagt. Voor de lon-

gen als geheel komt de ventilatie-perfusieverhouding dan 

gemiddeld uit op 4,5/5 = 0,9, met een range van 0,6 aan de 

longbasis tot 3,0 aan de longtoppen.

Achtergrond hiervan is de door de zwaartekracht beïn-

vloede, enigszins ongelijkmatige verdeling van ventila-

tie en perfusie over de longen, waarbij de lager gelegen 

longdelen beter geventileerd en doorbloed worden dan de 

hoger gelegen delen. Wanneer zich pathologie voordoet 

waarbij de ventilatie en/of perfusie ongelijkmatiger wor-

den, zal de range van de ventilatie-perfusieverhouding 

verbreden van bijvoorbeeld 0,1 tot 100. Dit heeft conse-

quenties voor de doderuimteventilatie en de arteriële 

zuurstofspanning van het bloed (zie verder).

 Voor een goed begrip van de ventilatie-perfusiewanver-

houdingen is het van belang de extremen te definiëren 

(figuur 16.16).

Kernpunten

• Met behulp van gedoseerde koolmonoxide-inha-

latie kan een goede indruk worden verkregen over 

stoornissen in het zuurstoftransport van de alveoli 

naar het bloed.

• Door de arteriële zuurstofspanning van de alveo-

laire zuurstofspanning af te trekken, ontstaat het 

alveoloarteriële zuurstofspanningsverschil: de A-a-

gradiënt voor zuurstof.

1. Doderuimteventilatie (V/Q-verhouding is ∞). Onder dode 

ruimte wordt verstaan het deel van de longen en de 

zaken van onvoldoende ventilatie, die vaak tot een 

ernstige respiratoire insufficiëntie leiden; de patiënt 

zal hieraan uiteindelijk overlijden. Andere spieraan-

doeningen die respiratoire insufficiëntie kunnen 

veroorzaken, zijn myasthenia gravis en spierzwakte 

door stoornissen in de kalium-, calcium- en magnesi-

umhuishouding.

 − Borstkasafwijkingen. Door afwijkingen aan de benige 

thoraxwand kan de pompfunctie van de spieren 

verstoord raken en de ventilatie bemoeilijkt zijn. 

Voorbeelden zijn thoraxtrauma met ribfracturen en 

kyfoscoliose.

 − Luchtwegobstructie. Bij een ernstige luchtwegobstructie, 

bijvoorbeeld bij een astma-aanval, verzorgen de lucht-

wegen het transport van lucht naar de alveoli zo slecht 

dat alveolaire hypoventilatie ontstaat. Dit zal dan kun-

nen leiden tot hypercapnie met tevens hypoxemie.

Bij een astma-aanval, en ook bij een kyfoscoliose, is er 

behalve een passageprobleem in de luchtwegen meestal 

nog een andere oorzaak van de stoornissen in de arteriële 

bloedgassen, namelijk een verstoring van de ventilatie-

perfusieverhoudingen (zie hieronder).

Pulmonale afwijkingen (toegenomen A-a-gradiënt voor 
zuurstof) De meeste leerboeken geven een strikte inde-

ling van de verschillende stoornissen van de ventilatie-

perfusieverhoudingen en de diffusie. Hoewel elke long-

functiestoornis bij een bepaald ziektebeeld geïsoleerd 

kan voorkomen, is het van belang te bedenken dat bij veel 

ziektebeelden de longfunctie op verschillende niveaus 

gestoord kan zijn. Vooral bij stoornissen in de gaswisse-

ling is het belangrijk bij de beoordeling van de gemeten 

waarden daarmee rekening te houden.

 Ventilatie-perfusieverhoudingen. Voor een goede gaswisse-

goede ventilatie geen ventilatie goede ventilatie goede ventilatie

goede diffusie goede diffusie slechte diffusie goede diffusie

goede perfusie

normale V/Q-ratio

goede perfusie

te lage V/Q-ratio 
(shunt)

goede perfusie

normale V/Q-ratio 
(diffusiestoornis)

te hoge V/Q-ratio 
(dode ruimte)

geen perfusie

Figuur 16.16 Schematische weergave van de extremen van de stoornissen in de ventilatie-perfusieverhoudingen (V/Q). Ook is 

schematisch een diffusiestoornis aangegeven.
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3. Diffusiestoornissen. Ook diffusiestoornissen kunnen arte-

riële hypoxemie veroorzaken, eerst alleen tijdens inspan-

ning, later ook in rust. Wanneer tijdens inspanning de 

passagetijd van de erytrocyt wordt verkort, manifesteert 

een diffusiestoornis zich als een daling van de arteriële 

zuurstofspanning. Naarmate de inspanning toeneemt, 

zal deze daling steeds sterker zijn.

Onderzoek met 100% zuurstof. Wanneer iemand 100% zuurstof 

ademt, stijgt de arteriële zuurstofspanning normaal tot 

circa 80 kPa (600 mmHg). Wanneer er echter pathologische 

rechts-linksshunts bestaan (lang bestaand ASD, VSD of open 

ductus Botalli – waarbij de oorspronkelijke links-rechts-

shunt door veranderingen in het longvaatbed is omgedraaid 

tot een rechts-linksshunt –, of arterioveneuze malformatie 

in de longen zoals bij de ziekte van Rendu-Osler kan voorko-

men), ontstaat er een bijmenging van gemengd veneus bloed 

met bloed dat in de longen wel van zuurstof is voorzien, met 

als gevolg arteriële hypoxemie. Zo’n shunt kan met behulp 

van ademen van 100% zuurstof worden aangetoond, omdat 

in dat geval de arteriële zuurstofspanning de 80 kPa (600 

mmHg) niet haalt. De rechts-linksshunt is groter naarmate 

het verschil tussen de bereikte arteriële zuurstofspanning en 

de theoretisch te bereiken waarde van circa 80 kPa groter is.

Kernpunten

• Onder dode ruimte wordt verstaan het deel van 

de longen en de luchtwegen dat wel geventileerd 

maar niet doorbloed wordt.

• Bij gezonde personen bedraagt de fysiologische 

doderuimteventilatie in rust circa 30%. Tijdens 

inspanning treedt een duidelijke daling op, tot circa 

15%.

• Afwijkingen in de ventilatie ten opzichte van de 

circulatie van de longen leidt tot doderuimteventi-

latie of shunt.

Patiëntenvoorbeelden
In tabel 16.3 zijn voorbeelden gegeven van een patiënt met 

een reversibele obstructie, een patiënt met emfyseem en 

een patiënt met longfibrose.

Reversibele obstructie bij astma Zowel de FVC als de FEV
1
 

zijn duidelijk verlaagd, maar de FEV
1
 het sterkst, zodat 

de tiffenau-index (FEV
1
/FVC) verlaagd is, overeenkomend 

met expiratoire bronchusobstructie. Ook de luchtweg-

weerstand is duidelijk verhoogd. De obstructie is volledig 

reversibel na salbutamol. Het RV is wat verhoogd, maar 

normaliseert na salbutamol.

Emfyseem Het meest in het oog springend is de sterk 

verlaagde FEV
1
, ook in relatie tot de FVC, wat wijst op een 

expiratoire bronchusobstructie die vrijwel niet reversibel 

is. Overeenkomend hiermee is er een verhoogde lucht-

luchtwegen dat wel geventileerd maar niet doorbloed 

wordt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen 

de anatomische dode ruimte (de geleidende luchtwegen 

van mond en neus-keelholte tot en met de bronchioli 

terminales) en de alveolaire dode ruimte (alveoli die wel 

geventileerd maar niet doorbloed worden), die samen de 

fysiologische dode ruimte vormen. 

Bij gezonde personen bedraagt de fysiologische dode-

ruimteventilatie in rust circa 30%. Tijdens inspanning 

treedt een duidelijke daling op, tot circa 15%. Dit is het 

gevolg van de gelijkmatigere verdeling van de doorbloe-

ding, het opengaan van in rust niet of nauwelijks door-

bloede vaatgebieden (recruitment) en het wijder worden 

van capillairen (distension). Samen met een toename 

van de ventilatie ontstaan door genoemde mechanis-

men recruitment en distension, een verbetering van de 

ventilatie-perfusieverhoudingen. In het longfunctiela-

boratorium kan de fysiologische doderuimteventilatie 

gemakkelijk worden bepaald aan de hand van de arteriële 

koolzuurgasspanning en de gemiddelde koolzuurgas-

spanning in de uitademingslucht, meestal tijdens ergo-

metrisch onderzoek. Bij pathologie kan de fysiologische 

doderuimteventilatie verhoogd zijn, soms wel tot 60%.

2. Shunt (V/Q-verhouding is 0). Een deel van de alveoli wordt 

wel geperfundeerd maar niet geventileerd: dit fenomeen 

wordt shunt genoemd. Het bloed passeert dan de longen 

zonder zuurstof op te nemen. Men onderscheidt anato-

mische shunts op het niveau van de microcirculatie, en 

pathologische shunts. Een voorbeeld van deze laatste is 

de ziekte van Rendu-Osler, waarbij arterioveneuze aneu-

rysma’s kunnen worden aangetroffen. Ook intracardiaal 

kunnen shunts voorkomen, bijvoorbeeld bij het ASD 

en het VSD. Aanvankelijk betreft het hier links-rechts-

shunts, maar na verloop van tijd keren ze om, met als 

gevolg arteriële hypoxemie. 

In leerboeken worden de doderuimteventilatie en de 

shunt altijd afzonderlijk besproken en derhalve als 

aparte stoornissen gezien. Bij veel ziektebeelden komen 

de afwijkingen echter gecombineerd voor. 

Hoe kan men nu in de praktijk naar ventilatie-perfusie-

wanverhoudingen kijken? In deze situaties heeft men 

doorgaans te maken met een verbreding van de range van 

verhoudingen, zoals eerder is aangegeven. In sommige 

gebieden van de long is er sprake van hoge ventilatie-

perfusieverhoudingen, die in feite ondergeperfundeerd 

(of overgeventileerd) worden. Deze gebieden geven aan-

leiding tot een verhoging van de doderuimteventilatie. 

Daarentegen leiden de gebieden met lage ventilatie-per-

fusieverhoudingen, die dus ondergeventileerd of overge-

perfundeerd worden, tot arteriële hypoxemie. Door dus 

de combinatie van doderuimteventilatie en de al of niet 

optredende verandering hierin en de A-a-gradiënt voor 

zuurstof te bekijken, kan men een goed inzicht krijgen 

in het bestaan van een ventilatie-perfusie-mismatch. De 

A-a-gradiënt voor zuurstof zal in zo’n geval tijdens in-

spanning gelijk blijven of verbeteren.
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Casuïstiek 

• Dyspneu door vernauwing in de bovenste lucht-

wegen: eenvoudige diagnostiek met een flowvolu-

mecurve

16.3  Astma en COPD

16.3.1   Pathofysiologie en kliniek

Ziektebeeld en definities
Tot de patiënten met een obstructieve longaandoening 

(astma en COPD) wordt iedereen gerekend met een beper-

king van de maximale uitademingssnelheid die niet uit-

sluitend kan worden toegeschreven aan andere bekende 

oorzaken (bijvoorbeeld longtuberculose, corpus alienum, 

bronchiolitis obliterans). Kernmerkende klachten zijn 

aanvalsgewijze of continue kortademigheid, piepen en 

chronische of steeds weerkerende hoest, met of zonder 

opgeven van sputum. In dit opzicht kunnen astma en 

COPD op elkaar lijken. De onderliggende pathofysiologie 

van deze luchtwegobstructie is echter verschillend (figuur 

16.17). Daarnaast is er zowel bij patiënten met astma als 

bij de meeste COPD-patiënten een toegenomen gevoelig-

heid van de luchtwegen voor niet-allergische prikkels, in 

een dosering die bij gezonden geen luchtwegobstructieve 

reactie veroorzaakt (luchtweghyperreactiviteit).

wegweerstand. Er is sprake van een sterk verhoogde RV en 

verhoogde TLC in de bodybox, passend bij hyperinflatie. 

Het TGV is nog hoger dan de met helium gemeten FRC en 

wijst op 1,3 liter air trapping (normaal is tot een halve liter 

verschil). De diffusiecapaciteit is verminderd, maar na cor-

rectie voor het toegenomen alveolaire volume valt dat mee.

Longfibrose Hier is sprake van restrictie: de TLC is lager 

dan de referentiewaarde. Ook de FVC en het RV zijn klei-

ner dan normaal, waarbij de onderlinge verhouding van 

deze twee parameters ongeveer normaal is. Bij deze aan-

doening gaat het om een beperking van het longvolume. 

De FEV
1
 is weliswaar fors gestoord, maar in gelijke mate 

als de FVC, zodat de onderlinge verhouding normaal is. 

De sterk verlaagde diffusie, ook na correctie voor het al-

veolaire volume, past ook goed in dit beeld (interstitiële 

afwijkingen, waardoor de alveolocapillaire membraan 

dikker is dan normaal).

Kernpunt

• Longfunctiemetingen kunnen worden onderver-

deeld in:

 − volumina;

 − luchtstroomsnelheden;

 − gaswisselingsparameters.

Tabel 16.3  Typische voorbeelden van obstructieve (reversibele obstructie zoals bij astma, deels reversibele 
obstructie zoals bij longemfyseem) en restrictieve (longfibrose) longfunctiestoornissen.

astma emfyseem longfibrose

normaal gemeten na broncho-
dilatatie

normaal gemeten na broncho-
dilatatie

normaal gemeten

FVC 3,88 2,96 3,93 4,94 2,45 2,32 4,55 2,20

FEV1 3,13 2,04 3,17 4,12 0,81 0,88 3,68 1,84

FEV1/FVC 0,81 0,69 0,81 0,83 0,33 0,38 0,78 0,79

TLC 6,26 5,76 5.89 6,98 8,10 8,05 7,02 3,56

RV 2,15 2,40 1,88 1,80 5,40 4,77 2,16 1,23

TGV 3,30 2,88 2,73 3,33 5,93 5,14 3,48 1,92

FRCHe 3,30 2,67 3,33 4,13 3,48 2,01

Raw 0,30 0,90 0,17 0,30 0,73 0,66 0,30 0,24

TLCO 8,96 9,19 11,35 8,66 10,35 2,75

TLCO/Va 1,43 1,79 1,62 1,58 1,47 0,98

Voor eenheden en afkortingen, zie tabel 16.4.
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Tabel 16.4  Gebruikte afkortingen en eenheden.

afkorting betekenis eenheden omschrijving

ERV expiratoir reservevolume liters BTPS de hoeveelheid lucht die na een normale uitademing nog kan 
worden uitgeademd

ESC expiratoire secondecapaciteit liters BTPS = FEV1

FEF25 forced expiratory flow op 25% van de FVC l/min BTPS de stroomsnelheid van de lucht bij maximaal krachtige uitademing 
nadat 25% van de geforceerde vitale capaciteit is uitgeademd

FEF50 idem op 50% van de FVC l/min BTPS idem, na uitademing van 50% van de geforceerde vitale capaciteit

FEF75 idem op 75% van de FVC l/min BTPS idem, na uitademing van 75% van de geforceerde vitale capaciteit

FEV1 forced expiratory volume in 1 s liters BTPS de hoeveelheid lucht die na een maximale inademing met 
 maximale kracht in 1 seconde kan worden uitgeademd

FIV1 forced inspiratory volume in 1 s liters BTPS de hoeveelheid lucht die na een maximale uitademing met 
 maximale kracht in 1 seconde kan worden ingeademd

FRC functionele residuale capaciteit liters BTPS ademniveau, de hoeveelheid lucht die aan het eind van een nor-
male uitademing nog in de longen aanwezig is (FRC = RV + ERV)

FVC forced vital capacity liters BTPS de hoeveelheid lucht die na een maximale inademing kan worden 
uitgeademd

IC inspiratoire capaciteit liters BTPS de hoeveelheid lucht die na een normale uitademing maximaal kan 
worden ingeademd (IC = VT + IRV)

IRV inspiratoir reservevolume liters BTPS de hoeveelheid lucht die aan het eind van een normale inademing 
nog maximaal kan worden ingeademd

PEF peak expiratory flow l/min of ml/sec 
BTPS

de maximale stroomsnelheid van de lucht die kan worden bereikt 
tijdens een zo krachtig mogelijke uitademing na een maximale 
inademing

Raw luchtwegweerstand kPa/l/sec de weerstand die de luchtstroom tijdens rustig ademen ondervindt

RV residuaal volume liters BTPS de totale hoeveelheid lucht die na een maximale uitademing nog in 
de longen aanwezig is

SGaw specifieke conductantie l/sec/kPA/l 1/Raw en gecorrigeerd voor (gedeeld door) TGV

TGV thoracaal gasvolume liters BTPS FRC bepaald in de lichaamsplethysmograaf

ΔTGV TGV – FRC liters BTPS het verschil tussen het thoracale gasvolume in de 
lichaamsplethysmo graaf bepaald en de met heliumverdunning ge-
vonden residuale capaciteit; dit is een maat voor trapped air, lucht 
in longdelen die niet of zeer slecht worden geventileerd

TLC totale longcapaciteit liters BTPS de totale hoeveelheid lucht die zich tijdens een maximale inade-
ming in de longen bevindt

TLCO diffusiecapaciteit (transferfactor voor de 
long voor CO)

mmol/min/kPa de hoeveelheid koolmonoxide die de alveolocapillaire membraan 
per tijdseenheid per eenheid drukverschil over de membraan 
 passeert (diffusiecapaciteit)

TLCO/Va specifieke diffusie mmol/min/kPa/l idem, waarbij de transferfactor is gecorrigeerd voor het alveolaire 
volume (Va), het volume van de long, deelnemend aan de gas-
wisseling

VC vitale capaciteit liters BTPS de totale hoeveelheid lucht die na een maximale uitademing 
maximaal kan worden ingeademd, ook wel IVC

VT tidal volume, ademteugvolume liters BTPS de tijdens een normale ademhaling verplaatste hoeveelheid lucht

Volumina: men gebruikt de term volume voor op zichzelf staande delen, en de term capaciteit voor delen opgebouwd uit twee of meer volumina. 
 Normaal worden de volumina aangegeven in liters BTPS (body temperature, pressure, saturation; dus bij lichaamstemperatuur, heersende barometer-
druk en verzadigd met waterdamp).
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hoestklachten moeten uiteraard niet verklaard kunnen 

worden door andere ziekten, zoals tuberculose of cysti-

sche fibrose. De definitie beperkt zich tot een verschijnsel 

en zegt niets over de pathofysiologie die tot het verschijn-

sel geleid heeft. Chronische bronchitis kan overigens ook 

optreden zonder luchtwegobstructie. In dat geval is er per 

definitie ook geen sprake van COPD.

 De definitie van emfyseem beperkt zich tot een anato-

mische afwijking die gekarakteriseerd wordt door een 

abnormale permanente luchthoudendheid distaal van de 

terminale bronchioli, in combinatie met destructie van 

het parenchym en zonder duidelijke fibrose. Emfyseem 

is een veelal langzaam progressieve ziekte. Klinisch ver-

oorzaakt emfyseem een langzaam progressieve afname 

van de inspanningstolerantie. Emfyseem komt dan ook 

voornamelijk voor bij ouderen, die in vrijwel alle gevallen 

roken of gerookt hebben.

Verschillen en overeenkomsten tussen astma en COPD Lange 

tijd heeft vooral in Nederland het concept geleefd dat astma 

en COPD andere uitingen zijn van eenzelfde ziektebeeld 

met luchtwegobstructie (chronische aspecifieke respiratoire 

aandoening, CARA). Het gemeenschappelijke kernmerk 

van deze aandoeningen is dat er een luchtwegobstructie 

bestaat. Deze is vaak volledig reversibel bij astma, en nooit 

volledig reversibel bij COPD. Er bestaat dus overlap tus-

sen de ziektebeelden in symptomatologie en in obstructie. 

Ook worden beide ziektebeelden gekenmerkt door een 

chronisch inflammatoir proces. Er bestaan echter ook grote 

verschillen tussen de ziektebeelden, en de afgelopen twin-

tig jaar is veel duidelijker geworden dat de aard en de loka-

lisatie van de inflammatie verschillen. Een eerste klinisch 

handvat voor het verschil is dat astma doorgaans al op jeug-

dige leeftijd begint en bij de meerderheid van de patiënten 

gepaard gaat met allergie. COPD daarentegen begint zelden 

voor het veertigste levensjaar en is in Nederland in de over-

grote meerderheid van de gevallen geassocieerd met roken. 

De expiratoire obstructie bij COPD is per definitie altijd 

aanwezig, terwijl die bij astma doorgaans episodisch is. 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving, vide infra.

Kernpunten

• De onderliggende pathofysiologie van astma en 

COPD is ook bij gelijke obstructie verschillend

• Emfyseem komt voornamelijk voor bij ouderen, die 

in Nederland in 90-95% roken of gerookt hebben.

Astma wordt in de meest recente internationale richtlijn 

voor astma (Global Initiative for Asthma, GINA) omschre-

ven als een chronische aandoening met ontsteking van 

de luchtwegen, waarbij vele celsoorten een rol spelen. De 

chronische ontstekingsreactie is geassocieerd met lucht-

weghyperreactiviteit die leidt tot aanvalsgewijze episodes 

met piepen, kortademigheid, beklemmend gevoel en 

hoesten, vooral ’s nachts en vroeg in de ochtend. Deze 

episodes gaan doorgaans gepaard met uitgebreide, maar 

variabele luchtwegobstructie in de long, die vaak reversi-

bel is, spontaan of na therapie.

 COPD wordt in de meest recente internationale WHO-

richtlijnen (Global initiative for chronic Obstructive Lung 

Disease, GOLD) omschreven als een te voorkomen en be-

handelbare aandoening. De pulmonale component wordt 

gekenmerkt door luchtwegobstructie die niet geheel re-

versibel is. Deze luchtwegobstructie is meestal progressief 

en geassocieerd met een abnormale inflammatoire respons 

van de long op schadelijke prikkels of gassen. De aard van 

de aandoening wordt mede bepaald door de eventuele 

aanwezigheid van extrapulmonale effecten. De genoemde 

schadelijke stoffen betreffen in de westerse wereld vooral 

sigarettenrook. COPD is eigenlijk een verzamelnaam 

voor verschillende uitingsvormen die doorgaans in een 

wisselende verhouding bij alle patiënten wel voorkomen; 

daarbij is chronische bronchitis het ene element van het 

spectrum en emfyseem het andere (figuur 16.18).

Chronische bronchitis wordt omschreven als een ontste-

kingsreactie van de (kleine) luchtwegen met chronische of 

telkens weerkerende hoest en slijmproductie. ‘Chronisch’ 

wordt in epidemiologisch onderzoek gedefinieerd als da-

gelijks voorkomend, gedurende minstens drie maanden 

van het jaar, en minstens in twee opeenvolgende jaren. De 

ASTMA COPD

luchtwegobstructie

astmatische luchtweginflammatie
CD4+-lymfocyten
eosinofiele cellen

COPD-luchtweginflammatie
CD8+-lymfocyten macrofagen
neutrofiele/eosinofiele cellen

volledig
reversibel

volledig
irreversibel

Figuur 16.17 Overeenkomsten en verschillen tussen astma en 

COPD.

Figuur 16.18 Overlap tussen astma en COPD.

astma

chronische
bronchitis

emfyseem

luchtwegobstructie

COPD



16

550  Interne geneeskunde

senen en volwassenen de aanvallen van benauwdheid, 

al of niet met piepen. Op oudere leeftijd blijkt hoesten 

nogal eens als enige klacht te worden geuit. Het is 

bekend dat bij een deel van de astmapatiënten de long-

functie achteruit kan gaan met het ouder worden. Ook 

kan er in dat geval een irreversibele luchtwegobstructie 

ontstaan, tezamen wel aangeduid als astma met persi-

sterende obstructie. Op dat moment is het soms moei-

lijk astma te onderscheiden van chronisch obstructief 

longlijden (COPD). In de meeste gevallen zal de diag-

nose astma echter wel op eenvoudige manier worden 

gesteld.

 Astma heeft een wisselend beloop waarbij periodes met 

piepen op de borst en kortademigheidsklachten worden 

afgewisseld door klachtenvrije intervallen. De ernst van 

de aandoening kan sterk wisselen: van vrijwel geen symp-

tomen en verschijnselen tot ernstige astma-aanvallen die 

zonder ingrijpen tot een respiratoire insufficiëntie kun-

nen leiden.

 Veel kinderen met astma hebben verschijnselen van een 

atopische dermatitis. Ongeveer een derde van de kinderen 

groeit over de klachten heen. Op de kinderleeftijd komt 

astma vaker voor bij jongens, terwijl op volwassen leeftijd 

de prevalentie bij vrouwen hoger is. Zeer ernstig astma, 

dat vrijwel niet te behandelen is, komt tevens vaker bij 

vrouwen dan bij mannen voor. Een oorzaak hiervoor is 

niet bekend.

Kernpunten

• Astma heeft een genetische component. Kinderen 

van ouders met astma hebben een twee- tot drie-

maal zo grote kans zelf ook astma te krijgen.

• Op oudere leeftijd blijkt hoesten nogal eens als 

enige klacht bij astma te worden geuit.

Pathofysiologie
Het is al jaren bekend dat in de longen van patiënten die 

overlijden aan astma een uitgebreid inflammatoir proces 

in de luchtwegwand bestaat. Astma is dan ook het gevolg 

van een chronische inflammatie van de lagere luchtwe-

gen. Door de aanwezigheid van voornamelijk allergische 

ontstekingsprocessen, die een influx van cellen vanuit de 

bloedbaan veroorzaken met plaatselijk oedeemvorming 

en slijmproductie in de kleinere luchtwegen, raakt het 

lumen van de luchtwegen vernauwd en neemt de lucht-

weerstand toe. Bij het ontstekingsproces, dat complex van 

aard is, zijn geactiveerde cellen, cytokinen, vasoactieve 

mediatoren, leukotriënen en neurogeen actieve stoffen 

betrokken. Verschillende weefselcomponenten, zoals het 

gladde spierweefsel, zenuwen in de luchtwegwand, bron-

chiale vaten, bindweefsel en mucosaal oedeem, alsmede 

de afnemende epitheliale cellaag en slijm in het luchtweg-

lumen dragen bij aan de potentieel levensbedreigende 

16.3.2   Astma

  Intermezzo 16.1 

Astma in de historie

Astma bestaat waarschijnlijk al net zolang als de 

mensheid. Reeds in 1550 v.Chr. werd de behandeling 

van astma beschreven, die bestond uit toediening van 

kruiden en klysma’s en toepassing van excreta van 

dieren. De Chinezen behandelden rond 1000 v.Chr. 

benauwdheid al met inhalaties van extracten van de 

plant Ephedra sinica, waarvan we nu weten dat deze 

het adrenerge middel efedrine bevat.

Epidemiologie
In 2006 waren er in Nederland volgens schatting 520.000 

mensen met astma, waarvan 54% vrouwen. De sterfte in 

hetzelfde jaar bedroeg 68 personen (40 vrouw), hetgeen 

een duidelijke daling betekent ten opzichte van dertig 

jaar geleden. De totale zorgkosten werden geschat op 141 

miljoen euro.

 Het staat al lang vast dat er een genetische component 

voor het optreden van astma bestaat. Kinderen van ouders 

met astma hebben een twee- tot driemaal zo grote kans 

zelf ook astma te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat de 

prevalentie van astma bij personen die geen allergische 

ouders hadden, 8% was. Was één ouder allergisch, dan was 

de prevalentie 15,8%, en wanneer beide ouders allergisch 

waren, was dit 28,6%. In recente onderzoeken is een aantal 

genen aangetoond die betrokken zijn bij astma. Dit heeft 

echter nog niet tot nieuwe therapie of preventie geleid.

 De prevalentie van astmaklachten is momenteel onge-

veer 5 tot 10% van de bevolking. Wereldwijd is de preva-

lentie van astma het afgelopen decennium verdubbeld. 

De kans dat een arts met een astmapatiënt in aanraking 

komt, neemt dus toe. Een sluitende verklaring voor de 

toename is niet gevonden, maar die is waarschijnlijk 

mede toe te schrijven aan de afwezigheid van infecties in 

de vroege jeugd (hygiënehypothese).

 Het staat vast dat roken een risicofactor is voor het 

ontwikkelen van astma. Het mechanisme hiervan is 

nog onduidelijk, maar het is mogelijk dat expositie aan 

tabaksrook predisponeert voor het sneller ontstaan van 

luchtweginfecties en de ontwikkeling van allergie stimu-

leert. Vooral het roken van de moeder tijdens de zwanger-

schap en expositie aan tabaksrook in de eerste maanden 

van het leven vormen een groot risico voor het optreden 

van astma. Een epidemiologisch onderzoek liet zien dat 

wanneer ouders meer dan tien sigaretten per dag roken, 

het risico dat hun kinderen vóór de leeftijd van 12 jaar 

astma ontwikkelen 2,5 maal toenam.

 Patiënten met astma worden gekenmerkt door aan-

valsgewijze of meer aanhoudende kortademigheid of 

piepen op de borst. Bij astma op de kinderleeftijd staat 

meestal het hoesten op de voorgrond en bij jongvolwas-
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Door de productie van interleukinen worden verschillen-

de ontstekingscellen geactiveerd en vanuit de bloedbaan 

aangetrokken naar de luchtwegen. Een kenmerkend ver-

schijnsel in de bloedbaan is het optreden van eosinofilie, 

hetgeen tevens gepaard gaat met een eosinofiele influx in 

de luchtwegwand.

 Het effect van allergeenexpositie op de luchtwegen is 

goed bestudeerd door allergeen te laten inhaleren onder 

laboratoriumomstandigheden. Uit deze onderzoeken is 

naar voren gekomen dat het vrijmaken van mediatoren 

ná allergeenexpositie binnen enkele minuten leidt tot een 

contractie van bronchiale gladde spieren, waardoor lucht-

wegobstructie ontstaat. Dit fenomeen wordt de vroege 

luchtwegobstructieve reactie genoemd (figuur 16.20); deze 

reactie reageert al goed op het eenmalig inhaleren van een 

β
2
-agonist en tevens op herhaald inhaleren van inhalatie-

steroïden gedurende een langere periode.

Kernpunten

• Astma heeft een wisselend beloop waarbij periodes 

met piepen op de borst en kortademigheidsklach-

ten worden afgewisseld door klachtenvrije interval-

len.

• Astma is dan ook het gevolg van een chronische 

inflammatie van de lagere luchtwegen.

De influx van ontstekingscellen vanuit de bloedbaan naar 

de luchtwegen en het ontstaan van oedeem kost enkele 

uren en leidt na allergeenexpositie tot de late luchtwegob-

structieve reactie. Een dergelijke reactie reageert goed op 

toediening van corticosteroïden en matig op toediening 

van luchtwegverwijders. Dit geeft meteen aan waarom 

anti-inflammatoire therapie eerste keus is bij de behande-

ling van astma.

 Een deel van de allergenen kan de submucosa berei-

ken, waar ze worden gepresenteerd aan dendritische cel-

len (gespecialiseerde, op macrofagen lijkende cellen in 

luchtwegvernauwing die vooral bij astma kan optreden. 

Door de chronische ontsteking verandert de opbouw van 

de bronchiale wand; dit proces wordt remodellering ge-

noemd en veroorzaakt irreversibele veranderingen waar-

door de longfunctie met behulp van medicamenten niet 

tot voor lengte, leeftijd en geslacht voorspelde waarden 

zijn terug te brengen.

 De bronchiale gladde spieren kunnen bij astmapatiën-

ten contraheren als gevolg van expositie aan geïnhaleerde 

niet-allergische prikkels, in een sterkte die bij gezonden 

geen aanleiding geeft tot een reactie. Dit fenomeen van 

versterkt reageren noemt men bronchiale hyperreactivi-

teit en kan in het laboratorium worden aangetoond door 

expositie aan fysische (koude en/of droge lucht, mist, 

hypo- of hypertoon zout), fysiologische (inspanning), che-

mische (SO
2
, ozon) en farmacologisch prikkels (histamine, 

metacholine, adenosinemonofosfaat, mannitol).

Pathogenese
Bij meer dan 70% van de astmapatiënten speelt allergie 

een belangrijke rol. Allergie wordt gedefinieerd als een 

immunologische reactie op soortvreemd, in principe 

niet-infectieus materiaal. De specifieke IgE-antistoffen 

zijn gericht tegen geïnhaleerd organisch materiaal dat 

afkomstig is van huisstofmijten, katten, honden of boom-

pollen. De IgE-moleculen bevinden zich op mestcellen, 

eosinofiele cellen, epitheelcellen en macrofagen. Als twee 

allergeenspecifieke IgE-moleculen het allergeen binden, 

ontstaat een snelle influx van calciumionen, met als ge-

volg dat mediatoren uit intracellulaire granula worden 

vrijgemaakt, waaronder histamine, heparine en tryptase. 

Daarnaast worden in de celmembraan van mestcellen li-

pide metabolieten geproduceerd, zoals prostaglandine en 

leukotriënen. De mediatoren die worden vrijgemaakt uit 

de granula en die worden gesynthetiseerd in de celmem-

braan na een allergeen-IgE-reactie, leiden tot vasodilata-

tie, contractie van bronchiaal glad spierweefsel, verhoging 

van de permeabiliteit van de vaatwand en stimulatie van 

de mucusproductie (figuur 16.19).

inflammatoire cellen 
- mestcel
- eosinofiel
- Th2-cel
- basofiel
- neutrofiel
- macrofaag
- bloedplaatjes

structurele cellen

- epitheel
- glad spierweefsel
- endotheel
- fibroblast
- zenuwen

mediatoren

- histamine
- leukotriënen
- prostanoïden
- kininen
- adenosine
- endothelinen
- nitric oxide
- cytokinen
- chemokinen

effecten

- contractie van glad 
  spierweefsel
- plasma-exudatie
- mucussecretie
- hyperreactiviteit
- structurele veranderingen

Figuur 16.19 Betrokken cellen, mediatoren en hun effecten bij astma.
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delijk van de epitheelcellen en de rol die ze spelen bij de 

allergische reactie bij astmapatiënten.

 Naast allergeenexpositie kunnen ook virale infecties 

leiden tot een toename van de luchtwegobstructie bij 

astmapatiënten. Deze toename van de obstructie ontstaat 

enkele dagen na het begin van de klinische verschijnse-

len van de infectie. De onderliggende oorzaken van het 

klinisch goed herkenbare fenomeen dat virale infecties 

een trigger kunnen zijn voor exacerbaties van astma, zijn 

echter nog maar ten dele opgehelderd.

 Bij patiënten met astma is het fysiologische diurnale 

ritme van de longfunctie versterkt. Oorzaken die daaraan 

kunnen bijdragen, zijn: verhoogde wisseling in cortisol- 

en adrenalinespiegels, versterkte cholinerge activiteit ge-

durende de nacht, maar in het bijzonder een toename van 

de ontstekingsactiviteit gedurende de dag en nacht, waar-

door de luchtwegverwijdende regulatiemechanismen 

vooral in de nacht tekortschieten. Dit verklaart waarom 

een astmapatiënt ’s nachts zo kortademig kan zijn dat hij 

er wakker van wordt, of anders bij het opstaan nog relatief 

veel klachten bemerkt.

het luchtwegepitheel). Deze dendritische cellen kunnen 

de allergenen omvormen tot kleine peptiden en deze 

aan T-cellen presenteren in lokale lymfeklieren. Daarbij 

worden Th2-lymfocyten geactiveerd tot allergeenspe-

cifieke T-cellen die interleukinen gaan produceren. Als 

gevolg hiervan komt een meer chronisch ontstekings-

proces op gang waarbij vooral de eosinofiele cel betrok-

ken is. Deze cel kan stoffen vrijmaken die een sterk be-

schadigend effect hebben op de epitheellaag, waardoor 

lokaal epitheel van de onderliggende basale membraan 

loslaat. Daardoor kunnen de in het epitheel liggende 

irritantreceptoren gemakkelijk worden geprikkeld, 

waardoor neuropeptiden worden vrijgemaakt en een 

verhoogde activiteit van de nervus vagus ontstaat, met 

als gevolg een luchtwegobstructie. Tevens kunnen al-

lergenen makkelijker penetreren in de luchtwegwand 

als het epitheel heeft losgelaten, waarbij deze epitheliale 

cellen ook geen relaxerende factor meer produceren, wat 

op zichzelf weer leidt tot een uitgebreidere luchtwegob-

structie. Ten slotte maken epitheelcellen ook endopepti-

dasen aan die normaliter de inflammatoire mediatoren 

degraderen. Na loslaten van het epitheel kan dit proces 

niet meer plaatsvinden. Dit alles maakt het belang dui-

mediatoren

cellen

0 10 100 (min) 2–4 24 (uur)

tijd

F
E

V
1

histamine
leukotrië-
nen

mestcel, lymfocyt
macrofaag

cytokinen cytokinen

eosinofiel, lymfocyt

leukotriënen

allergeeninademing

vroege allergische
reactie

herstelfase late allergische reactie

Figuur 16.20 Vroege en late allergische reacties.

FEV1: geforceerd expiratoir volume in 1 seconde.



Longziekten 553

Een patiënt met astma heeft door een allergische sensi-

bilisatie vaak ook afwijkingen aan ogen, neus en huid 

(ongeveer 70% van de astmapatiënten). De ogen zijn vaak 

rood en tranen en de patiënt heeft het gevoel dat er zand 

in zit. De neus is dikwijls verstopt en daarbij komen een 

waterige afscheiding en niesbuien voor. Bij een ernstige 

expositie aan een allergeen heeft de patiënt met allergie 

vaak jeuk boven het zachte gehemelte. Op de kinderleef-

tijd vertoont de huid vaak verschijnselen van een atopi-

sche dermatitis.

Diagnostiek
De diagnostiek van astma richt zich op de onderliggende 

factoren die leiden tot symptomen en verschijnselen van 

de aandoening. De ernst van de aandoening wordt even-

eens vastgelegd.

 De klachten van astmapatiënten kunnen variëren van 

licht tot ernstig, afhankelijk van de mate van luchtweg-

obstructie en hyperreactiviteit. Vooral een sterke wisse-

ling van de luchtwegobstructie geeft aanleiding tot veel 

klachten. De waarde van de anamnese voor het vaststellen 

van de ernst van de afwijkingen is echter beperkt. Een 

anamnese geeft meestal alleen weer in hoeverre de klacht 

hinderlijk is voor de patiënt en niet hoe ernstig de klacht 

medisch gezien is. Wel kan een goede anamnese helpen 

bij het vaststellen voor welk allergeen een patiënt vooral 

gevoelig is. Vaak zijn de actuele klinische kenmerken 

onbetrouwbaar voor het inschatten van de ernst. Kortade-

migheid die de hele nacht heeft bestaan, kan tijdens het 

ochtendspreekuur weer verdwenen zijn. Op jonge leeftijd 

lokken virale luchtweginfecties ziekteverschijnselen uit 

die kunnen lijken op astma, maar ze lokken ook vaak 

daadwerkelijk astma-aanvallen uit. De prognose van de 

piepende en hoestende peuter is anders dan die van het 

schoolkind dat piept en hoest en bij wie objectief astma 

kan worden vastgesteld. Twee derde van de kinderen die 

op de peuterleeftijd last hebben van klachten van piepen, 

hoesten en/of kortademigheid, geneest volledig vóór het 

tiende levensjaar.

Allergie Het vaststellen van een allergie berust allereerst 

op een goede anamnese, waarbij zowel op pulmonale als 

op extrapulmonale klachten moet worden gelet. Aanvul-

lend onderzoek berust op huidtests met inhalatieallerge-

nen, waarbij een geringe hoeveelheid allergeen in de huid 

wordt gebracht en de reactie, die bestaat uit roodheid 

en infiltratie van de huid, wordt vastgelegd. Bij de diag-

nostiek naar een mogelijke allergie kan in plaats van de 

huidtest ook de serumspiegel worden bepaald van speci-

fiek IgE tegen dezelfde allergenen. In de huisartspraktijk 

wordt frequent gebruikgemaakt van de phadiatop-

bepaling, waarbij bekeken wordt of een patiënt specifiek 

IgE heeft tegen een aantal veelvoorkomende allergenen. 

Als deze bepaling positief is, kan door het uitvoeren van 

aanvullende bepalingen worden vastgesteld tegen welk 

allergeen specifiek IgE wordt gemaakt.

Klachten
Patiënten met astma klagen over aanvalsgewijze of meer 

aanhoudende kortademigheid of piepen op de borst. De 

kortademigheid is het meest uitgesproken in de nanacht 

en in de vroege morgen. Deze klachten verergeren ook 

door expositie aan exogene prikkels zoals kou, roken en 

mist, en na inspanning. Kenmerkend voor astma is dat de 

kortademigheid meestal niet tijdens inspanning ontstaat, 

maar kort erna. Ná inhalatie van een allergeen, bijvoor-

beeld huisstofmijt of kattenhaar, ontstaan onmiddellijk 

klachten, die na een uur verdwijnen. Na ongeveer zes uur 

kunnen opnieuw klachten ontstaan, die uren kunnen 

aanhouden. 

 Astma bij kinderen onderscheidt zich van astma bij 

ouderen vooral wat betreft het klinische beeld. Bij jonge 

kinderen staan bronchitisverschijnselen op de voor-

grond. Zij zitten vol en hoesten, maar kortademigheid 

en piepen op de borst komen ook veelvuldig voor. Vanaf 

de kleuterleeftijd treden de astma-aanvallen meer op de 

voorgrond. Ook op oudere leeftijd blijkt hoesten nogal 

eens als klacht te worden geuit. Vaak neemt de hevig-

heid van de astma-aanvallen af met de leeftijd. Bij een 

subgroep, in het bijzonder postmenopauzale vrouwen 

zonder allergie, kan echter een moeilijk behandelbaar 

astma bestaan.

Symptomen
Bij auscultatie is vooral bij (geforceerde) uitademing een 

piepende ademhaling te horen. Als de luchtwegobstruc-

tie toeneemt, is ook de inademing belemmerd en ook 

dan kan piepen hoorbaar zijn. Een piepende uitademing 

weerspiegelt turbulentie van de luchtstroom in de lucht-

wegen. De ernst van het piepen reflecteert echter maar 

matig de ernst van de luchtwegobstructie. Het ontbreken 

van piepen betekent dan ook niet dat er geen luchtweg-

obstructie bestaat. Bij zeer ernstige aanvallen hoort men 

vrijwel geen ademruis meer door de lage luchtstroomsnel-

heid als gevolg van de luchtwegobstructie. Het spreekt 

voor zich dat dan van een levensbedreigende situatie 

sprake is. De onmogelijkheid om te gaan liggen, het feit 

dat men slechts zeer korte zinnen of staccato kan spreken, 

het gebruik van hulpademhalingsspieren, tachypnoe, 

tachycardie en pulsus paradoxus zijn tekenen van een 

ernstige luchtwegobstructie.

Kernpunt

• De ernst van het piepen reflecteert maar matig de 

ernst van de luchtwegobstructie.

Buiten een aanval vindt men bij een astmapatiënt vrijwel 

geen verschijnselen. In het verleden werd bij kinderen wel 

een intrekking ter hoogte van het middenrif gezien als 

gevolg van onderbehandeling.
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ander criterium is > 9% verbetering ten opzichte van 

de voorspelde waarde. Bij gebruik van de PEF-meter 

wordt wel aangehouden: > 15% verbetering (of bij vol-

wassenen > 60 l/min), maar dit is niet erg specifiek voor 

het hebben van astma.

Luchtweghyperreactiviteit Bij alle patiënten met astma 

kan een verhoogde gevoeligheid voor prikkels worden 

aangetoond. Een verhoogde luchtweghyperreactiviteit 

wordt doorgaans gedefinieerd als een toegenomen ge-

voeligheid van de luchtwegen voor niet-allergische prik-

kels van fysische (koude en/of droge lucht, mist, hypo- of 

hypertoon zout), fysiologische (inspanning), chemische 

(SO
2
) en farmacologische (histamine, metacholine, adeno-

sinemonofosfaat, mannitol) aard. Naast deze verhoogde 

gevoeligheid bestaat vaak ook een versterkte reactie op 

een ingeademde prikkel, met als gevolg een sterke daling 

van de longfunctie. Het verschijnsel uit zich klinisch in 

het optreden van kortademigheid, vooral na expositie aan 

mist, koude lucht of sigarettenrook.

 Een verhoogde luchtwegreactiviteit kan bij vrijwel alle 

patiënten met astma en bij twee derde van de mensen met 

COPD worden aangetoond. Ook inspanningsastma kan 

men beschouwen als een uiting van verhoogde luchtweg-

reactiviteit. Bij inspanningsastma ontstaat ongeveer tien 

minuten na een maximale inspanning kortademigheid 

met piepen op de borst.

 In het laboratorium kan luchtwegreactiviteit worden 

vastgesteld door een inhalatieprovocatietest met een 

potentieel luchtwegvernauwende stof (figuur 16.21). 

Hierdoor kan een verhoogde luchtwegreactiviteit worden 

geobjectiveerd en gekwantificeerd. De bepaling van de 

luchtwegreactiviteit (met zoutoplossing of chemische 

prikkels) gaat als volgt. Men vernevelt een oplossing van 

een luchtwegvernauwende stof met een geijkte verneve-

laar. Achtereenvolgens worden tijdens rustademhaling 

enkele in concentratie toenemende oplossingen van 

bijvoorbeeld histamine of metacholine ingeademd. De 

expositietijd per concentratiestap is in de meeste gevallen 

Vanaf de kleuterleeftijd beginnen inhalatieallergenen, en 

vooral het huisstofmijtenallergeen, een grote rol te spe-

len. Allergie kan evenwel ook bij jongere kinderen reeds 

manifest aanwezig zijn. Hoewel allergieonderzoek op 

elke leeftijd kan worden uitgevoerd, zijn de uitkomsten 

tot in het derde levensjaar vaak onterecht of fout-negatief. 

Een dergelijke negatieve uitslag bij het jonge kind heeft 

geen prognostische waarde.

 Bij de diagnostiek naar een allergie bij astma heeft het 

uitvoeren van een inhalatieprovocatie met een verdacht 

allergeen vrijwel geen plaats.

Kernpunt

• Diagnostiek naar een mogelijke allergie kan verricht 

worden met een huidtest of een serumbepaling van 

het specifiek IgE.

Longfunctie Bij astma wordt de ernst van de luchtweg-

obstructie bepaald door het meten van de luchtstroom 

tijdens maximale uitademing. Vooral de variabiliteit in 

luchtwegdiameter is een diagnostisch criterium voor ast-

ma. Spontaan optredende en voorbijgaande periodes van 

objectiveerbare luchtwegvernauwing gaan gepaard met 

symptomen van kortademigheid. Een luchtwegvernau-

wing kan op de volgende manieren worden vastgesteld.

 − Piekstroommeting in de thuissituatie. Met een eenvoudig, 

draagbaar apparaat kan de maximale luchtstroom 

worden gemeten die bij een geforceerde uitademing 

(PEF) kan worden gegenereerd. Om de wisseling van 

de luchtwegobstructie weer te geven, worden de och-

tend- en avond-PEF gebruikt. Met behulp van de piek-

stroommeter kan het diurnale ritme in de luchtweg-

obstructie worden vastgelegd. Een variatie van 15% of 

meer pleit voor de diagnose astma. Ook een toename in 

de PEF van 15% of meer ná inhalatie van een β
2
-agonist 

wijst op astma. Bij kinderen geldt een daling van 15% 

of meer zes minuten na een inspanningstest ook als 

diagnostisch criterium voor astma (GINA Guidelines: 

www.ginasthma.com). De PEF-meter kan soms ook 

worden gebruikt voor het meten van de effecten van 

onderhoudsmedicatie of voor het vaststellen dat expo-

sitie aan prikkelende stoffen op het werk een rol speelt 

bij de ernst van het astma. Ten slotte wordt de piek-

stroommeter gebruikt als er vrijwel geen klachten zijn, 

terwijl men de sterke indruk heeft dat de patiënt de 

wisselingen in luchtwegobstructie niet percipieert.

 − Bepaling van de reversibiliteit van de luchtwegobstructie door 

verbetering van het volume lucht dat geforceerd in 

één seconde wordt uitgeademd (FEV
1
) of van de PEF, 

nadat een kortwerkende β
2
-agonist geïnhaleerd is. Een 

significante respons wordt in het GINA-document 

uitgedrukt als > 12% verbetering in de FEV
1
 ten op-

zichte van de uitgangswaarde en minstens 200 ml. Een 
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Figuur 16.21 Inhalatieprovocatietest met histamine. De PC20 

is die concentratie waarbij de FEV1 20% ten opzichte van de 

uitgangswaarde gedaald is. Deze is hier 8 mg/ml.
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een reeds bestaand ontstekingsproces met oedeemvor-

ming en celinfiltratie kan een relatief kleine vernauwing 

van de luchtwegen door spiercontractie reeds een grote 

verandering in de weerstand tot gevolg hebben. Het ge-

zwollen slijmvlies vouwt zich naar binnen, waardoor het 

effect van de spiercontractie op de luchtwegobstructie 

wordt versterkt. De laatste tijd wordt ook de verminderde 

steunfunctie van het longparenchym rond de luchtwegen 

als factor gezien voor een verhoogde luchtwegreactiviteit. 

Daarbij ondervindt de contractie van de bronchiale gladde 

spier minder weerstand, waardoor de respons op een prik-

kel groter wordt.

Luchtweghyperreactiviteit en kliniek De bronchiale gevoe-

ligheid voor een inhalatieallergeen is groter naarmate een 

patiënt meer allergisch en meer hyperreactief is. Boven-

dien neemt zowel na een vroege als na een late obstructie-

ve allergische reactie de ernst van de luchtwegreactiviteit 

toe. In het algemeen geldt: hoe ernstiger de ‘late reactie’, 

hoe groter de toename van de luchtwegreactiviteit en hoe 

langer de duur van deze toename. Zo kan een vicieuze 

cirkel ontstaan waarbij de luchtwegobstructie steeds ern-

stiger wordt. Door het meten van de luchtwegreactiviteit 

kan de ernst van de ziekte worden geobjectiveerd en vast-

gesteld. De afgelopen jaren zijn inhalatieprovocatietests 

met histamine of metacholine veel gebruikt om therapie-

effecten te bepalen, vooral van inhalatiecorticosteroïden.

 Door een aantal onderzoekers is vastgesteld dat de mate 

van luchtweghyperreactiviteit een voorspellende waarde 

heeft voor de prognose van een obstructieve longziekte. 

Zo is bij kinderen aangetoond dat een sterke hyperreacti-

viteit geassocieerd is met ernstiger astmatische klachten 

op de volwassen leeftijd.

 Het meten van de luchtweghyperreactiviteit is vooral 

van belang om de diagnose astma te versterken en in 

tweede instantie om de ernst van het astma op dat mo-

ment vast te stellen. De meting kan een indruk geven van 

de ernst van de ontstekingsprocessen in de luchtwegen.

Röntgenonderzoek Het röntgenologisch onderzoek van 

de thorax levert geen essentiële bijdrage aan de diagnose 

astma, noch aan de karakterisering van het ziektebeeld. 

Op oudere leeftijd moet men bij persisterende hoestklach-

ten altijd bedacht zijn op een bronchuscarcinoom, tuber-

culose of sarcoïdose. In dat geval kan het nuttig zijn toch 

een röntgenfoto van de thorax in het diagnostisch proces 

op te nemen.

Complicaties
Bij astmapatiënten kunnen zich verscheidene complica-

ties voordoen.

 − Groei. Als gevolg van de ziekte en door behandeling 

met orale corticosteroïden kunnen kinderen met astma 

een groeiachterstand oplopen. Inhalatiecorticosteroï-

den in lage doseringen (< 200 μg per dag) hebben geen 

of weinig effect op de groei.

twee minuten. Het effect van de inhalatie wordt kort na 

de inademing bepaald door het meten van de eensecon-

dewaarde (FEV
1
). De gemeten waarde wordt vergeleken 

met de waarde die vlak voor de inhalatieprovocatietest 

werd gemeten. De mate van luchtwegreactiviteit wordt 

uitgedrukt als de berekende concentratie van de aange-

boden prikkel die 20% daling van de FEV
1
 te zien geeft. 

De waarde, uitgedrukt als PC
20

, is een interpolatie van de 

log-dosisresponscurve. In plaats van het vernevelen van 

een vaste concentratie, kan men ook pufsgewijs een vaste 

dosis van het agens toedienen. Daarmee wordt een PD
20

 

gegenereerd.

Kernpunten

• Met behulp van de piekstroommeter kan het diur-

nale ritme in de luchtwegobstructie worden vast-

gelegd. Een variatie van 15% of meer pleit voor de 

diagnose astma.

• Bij inspanningsastma ontstaat ongeveer tien minu-

ten na een maximale inspanning kortademigheid 

met piepen op de borst.

Behalve histamine en metacholine worden, vooral bij we-

tenschappelijk onderzoek, ook andere prikkels gebruikt 

om de mate van luchtweghyperreactiviteit vast te stellen. 

Voorbeelden hiervan zijn adenosinemonofosfaat, manni-

tol, gedestilleerd water, hypo- en hypertoon zout, koude 

lucht en inspanning. Al deze prikkels hebben een lucht-

wegobstructie tot gevolg via een indirecte weg.

 De mate van gevoeligheid van de luchtwegen voor niet-

allergische prikkels is van een aantal factoren afhankelijk. 

De ernst van de hyperreactiviteit neemt toe na expositie 

aan allergenen en neemt af als men in een allergeenarme 

omgeving verblijft (bijvoorbeeld het hooggebergte). Zo 

is bekend dat beschadiging van het epitheel leidt tot een 

grotere gevoeligheid voor farmacologische prikkels. Ook 

bij ontstekingsprocessen in de luchtwegen neemt de 

luchtwegreactiviteit toe. Zo is er bijvoorbeeld een associ-

atie tussen het aantal eosinofiele cellen en de mate van 

luchtwegreactiviteit voor adenosinemonofosfaat. Ontste-

kingsreacties hebben ook een effect op neurale systemen; 

er zijn aanwijzingen dat de mate van luchtwegreactiviteit 

wordt beïnvloed door veranderingen in deze systemen.

 Naast een verhoogde gevoeligheid voor prikkels, heb-

ben vooral astmapatiënten een versterkte respons op deze 

prikkels. Dit betekent dat astmapatiënten niet alleen zeer 

gevoelig zijn voor een prikkel, maar dat de luchtwegob-

structie die kan worden geïnduceerd ook veel sterker is 

dan bij gezonde personen. De verhoogde respons op een 

prikkel bij astmapatiënten is waarschijnlijk het gevolg 

van de grotere hoeveelheid glad spierweefsel in vergelij-

king met gezonde personen. Daardoor wordt een grotere 

contractiekracht opgebracht bij een vergelijkbare prikkel. 

Ook mechanische factoren zijn mogelijk van belang. Bij 
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Therapie

Algemene aspecten De behandeling van astma moet wor-

den afgestemd op de ernst van de klachten, het opheffen 

van de luchtwegobstructie, het verminderen van de lucht-

wegreactiviteit en het voorkómen van afwijkingen op lan-

gere termijn. De behandeling moet bij voorkeur gericht 

zijn op onderliggende pathofysiologische mechanismen 

die verantwoordelijk zijn voor de ziekte, waarbij rekening 

moet worden gehouden met het chronische karakter van 

astma. In veel gevallen is een onderhoudsbehandeling 

noodzakelijk. De beslissing of onderhoudstherapie ge-

wenst is, hangt af van de klachten, maar ook de geobjec-

tiveerde afwijkingen spelen mee in de afweging. Vooral 

in de oudere leeftijdsgroep, maar ook bij jongeren, ziet 

men vaak vrij ernstige longfunctiestoornissen zonder veel 

klachten. Ook de frequentie waarin exacerbaties voorko-

men wegen mee bij de keuze van onderhoudsmedicatie.

 Bij de behandeling van allergische patiënten ligt al-

lereerst de nadruk op het vermijden van expositie aan 

risicofactoren (tabel 16.5). Daarbij speelt vooral het zoveel 

mogelijk terugbrengen van de allergene belasting een rol. 

Dat kan door de patiënt goed voor te lichten. De maatre-

gelen zijn in de meeste gevallen gericht op het terugbren-

gen van het aantal huisstofmijten. In het matras wonen 

zeer grote aantallen huisstofmijten. Uitwerpselen van 

huisstofmijten zijn sterke allergenen voor de meeste ast-

mapatiënten. In het verleden werd aangenomen dat het 

terugbrengen van de allergene belasting tijdens de slaap 

door het aanbrengen van matrashoezen effectief was om 

de ernst van het astma te reduceren. In verschillende dub-

belblinde onderzoeken is echter aangetoond dat dit niet 

het geval is. Voorlichtingsmateriaal over sanering van de 

woonomgeving is verkrijgbaar bij het Astma Fonds. Een 

aantal patiënten raakt gesensibiliseerd tegen stoffen in de 

werkomgeving, zoals tegen tolueen-diisocyanaat, en heeft 

een beroepsastma ontwikkeld. Vermindering van de prik-

kelbelasting is voor deze patiënten vaak moeilijk; daarbij 

is overleg nodig tussen de bedrijfsarts en de behandelend 

arts.

De laatste jaren is men volledig overgeschakeld van orale 

naar inhalatietherapie, die als voordeel heeft dat met 

veel lagere doseringen kan worden gewerkt en dat veel 

systemische bijwerkingen kunnen worden voorkomen. 

Uitzonderingen betreffen de leukotriënenblokkers (mon-

telukast) per os, systemisch prednisolon en omalizumab 

subcutaan.

 Veel patiënten met astma moeten vaak gedurende 

een groot aantal jaren onderhoudsmedicatie gebruiken. 

Daarom is een goede voorlichting over de aard van de 

ziekte en de werking van de medicijnen van groot be-

lang, zodat de patiënt de medicijnen adequaat gebruikt 

en goed inspeelt op veranderingen in de symptomen. 

Vaak is herhaalde instructie van de inhalatiemedicatie 

noodzakelijk. De voorlichting omvat de techniek bij 

 − Thoraxveranderingen. In het verleden werden als gevolg 

van astma op de kinderleeftijd wel veranderingen ge-

zien van de thorax, maar bij de huidige goede behan-

delingsvormen komt deze complicatie niet meer voor.

 − Pneumothorax. Een pneumothorax komt bij astmapa-

tiënten vaker voor dan bij gezonde personen.

 − Irreversibele luchtwegobstructie. Een beperkt deel van de 

astmapatiënten zal op oudere leeftijd een gefixeerde 

component van de luchtwegobstructie ontwikkelen. 

Hierbij lijkt het onthouden van anti-inflammatoire 

therapie een rol te spelen. Uit onderzoek bij patiënten 

met astma die nog niet waren behandeld met inha-

latiecorticosteroïden, is gebleken dat bij degenen die 

twee jaar lang deze middelen niet kregen, de respons 

op inhalatiecorticosteroïden wat betreft de verbete-

ring van longfunctie en hyperreactiviteit significant 

kleiner was (figuur 16.22). Ook rookgewoonten van de 

patiënt spelen een rol. Er zijn meerdere aanwijzingen 

dat patiënten die roken een minder gunstig effect 

van het gebruik van inhalatiesteroïden ondervinden. 

Welke factoren, naast roken, de ontwikkeling van een 

gefixeerde luchtwegobstructie beïnvloeden, is niet 

duidelijk. Een luchtwegobstructie bij astmapatiënten 

houdt niet impliciet in dat zij COPD hebben; het kan 

ook een gevolg zijn van remodellering van de lucht-

wegwand bij astma.

Kernpunten

• Hoe ernstiger de late allergische reactie, hoe ster-

ker de luchtwegreactiviteit.

• Het röntgenologisch onderzoek van de thorax levert 

geen essentiële bijdrage aan de diagnose astma.

• Patiënten die roken hebben minder baat van inha-

latiesteroïden.
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Figuur 16.22 Effecten van uitstel van behandeling met in-

halatiecorticosteroïden. De PC15 is die concentratie waarbij 

de FEV1 15% ten opzichte van de uitgangswaarde gedaald is. 

Bewerkt van Haahtela et al., NEJM 1994.
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manier waarop naar de behandeling van astma geke-

ken wordt, veranderd. Het sleutelbegrip daarbij is het 

pogen vast te stellen in welke mate het astma ‘onder 

controle’ is. Daarbij wordt controle gedefinieerd als 

de mate waarin de effecten van astma gereduceerd of 

voorkomen zijn door therapie. De ernst van het astma 

wordt dan gedefinieerd als de hoeveelheid therapie die 

nodig is voor goede controle. Anders geformuleerd, is de 

mate van controle dus leidend voor de therapiekeuze en 

is de ernst een evaluatie onder therapie. Het is goed te 

realiseren dat controle een heden en een toekomst heeft. 

Anders gezegd: controle valt uiteen in klinische controle 

nu en reductie van toekomstige risico’s. Bij dat laatste 

moet gedacht worden aan voorkomen van mortaliteit, 

exacerbaties, gefixeerde luchtwegobstructie enzovoort 

(tabel 16.6).

gebruik van inhalatiemedicatie, de werking van de ver-

schillende medicamenten en de veranderingen die in 

de medicatie kunnen worden aangebracht bij een (drei-

gende) exacerbatie.

Inhalatiemedicatie Inhalatiemedicatie kent drie vormen: 

dosisaerosolen, poederinhalatie en inhalatie met behulp 

van een vernevelaar. Een dosisaerosol heeft als voordeel 

dat het medicament snel gebruiksklaar is, gemakkelijk 

kan worden meegenomen en snel werkt. Een nadeel is dat 

veel patiënten fouten maken bij de inhalatie; een nauw-

keurige instructie met regelmatige controle op het juiste 

gebruik is dan ook noodzakelijk. Bij astma is toediening 

van inhalatiemedicatie per vernevelaar alleen gewenst bij 

een zeer ernstige aanval.

 Richtlijnen voor behandeling. In de laatste jaren is de 

Tabel 16.5  Veelvoorkomende risicofactoren voor astma.

risicofactor actie

huismijtallergie (huismijten zijn zo 
klein dat ze niet met het blote oog 
zichtbaar zijn)

was beddengoed en dekens wekelijks in heet water en droog in een hete droger of in de zon
richt het huis in met linoleum of een houten vloer, vooral in slaapkamers, i.p.v. met tapijt
gebruik vinyl, leer of vlak houten meubilair in plaats van gestoffeerd meubilair
gebruik indien mogelijk een stofzuiger met filters

tabaksrook (of de patiënt nu rookt of 
de rook van anderen inhaleert)

vermijd tabaksrook; patiënten en ouders zouden niet moeten roken

allergieën voor dieren met vacht verwijder huisdieren uit huis, of op z’n minst uit de slaapruimten

kakkerlakallergie maak het huis grondig en regelmatig schoon; gebruik een bestrijdingsmiddel, maar zorg ervoor dat de patiënt 
niet thuis is tijdens het sprayen hiervan

pollen en schimmels buitenshuis sluit ramen en deuren en blijf binnen wanneer de concentraties pollen en schimmels het hoogst zijn

schimmel binnenshuis reduceer de hoeveelheid vocht in huis
maak alle vochtige ruimten regelmatig schoon
bedenk dat er vaak veel schimmels vrijkomen bij verbouwen

lichamelijke activiteit vermijd lichamelijke activiteit niet
symptomen kunnen worden voorkomen met een snelwerkende inhalatie-β2-agonist of een leukotriënenblok-
ker

medicijnen neem geen bètablokkers, acetylsalicylzuur of NSAID’s als deze medicijnen astmasymptomen veroorzaken

Tabel 16.6  Niveaus van astmacontrole.

karakteristiek onder controle (alle van de 
volgende)

gedeeltelijk onder controle 
(één item van toepassing 
gedurende een week)

ongecontroleerd

symptomen overdag geen (< 2/week) vaker dan 2/week drie of meer  
karakteristieken van 
gedeeltelijk gecontroleerd 
astma in een week

beperkingen in dagelijks activiteiten geen ja

nachtelijke klachten en wakker worden geen ja

behoefte aan zo-nodig-therapie geen (< 2/week) vaker dan 2/week

longfunctie (FEV1 of PEF) normaal < 80% van voorspeld of 
beste persoonlijke waarde 

exacerbaties geen één of meer per jaar één in een week

Naar GINA Report 2008 (www.ginasthma.com).
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dosis van alle inhalatiemedicatie (70-85%) in de mond-

keelholte terechtkomt, en daar lokale bijwerkingen kan 

geven, als ook na doorslikken systemische bijwerkingen.

 Fluticason en ciclesonide zijn inhalatiecorticosteroïden 

die ten opzichte van de oudere steroïden een hoog lokaal 

anti-inflammatoir effect hebben en geringere systemi-

sche bijwerkingen. De potentie is ongeveer 1,5 à 2 maal 

groter dan van budesonide en beclometason. Dit geldt 

zowel voor de gewenste effecten als voor de ongewenste 

bijwerkingen. De normale dosering ligt tussen 160 en 

1000 μg per dag. Bij zeer ernstig astma kan, als men orale 

steroïden wil vermijden, een dosering tot 2000 μg worden 

overwogen.

 Van de meeste preparaten zijn meerdere toedienings-

vormen beschikbaar (dosisaerosol, poeder en als vloei-

stof voor verneveling). In het algemeen is een dosering 

tweemaal daags voldoende en hoeft niet viermaal per 

dag te worden gedoseerd. Bij stabiel astma kan soms ook 

met eenmaal daags volstaan worden. Bij instabiel astma 

of dreigende exacerbaties kan worden geadviseerd de 

dosering viermaal daags te nemen gedurende een aantal 

dagen. Op dit moment zijn ook inhalatiecorticosteroïden 

met kleine deeltjes voorhanden (beclometason; Qvar). 

Dergelijke middelen hebben een grotere longdepositie en 

een kleinere depositie in de mond-keelholte. Daarnaast is 

de depositie in de kleinere luchtwegen beter, hetgeen mo-

gelijk bijdraagt aan de effectiviteit van de behandeling.

Kernpunt

• In het algemeen is een dosering tweemaal daags 

voldoende en hoeft niet viermaal per dag te worden 

gedoseerd. Bij stabiel astma kan soms ook met 

eenmaal daags volstaan worden.

Bij patiënten met een volledig reversibele luchtwegob-

structie zijn slechts zeer incidenteel orale corticosteroïden als 

onderhoudsbehandeling geïndiceerd. Voor deze therapie 

is plaats wanneer hoge doseringen inhalatiecorticostero-

iden en toevoeging van langwerkende β
2
-agonisten, al of 

niet in combinatie met een leukotriënenantagonist en/of 

omalizumab, onvoldoende effect hebben op de klachten 

en wisselingen in luchtwegobstructie, en op de frequentie 

van exacerbaties. Een dosering van 7,5-15 mg prednison is 

meestal voldoende. In alle gevallen moet ook een inhala-

tiecorticosteroïd worden toegediend, omdat daardoor een 

lagere dosering van orale corticosteroïden kan worden 

bereikt. Bij een onderhoudsbehandeling wordt altijd 

getracht de dosering van orale corticosteroïden zo laag 

mogelijk te houden.

 In zeer uitzonderlijke gevallen, indien zelfs hoge do-

seringen inhalatiecorticosteroïden en orale steroïden 

onvoldoende effect hebben, wordt soms geadviseerd me-

thotrexaat bij te geven. Van methotrexaat is gesuggereerd 

Kernpunten

• Vanwege de chroniciteit van gebruik van medicatie 

is een goede voorlichting over de aard van astma 

en de werking van de medicijnen van extra groot 

belang.

• Bij astma is toediening van inhalatiemedicatie per 

vernevelaar alleen gewenst bij een zeer ernstige 

aanval.

Ontstekingswerende geneesmiddelen De introductie van 

inhalatiecorticosteroïden was een doorbraak in de behande-

ling van astma. Door hun anti-inflammatoire eigenschap-

pen zijn inhalatiecorticosteroïden bij uitstek geschikt 

voor het afremmen van de late luchtwegobstructieve 

reacties; na allergeeninhalatie kunnen ze met één dosis 

deze late reactie blokkeren en bij langdurige toediening 

(langer dan twee weken) wordt ook de vroege reactie afge-

remd. Inhalatiecorticosteroïden zijn effectiever dan lang-

werkende β
2
-agonisten. Cromoglicaat is vrijwel obsoleet 

geworden.

 De inhalatiecorticosteroïden – beclometason, budesoni-

de, fluticason, ciclesonide – hebben een sterke lokale wer-

king in de luchtwegen wanneer ze per inhalatie worden 

toegediend. Daarnaast hebben ze een lage systemische 

werking, waarschijnlijk door hun geringe biologische 

beschikbaarheid in de darm en hun snelle inactivatie in de 

lever.

 Inhalatiecorticosteroïden zijn al geïndiceerd bij klach-

ten die vaker dan eenmaal per week optreden! Hun effect 

op de luchtwegklachten is binnen twee dagen merkbaar 

en neemt maanden na het begin van de behandeling nog 

steeds toe. Door het gebruik van inhalatiecorticosteroïden 

neemt de exacerbatiefrequentie en daarmee ook het aan-

tal ziekenhuisopnamen sterk af en verbetert de kwaliteit 

van leven.

 Bijwerkingen. Tot een dosering van 800-1000 μg per dag 

zijn bij volwassenen vrijwel geen systemische bijwerkin-

gen te verwachten; doseringen tot 2000 μg per dag zijn 

bij ernstige vormen van astma niet ongebruikelijk, maar 

kunnen wel systemische bijwerkingen geven. Bij kinde-

ren blijkt een dosering van 200 μg per dag geen bijwerkin-

gen op de lange termijn te geven (groeiremming).

 Als lokale bijwerkingen van inhalatiesteroïden worden 

vooral heesheid en orofaryngeale candidiasis (in inciden-

tele gevallen) genoemd. Ter preventie van deze lokale bij-

werkingen moet de mond na inhalatie worden gespoeld. 

De kans op lokale bijwerkingen is kleiner bij gebruik van 

een dosisaerosol met voorzetkamer en bij gebruik van 

fijne deeltjes beclometason (Qvar). Overige bijwerkingen 

die beschreven zijn, zijn blauwe plekken van de huid, die 

op oudere leeftijd vaker lijken op te treden, en er bestaat 

een risico op cataract en glaucoom (incidenteel).

 Het is goed te realiseren dat het grootste deel van de 
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subcutaan toegediend op geleide van lichaamsgewicht 

en totale IgE-spiegel in het bloed. Tot nu toe is het niet 

getest bij IgE-spiegels hoger dan 700, hetgeen een beper-

king is van de inzetbaarheid bij de ernstigste allergische 

mensen. Bijwerkingen treden lokaal op de injectieplaats 

op, maar gegeneraliseerde anafylactische reacties zijn ook 

beschreven.

Kernpunt

• Patiënten met bewezen allergie die ondanks maxi-

male conventionele therapie herhaalde exacerba-

ties hebben, kunnen behandeld worden met anti-

IgE (omalizumab).

Bronchusverwijdende therapie Bronchusverwijdende the-

rapie op zo-nodig-basis is geïndiceerd bij patiënten met 

wisselende kortademigheidsklachten met een volledig 

reversibele luchtwegobstructie die geringe klachten heb-

ben, en als incidentele therapie bij patiënten die verder 

goed zijn ingesteld op inhalatiecorticosteroïden. Onder-

houdstherapie met langwerkende middelen geeft ook nog 

extra reductie van exacerbatiefrequentie.

 β
2
-agonisten zijn de krachtigste bronchusverwijdende 

medicamenten. Deze middelen werken door stimulatie 

van het bètareceptor-adenylcyclasecomplex, hetgeen via 

een aantal intracellulaire stappen leidt tot verslapping 

van het bronchiale gladde spierweefsel. In de meeste 

gevallen worden de geneesmiddelen uit deze groep per 

inhalatie toegediend (dosisaerosol, poeder). Ondanks de 

lage dosering die dan wordt gegeven, zijn hartkloppingen 

of een tremor in de eerste dagen van de behandeling niet 

ongewoon. Het effect van β
2
-agonisten per inhalatie treedt 

onmiddellijk op en houdt maximaal vier tot zes uur aan 

bij kortwerkende en 12 tot 24 uur bij langwerkende.

 Wanneer een β
2
-agonist onvoldoende werkt, kan dat 

drie oorzaken hebben: de luchtwegobstructie berust 

niet op een contractie van bronchiaal glad spierweefsel 

(bijvoorbeeld late luchtwegobstructieve reacties of een 

virale infectie), of er is sprake van ernstige anatomische 

afwijkingen van de luchtwegen of van het longparenchym 

(COPD), of er is sprake van desensibilisatie van de β
2
-

receptor. Het is omstreden of dit laatste ertoe kan leiden 

dat een β
2
-agonist onvoldoende werkt. Wel is aangetoond 

dat het plotseling staken van een β
2
-agonist kan leiden tot 

een toename van de luchtwegreactiviteit, vooral wanneer 

geen inhalatiecorticosteroïden worden gebruikt.

 De β
2
-agonisten zijn vrijwel alle als dosisaerosol, poeder 

en vloeistof voor vernevelapparatuur beschikbaar. Onder-

houdsmedicatie met behulp van een vernevelaar is slechts 

zelden nodig. Orale therapie met bronchusverwijdende 

middelen wordt vrijwel niet meer toegepast.

 Kortwerkende (eigenlijk: snelwerkende) β
2
-agonisten 

worden voorgeschreven bij incidentele klachten (bij-

dat het een corticosteroïdsparend effect kan hebben bij 

corticosteroïdafhankelijke astmapatiënten, maar het to-

tale niveau van bewijs is niet erg hoog. Bij veel patiënten 

ontstaan in de loop van de behandeling echter leverfunc-

tiestoornissen, waardoor de behandeling moet worden 

onderbroken.

 Ook ciclosporine heeft incidenteel een plaats in de be-

handeling van patiënten met zeer ernstig astma die met 

orale corticosteroïden worden behandeld. Dit geneesmid-

del is echter sterk nefrotoxisch en kostbaar.

 Bij allergische patiënten komen zeer frequent extrapul-

monale klachten voor. De oogklachten en rinitisklachten 

kunnen in het algemeen goed worden behandeld met een 

H
1
-blokkeerder (cetirizine, loratadine, desloratadine). In 

de acute fase van een allergische rinitis, wanneer de neus 

verstopt is, kan het best worden begonnen met xylome-

tazolinehydrochloride om het slijmvlies te laten slinken. 

Daarna kunnen de neusklachten goed worden behandeld 

met lokaal toegediende corticosteroïden zoals beclometa-

son, fluticason, budesonide of mometason.

 Cromoglicaat is een medicament dat in het verleden 

frequent, maar nu minder vaak wordt gebruikt bij een 

allergische astmapatiënt met geringe klachten. Het is 

wezenlijk minder potent dan inhalatiecorticosteroïden en 

is daardoor grotendeels verdrongen.

 Leukotriënenblokkers. Tijdens een allergisch ontstekings-

proces worden mediatoren vrijgemaakt of ter plaatse 

gevormd. De bekendste mediator is histamine. Bij een 

(allergisch) ontstekingsproces worden door alveolaire 

macrofagen, mestcellen, basofiele en eosinofiele granu-

locyten mediatoren gevormd die cysteïnylleukotriënen 

worden genoemd (LTC
4
, LTD

4
 en LTE

4
). Deze stoffen wor-

den, na stimulatie van cellen, gemaakt uit arachidonzuur 

en hebben een sterk bronchusvernauwend effect doordat 

ze bronchiale gladde spieren kunnen laten contraheren 

en de permeabiliteit van de vaten kunnen laten toenemen 

waardoor oedeem ontstaat. Ook hoge doseringen orale 

steroïden kunnen de afgifte van leukotriënen niet geheel 

blokkeren. Uit onderzoek blijkt dat bij gebruik van een 

leukotriënenblokker de dosering orale steroïden kan wor-

den verminderd. Een leukotriënenblokker kan ook wor-

den gebruikt bij patiënten die alleen klachten hebben bij 

inspanning (inspanningsastma). Het geneesmiddel wordt 

dan preventief dagelijks ingenomen. Vooral in Amerika 

wordt het bij mild astma ook ingezet als vervanging van 

inhalatiecorticosteroïden.

 Anti-IgE-therapie. Patiënten met bewezen allergie die 

ondanks maximale conventionele therapie herhaalde 

exacerbaties hebben, kunnen behandeld worden met 

anti-IgE-monoklonalen (omalizumab). De antilichamen 

binden selectief aan humaan immunoglobuline E (IgE). 

Daarmee wordt binding van IgE aan de hoogaffiene 

FCεRI-receptor voorkomen, waardoor de allergische 

cascade niet of minder op gang komt. Het middel is 

werkzaam bij mensen met een bewezen allergie voor in-

halatieallergenen. Het wordt eens per twee of vier weken 
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halatie wordt toegediend: ipratropiumbromide. Het is als 

dosisaerosol, poeder en vernevelvloeistof beschikbaar. De 

dosering is drie- à viermaal daags twee inhalaties à 20 μg. 

Eventueel kan een poederinhalatievorm worden gekozen; 

de dosering is dan drie- à viermaal daags 40 μg. Recent is 

het meer selectieve en langwerkende anticholinergicum 

tiotropium beschikbaar gekomen. Dit middel is nog niet 

voor astma geregistreerd, maar er zijn al wel studies met 

positieve resultaten. Er moet nog worden nagegaan of dit 

middel voor oudere patiënten toch een plaats heeft in de 

behandeling, gezien de toename van de cholinerge activi-

teit op de spiertonus bij het ouder worden.

 Er is een beperkt indicatiegebied voor hyposensibilisatie. 

Deze therapie kan worden overwogen bij patiënten die 

allergisch zijn voor een enkelvoudig goed gedefinieerd 

allergeen, bijvoorbeeld bij patiënten met een wespenaller-

gie. Bij een allergische reactie op verschillende inhalatieal-

lergenen is het effect vaak zeer gering, terwijl de therapie 

wel zeer belastend is voor de patiënt en ook zekere risico’s 

met zich meebrengt.

Combinatiepreparaten van inhalatiecorticosteroïden en 
langwerkende β2-agonisten Op dit moment zijn er 

combinatie-inhalatiepreparaten beschikbaar van lang-

werkende β
2
-agonisten en steroïden, zoals de combinatie 

van salmeterol en fluticason (Seretide), de combinatie van 

formoterol en budesonide (Symbicort) en de combinatie 

van beclometason met formoterol (Foster). Dit heeft het 

voordeel dat de patiënt slechts tweemaal per dag me-

dicatie hoeft in te nemen, hetgeen naar verwachting de 

therapietrouw zal verhogen. Het nadeel is dat de dosering 

inhalatiecorticosteroïden niet kan worden verhoogd zon-

der dat ook de dosering langwerkende β
2
-agonisten moet 

worden opgehoogd. Op het moment van verschijnen van 

dit leerboek is nog niet uitgekristalliseerd wat de beste 

behandeling is: de patiënt de combinatie laten gebrui-

ken op geleide van de klachten (Symbicort ‘on demand’ 

binnen een toegelaten maximale dosering per dag) of 

optimale controle bereiken (dat wil zeggen geen klachten, 

normale longfunctie, geen additioneel gebruik van een 

snelwerkende luchtwegverwijder en geen exacerbatie) 

met hogere doseringen steroïden in combinatie met een 

langwerkende β
2
-agonist (Seretide 2 dd). De eerste aan-

pak heeft het theoretische voordeel dat bij toenemende 

klachten die voornamelijk berusten op inflammatie, naast 

de symptoombestrijding met een β
2
-agonist tevens een 

ontstekingsremmer wordt gegeven. Bij de tweede aanpak 

heeft de patiënt een optimale controle, waardoor de kwa-

liteit van leven verbetert en mogelijk op den duur minder 

remodellering optreedt. Dit is echter nog niet onderzocht. 

Duidelijk is wel dat ter voorkoming van exacerbaties van 

astma het ophogen van de dosering steroïden effectief is, 

maar dat toevoegen van een langwerkende β
2
-agonist aan 

een inhalatiecorticosteroïd ook effectief is. Individueel 

moet dan worden afgewogen wat het effect van de medi-

catie is en welke bijwerkingen kunnen optreden.

voorbeeld door blootstelling aan koude) en om lichte 

exacerbaties van de luchtwegobstructie (bijvoorbeeld 

door inspanning) op te vangen. Doorgaans is de patiënt 

eraan gewend dat een kortwerkende β
2
-agonist effectief is 

en dat de bronchusverwijding vier tot zes uur aanhoudt. 

Wordt de werking korter dan twee uur en moet het mid-

del vaker dan vier- à vijfmaal per dag worden gebruikt, 

dan is er waarschijnlijk sprake van een exacerbatie die een 

aangepaste behandeling behoeft. Het is van groot belang 

dat de patiënt dit zelf ook weet.

 Op dit moment zijn er twee soorten langwerkende 

β
2
-agonisten beschikbaar: formoterol en salmeterol. Deze 

middelen kunnen gedurende meer dan acht tot twaalf 

uur een luchtwegverwijding tot stand brengen, waarmee 

nachtelijke kortademigheid, die berust op contractie van 

bronchiaal glad spierweefsel, kan worden opgevangen. 

Daarbij moet men echter bedenken dat een nachtelijke 

luchtwegobstructie vooral voorkomt bij patiënten met 

een ernstige vorm van astma en dat de obstructie voor 

een deel berust op een toename van inflammatie van de 

luchtwegen. Om deze reden is dus een langwerkende 

β
2
-agonist niet het middel van eerste keuze bij nachtelijk 

astma. De langwerkende β
2
-agonisten zijn voorbehou-

den aan patiënten die met inhalatiecorticosteroïden hun 

klachten niet goed onder controle krijgen.

 Het effect van het langwerkende middel formoterol 

treedt even snel in als dat van de kortwerkende β
2
-

agonisten. Het kan veilig worden gebruikt op een zo-

nodig-basis. Van belang is dat ondertussen aangetoond is 

dat bij vele ernstcategorieën van astma de toevoeging van 

een langwerkende β
2
-agonist aan het inhalatiecorticoste-

roïd additionele protectieve effecten heeft op de exacer-

batiefrequentie. Daarmee wordt in de huidige richtlijnen 

onderhoudsbehandeling met langwerkende middelen 

eerder ingezet dan vroeger, maar steeds alleen in combi-

natie met inhalatiecorticosteroïden.

Kernpunt

• Langwerkende β2-agonisten dienen bij astma alleen 

in combinatie met inhalatiecorticosteroïden geno-

men te worden.

Een anticholinergicum blokkeert competitief de muscarine-

receptoren in de luchtwegen. Het bronchusverwijdende ef-

fect treedt pas na 30 à 45 minuten in. Deze medicamenten 

zijn bij allergische astmapatiënten minder effectief, omdat 

de contractie van bronchiaal glad spierweefsel slechts 

voor een deel berust op cholinerge activiteit. De bijwer-

kingen van anticholinergica per inhalatie zijn minimaal; 

de hoofdklacht is een droge mond. Een indrogend effect 

op het sputum is van deze medicamenten, in deze vorm 

gegeven, niet aangetoond. Op dit moment is er slechts één 

kortwerkend anticholinergicum verkrijgbaar dat per in-
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kunnen wijzen op een virale infectie, bij een verminderde 

werking van de inhalatie-β
2
-agonisten en bij het optreden 

van nachtelijke kortademigheid (in plaats van tweemaal, 

viermaal daags, en eventueel een hogere dosering ge-

durende enkele dagen). De dosering moet hoog worden 

gehouden tot de klachten verdwenen zijn. Bij ernstige 

klachten moet een korte orale stootkuur prednis(ol)on 

gegeven worden. Een dosis van 35 mg prednis(ol)on is 

gebruikelijk, bijvoorbeeld gedurende 5-7 dagen. Er is 

onderzoek dat aantoont dat het niet nodig is om de kuur 

in een afbouwschema te doseren. Het gebruik van inha-

latiecorticosteroïden en van bronchusverwijdende mid-

delen kan tijdens een exacerbatie onveranderd worden 

gecontinueerd of worden verhoogd. Bij een exacerbatie in 

deze patiëntengroep behoeven zelden antibiotica te wor-

den voorgeschreven.

Status asthmaticus
Een status asthmaticus wordt gedefinieerd als een levens-

bedreigende luchtwegobstructie die niet reageert op the-

rapie. De term ‘status asthmaticus’ moet echter met enige 

voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een 

ernstige astma-aanval, omdat hij niets zegt over de patho-

fysiologie van de aanval. Vaak wordt een ernstige astma-

aanval veroorzaakt door een toename in de allergeenex-

positie of wordt hij uitgelokt door een virale infectie van 

de lagere luchtwegen. Daarnaast moet worden bekeken 

of de medicamenteuze interventie bij een aanval door de 

patiënt of door de professionele zorgverlener op tijd en 

adequaat is geweest.

 Bij een ernstige astma-aanval is de ademhaling op 

afstand hoorbaar, zowel bij de in- als bij de uitademing, 

de patiënt kan zijn zinnen niet afmaken en de dyspnoe 

breidt zich uit. Als de luchtwegobstructie verder toe-

neemt, is het ademgeruis vrijwel afwezig. Bij een ernstige 

astma-aanval daalt eerst de pO
2
 en daarna de pCO

2
. Ver-

ergert de aanval, dan stijgt de pCO
2
 echter als uiting van 

uitputting en is een totale, levensbedreigende, respira-

toire insufficiëntie nabij.

 In de differentiële diagnose van een astma-aanval moet 

een pneumothorax, een bronchopneumonie of een links-

decompensatie worden overwogen (tabel 16.7).

Kernpunten

• Bij astma moet niet alleen op verhogen van de 

medicatiehoeveelheid gelet worden, maar ook op 

het weer verminderen ervan (stap omlaag).

• Uitstel van therapie met inhalatiecorticosteroïden 

kan bij astma op den duur leiden tot een slechtere 

longfunctie met meer uitgesproken luchtweghyper-

reactiviteit.

• Inhalatiecorticosteroïden zijn de hoeksteen van 

de behandeling van astma. Streef naar een zo laag 

mogelijke dosis met een optimaal effect.

Kernpunt

• De toevoeging van een langwerkende β2-agonist 

aan het inhalatiecorticosteroïd reduceert de exa-

cerbatiefrequentie.

Stappenplan voor behandeling van astma
Met een andere nadruk op hoe de mate van controle van 

astma bepaald wordt, is ook het meest gangbare stap-

penplan van de behandeling veranderd. Bovenal is er een 

meer gebalanceerde nadruk op het feit dat niet alleen bij 

verminderde controle van het astma of bij exacerbaties de 

hoeveelheid onderhoudstherapie verhoogd moet worden 

(naar een hogere stap), maar in balans daarmee ook dat 

er bij goede controle na drie maanden geprobeerd moet 

worden de onderhoudstherapie weer te verminderen (een 

stap omlaag). Er wordt uitgegaan van een stappenplan 

met als doel controle te bereiken (zie tabel 16.6). Bij het 

bereiken van gedeeltelijke controle zal de afweging gaan 

over beschikbaarheid van extra therapeutische opties, het 

niveau (en acceptatie) van de bijwerkingen en algemene 

patiënttevredenheid op dat niveau. Bij ongecontroleerd 

astma en bij exacerbaties zal gepoogd worden additionele 

behandeling in te zetten.

 − Stap 1: Symptomatische therapie met snelwerkende 

bronchusverwijder, zo nodig.

 − Stap 2: Toevoeging van anti-inflammatoir middel aan 

bronchusverwijder. Eerste keus is een lage dosis inha-

latiecorticosteroïd (beclometason t/m 500 μg, budeso-

nide t/m 400 μg, ciclesonide t/m 160 μg, fluticason t/m 

250 μg). Tweede keus is montelukast.

 − Stap 3: Voorkeur heeft de toevoeging van een langwer-

kende β
2
-agonist aan het inhalatiecorticosteroïd van-

wege betere controle van het astma en minder exacer-

baties. Tweede keuzes zijn a) medium dosis inhalatie-

corticosteroïd (beclometason t/m 1000 μg, budesonide 

t/m 800 μg, ciclesonide t/m 320 μg, fluticason t/m 500 

μg) of zelfs een hoge dosis; b) toevoeging van monte-

lukast aan een lage dosis inhalatiecorticosteroïd.

 − Stap 4: Medium of hoge dosis inhalatiecorticosteroïd 

met langwerkende β
2
-agonist, al dan niet in combina-

tie met montelukast. In Nederland wordt theofylline 

eigenlijk nauwelijks meer voor deze indicatie gegeven, 

gezien de ongunstige balans werking/bijwerking.

 − Stap 5: Systemische corticosteroïden of omalizumab 

(anti-IgE)-behandeling.

Exacerbaties bij allergisch astma
Astmapatiënten met een volledig reversibele luchtweg-

obstructie moeten zodanig worden geïnstrueerd dat zij 

de exacerbaties zelf kunnen herkennen en opvangen. 

Patiënten die reeds inhalatiecorticosteroïden gebruiken, 

wordt geadviseerd de onderhoudsdosering te verdubbe-

len of wellicht te verviervoudigen bij klachten die zouden 
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een richtlijn opgesteld voor de diagnostiek en behande-

ling van COPD (Global initiative for chronic Obstructive 

Lung Disease, GOLD). Hierin wordt de volgende definitie 

gehanteerd: COPD is een aandoening die gekarakteri-

seerd wordt door een luchtwegobstructie die niet volledig 

reversibel is. De luchtwegobstructie is doorgaans progres-

sief en geassocieerd met een abnormale inflammatoire 

reactie van de longen op schadelijke partikels en gassen. 

Onder schadelijke partikels en gassen wordt vooral ta-

baksrook verstaan. Uit de gegevens van Stivoro (Stichting 

Volksgezondheid en Roken) blijkt dat ongeveer 70% van 

de sterfte aan COPD het gevolg is van roken.

 Bedenk dat in de definitie van COPD twee ziektebeel-

den zijn samengevoegd:

 − chronische bronchitis met luchtwegobstructie, gedefi-

nieerd als verschijnselen van hoesten en slijm opgeven 

gedurende minstens twee maanden per jaar in twee 

opeenvolgende jaren, waarbij andere oorzaken zijn 

uitgesloten;

 − emfyseem met luchtwegobstructie, waarbij anatomi-

sche veranderingen in het longweefsel ontstaan die 

worden gekenmerkt door vergroting van de luchthou-

dendheid distaal van de terminale bronchioli met des-

tructie van de wanden.

Pathofysiologie
Afwijkingen die gepaard gaan met COPD kunnen op de 

volgende wijze worden onderverdeeld (figuur 16.23):

 − afwijkingen van de luchtwegen (zowel de centrale 

luchtwegen als perifere bronchioli);

 − inflammatie in luchtwegen en longweefsel;

 − anatomische schade aan het longparenchym;

 − systemische effecten van COPD, waaronder vermin-

derde kracht van de ademhalingsspieren;

Afwijkingen van de luchtwegen Bij alle patiënten met 

COPD bestaat per definitie een luchtwegobstructie. Die 

is het gevolg van een afname van de luchtwegdiameter 

door slijmophoping, door een fibrotisch verdikte lucht-

Casuïstiek 

• Astmabehandeling bij kinderen: meer dan alleen 

‘puffen’

16.3.3   COPD

COPD is de afkorting van de Engelse term chronic obstruc-

tive pulmonary disease, ofwel chronisch obstructief longlij-

den. Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 

Tabel 16.7  Beleid bij een ernstige astma-aanval.

verschijnselen van een ernstige astma-aanval:
 − de patiënt kan zijn zin niet afmaken
 − ademfrequentie > 25/min
 − polsfrequentie > 110/min

verschijnselen van een levensbedreigende astma-aanval:
 − vrijwel afwezig ademgeruis, cyanose, insufficiënte adembewegingen 

door hyperinflatie
 − bradycardie en/of hypotensie
 − uitputting, verwardheid of bewustzijnsdaling

spoeddiagnostiek:
 − arteriële bloedgasanalyse

• normaal of (licht) verhoogde pCO2

• ernstige hypoxemie
• lage pH

 − thoraxfoto
• ter uitsluiting van een pneumothorax en pneumonie

Aanvullende diagnostiek is niet noodzakelijk. Een sputummonster voor 
microbieel onderzoek is in deze situaties slecht te verkrijgen en niet 
relevant omdat de meeste astma-exacerbaties worden veroorzaakt door 
een virale infectie of door allergeenexpositie

spoedtherapie:
 − zuurstof
 − 50 mg prednisolon i.v.
 − vernevelen van een β2-agonist in combinatie met een anticholiner-

gicum

overweeg opname op een intensivecareafdeling:
 − bij zeer ernstige aanvallen is intubatie en mechanische beademing 

noodzakelijk; overweeg dit als de patiënt uitgeput raakt en/of de 
pCO2 oploopt

luchtweg-
obstructie

inflammatie
structurele

veranderingen

-    contractie van glad spierweefsel
-    cholinerge tonus
-    verlies van retractiekracht

-    oxidatieve stress
-    neutrofiele granulocyt
-    macrofagen
-    CD8+-lymfocyt
-    IL-8 en TNF-alfa
-    protease-antiprotease-

   disbalans

- alveolaire destructie
- collageendepositie
- slijmbekercelhypertrofie
- luchtwegfibrose

Figuur 16.23 Pathofysiologische kenmerken van COPD.
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in het bloed. Deze inflammatie uit zich in veel organen, 

waaronder het hart en vooral ook de spieren. Het verlies 

van pompkracht en uithoudingsvermogen van de adem-

halingsspieren wordt verder negatief beïnvloed door de 

ongunstige kracht-lengteverhouding van deze spieren 

door de hyperinflatiestand van de borstkas en door de 

hypoxemie. Door de combinatie van chronische inflam-

matie, recidiverende exacerbaties en hoge ademarbeid 

bij ongunstige ademstand van het diafragma verbruiken 

COPD-patiënten veel calorieën. Bovendien leiden maaltij-

den vaak tot een toename van de kortademigheid doordat 

het diafragma, dat zeer laag staat als gevolg van de hy-

perinflatie, door de volle maag wordt opgedrukt. Al met 

al is de voedselinname vaak niet toereikend als die wordt 

afgezet tegen het energieverbruik.

Kernpunten

• Er is bij COPD niet alleen sprake van chronische 

inflammatie in de luchtwegen, maar ook van 

systemische inflammatie.

• Bij COPD is de voedselinname vaak niet toereikend 

in relatie tot het energieverbruik.

Pathogenese
Het roken van sigaretten is de belangrijkste risicofactor 

voor het ontwikkelen van COPD. Ongeveer 90% van de 

gevallen van COPD is geassocieerd met het roken van 

sigaretten, actief of passief; men neemt aan dat 20-25% 

van de rokers COPD zal ontwikkelen. Andere risicofacto-

ren voor COPD zijn luchtverontreiniging in het woonhuis 

of de werkomgeving, lage sociale status, virusinfecties, 

aanwezigheid van bronchiale hyperreactiviteit en van een 

allergie in de jeugd.

 Over de oorzaken van COPD en de relatie met het ro-

ken van sigaretten is de afgelopen jaren veel discussie 

geweest. Aanvankelijk is veel onderzoek verricht naar de 

protease-antiproteasedisbalans als oorzaak van de ont-

wikkeling van emfyseem. Een gebrek aan het antiprotease 

α
1
-antitrypsine veroorzaakt immers al op jeugdige leeftijd 

emfyseem en steunt deze hypothese. Het merendeel van 

de patiënten met emfyseem heeft echter een normaal 

gehalte aan α
1
-antitrypsine, hetgeen suggereert dat ook 

andere afwijkingen de ontwikkeling van emfyseem bevor-

deren. Nadien is ook de verstoring van het evenwicht tus-

sen oxidantia en antioxidantia genoemd als oorzaak van 

de ontwikkeling van emfyseem. Hierbij gaat men ervan 

uit dat het evenwicht tussen de productie van radicalen en 

het wegvangen daarvan niet optimaal is. De laatste jaren 

is ook onderzoek gedaan naar de disbalans tussen schade 

geïnduceerd door roken en het repareren van orgaanscha-

de bij patiënten met COPD.

 α
1
-antitrypsinedeficiëntie is verantwoordelijk voor 

1-5% van alle COPD-gevallen met emfyseem. Een α
1
-

antitrypsinedeficiëntie kan tot COPD worden gerekend; 

wegwand en door een verdikking van het spierweefsel 

rondom de luchtwegen. Het spierweefsel contraheert te-

vens snel bij externe prikkels die bij gezonden geen lucht-

wegobstructie veroorzaken (hyperreactiviteit). Daarnaast 

is de cholinerge tonus bij COPD-patiënten verhoogd. Ten 

slotte is bij emfyseem het longparenchym aangetast (zie 

verder), hetgeen bijdraagt aan de luchtwegvernauwing.

Inflammatie van de luchtwegen De luchtwegen van pa-

tiënten met COPD vertonen een sterke inflammatie, 

waarbij vooral neutrofiele cellen en CD8-lymfocyten be-

trokken zijn. In het longweefsel wordt een toegenomen 

aantal macrofagen gevonden, die beladen zijn met par-

tikeltjes uit sigarettenrook. Na activatie komen uit deze 

cellen mediatoren vrij die op zichzelf weer cellen naar de 

luchtwegwand en het longweefsel kunnen aantrekken, 

waardoor schade ontstaat. De ernst van de inflammatie 

bij een patiënt met COPD wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door rookgewoonten. Bij COPD is de mucus-

productie veelal verhoogd en als gevolg van de gestoorde 

longfunctie en beschadigingen van het trilhaardragend 

epitheel kan de mucus slecht worden verwijderd uit de 

lagere luchtwegen. De disbalans tussen de productie en 

klaring kan de ziekte beïnvloeden en leiden tot sputum-

retentie. Vooral bij patiënten met een gestoorde long-

functie raken de luchtwegen gekoloniseerd met bacteri-

en, hetgeen de inflammatie versterkt. Door de chronische 

inflammatie ontstaat een blijvende remodellering van de 

luchtwegen en kan de longfunctie zich nooit meer geheel 

normaliseren.

Anatomische schade aan het longparenchym Door verlies 

van de normale structuur van het longparenchym (em-

fyseem) verliezen de luchtwegen de steun van het omlig-

gende longweefsel en vallen daardoor tijdens de uitade-

ming samen als gevolg van de positieve druk in de pleura. 

Vooral bij inspanning neemt deze dynamische collaps toe 

en dit leidt tot verdere hyperinflatie en een daling van de 

luchtstroomsnelheid. Het samenvallen van de luchtwe-

gen, vooral tijdens inspanning, als gevolg van verlies van 

longparenchym verklaart voor een groot deel de dyspnée 

d’effort. Bij een deel van de patiënten staat de destructie 

van de alveoli op de voorgrond, vooral in de bovenkwab-

ben, en ontstaan bullae of blazen in de long. Door de 

anatomische schade bij COPD ontstaan veranderingen in 

de longfunctie die gekenmerkt worden door een vergroot 

residuaal volume, een te hoge totale longcapaciteit (samen 

hyperinflatie) en uiteindelijk een verlaagde diffusiecapa-

citeit.

Systemische effecten van COPD Er is bij COPD niet alleen 

sprake van chronische inflammatie in de luchtwegen, 

maar ook systemische. Tot op heden is daarbij niet duide-

lijk of dit een gevolg is van de overmatige inflammatie in 

de longen (spill-over) of dat het op zichzelf staat, bijvoor-

beeld door een systemische reactie op tabaksrookresten 
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aanwezig en neemt veelal toe bij (geringe) inspanning. Voor-

al bij patiënten met een uitgesproken emfyseem staat de 

kortademigheid bij inspanning vaak op de voorgrond. In de 

meeste definities wordt aangegeven dat de klachten continu 

aanwezig zijn. Dit betekent echter niet dat de klachten niet 

wisselen in intensiteit. Veel patiënten met emfyseem hebben 

’s morgens meer klachten dan ’s middags. Ook nachtelijke 

klachten, vaker in de tweede helft van de nacht, komen fre-

quent voor. De klachten kunnen toenemen bij veranderin-

gen van het weer (kou, mist, regen) en door externe prikkels 

zoals parfumluchtjes, sigarettenrook en bak- en braadlucht. 

Allergische klachten kunnen ook bij mensen met COPD 

voorkomen, maar zijn minder gebruikelijk bij COPD dan bij 

astma.

 In het algemeen neemt de ernst van de klachten toe met 

de progressie van de aandoening. De ernst van de luchtweg-

obstructie verklaart echter geenszins volledig de ernst van 

de symptomen. Daarbij spelen ook de mate van verstoring 

van de spierfunctie, de voedingsstatus, de aanwezige hyper-

inflatie en de emotionele status een rol.

Klinische kenmerken
Bij inspectie van de patiënt wordt gelet op de mate van dysp-

noe, de ademhalingsfrequentie, het gebruik van hulpadem-

halingsspieren en de inspiratiestand van de thorax. Tevens 

wordt aandacht besteed aan de voedingstoestand. Vaak valt 

de kortademigheid niet op als de patiënt rustig in de stoel 

zit, maar bij aan- of uitkleden, of een aantal kniebuigingen 

of traplopen valt die wel meteen op. Een patiënt met een 

uitgesproken emfyseem heeft verschijnselen die passen bij 

hyperinflatie van de longen: vergrote voorachterwaartse 

diameter van de thorax, klein hart bij percussie, zachte hart-

tonen, laagstaande longgrenzen en een palpabele lever. De 

ademfrequentie is te hoog en vaak wordt gebruikgemaakt 

van de hulpademhalingsspieren. Veel patiënten vertonen 

een pursed lip-ademhaling. Bij auscultatie is het ademgeruis 

te zacht met een verlengd exspirium. Expiratoir piepen en/

of brommen komen vaak voor, maar zijn geenszins obligaat.

 Normale bevindingen bij lichamelijk onderzoek sluiten 

de diagnose COPD echter zeker niet uit. Een extra reden 

voor het verrichten van lichamelijk onderzoek is het opspo-

ren van bijkomend hartfalen, wat op oudere leeftijd ook 

vaak voorkomt en eveneens dyspnoe kan veroorzaken.

 Bij een ver voortgeschreden COPD zijn verschijnselen 

van een toegenomen belasting van de rechterharthelft te 

vinden: vergrote rechterhartimpuls vlak onder het sternum, 

verhoogde centrale veneuze druk, vergrote lever en perifere 

oedemen.

Kernpunten

• De ernst van de luchtwegobstructie verklaart 

geenszins volledig de ernst van de symptomen.

• Normale bevindingen bij lichamelijk onderzoek 

sluiten de diagnose COPD zeker niet uit.

de aandoening berust op een ernstig emfyseem door een 

aangeboren enzymafwijking. α
1
-antitrypsinedeficiëntie 

is een autosomaal recessief erfelijke aandoening die op 

jonge leeftijd al tot zeer ernstig emfyseem leidt door de 

verstoring in de protease-antiproteasebalans. Van de α
1
-

antitrypsinedeficiëntie zijn de volgende fenotypen bekend: 

MS, SS, MZ, SZ en ZZ, die alle gepaard gaan met een ver-

laagde bloedspiegel van het α
1
-antitrypsine. Daarnaast zijn 

er patiënten die in het geheel geen α
1
-antitrypsine maken 

in de lever. Het α
1
-antitrypsine wordt normaal in de lever 

gesynthetiseerd en heeft een molecuulgewicht van 54.000 

dalton.

Epidemiologie
Het aantal patiënten met COPD in Nederland is niet goed 

bekend. In een rapport van het RIVM uit 2003 wordt, op 

basis van het gemiddelde van vier huisartsenregistraties, 

geconcludeerd dat in Nederland 2,4% van de mannen en 

1,7% van de vrouwen bekend is met de diagnose COPD. Deze 

percentages zijn niet geheel betrouwbaar, omdat hierbij ook 

personen zijn opgenomen met chronische bronchitis zonder 

obstructie (en dus per definitie geen COPD). Uit dezelfde 

huisartsenregistraties blijkt de prevalentie van COPD toe te 

nemen met de leeftijd: van 1,3% bij mannen van 40-44 jaar, 

tot 5,7% bij mannen van 60-64 jaar en 16,8% bij mannen 

van 80-84 jaar. Ongeveer 14% van de volwassenen had bij 

deze registratie wel eens last van COPD-symptomen zoals 

chronisch hoesten en slijm opgeven. Door de vergrijzing van 

de bevolking in Nederland neemt het aantal patiënten met 

COPD toe. Daarbij moet worden vermeld dat de prevalen-

tie vooral bij vrouwen toeneemt (met 0,4% per jaar over de 

periode 1993 tot 1997), terwijl die bij mannen stabiliseert. 

Dit loopt parallel met de toename van het aantal vrouwen 

dat rookt of dat gerookt heeft. Actief roken is de grootste 

risicofactor voor de ontwikkeling van COPD en verklaart 

voor 80 tot 90% het aantal ziektegevallen. Het effect van pas-

sief roken en luchtverontreiniging op de ontwikkeling van 

COPD is zeker aanwezig, maar de relatieve bijdrage is niet 

goed bekend. De sterfte werd in 2006 geschat op 6166 perso-

nen, van wie 58% mannen. De totale zorgkosten in hetzelfde 

jaar werden geschat op 280 miljoen euro.

Klachten
De klachten van een COPD-patiënt worden, zoals reeds 

vermeld, grotendeels veroorzaakt door afwijkingen in de 

luchtwegen, het longparenchym en de ademhalingsspieren. 

De diagnostiek richt zich bij een individuele patiënt op het 

inventariseren van de verschillende factoren die bijdragen 

aan de klachten en de longfunctiestoornissen. Daarnaast 

zijn deze metingen van belang om het beloop van de ziekte 

in de tijd vast te leggen.

 Veel patiënten met COPD bezoeken de huisarts in het 

begin alleen voor klachten over ogenschijnlijk kortdu-

rende episodes van acute respiratoire klachten, zoals acute 

bronchitis of bovenste luchtweginfecties. Bij patiënten met 

COPD is de kortademigheid in de meeste gevallen continu 
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is er geen sprake van COPD. Vroeger werd om deze reden 

wel een diagnostische steroïdtest aanbevolen, maar dat 

schema is verlaten gezien de bijwerkingen en de geringe 

negatieve voorspellende waarde van de test.

  Intermezzo 16.2 

COPD bij een vrouw van middelbare leeftijd

Mevrouw P. is een 55-jarige vrouw die altijd goed 

gefunctioneerd heeft in haar drukke huishouden. Zij 

komt bij de huisarts omdat zij de laatste tijd regelma-

tig sukkelt met verkoudheid en ‘grieperigheid’.

 Bij navragen heeft de patiënte meer last van kort-

ademigheid sinds zij een maand geleden is gestopt 

met roken. Zij kan het huishouden de laatste tijd 

slecht aan, vooral omdat zij steeds kortademig is 

bij het traplopen en stofzuigen. Ook boodschappen 

dragen kost haar meer moeite. Zij hoest vrijwel dage-

lijks wat slijm op, maar heeft geen bloed opgegeven. 

Onlangs is zij weer begonnen met roken; vanaf haar 

zestiende verjaardag heeft zij wisselende hoeveelhe-

den sigaretten gerookt. Haar vader had de ‘rek uit de 

longen’.

 Bij onderzoek ziet de huisarts een magere vrouw 

die in rust niet kortademig is. Na uitkleden is haar 

ademhalingsfrequentie 18 per minuut. Over de lon-

gen is er sonore percussie, verzwakt ademgeruis met 

een verlengd exspirium en verspreide rhonchi. Op de 

thoraxfoto (de arts is bang dat er toch kanker in het 

spel is) is hyperinflatie zichtbaar. De longfunctie laat 

een FVC van 70% van de voorspelde waarde zien en 

een FEV1 van 40% van de voorspelde waarde; de FEV1 

verbetert tot 45% na inhalatie van een β2-agonist. Het 

α1-antitrypsine gehalte is normaal.

 De arts diagnosticeert COPD en schrijft de patiënte 

luchtwegverwijders voor en stimuleert haar toch te 

stoppen met roken. Met een langwerkende luchtweg-

verwijder kan zij weer beter functioneren, maar bij 

de controles in het jaar daarop blijkt de patiënte toch 

viermaal een exacerbatie door te maken. Zij krijgt een 

combinatiepreparaat met inhalatiecorticosteroïden en 

een langwerkende luchtwegverwijder. Daarmee krijgt 

zij in het erop volgende jaar nog eenmaal een exacer-

batie.

Kernpunt

• α1-antitrypsinedeficiëntie is verantwoordelijk voor 

1-5% van alle COPD-gevallen met emfyseem.

Door uitgebreider longfunctieonderzoek kan een in-

druk worden verkregen van de ernst van de mogelijke 

anatomische schade. Vooral de onderverdeling van de 

longvolumina is van belang, evenals de bepaling van de 

diffusiecapaciteit. In de eindfase van COPD ontstaan gas-

Diagnostiek
Longfunctie. Bij alle patiënten met COPD wordt een lucht-

wegobstructie gevonden. De FEV
1
 is in deze gevallen te 

klein ten opzichte van de vitale capaciteit. Klassiek werd 

gezegd dat de longfunctie geheel niet verbeterde na 

toediening van een luchtwegverwijder (zie figuur 16.24), 

maar bij twee derde van de patiënten kan wel degelijk een 

verbetering worden waargenomen, die zelfs wel aanzien-

lijk kan zijn. Alleen is er per definitie, ondanks alle thera-

pie, altijd obstructie aanwezig. Bij een FEV
1
/VC < 70% is 

er zeker sprake van een expiratoire luchtwegobstructie, 

terwijl bij een volledig fibrotische long (geen obstructieve 

longziekte) de FEV
1
 flink gedaald kan zijn, maar de VC 

meestal in gelijke mate is afgenomen, zodat de ratio nor-

maal blijft (tabel 16.8). In de GOLD-richtlijnen wordt de 

diagnose COPD dan ook gesteld met een FEV
1
/FVC-ratio 

< 70%, waarna de ernst van de COPD wordt bepaald aan 

de hand van de FEV
1
 als percentage van de normaal ver-

wachte FEV
1
 (gebaseerd op leeftijd, lengte en geslacht). 

Stijgen de FEV
1
 en FEV

1
/FVC tot in het normale gebied 

na inhalatie van een luchtwegverwijder, dan is er geen 

COPD en is er waarschijnlijk wel sprake van astma. Ook 

als de longfunctie normaliseert na een kuur prednisolon 

Tabel 16.8 Classificatie van COPD volgens de 
GOLD-criteria. Alle longfunctionele 
criteria zijn na luchtwegverwijding.

stadium I licht: FEV1/FVC < 70% én FEV1 ≥ 80% van de voorspelde 
waarde 
in dit stadium is het individu zich vaak niet bewust dat 
zijn of haar longfunctie abnormaal is

stadium II matig ernstig: FEV1/FVC < 70% én FEV1 tussen 50 en 
80% van de voorspelde waarde

stadium III ernstig: FEV1/FVC < 70% én FEV1 tussen 30 en 50% van 
de voorspelde waarde

stadium IV zeer ernstig: FEV1/FVC < 70% en FEV1 < 30% van de 
voorspelde waarde of de aanwezigheid van een chro-
nische respiratoire insufficiëntie en FEV1 < 50% van de 
voorspelde waarde

voor bronchusverwijding
na salbutamol
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Figuur 16.24 Flow-volumecurve bij iemand met ernstige COPD.
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maar bij patiënten met COPD kan dit oplopen tot meer 

dan 200 ml per jaar. Er bestaat geen eenduidig patroon in 

de daling van de FEV
1
. Sommige patiënten verbeteren in 

het begin van de behandeling, maar de longfunctie daalt 

in de loop der jaren toch versneld ten opzichte van de ge-

zonde bevolking. Andere patiënten verslechteren vrijwel 

doorlopend, met een vast longfunctieverlies per jaar. Ten 

slotte is er een groep patiënten die een sterk gestoorde 

longfunctie heeft en gedurende een groot aantal jaren 

stabiel slecht blijft. Stoppen met roken zorgt voor een 

aanzienlijke vermindering van de achteruitgang in long-

functie, waarschijnlijk tot vrijwel het jaarlijkse niveau van 

een gezonde persoon.

Complicaties

Exacerbaties Bij COPD-patiënten komen frequent exacer-

baties voor die worden gekenmerkt door een toename van 

de kortademigheidsklachten en sputumproductie (acute 

on chronic). Vaak is het frequente hoesten ineffectief en 

vermoeiend. Het slapen gaat slecht en veel patiënten kun-

nen niet meer plat liggen. De oorzaak van de exacerbatie 

is vaak niet aan te geven; maximaal twee derde lijkt, ook 

met nauwkeurig meten, toe te schrijven aan microbiële 

verwekkers. Mogelijke oorzaken zijn:

 − virale infecties van bovenste en onderste luchtwegen, 

eventueel secundair gevolgd door een bacteriële infectie;

 − bacteriële infectie (bedenk dat bij veel patiënten met 

COPD de luchtwegen reeds zijn gekoloniseerd met 

potentieel pathogene micro-organismen);

 − expositie aan irritantia;

 − (micro)aspiratie;

 − cardiale complicatie;

 − longembolie (vooral bij patiënten met een hoge hema-

tocriet als gevolg van een chronisch lage pO
2
).

Bij een ernstige COPD leidt een exacerbatie gemakkelijk 

tot een respiratoire insufficiëntie.

Respiratoire insufficiëntie Bij patiënten met een eindsta-

dium van COPD ontstaat tijdens een exacerbatie vaak een 

respiratoire insufficiëntie. In deze situatie kan een patiënt 

het taaie, etterige sputum niet meer ophoesten, de kort-

ademigheid neemt toe en er ontstaat een respiratoire in-

sufficiëntie. De volgende verschijnselen zijn alarmerend:

 − cyanose;

 − vol zitten;

 − sufheid;

 − tekenen van uitputting, vermoeidheid;

 − perifere vasodilatatie;

 − rode ogen;

 − tremoren;

 − tekenen van (toegenomen) rechtsdecompensatie.

Bij het onderzoek van de patiënt moet men vooral letten 

op het bewustzijn en tekenen van uitputting. De arteriële 

wisselingsstoornissen door alveolaire hypoventilatie, met 

als gevolg hypercapnie. Bij deze patiënten is ook vrijwel 

altijd de VD/VT-verhouding (doderuimteventilatie) te 

groot, hetgeen als consequentie heeft dat er ventilatie-

perfusiestoornissen zijn.

 Voedingsstatus. Het wordt steeds duidelijker dat COPD 

ook een systemische component bevat. Ondergewicht 

kan hiervan een uiting zijn, evenals spierkrachtverlies. 

De prognose van een COPD-patiënt met ondergewicht is 

ongunstiger.

 Röntgenonderzoek. Er is weinig relatie tussen de afwij-

kingen op een thoraxfoto en de ernst van de longfunctie-

stoornissen. Kenmerkende röntgenologische afwijkingen 

bij emfyseem zijn laagstaande longgrenzen, bullae, grote 

retrosternale ruimte, klein slank hart en grote pulmonale 

vaten. Om de anatomische schade in kaart te brengen en 

om de exacte locaties en mate van verminderde lucht-

houdendheid vast te stellen, wordt vaak een HRCT-scan 

gemaakt. De afwijkingen die hierbij worden gevonden, 

blijken redelijk te correleren met de stoornis in de diffu-

siecapaciteit. In de normale patiëntenzorg is het, naast de 

genoemde diagnostiek, niet noodzakelijk een HRCT-scan 

te maken voor het stellen van de diagnose.

 Elektrocardiografie. Een ecg wordt gemaakt ter beoorde-

ling van de rechtsbelasting als gevolg van COPD. Bij veel 

patiënten met COPD kan, mede als gevolg van rookge-

woonten, ook coronarialijden worden vastgesteld. De 

beoordeling van het ecg is van belang in de differentiële 

diagnose van kortademigheidsklachten.

 Een arteriële bloedgasanalyse geeft informatie over de 

mate van hypoxemie (pO
2
), de alveolaire ventilatie (pCO

2
) 

en de metabole compensatie van een eventuele respiratoi-

re insufficiëntie (pH, bicarbonaat). Een hoog gehalte aan 

bicarbonaat in de bloedgasanalyse wijst op een reeds lang 

bestaande respiratoire insufficiëntie.

 Bij een aantal patiënten is een hoog Hb en een verhoogde 

hematocriet aantoonbaar als uiting van een reeds lang be-

staande hypoxemie.

 Een indruk over het inspanningsvermogen van een pa-

tiënt met COPD kan worden verkregen door fietsergometrie 

of tijdens een looptest. Door de kortademigheid tijdens 

inspanning te scoren, kan een indruk worden verkregen 

van de ernst van de beperkingen.

Kernpunt

• Er is weinig relatie tussen de afwijkingen op een 

thoraxfoto en de ernst van de obstructieve long-

functiestoornissen.

Beloop
Behalve de bovengenoemde klachten is de daling van de 

longfunctie in de tijd kenmerkend voor COPD. Bij gezon-

de personen daalt de FEV
1
 ongeveer 20 tot 30 ml per jaar, 
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In tabel 16.9 zijn de principes van de therapie bij COPD 

weergegeven.

Kernpunten

• Stoppen met roken zorgt voor een aanzienlijke 

vermindering van de achteruitgang in longfunctie, 

waarschijnlijk tot vrijwel het jaarlijkse niveau van 

een gezonde persoon.

• De oorzaak van een exacerbatie is vaak niet aan 

te geven; maximaal twee derde lijkt, ook met 

nauwkeurig meten, toe te schrijven aan microbiële 

verwekkers.

Stoppen met roken. De eerste stap van de therapie is altijd 

het advies te stoppen met roken en de patiënt daarbij te 

begeleiden. Dit is de enige methode waarvan bewezen is 

dat de achteruitgang van de longfunctie wordt geremd 

en mortaliteit wordt voorkomen. Het gunstige effect op 

de longfunctie treedt op bij zowel vrouwen als mannen, 

op elke leeftijd, bij zware rokers en bij elk stadium van 

COPD. Dit betekent dat stoppen met roken de beste optie 

is om versnelde achteruitgang van de longfunctie te voor-

komen.

 COPD-patiënten hebben een sterkere nicotineverslaving 

dan rokers zonder COPD. Daarom is het van groot belang 

een goede interventie te bieden. Er zijn programma’s die 

daarbij kunnen helpen (Stivoro), maar het is belangrijk dat 

de patiënt zelf gemotiveerd is om te stoppen met roken. Er 

zijn aanwijzingen dat de confrontatie met de aandoening 

bijdraagt aan de slaagkans van de stoppoging. Daarnaast 

zijn er nog hulpmiddelen die het succespercentage enigs-

zins verhogen, zoals nicotinevervangende middelen, 

antidepressiva (bupropion en nortriptyline) en de partiële 

nicotinereceptoragonist varenicline. Als deze hulpmid-

delen worden gecombineerd met gedragsgerichte inter-

venties, vergroten ze alle de kans dat de patiënt stopt met 

roken.

 Inhalers. De toedieningsvorm van de medicamenten 

vraagt bij oudere patiënten met COPD veel aandacht. 

Dosisaerosolen zijn over het algemeen niet geschikt voor 

patiënten met een slechte hand-longcoördinatie. Gebruik 

daarom poederinhalatie of een dosisaerosol met een voor-

bloedgassen vertonen een hypoxemie en een hypercapnie. 

Het zuur-basenevenwicht laat het patroon zien van een 

vaak slechts partieel renaal gecompenseerde ventilatoire 

acidose met een hoog bicarbonaat- en een laag chloorge-

halte in het serum. Veel patiënten met een zeer ernstige 

COPD verdragen een hypoxemie en een hypercapnie rede-

lijk goed en de arteriële bloedgassen moeten, indien mo-

gelijk, worden vergeleken met waarden die van de patiënt 

bekend zijn. Hiermee kan de ernst van de situatie waarin 

de patiënt zich bevindt, worden ingeschat. In veel gevallen 

gebruiken patiënten met COPD ook diuretica, waardoor 

de interpretatie van het zuur-basenevenwicht moeilijker 

is; onder andere de pH wordt daar weer hoger van.

Pulmonale hypertensie Door het verlies aan longvaatbed 

en door een chronische respiratoire insufficiëntie kan er 

op den duur pulmonale hypertensie ontstaan, met als ge-

volg een rechtsbelasting, gevolgd door rechtshypertrofie 

en nadien rechtsdecompensatie.

Pneumothorax Bij patiënten met (bulleus) emfyseem als 

onderdeel van COPD wordt vaker dan bij gezonden een 

pneumothorax gezien. Een pneumothorax bij COPD-

patiënten heeft de neiging lang te lekken als gevolg van 

de slechte kwaliteit van het longweefsel. Een enkele keer 

wordt een hematothorax gezien doordat bijvoorbeeld bij 

het ontstaan van een pneumothorax een bloedvat scheurt 

en er een bloeding ontstaat.

Therapie

Onderhoudstherapie De bronchusobstructie bij COPD-pa-

tiënten is voornamelijk het gevolg van inflammatoire pro-

cessen in de luchtwegen met luchtwegwandverdikking 

en luminale ophoping van sputum, verlies van elastische 

retractiekrachten van het longweefsel (emfyseem) en hy-

pertrofie en contractie van bronchiaal glad spierweefsel. 

Tevens blijken de klachten te worden veroorzaakt door 

afwijkingen in de ademhalingsspieren wat betreft kracht 

en uithoudingsvermogen. De behandeling is gericht op 

verlichting van de klachten, verbetering van het inspan-

ningsvermogen, voorkomen en behandelen van exacerba-

ties, verbeteren van de kwaliteit van leven en afremmen 

van toekomstige achteruitgang van de longfunctie.

Tabel 16.9  Behandelingsprincipes bij COPD.

stadium I – lichte COPD (FEV1 > 80%)  − stop met roken
 − influenzavaccinatie
 − indien nodig kortwerkende luchtwegverwijder

stadium II – matig ernstige COPD (FEV1 50-80%)  − voeg onderhoudsdosis langwerkende luchtwegverwijder(s) toe
 − start revalidatie/reactivering
 − bij frequente exacerbaties: overweeg inhalatiecorticosteroïden

stadium III – ernstige COPD (FEV1 30-50%)  − bij frequente exacerbaties: voeg inhalatiecorticosteroïden toe

stadium IV-zeer ernstige COPD (FEV1 < 30% en/of FEV1 < 50% 
en respiratoire insufficiëntie)

 − zuurstof bij chronische hypoxemie
 − overweeg (semi-)invasieve ingrepen als longvolumereductie of transplantatie
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prikkels zoals kou en mist. Langwerkende β
2
-agonisten 

doen dit eveneens. Veel COPD-patiënten hebben ’s morgens 

meer last van kortademigheid dan gedurende de dag. Dit 

probleem wordt minder door het tweemaal daags inhaleren 

van een langwerkend β
2
-agonist. De voorkeur wordt gege-

ven aan een combinatie met een anticholinergicum, omdat 

dit een additief effect heeft. Langwerkende β
2
-agonisten 

hebben een duidelijke plaats bij de behandeling van COPD, 

al dan niet in combinatie met een inhalatiecorticosteroïd, 

afhankelijk van de exacerbatiefrequentie.

 Theofylline  heeft een geringe therapeutische breedte en 

kan sterk wisselen in inter- en intra-individuele kinetiek. 

De klaring kan worden beïnvloed door verschillende ziek-

tebeelden (onder andere decompensatio cordis) en ook 

door comedicatie. Door al deze factoren is behandeling 

met theofylline moeilijk en moeten herhaaldelijk bepalin-

gen van de serumconcentraties worden gedaan. Het mid-

del blijft echter enige functie houden als bronchusverwij-

der bij zeer ernstig zieke COPD-patiënten, ook al omdat 

het een licht diuretisch en een stimulerend effect heeft op 

het centrale zenuwstelsel en mogelijk de vermoeibaarheid 

van skeletspieren doet afnemen.

 Het geneesmiddel wordt oraal uitsluitend in een vorm 

met vertraagde afgifte gegeven. Men begint met een dose-

ring van 250-300 mg 2 dd en bepaalt na vijf à zeven dagen 

de bloedspiegel van theofylline. Daarna kan de dosering 

eventueel worden aangepast. Bij ziekenhuisopname van 

een patiënt die met theofylline wordt behandeld, moet de 

serumconcentratie van theofylline worden gecontroleerd. 

Dit moet dagelijks gebeuren bij patiënten met rechtsde-

compensatie.

 Mucolytica en antioxidantia. De werking van middelen als 

N-acetylcysteïne en carbocisteïne berust op het verbreken 

van de S-S-bruggen in glycoproteïnen, waardoor het spu-

tum in ieder geval in vitro minder taai wordt. Veel patiën-

ten vinden het gebruik plezierig, maar in een grote studie 

werd geen effect op reductie van exacerbatiefrequentie of 

achteruitgang in longfunctie aangetoond, zodat het niet 

meer aanbevolen wordt.

 Influenzavaccinatie. Alle patiënten met COPD behoren 

tegen influenzae gevaccineerd te worden. De vaccinatie 

reduceert bij ouderen het aantal ziekenhuisopnamen voor 

longontsteking met 52%, de sterfte met 70% en het aan-

tal dokterscontacten voor respiratoire klachten met 11%. 

Influenzavaccinatie wordt aanbevolen voor mensen met 

chronische longziekten op alle leeftijden.

Kernpunten

• Bij patiënten met frequente exacerbaties reduceren 

inhalatiecorticosteroïden het aantal exacerbaties 

met circa 25%.

• N-acetylcysteïne heeft geen effect op reductie van 

exacerbatiefrequentie of achteruitgang in long-

functie.

zetkamer. Slechts in enkele gevallen is een vernevelaar 

effectiever dan de andere gebruikelijke inhalatievormen.

 Corticosteroïden. Inhalatiecorticosteroïden geven een 

kleine verbetering van longfunctie (FEV
1
) in de eerste drie 

maanden van gebruik. Die winst wordt weliswaar behou-

den, maar uit de meeste grote onderzoeken blijkt geen 

effect op de jaarlijkse achteruitgang van longfunctie, hoe-

wel de twee meest recente onderzoeken suggereren dat er 

mogelijk toch een kleine winst op dat gebied geboekt kan 

worden.

 Bij patiënten met frequente exacerbaties hebben inha-

latiecorticosteroïden wel een gunstig effect op het aantal 

exacerbaties; de middelen bewerkstelligen een afname 

van ongeveer 25%. Daarnaast verbeteren ze de kwaliteit 

van leven van de patiënt. Een recente grote studie liet een 

duidelijke trend tot verminderde mortaliteit zien met in-

halatiecorticosteroïden in combinatie met langwerkende 

β
2
-agonisten, maar het verschil was net niet significant. 

Het laatste woord over effecten van inhalatiecorticosteroï-

den op mortaliteit is nog niet gezegd.

 Als belangrijkste lokale bijwerking moet heesheid en 

lokale Candida in de mond-keelholte genoemd worden. 

Systemisch is er sprake van een verhoogde kans op blauwe 

plekken. Uit grote series komen nu berichten over ver-

hoogde kans op een pneumonie, die optreedt ondanks het 

gelijktijdige verminderen van exacerbatiefrequentie en de 

genoemde trend tot mortaliteitsreductie.

 Anticholinergica. De contractie van bronchiaal glad spier-

weefsel wordt bij COPD-patiënten voor een belangrijk 

deel bepaald door cholinerge activiteit. Anticholinergica 

geven dan ook bij COPD gemiddeld een minstens even 

goede of betere bronchusverwijding dan β
2
-agonisten. De 

dosering van het kortwerkende ipratropiumbromide is op 

geleide van klachten maximaal 6-8 maal daags 40 μg per 

poederinhalator of per dosisaerosol. Er is geen goede reden 

onderhoudsdoseringen voor te schrijven. In het geval van 

frequenter gebruik is het namelijk rationeler het langwer-

kende tiotropium bromide voor te schrijven. Dat geeft een 

grotere 24-uurs bronchusverwijding dan ipratropium en 

dan langwerkende β
2
-agonisten. Het reduceert klachten en 

verbetert het inspanningsvermogen. Ten slotte reduceert 

het het aantal exacerbaties bij patiënten met COPD. Bij 

zeer ernstig zieke patiënten kan een anticholinergicum via 

een vernevelaar als onderhoudsbehandeling worden toe-

gediend. De behandeling is tijdrovend, belastend en duur, 

zodat een scherpe indicatie moet bestaan. Het is niet nood-

zakelijk dat de behandeling met anticholinergica tijdens 

een exacerbatie wordt onderbroken. Het indrogende effect 

op het sputum is niet groot. Combineren van tiotropium 

met een langwerkende β
2
-agonist verbetert de spirometrie 

verder dan beide middelen apart.

 β
2
-agonisten zijn de meest effectieve bronchusverwijders 

bij astmapatiënten, maar blijken bij veel COPD-patiënten 

ook een goed effect te sorteren. Kortwerkende β
2
-agonisten 

kunnen acute klachten verminderen en worden ook wel 

preventief gebruikt ter bescherming tegen hyperreactieve 
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hun exacerbatie en direct na initiële therapie een pH 

< 7,35 en/of een pCO
2
 > 6,0 kPa hebben, moet beademing 

overwogen worden. Non-invasieve intermitterende venti-

latie heeft in meerdere goede studies bewezen effectief te 

zijn indien patiënt het verdaagt met een mond/neuskap 

op aan het apparaat te liggen. Daarbij kan een reductie 

van de noodzaak tot intubatie bereikt worden, alsmede 

een reductie van de lengte van de ziekenhuisopname en 

een reductie van de mortaliteit. In een goed geoutilleerde 

setting is non-invasieve beademing de beademingsvorm 

van voorkeur.

Kernpunt

• Non-invasieve intermitterende ventilatie is een be-

wezen effectieve interventie bij COPD-exacerbaties.

Voeding
Er bestaan sterke aanwijzingen dat de voedingstoestand 

van patiënten met COPD invloed heeft op het functio-

neren en op de prognose van de aandoening. Het lijkt 

daarom van belang diagnostiek uit te voeren naar een 

verminderde voedingstoestand bij patiënten met matige, 

ernstige en zeer ernstige COPD (GOLD-stadium II-IV), bij 

wie ondergewicht, ongewenst gewichtsverlies en/of een 

tekort aan vetvrije massa (spiermassa) bestaat. Door de 

toegenomen ademarbeid en de recidiverende infecties is 

het rustmetabolisme van COPD-patiënten vaak verhoogd. 

Er zijn aanwijzingen dat voedingsinterventie in combi-

natie met revalidatie een gunstig effect heeft. Overigens 

kunnen patiënten met COPD ook juist een te hoge BMI 

hebben, die zowel metabool als qua inspanningsvermo-

gen ongunstig is.

Longrevalidatie
Patiënten met COPD worden fysiek steeds minder actief 

omdat zij hinder ondervinden van kortademigheid bij 

(geringe) inspanning. Daardoor worden de spieren steeds 

minder belast en ontstaat atrofie. Ook de voedselinname 

van COPD-patiënten is vaak te gering ten opzichte van 

het energieverlies. Al met al ondervinden veel patiënten 

met COPD meer beperkingen en handicaps dan strikt 

genomen aan de longfunctiestoornissen kunnen worden 

toegeschreven. Veel patiënten raken in een sociaal isole-

ment en zijn op den duur tot minder in staat dan gezien 

de functiestoornissen mogelijk lijkt.

 Voor COPD-patiënten zijn effectieve programma’s 

ontwikkeld ter verbetering van de klinische situatie. 

Daardoor kunnen de inspanningstolerantie en de kwa-

liteit van leven worden verbeterd en de kortademig-

heidsklachten worden verminderd. De programma’s be-

staan uit training, verbetering van de voedingstoestand 

en het aanleren van strategieën om kortademigheid te 

voorkomen (coping). Ook begeleiding bij het stoppen 

Exacerbaties bij COPD
Harde criteria voor een definitie van een exacerbatie en 

daaruit voortvloeiende noodzaak tot therapie blijken 

erg moeilijk te formuleren. In veel gevallen is de patiënt 

zeer goed in staat zelf te beoordelen of er sprake is van 

een exacerbatie met een indicatie voor corticosteroïden. 

Velen hebben instructies en middelen in huis om zon-

der hernieuwd overleg met een dokter met een kuur 

te beginnen. Bij een exacerbatie bij COPD-patiënten is 

een kuur prednisolon bewezen effectief. Die versnelt 

de verbetering van de longfunctie en van de sympto-

men bij een exacerbatie, voorkomt dat er snel opnieuw 

een exacerbatie optreedt en reduceert de ziekenhuis-

heropnamefrequentie. Twee weken behandeling blijkt 

even goed te zijn als acht weken, zodat doorgaans ge-

durende 10-14 dagen 30 à 40 mg voorgeschreven wordt. 

Intraveneuze prednisolontherapie biedt geen voordeel 

boven orale. Omdat vaak een bacteriële component aan 

de klachten bijdraagt, wordt geadviseerd patiënten met 

een slechte longfunctie of met hoge koorts een antibioti-

cakuur voor te schrijven. De bronchusverwijdende be-

handeling kan doorgaans in dezelfde dosering worden 

voortgezet of geïntensiveerd.

 Uit vele dubbelblinde onderzoeken is gebleken dat 

chronisch gebruik van langwerkende β
2
-agonisten, lang-

werkende anticholinergica, inhalatiecorticosteroïden 

en combinatiepreparaten van inhalatiecorticosteroïden 

en langwerkende β
2
-agonisten de exacerbatiefrequen-

tie kan reduceren. Dit is onderzocht bij patiënten met 

COPD stadium II en vooral stadium III-IV. Of dit ook 

het geval is bij stadium I is zeer de vraag, omdat het 

aantal exacerbaties bij minder ernstige COPD kleiner is. 

Bij een chronische respiratoire insufficiëntie door COPD 

zijn de behandelingsmogelijkheden in de thuissitu-

atie vaak beperkt. In de kliniek bestaat de behandeling 

meestal uit:

 − prednisolon intraveneus in een dosering van 50-75 mg 

per 24 uur, hetgeen in ongeveer één week wordt afge-

bouwd; vaak wordt begonnen met een oplaaddosis van 

50 mg prednisolon i.v.;

 − als regel wordt tevens begonnen met het vernevelen 

van salbutamol, in combinatie met ipratropiumbro-

mide;

 − soms wordt op geleide van de bloedspiegel begonnen 

met theofylline i.v.;

 − op geleide van sputumkweken worden antibiotica 

gegeven;

 − op geleide van arteriële bloedgassen wordt zuurstof 

toegediend.

Tijdens een exacerbatie in het ziekenhuis is aanvullende 

fysiotherapeutische behandeling vaak gewenst (hou-

dingsdrainage, ademhalingsoefeningen, verbetering van 

de hoesttechniek), vooral wanneer een goede bronchus-

verwijding is bereikt.

 Bij patiënten die respiratoir insufficiënt worden tijdens 
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of virale infectie van de luchtwegen. Roken verhoogt de 

mucusproductie door prikkeling sterk.

 Een fysiotherapeutische behandeling is gericht op spu-

tummobilisatie en expectoratie. Daarvoor is allereerst een 

goede hoesttechniek noodzakelijk. Het hoesten is vooral 

effectief bij een hoge expiratoire flow, waarbij het uit te 

hoesten sputum zich al in de hogere luchtwegen moet 

bevinden. Bij veel patiënten is een hoge expiratoire flow 

niet haalbaar als gevolg van obstructief longlijden. Deze 

patiënten wordt het huffen aangeleerd: een geforceerde 

uitademingsstoot met open glottis, waarbij er minder 

intrapulmonale druk wordt opgebouwd. Deze tech-

niek wordt veelal ondersteund door houdingsdrainage, 

waarbij de patiënt gedurende langere tijd een bepaalde 

houding aanneemt, met als doel het sputum uit de lagere 

luchtwegen in de hogere luchtwegen te brengen, waarna 

het kan worden uitgehoest. Als aanvulling op het hoesten 

en het huffen worden ook vaak ademhalingsoefeningen 

gedaan.

 Behalve aan het bevorderen van de sputumexpectoratie 

werkt de fysiotherapeut ook vaak aan het optimaliseren 

van de adembeweging. De laatste jaren heeft het verbete-

ren van de pompfunctie van de ademhalingsmusculatuur 

grote belangstelling. Aan de versterking van de spier-

pomp wordt vooral aandacht geschonken in longrevalida-

tieprogramma’s.

 Zuurstof. Het toedienen van zuurstof thuis aan patiën-

ten met een chronische respiratoire insufficiëntie door 

COPD verlengt het leven, vermindert het aantal zieken-

huisopnamen en verbetert het inspanningsvermogen. 

Het verbetert mogelijk ook het psychisch functioneren 

en de kwaliteit van het leven. De effecten op de prognose 

bestaan echter alleen als de patiënt minimaal 15 uur per 

dag zuurstof gebruikt. Zuurstof thuis is kostbaar en heeft 

sociale en praktische consequenties (niet roken!) voor de 

patiënt en zijn omgeving. Een goede indicatiestelling is 

dan ook een vereiste. Bij een patiënt die goed op medi-

catie is ingesteld en een stabiele klinische conditie heeft 

(dus bij optimale behandeling), met een arteriële zuur-

stofspanning (pO
2
) lager dan 8,0 kPa (circa 60 mmHg), 

wordt zuurstof thuis geadviseerd. Ook wordt zuurstof 

wel toegediend indien er tevens pulmonale hypertensie 

of perifeer oedeem bestaat, of bij een hematocriet > 0,55. 

Ten slotte wordt zuurstof toegediend bij een exacerbatie 

met hypoxemie. Dit verbetert de druk in de arteria pul-

monalis, de cardiac output en de zuurstofafgifte aan het 

centrale zenuwstelsel en andere vitale organen. Tevens 

verbeteren de afweer en het mucociliaire transport in de 

long.

 In Nederland is zuurstof in verschillende vormen be-

schikbaar:

 − zuurstof in flessen;

 − vloeibare zuurstof;

 − zuurstofconcentrator.

met roken kan een belangrijk onderdeel van een revali-

datietraject zijn.

Longvolumereductie
COPD is een ziekte met een belemmering van de uit-

ademing. Dit valt ook te definiëren als een te lange tijds-

constante: te veel tijd is nodig om genoeg uit te ademen 

alvorens weer ingeademd moet worden. Dit leidt tot 

hyperinflatie in rust, met een verdere verergering tijdens 

inspanning (respectievelijk statische en dynamische 

hyperinflatie). Dit geeft een sterke dyspnoesensatie. De 

laagstand van het diafragma geeft een ongunstige kracht-

lengteverhouding. Bij patiënten met COPD op basis van 

ernstig emfyseem kan een functionele verbetering wor-

den verkregen door het verminderen van het longvolume. 

De bekendste vorm is chirurgisch, waarbij veelal de bo-

venvelden van beide longen gereefd worden. Uit een groot 

placebogecontroleerd onderzoek blijkt dat deze ingreep 

gepaard gaat met veel morbiditeit en mortaliteit, zodat de 

behandeling alleen zinvol lijkt als er een slechte inspan-

ningstolerantie bestaat bij emfyseem dat voornamelijk is 

gelokaliseerd in de bovenvelden. Bij de laatste groep ver-

beteren de FEV
1
 en de loopafstand.

 Recentere technieken die grotendeels nog in de experi-

mentele fase zijn, gebruiken minder invasieve, namelijk 

bronchoscopische technieken om volumereductie te 

bereiken. Hierbij worden segmenten of hele kwabben 

endobronchiaal afgesloten. Een alternatieve techniek is 

het creëren van extra luchtafvoer door middel van stents 

rechtstreeks door de bronchuswand naar het emfysema-

teuze weefsel.

Longtransplantatie
Slechts in enkele gevallen wordt een longtransplantatie 

uitgevoerd. Het betreft dan patiënten met een eindsta-

dium van COPD, die optimaal zijn behandeld, naast 

revalidatie en voedingssubstitutie, maar desalniettemin 

een slechte kwaliteit van leven en ernstige beperkingen 

blijven houden. Er mag uiteraard geen ernstige comorbi-

diteit bestaan. Hoewel de functionele situatie verbetert, 

leek uit onderzoek de levensverwachting niet gunstig 

beïnvloed te worden. Daarbij moet wel aangetekend wor-

den dat de mediane overleving na longtransplantatie in 

de laatste jaren tot boven de zeven jaren gestegen is, zodat 

de overlevingswinst wellicht nu ook aanwezig zal blijken 

te zijn.

Andere therapeutische maatregelen
Fysiotherapie. De luchtwegen produceren continu mucus 

waarin ingeademde partikels worden gevangen die naar 

de orofarynx worden getransporteerd. Bij veel COPD-

patiënten ontstaat een teveel aan sputum door een ver-

stoord transport naar de orofarynx en een toegenomen 

mucussecretie in de luchtwegen. Een verhoogde accumu-

latie van mucus komt vooral voor bij een toename van de 

bronchusobstructie, meestal als gevolg van een bacteriële 
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exacerbaties bekend te zijn wat de voor de patiënt nor-

male saturatie is. Die is bij een aantal patiënten normaal 

in rust al 90% of lager.

Casuïstiek 

• Ernstige chronisch-obstructieve longziekte bij 

jonge rokende vrouwen

16.4  Longtumoren

Longkanker is de meest voorkomende kwaadaardige tu-

mor bij mannen. Terwijl bij mannen sinds 1995 een gelei-

delijke daling van longkanker optreedt, neemt het aantal 

vrouwen met longkanker schrikbarend toe. Het is nog 

altijd een ziekte van de oudere man tussen 60 en 70 jaar, 

maar ook bij jongere mannen en vrouwen komt de ziekte 

voor. In Nederland stierven in 2008 6381 mannen en 3530 

vrouwen aan longkanker (www.cbs.nl). Er is een duide-

lijke associatie tussen het vóórkomen van longkanker en 

het aantal sigaretten dat wordt gerookt. Ondanks de ver-

anderingen van de rookgewoonten in de bevolking is de 

verwachting dat het aantal patiënten met longkanker tot 

diep in de 21e eeuw hoog zal blijven. De associatie tussen 

roken en longcarcinoom is vooral sterk bij het planocel-

lulair- (ook wel genoemd plaveiselcel-), het adeno-, en het 

kleincellige anaplastische carcinoom.

Kernpunten

• Ondanks de veranderingen van de rookgewoonten 

in de bevolking is de verwachting dat het aantal 

patiënten met longkanker tot diep in de 21e eeuw 

hoog zal blijven.

• Klinisch wordt longkanker ingedeeld in:

 − kleincellig bronchuscarcinoom;

 − niet-kleincellig bronchuscarcinoom.

16.4.1   Longkanker

Oorzaken
De sterk gestegen tabaksconsumptie na de Tweede We-

reldoorlog is voor meer dan 90% verantwoordelijk voor 

de sterke toename van longkanker. Als andere oorzaken 

kunnen vooral worden aangemerkt expositie aan asbest, 

nikkel en chroom. Gechloreerde koolwaterstoffen en ben-

zeen worden eveneens genoemd als oorzakelijke factoren 

voor het ontstaan van longmaligniteiten. Ook COPD is 

een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van 

longkanker; vooral de combinatie roken en COPD heeft 

in een groot aantal gevallen longkanker tot gevolg. Roken 

veroorzaakt mutaties van het DNA in cellen van de lucht-

wegen. Een van de meest voorkomende genen met ver-

Kernpunten

• Bij patiënten met COPD op basis van ernstig emfy-

seem kan een functionele verbetering worden ver-

kregen door het verminderen van het longvolume. 

De bekendste vorm is chirurgisch, waarbij veelal de 

bovenvelden van beide longen gereefd worden.

• Het toedienen van zuurstof thuis aan patiënten 

met een chronische respiratoire insufficiëntie door 

COPD verlengt het leven, vermindert het aantal 

ziekenhuisopnamen en verbetert het inspannings-

vermogen.

De verschillende vormen hebben hun eigen indicatiege-

bied dat afhankelijk is van de mobiliteit van de patiënt, 

de huiselijke omstandigheden en de prognose van de 

aandoening. Zuurstof in grote metalen flessen kan al-

leen worden gebruikt door patiënten die immobiel zijn 

of een zeer beperkte actieradius hebben. De zuurstof-

flessen zijn, ook afhankelijk van het gebruik, vrij snel 

leeg en moeten daarom regelmatig worden vervangen. 

Een alternatief voor deze groep patiënten is een zuur-

stofconcentrator die zuurstof uit de lucht haalt. Dit ap-

paraat heeft de omvang van een koelkast en maakt een 

brommend geluid. Vloeibare zuurstof zit in een tank 

met een gewicht van 5 kg, die door de meeste patiënten 

goed te dragen is. Deze tank moet echter regelmatig 

worden gevuld uit een moedertank, die groot en zwaar 

is. De kosten van vloeibare zuurstof zijn hoger dan van 

de twee andere toedieningswijzen.

 De indicatie voor zuurstoftoediening gaat op geleide 

van de arteriële bloedgassen of perifere saturatiemetingen 

door gebruik te maken van een pulse-oxymeter.

 Gevaren van zuurstof. Patiënten met een chronische 

respiratoire insufficiëntie (pO
2
 < 8 kPa, pCO

2
 > 6,0 kPa) 

bij COPD hebben hypercapnie als gevolg van alveolaire 

hypoventilatie. De ventilatoire drive van deze patiënten 

is grotendeels afhankelijk van de pO
2
. De patiënt met een 

chronische respiratoire insufficiëntie neigt vooral tijdens 

een exacerbatie tot CO
2
-retentie. Als bij een respiratoire 

insufficiëntie veel zuurstof wordt toegediend, zal dit dus 

ten nadele gaan van de respiratoire drive, wat tot verdere 

verslechtering van de patiënt kan leiden. Deze patiënten 

mogen uitsluitend zuurstof krijgen onder strikte con-

dities, waarbij de arteriële bloedgassen moeten worden 

gecontroleerd.

 De laatste jaren wordt vaak gebruikgemaakt van zuur-

stofsaturatiemeters, waarmee via de huid de saturatie van 

het bloed kan worden bepaald. Dergelijke meters moeten 

bij patiënten met COPD met grote terughoudendheid 

worden gehanteerd, omdat door zuurstoftoediening 

weliswaar de saturatie toeneemt, maar de hypercapnie 

en acidose die het gevolg zijn van de zuurstof, door een 

saturatiemeter niet aangegeven worden. Ook dient bij het 

gebruik van een saturatiemeter bij de beoordeling van 
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Het niet-kleincellige longcarcinoom is alleen curabel door 

chirurgie (figuur 16.25). Inoperabele vormen van longkan-

ker komen in aanmerking voor combinatietherapieën van 

chemotherapie, chirurgie en/of radiotherapie of alleen 

palliatieve chemotherapie. De kleincellige longtumoren 

zijn bij de klinische presentatie vrijwel altijd gemetasta-

seerd en worden behandeld met chemotherapie.

Kernpunt

• Het niet-kleincellige longcarcinoom is alleen cura-

bel door chirurgie.

Bijna alle longtumoren groeien in de grote of in de kleine 

luchtwegen. Alleen het adenocarcinoom groeit vaker in de 

periferie van de long. Het bronchoalveolairecelcarcinoom 

is een variant van het adenocarcinoom.

  Intermezzo 16.3 

Roken en COPD zijn risicofactoren voor 

longkanker

Een 56-jarige man heeft altijd goed gefunctioneerd 

in de bouw. Hij komt bij de huisarts omdat hij naast 

zijn rokershoest last heeft van een niet-productieve 

‘hoest’. Desgevraagd meldt hij dat hij een week tevo-

ren eenmaal een draadje bloed heeft opgegeven. Op 

aandringen van zijn vrouw meldt hij zich nu. Hij vertelt 

dat hij vanaf zijn veertiende jaar shag rookt. Hij is niet 

kortademig in rust, maar merkt de laatste jaren wel 

dat inspanning tot kortademigheid leidt.

 Bij onderzoek ziet de huisarts een goed gebouwde 

man die in rust niet kortademig is. Over de longen is 

er sonore percussie, normaal ademgeruis en een licht 

verlengd exspirium. Links supraclaviculair is een har-

de, pathologisch aanvoelende lymfeklier palpabel. De 

huisarts verwijst de patiënt naar de longarts, waarbij 

hij het vermoeden uitspreekt van een bronchuscarci-

noom bij een patiënt met anamnestisch COPD.

Kliniek
De longen kunnen worden beschouwd als betrekkelijk 

stille organen. Daardoor zijn longtumoren in het begin 

van hun levenscyclus in de meeste gevallen symptoom-

loos aanwezig. In veel gevallen presenteren patiënten zich 

met reeds grote tumoren waarvan men pas relatief kort 

last heeft. Oplettendheid is geboden bij personen die ro-

ken en COPD hebben en vervolgens een te lang bestaande 

verkoudheid hebben of een van de volgende alarmsymp-

tomen:

 − veranderd hoestpatroon, continu hoesten, of bij 

COPD-patiënten een duidelijke verandering van het 

hoestpatroon;

worven mutaties in het DNA is het p53, dat een rol speelt 

bij de regulatie van de celcyclus. Als p53 is gemuteerd, kan 

geen apoptose van cellen plaatsvinden en is een maligne 

ontwikkeling van cellen mogelijk. Een dergelijke mutatie 

van p53 kan bestaan naast zo’n twintig andere bekende 

genetische en epigenetische modificaties van het DNA, en 

verklaart het risico op het ontstaan van longkanker, ook 

nadat het roken is gestaakt. Het absolute risico voor het 

krijgen van longkanker blijft de rest van het leven be-

staan, terwijl het relatieve risico afneemt omdat het risico 

bij voormalige rokers wordt vergeleken met een populatie 

waarin nog een substantieel aantal rokers voorkomt. Het 

relatieve risico voor longkanker bij voormalige rokers 

komt nooit meer terug op het niveau van een niet-roker.

 In een aantal klinisch-epidemiologische onderzoeken 

is aangetoond dat een genetische predispositie kan leiden 

tot een verhoogd risico op longkanker.

Pathologie
Longcarcinomen kunnen histologisch worden onderver-

deeld in vier groepen; procentueel is de indeling als volgt:

 − planocellulair carcinoom 30%;

 − adenocarcinoom 35%;

 − grootcellig bronchuscarcinoom 15%;

 − kleincellig bronchuscarcinoom 20%.

Door veranderingen in ons leefpatroon, met name ons 

rookgedrag, daalt het aantal planocellulaire carcinomen 

en stijgt het aantal adenocarcinomen. We zien steeds meer 

adenocarcinomen bij niet-rokers optreden. Deze tumoren 

hebben specifieke somatische mutaties, hetgeen leidt tot 

een apart biologisch gedrag. Vaak hebben deze patiënten 

meerdere kleine longtumoren.

 De verdubbelingstijd van deze tumoren is afhankelijk 

van de histologische component: planocellulair carci-

noom ongeveer 100 dagen, adenocarcinomen ongeveer 

180 dagen, grootcellige carcinomen ongeveer 90 dagen en 

het snelgroeiende kleincellige bronchuscarcinoom onge-

veer 30 dagen.

 Voor de klinische praktijk wordt deze indeling vaak 

vereenvoudigd tot twee groepen: de kleincellige bron-

chuscarcinomen en de niet-kleincellige bronchuscarci-

nomen. Tot de laatste groep behoren het planocellulaire 

carcinoom, het adenocarcinoom en het grootcellige carci-

noom.

niet-kleincellig bronchuscarcinoom

70% inoperabel

20% curatief 10% niet curatief

30% thoracotomie

Figuur 16.25 Onderverdeling van behandelingsvormen van 

het niet-kleincellige bronchuscarcinoom.
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Doorgroei van tumoren Een tumor heeft de neiging in de 

omliggende structuren door te groeien, waardoor ver-

schillende klachten en verschijnselen kunnen ontstaan.

 − Als een tumor doorgroeit in de pleura, ontstaat in vrij-

wel alle gevallen pijn in de borst. Het bekendst is in 

dit geval het zogenoemde sulcus-superior-syndroom 

(oude benaming is pancoast-tumor), waarbij de tumor 

door de longtop heen groeit met aantasting van ribben, 

plexus brachialis of grensstreng. Behalve pijn veroor-

zaakt een sulcus-superior-syndroom soms neurologi-

sche verschijnselen in de arm, of het zogenoemde syn-

droom van Horner, met een verkleining van de pupil 

en een hangend ooglid aan de aangedane zijde.

 − Kortademigheid door doorgroei in de nervus phreni-

cus, met als gevolg een eenzijdige verlamming van het 

diafragma. Op de thoraxfoto is een hoogstand van een 

diafragmakoepel te zien.

 − Doorgroei in de slokdarm veroorzaakt passagestoor-

nissen, waardoor de patiënt geen vast voedsel meer kan 

nemen.

 − Vena-cava-superior-syndroom. Meestal ontstaat in en-

kele dagen een vernauwing en een afvloedbelemmering 

van de vena cava superior, waardoor bij een patiënt met 

longkanker een stuwing in hals en hoofd ontstaat. In de 

hals en soms in de schouders is de opgezette vene dui-

delijk zichtbaar. Ook kunnen de armen opgezet zijn.

 − Heesheid als gevolg van longkanker berust meestal op 

doorgroei in de linkernervus recurrens op basis van 

een tumor in de linkerlonghilus.

Metastasering van een longcarcinoom vindt vaak in eerste 

instantie lymfogeen plaats en later hematogeen. Lymfo-

gene metastasering verloopt via de hiluslymfeklieren (N
1
) 

naar de mediastinale klieren (N
2
) rond de hoofdcarina en 

paratracheaal, en soms naar de supraclaviculaire klieren 

(N
3
). Een tumor in de linkeronderkwab geeft in 60% van 

de gevallen een lymfekliermetastase aan de andere zijde 

(N
3
) vanwege de anatomie van de lymfebanen. Hemato-

gene metastasering komt bij het longcarcinoom frequent 

voor, met als voorkeurslokalisatie skelet, centraal zenuw-

stelsel, lever, bijnier en de andere long. Uiteraard hebben 

metastasen vaak klachten tot gevolg. In het bijzonder 

bot- en hersenmetastasen kunnen in een tamelijk vroeg 

stadium leiden tot symptomatologie.

Lichamelijk onderzoek
Bij het lichamelijk onderzoek buiten de thorax moet 

vooral worden gelet op het bestaan van supraclaviculaire 

lymfeklierzwellingen. Ook heesheid, het syndroom van 

Horner en het vena-cava-superior-syndroom zijn belang-

rijke symptomen die wijzen op lokale doorgroei in de 

borstorganen. Andere verschijnselen, zoals hepatomega-

lie en neurologische afwijkingen, wijzen op hematogene 

metastasering. Bij het onderzoek van de thorax vindt men 

soms een wheeze die het gevolg is van een vrijwel volledi-

ge afsluiting van één van de grote luchtwegen. Een enkele 

 − hemoptoë;

 − verandering van bestaande kortademigheidsklachten;

 − klachten van recidiverende luchtweginfecties of het 

ontstaan van een obstructiepneumonie op basis van 

afwijkingen in de grote luchtwegen;

 − moeheid en/of vermagering; fors afvallen in korte tijd 

kan een teken van metastasering zijn;

 − pijn als gevolg van doorgroei of metastasering;

 − gedragsveranderingen door cerebrale metastasen.

Hoesten Veel patiënten hebben weinig last van hoesten 

als gevolg van een longtumor. Vooral COPD-patiënten (en 

rokers in het algemeen) besteden aan dit symptoom vaak 

weinig aandacht omdat zij meestal al jaren in meer of 

mindere mate hoesten. Bij navragen is het hoestpatroon 

of het karakter van het hoesten vaak wel veranderd.

Hemoptoë Hemoptoë is vaak een van de eerste sympto-

men van een longcarcinoom. Hoewel een infectie – vooral 

bij patiënten met COPD of bronchiëctasieën – ook wel 

eens tot hemoptoë kan leiden, is het raadzaam dit symp-

toom altijd serieus te nemen en ervan uit te gaan dat een 

longcarcinoom tot de mogelijkheden behoort.

Kortademigheid Door partiële afsluiting van een van de 

grote luchtwegen kan in korte tijd ernstige kortademig-

heid ontstaan. Een COPD-patiënt kan soms vaststellen 

dat deze kortademigheid anders van karakter is dan de 

‘normale’ benauwdheid. Ook is soms de partiële afslui-

ting op afstand te horen als een stridor, of met behulp van 

een stethoscoop als een wheeze of opgeheven ademgeruis 

bij lichamelijk onderzoek.

Recidiverende luchtweginfecties of pneumonie Bij rokers, 

en zeker bij rokers uit de COPD-groep, komen vaak lucht-

weginfecties voor. Wanneer een luchtweginfectie of een 

pneumonie kort na een antibioticakuur recidiveert, is het 

raadzaam met de mogelijkheid van een longcarcinoom 

rekening te houden.

Bij deze zogenoemde alarmsymptomen is het vaak ver-

standig aanvullend onderzoek te doen in de vorm van 

röntgendiagnostiek. Daarbij moet worden aangetekend 

dat een normale röntgenopname van de thorax een long-

carcinoom zeker niet uitsluit. Vooral centrale tumoren zijn 

röntgenologisch soms moeilijk te ontdekken. Het verdere 

klinische beeld van een patiënt met longkanker wordt 

vooral bepaald door de lokalisatie van de tumor, door 

eventuele doorgroei of door metastasering op afstand.

Kernpunt

• Een normale röntgenopname van de thorax sluit 

een longcarcinoom zeker niet uit.
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bronchoscopie niet zichtbaar, maar kan vaak wel een cyto-

logische diagnose worden verkregen. In de meerderheid 

van de gevallen kan door bronchoscopie een definitieve 

histologische diagnose worden gesteld door de beoorde-

ling van het biopt. Ook kunnen somatische mutaties wor-

den vastgesteld in gebiopteerd tumorweefsel. Daarnaast 

geeft een bronchoscopie ook een indicatie over de poten-

tiële chirurgische mogelijkheden, omdat de plaats van de 

tumor in de luchtwegen exact kan worden bepaald. Het 

onderzoek draagt dus bij aan de stagering van de tumor.

Percutane longbiopsie In enkele gevallen wordt de diag-

nose verkregen door een directe transthoracale punctie. 

Een dergelijke punctie wordt altijd uitgevoerd onder 

röntgendoorlichting of op geleide van de CT-beelden.

Endoscopische echografie met naaldbiopsie In de slokdarm 

wordt een speciale endoscoop ingebracht, met aan de tip 

een echokop waarmee ultrageluiden worden uitgezon-

den. Op deze manier kunnen mediastinale structuren 

zichtbaar worden gemaakt. Tijdens de ingreep, die onder 

lokale anesthesie wordt uitgevoerd en weinig belastend 

is voor de patiënt, worden op geleide van het echobeeld, 

onder direct zicht, naaldbiopten uit verdachte lymfeklie-

ren of mediastinale tumoren genomen.

Kernpunt

• Voor het stellen van de diagnose longkanker zijn zo-

wel het beeldvormende onderzoek van de longen als 

de bevindingen bij bronchoscopie van groot belang.

keer wordt op basis van ectopische hormoonproductie een 

lichamelijke afwijking gevonden, zoals een cushingoïd 

uiterlijk of clubbing van de vingers.

Aanvullend onderzoek
Laboratoriumonderzoek draagt veelal niet bij aan de sta-

gering van het longcarcinoom.

Röntgendiagnostiek Bij een vermoeden van een longcar-

cinoom is het maken van een röntgenfoto het eerst aan-

gewezen onderzoek. Een typisch röntgenbeeld van een 

longcarcinoom bestaat niet. Meestal is een longcarcinoom 

zichtbaar als een ronde haard, als een massa in een van 

de longvelden of als een vergroting van de longhilus (zie 

figuur 16.5). Wanneer de afwijking heeft geleid tot afslui-

ting van een van de grote luchtwegen, is op de röntgenop-

name het beeld van een atelectase te zien.

 Bij het planocellulair bronchuscarcinoom treedt soms 

een centrale necrose op, waardoor het röntgenbeeld lijkt 

op een longabces of op een holtevormige afwijking zoals 

bij de ziekte van Wegener of bij tuberculose.

 Computertomografie (CT) van thorax en bovenbuik met 

contrasttoediening om de vaten goed af te scheiden van de 

mediastinale lymfeklieren, is standaarddiagnostiek bij een 

longcarcinoom. Een van de doelen van het onderzoek is 

het vaststellen van de lokalisatie van de primaire tumor en 

het zo goed mogelijk beoordelen van de uitbreiding van de 

tumor, zowel lokaal als naar de lymfeklieren. Op deze wijze 

kan gericht een bronchoscopie worden uitgevoerd of een 

ander onderzoek om het vermoeden histologisch of cytolo-

gisch te bevestigen. Computertomografie is belangrijk voor 

de stagering van het longcarcinoom.

Kernpunt

• Een tumor in de linkeronderkwab geeft in 60% van 

de gevallen een lymfekliermetastase aan de andere 

zijde (N3) vanwege de anatomie van de lymfebanen.

Positronemissietomografie Positronemissietomografie 

(PET) is een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik 

wordt gemaakt van radioactieve tracers (positronenemit-

ters) zoals fluorodeoxyglucose. Hiermee kan de metabole 

activiteit van weefsels worden gemeten en in beelden 

worden omgezet. In tumoren wordt de hoogste activiteit 

gezien. Met behulp van PET kunnen ook metastasen 

worden opgespoord. Tegenwoordig wordt in toenemende 

mate de PET en CT als één gecombineerde beeldvormen-

de techniek gebruikt (figuur 16.26).

Bronchoscopie Voor het stellen van de diagnose long-

kanker zijn zowel het beeldvormende onderzoek van de 

longen als de bevindingen bij bronchoscopie van groot 

belang. In ongeveer 30% van de gevallen is de tumor bij 

Figuur 16.26 Fusiebeeld van een CT-PET, gemaakt met 

 fluorodeoxyglucose. De tumor is duidelijk in de top van de 

linker bovenkwab te zien. Ook het hart neemt glucose op, 

 hetgeen normaal is.
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Complicaties
Als gevolg van longkanker kunnen in het beloop van het 

ziekteproces verschillende verschijnselen, symptomen en 

complicaties ontstaan, afhankelijk van de lokalisatie, aard 

en omvang van de tumor.

 Kortademigheid is een veelvoorkomende klacht, in het 

bijzonder bij tumorgroei in de grote luchtwegen. Vooral 

als slechts een deel van de luchtwegen is afgesloten, kun-

nen door de grote weerstand die tijdens de ademhaling 

moet worden overwonnen ernstige kortademigheids-

klachten ontstaan. Als de betreffende luchtwegen geheel 

afgesloten raken, kan de kortademigheid afnemen.

Pleuravocht. In het beloop van longkanker wordt frequent 

16.4.2   Niet-kleincellig longcarcinoom

Stagering
Voor de stagering van het longcarcinoom wordt ge-

bruikgemaakt van de zogenoemde TNM-classificatie 

(tabel 16.10). De grootte van de primaire tumor wordt 

weergegeven door de T; de grootte kan worden bepaald 

met behulp van een thoraxfoto en bronchoscopie. De 

betrokkenheid van de hilaire lymfeklieren, die op de CT-

scan wordt vastgesteld, geeft men aan met N
1
. Heeft de 

ziekte zich verder uitgebreid naar het mediastinum, dan 

spreekt men van N
2
-ziekte. Als de klieren aan de contrala-

terale kant van de primaire tumor of als de supraclavicu-

laire klieren zijn aangedaan, spreekt men van N
3
-ziekte. 

Technieken om N
2
- of N

3
-ziekte aan te tonen, zijn in eerste 

instantie beeldvormende onderzoeken, zoals computerto-

mografie, positronemissietomografie (PET) en endoscopi-

sche echografie. Afwijkingen moeten echter geverifieerd 

worden met behulp van weefselonderzoek. Dit weefsel 

verkrijgt men door bij endoscopische echografie naaldbi-

opten te nemen, carinapuncties via de bronchoscoop uit 

te voeren of door mediastinoscopie. De M-status moet 

worden vastgelegd met behulp van botscanning, PET-

scanning of aanvullend röntgenonderzoek van de predi-

lectieplaatsen of van die lokalisaties waarover de patiënt 

klachten heeft.

 Bij twijfel over de resectabiliteit van de tumor wordt in 

de meeste gevallen besloten tot een mediastinoscopie of 

een parasternale mediastinotomie voor het verkrijgen van 

materiaal uit lymfeklieren van de hilus en het mediasti-

num.

Tabel 16.10 Classificatie en stagering van longcarcinoom (herziening door de International Association for the 
Study of Lung Cancer, IASCL, Goldstraw, 7e druk, 2009). Het TNM (tumor, nodus, metastase)-systeem 
is een systeem waarmee de tumor load wordt weergegeven die derhalve afhankelijk is van grootte 
en lokalisatie van de tumor en de metastasen. Dit systeem heeft prognostische waarde (figuur 16.27).

stadium 0 carcinoma in situ

stadium IA intrapulmonale tumor kleiner dan 3 cm en zonder intrapulmonale lymfekliermetastasen

IB intrapulmonale tumor groter dan 2 maar kleiner dan 5 cm en zonder intrapulmonale lymfekliermetastasen

stadium IIA intrapulmonale tumor tot maximaal 5 cm met intrapulmonale lymfeklierenmetastasen of primaire tumor groter dan 5 maar kleiner 
dan 7 cm zonder intrapulmonale lymfekliermetastasen

IIB intrapulmonale tumor van 5 tot maximaal 7 cm met intrapulmonale lymfeklierenmetastasen of primaire tumor groter dan 7 cm 
zonder lymfekliermetastasen of ingroei in thoracale structuren zoals de thoraxwand, diafragma, nervus phrenicus, mediastinale 
pleura of pericard eveneens zonder lymfekliermetastasen

stadium IIIA intrapulmonale tumor tot maximaal 7 cm met mediastinale lymfekliermetastasen of ingroei in thoracale structuren zoals de 
thoraxwand, diafragma, nervus phrenicus, mediastinale pleura of pericard met hilaire of mediastinale lymfekliermetastasen, of een 
primaire tumor die ingroeit in het mediastinum, hart, grote vaten, trachea of hoofdcarina met of zonder hilaire lymfkliermetastasen

IIIB ingroei in thoracale structuren zoals de thoraxwand, diafragma, nervus phrenicus, mediastinale pleura of pericard met mediastinale 
lymfekliermetastasen, of metastasen in contralaterale hilaire, mediastinale of ipsilaterale of contralaterale supraclaviculaire 
lymfeklieren

stadium IV intrapulmonale tumor met metastase(n) in een andere kwab dan waar de primaire tumor zich bevindt en/of metastasen naar 
pleura, pericard, bijnieren, lever, botten, hersenen of elders
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Figuur 16.27 Overleving van patiënten met een klinisch ge-

stadieerd niet-kleincellig longcarcinoom (cTNM volgens de 7e 

druk) (bron: Goldstraw. IASLC staging handbook in thoracic 

oncology, 2009). 

MST = median survival time.
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bekend als het syndroom van Pierre Marie-Bamberger 

en wordt gekenmerkt door ernstige pijn en oedeem ter 

hoogte van de distale delen van de extremiteiten. Het 

verschijnsel wordt in het begin vaak gemist. Bij een aan-

tal patiënten wordt bij de presentatie of gedurende het 

beloop van longkanker clubbing van de vingers gezien. 

Waarschijnlijk is hypertrofische pulmonaire osteoartropa-

thie pathofysiologisch verwant met de ontwikkeling van 

clubbing.

 Bij een aantal patiënten komen klachten en symptomen 

voor die berusten op hormoonvorming. Voorbeelden zijn 

het cushing-syndroom (vollemaansgelaat) en inappropriate 

ADH-secretie (laag serumnatrium) bij kleincellige longcar-

cinomen.

 Bij niet-kleincellige longcarcinomen wordt soms een 

hypercalciëmie gezien als gevolg van ectopische hor-

moonproductie.

Functionele evaluatie voor chirurgie
Veel tumoren zijn bij de eerste klinische presentatie groot, 

soms doorgegroeid in omliggende structuren en vaak 

gemetastaseerd. Daardoor is chirurgische therapie veelal 

niet mogelijk. Daarnaast is de mogelijkheid van operatie 

uiteraard sterk afhankelijk van de pulmonale, cardiale en 

algemene lichaamsfuncties. Doordat veel patiënten met 

een longcarcinoom afkomstig zijn uit de COPD-groep, is 

te verwachten dat zij bij de eerste presentatie al longfunc-

tiestoornissen hebben. Door een nauwkeurige analyse 

van deze stoornissen en een aanvullende bepaling van 

de bijdrage van de linker- en rechterlong aan ventilatie 

en perfusie kan de postoperatieve stoornis redelijk goed 

worden getaxeerd. Absolute getallen bij welke longfunc-

tie een longresectie al of niet mogelijk is, kunnen niet 

goed worden gegeven.

 Een berekende postoperatieve FEV
1
 van minder dan 1 

liter leidt tot een sterk verhoogd risico op postoperatieve 

complicaties en blijvende invaliditeit.

 In het algemeen zijn hypoxemie en hypercapnie bij 

inspanning duidelijke contra-indicaties voor longchi-

rurgie. Ook het beoordelen van de cardiale functie is 

van groot belang bij de preoperatieve screening van een 

patiënt. In het bijzonder de pompfunctie, bijvoorbeeld 

uitgedrukt in ejectiefractie, is een belangrijke maat voor 

het postoperatieve beloop. Ook de VO
2max

 (maximale 

zuurstofopnamecapaciteit), gemeten tijdens fietsergome-

trie, is een goede preoperatieve voorspeller voor postope-

ratieve problemen.

Therapie 
Chirurgie biedt kans op curatie bij een niet-kleincellig 

bronchuscarcinoom stadium I, II en soms bij IIIA. Patiën-

ten met een T
1-2

N
0
M

0
-tumor hebben na chirurgie een vijf-

jaarsoverleving van ongeveer 50% (figuur 16.28). De over-

leving wordt verbeterd door na de ingreep chemotherapie 

te geven. Geschat wordt dat chemotherapie na chirurgie 

na vijf jaar een overlevingsvoordeel oplevert van ongeveer 

een pleuritis carcinomatosa gezien, waardoor kortade-

migheid ontstaat. Als behandeling met systemische 

chemotherapie niet geïndiceerd is of niet het gewenste 

resultaat oplevert, resteert slechts een beperkt aantal be-

handelingsopties, zoals:

 − puncteren op geleide van de klachten;

 − pleuradrain met klepsysteem en afloopzak;

 − plakken van de pleura via een drain door talkose 

(pleuradese).

Pericardvocht. Bij een aantal patiënten ontstaat in het be-

loop van de ziekte pericardvocht, waardoor de hartfunctie 

wordt belemmerd. De behandeling bestaat uit puncteren 

of chirurgisch draineren van het pericardvocht door mid-

del van fenestratie.

 Vena-cava-superior-syndroom. Bij een deel van de patiënten 

met een rechtszijdig longcarcinoom ontstaat als gevolg 

van doorgroei in de vena cava superior stuwing in de ve-

neuze afvloed van hoofd en armen. De behandelingsmo-

gelijkheden zijn beperkt en bestaan uit chemotherapie, 

bestraling en het plaatsen van een stent. Het effect van 

ontstollen ter vermindering van de klachten is niet be-

kend.

 Bloeding. Een longbloeding is een ernstige complicatie 

in het beloop van de ziekte. Bij een geringe hemoptoë 

is veelal een expectatief beleid aangewezen. Een enkele 

maal ontstaat bij patiënten met longkanker een massale 

longbloeding; meestal overlijdt de patiënt binnen enkele 

minuten.

 Obstructiepneumonie en longabces. Door afsluiting van de 

luchtwegen kan distaal van de obstructie een pneumonie 

ontstaan. Meestal reageert deze goed op corticosteroïden 

en antibiotica. Abcedering van het geïnfecteerde weefsel 

komt relatief weinig voor.

 Pijn. Vooral bij doorgroei in de borstwand kan hevige 

pijn ontstaan door aantasting van botstructuren.

 Metastasen op afstand. Bij de meeste patiënten met long-

kanker ontstaan in het beloop van de ziekte metastasen 

op afstand. Gedragsveranderingen, hoofdpijn, insulten of 

motorische stoornissen kunnen wijzen op hersenmetas-

tasen. Naast hersenmetastasen komen frequent botme-

tastasen voor. Door radiotherapie kan worden geprobeerd 

pathologische fracturen in dragende botten te voorko-

men. Chirurgische decompressie en radiotherapie zijn 

aangewezen bij een dreigende dwarslaesie.

 Paraneoplastische syndromen. Bij een gering aantal pa-

tiënten met longkanker ontstaan neuropathieën of my-

opathieën. Dergelijke complicaties komen bij ongeveer 

5% van de patiënten voor. Tot deze groep ziekten behoort 

het syndroom van Lambert-Eaton, waarbij verschijnselen 

worden gevonden die lijken op myasthenia gravis, met dit 

verschil dat de afwijkingen meer proximaal gelokaliseerd 

zijn.

 In ongeveer 3% van de gevallen komt bij grootcellige en 

planocellulaire bronchuscarcinomen een hypertrofische 

pulmonale osteoartropathie voor. Deze aandoening is ook 
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formancescore van 0-1, resulteert hogedosisradiotherapie 

(ten minste 60 Gy) in een langdurige locoregionale con-

trole en een vijfjaarsoverleving van 5 tot 10%. Desondanks 

blijven in het bestraalde gebied in meer dan 80% van de 

gevallen tumorcellen aanwezig. Toevoeging van platina-

bevattende chemotherapie verbetert de overleving met 

nog eens 5 tot 10%. Gelijktijdige chemoradiotherapie ver-

betert de overleving nogmaals met 5 tot 10% ten opzichte 

van sequentiële chemoradiotherapie.

 Chemotherapie wordt gegeven aan een geselecteerde 

groep patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (stadium IV). Bij degenen met een goede 

performancescore verbetert de combinatie van goede 

ondersteunende zorg en chemotherapie de eenjaarsover-

leving en de kwaliteit van leven. Deze behandeling wordt 

als kosteneffectief beschouwd. Chemotherapie bestaat 

uit platina (cisplatine of carboplatine) gecombineerd met 

een cytostaticum van de derde generatie zoals gemcita-

bine, pemetrexed, docetaxel, paclitaxel of vinorelbine. 

Cytostatica van de derde generatie zijn de nieuwste celdo-

dende middelen en geven in combinatie met platina ten 

opzichte van oudere cytostatica van de tweede generatie, 

zoals etoposide of mitomycine, een duidelijk verbetering 

in overleving. Ook bij patiënten ouder dan 70 jaar met 

een goede conditie biedt chemotherapie meer voordelen 

dan alleen ondersteunende zorg. De optimale duur van 

de behandeling bedraagt vier kuren chemotherapie. Elke 

kuur duurt drie weken.

 Vaak wordt palliatieve radiotherapie (vaak tot een to-

taaldosis van 30 Gy of in enkele fracties van 8 Gy) gegeven 

aan patiënten met klachten ten gevolge van (perifere) 

longtumoren die niet in aanmerking komen voor long-

chirurgie en/of chemotherapie. Tot nu toe is alleen van 

hogedosisradiotherapie (60 Gy of hoger) een duidelijk 

effect aangetoond op de overleving van patiënten met een 

longcarcinoom.

 Soms veroorzaken centrale tumoren veel klachten, 

zoals recidiverende infecties, hoesten en ernstige hemop-

toë. Ook is er vaak ernstige kortademigheid. Aanvullende 

palliatieve maatregelen bestaan dan uit lasertherapie, 

waarbij met behulp van laserstralen wordt getracht de 

obstruerende tumor te verkleinen. Ook is het mogelijk 

een stent te plaatsen, waarbij de tumor door een uitvouw-

bare plastic buis of metalen gaas wordt weggeduwd naar 

de wand van de bronchus. Intraluminale radiotherapie (= 

brachytherapie) is een andere mogelijkheid om de lucht-

weg te openen.

Casuïstiek 

• Twee patiënten met gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (stadium IIIB) en toch een zeer 

goede reactie op gecombineerde chemo- en radio-

therapie

10-15%. Stadium III-carcinomen worden behandeld met 

chemotherapie en radiotherapie. Deze behandelingen 

kunnen na elkaar of tegelijkertijd worden gegeven. In het 

laatste geval komen meer bijwerkingen voor, zoals een 

oesofagitis of een pneumonitis. Stadium IV-carcinomen 

worden behandeld met chemotherapie. Chemotherapie 

beschadigt niet alleen tumorcellen maar ook normale 

cellen, zoals bloed-, huid- of zenuwcellen. Dit resulteert 

in lage aantallen rode en witte bloedcellen, een verhoogd 

infectierisico, mucositis en doofheid of tintelingen in 

handen en voeten. Misselijkheid en braken kunnen goed 

worden bestreden met anti-emetica. Een speciale patiën-

tengroep vormen de niet-rokers met een adenocarcinoom, 

die in een groot aantal gevallen specifieke somatische 

mutaties in de epidermale groeifactorreceptor hebben. Zij 

reageren op specifieke biologische middelen zoals erloti-

nib of gefitinib.

Kernpunten

• Patiënten met een T1-2N0M0-tumor hebben na chi-

rurgie een vijfjaarsoverleving van ongeveer 50%.

• Geschat wordt dat chemotherapie na chirurgie na 

vijf jaar een overlevingsvoordeel oplevert van onge-

veer 10-15%.

Bij patiënten met een lokaal uitgebreid niet-kleincellig 

longcarcinoom (stadium IIIA en IIIB) met een goede per-
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Figuur 16.28 Overleving van patiënten met een niet-kleincel-

lig bronchuscarcinoom na een thoracotomie.
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Kernpunten

• COPD is een risicofactor voor het ontwikkelen van 

longkanker.

• Het bepalen van somatische mutaties is een be-

langrijk diagnosticum geworden voor het bepalen 

van het soort behandeling.

16.4.4   Andere tumoren

Alveolairecelcarcinoom
Het alveolairecelcarcinoom is een zelden voorkomende 

longtumor die, in tegenstelling tot de andere longcarcino-

men, niet geassocieerd is met roken. Het carcinoom komt 

meestal bij oudere patiënten voor.

 De tumor is verwant met het adenocarcinoom, groeit 

traag en ontstaat in het longparenchym en niet in de grote 

luchtwegen. Hij heeft de neiging zich langs de basale 

membraan van de alveoli en terminale bronchioli te ver-

spreiden, waardoor het röntgenologische beeld lijkt op 

dat van een infiltraat in het longparenchym zoals ook bij 

een pneumonie te zien is. In de meeste gevallen is chirur-

gische therapie niet mogelijk.

Neuro-endocriene longtumoren
Longtumoren die neuro-endocriene peptiden produceren, 

bestrijken een breed spectrum van carcinoïden, kleincellig 

longcarcinoom en neuro-endocriene grootcellige long-

tumoren. Er bestaan typische en atypische carcinoïden. 

De laatste groep heeft een klinisch beloop dat lijkt op dat 

van het niet-kleincellige bronchuscarcinoom. De tumor 

bevindt zich in de grote luchtwegen en veroorzaakt symp-

tomen als kortademigheid, hoesten en bij lichamelijk 

onderzoek afwijkingen die passen bij een obstructie van 

de grote luchtwegen. Typische carcinoïden zijn tumoren 

die gemakkelijk bloeden en op jonge leeftijd ontstaan. Ze 

kunnen voorts klachten geven zoals die bij astma of chro-

nische bronchitis voorkomen. Het typische carcinoïd kan 

worden beschouwd als een tumor met een low-grade malig-

nancy en kan het best chirurgisch worden verwijderd.

Longmetastasen
Veel tumoren, waaronder rectum- en coloncarcinoom, 

mammacarcinoom, cervixcarcinoom, testiscarcinoom, 

sarcoom, melanoom of een niertumor, metastaseren fre-

quent in het longparenchym. Intrabronchiale metastase-

ring komt soms voor bij het mammacarcinoom, maligne 

melanomen en het niercarcinoom. Het mammacarcinoom 

geeft vaak pleuritis carcinomatosa.

Mediastinale tumoren
Primaire tumoren in het voorste mediastinum zijn betrekke-

lijk zeldzaam. De frequentst voorkomende tumoren zijn 

thymoom, teratoom, thyroïdcarcinoom en T-cellymfoom. 

16.4.3   Kleincellig longcarcinoom

Een kleincellig longcarcinoom gedraagt zich duidelijk 

anders dan een niet-kleincellig bronchuscarcinoom. Deze 

tumor groeit sneller en bij de eerste klinische presentatie 

is er meestal sprake van metastasering, zowel lokaal als op 

afstand, waardoor resectie vrijwel nooit mogelijk is. De be-

handeling hangt af van het stadium van de ziekte. Wanneer 

het carcinoom zich beperkt tot de thorax, heeft chemothe-

rapie gecombineerd met radiotherapie de voorkeur. Hier-

mee kan 10 tot 15% van de behandelde patiënten langer dan 

vijf jaar overleven. Zijn er buiten de thorax metastasen, dan 

is chemotherapie de standaardbehandeling. De tweejaars-

overleving is minder dan 10%. Veelgebruikte cytostatica zijn 

cyclofosfamide, doxorubicine, paclitaxel, etoposide, carbo-

platine en cisplatine. Ook in dit geval hebben platinabevat-

tende combinaties de voorkeur. Een veelgebruikt schema is 

cisplatine en etoposide. In de meeste gevallen worden vijf 

kuren gegeven, waarna wordt afgewacht, omdat onderzoek 

heeft aangetoond dat deze aanpak de beste behandelings-

resultaten geeft. Een recidief ontstaat meestal binnen één 

of twee jaar, waarbij de patiënt zich doorgaans presenteert 

met metastasen in het centrale zenuwstelsel.

Palliatie
Complicaties als kortademigheid, pijn en recidiverende 

luchtweginfecties komen vaak voor in het beloop van 

een longcarcinoom. Adequate palliatie is van groot be-

lang voor de kwaliteit van leven van een patiënt die in 

de laatste fase van zijn leven is. Een actieve opstelling ter 

verlichting van de klachten is noodzakelijk. Zo kunnen 

recidiverende luchtweginfecties aanleiding zijn tot veel 

ziekte-episodes. Naast het toedienen van antibiotica kan 

men proberen de grote luchtwegen zo goed mogelijk 

open te houden door radiotherapie, laserbehandeling van 

de intrabronchiale tumor en het plaatsen van een stent. In 

de eindfase van het leven van een patiënt moet wel telkens 

de afweging worden gemaakt of de belasting van de be-

handeling opweegt tegen de mogelijke kwaliteitsverbete-

ring bij een beperkte levensverwachting.

 De intensiteit van de pijn bepaalt de pijnmedicatie. 

Deze kan met een visueel analoge score of een ander 

pijnscoresysteem worden geobjectiveerd. Adequate pijn-

bestrijding, waarmee tijdig wordt begonnen, is van groot 

belang om de kwaliteit van leven optimaal te houden. 

Bij pijn met een lage visueel analoge score kan worden 

volstaan met paracetamol, bij een intermediaire score met 

NSAID’s zoals ibuprofen of diclofenac, en bij een hoge 

score met morfinomimetica. Een onderhoudsbehandeling 

met langwerkende morfinederivaten met daarbovenop 

escape-behandelingen met kortwerkende morfineprepa-

raten maken het mogelijk de pijnstiller individueel te 

titreren. Met behulp van een visueel analoge score kan 

gedurende de follow-up de dosering verder worden aan-

gepast. De patiënt geeft bij ieder bezoek aan de arts aan 

hoe de pijnbeleving de afgelopen weken is geweest.
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Casuïstiek 

• Een 12-jarig meisje met een mogelijk empyeem van 

de thorax

• Een jonge man met een obstruerende longtumor

16.5  Diffuse interstitiële longafwijkingen 
(ILD of interstitial lung disease)

Dit is een heterogene groep deels zeer zeldzame aan-

doeningen die worden gekenmerkt door een diffuse 

toegenomen tekening (‘fijnvlekkig’) van een of meer 

delen van de secundaire lobulus, te weten interstitium, 

terminale luchtwegen, terminale vaatjes en lymfebanen. 

De longfunctiestoornissen worden gekenmerkt door 

restrictie, stugheid (afname compliantie) en een gestoorde 

diffusiecapaciteit. Klinisch kenmerken de aandoeningen 

zich in eerste instantie door kortademigheid, vooral bij 

inspanning maar later ook in rust, en frequent een niet-

productieve hoest.

 Recent is een nieuwe classificatie ingevoerd (figuur 16.29).

Ook sarcoïdose wordt geclassificeerd als ILD en is dan ook 

de meest voorkomende ILD. De term longfibrose is eigen-

lijk een beschrijving van een eindstadium van een ILD en 

als zodanig geen echte diagnose, hoewel de term onver-

minderd te pas en onpas gebruikt wordt.

Casuïstiek 

• Persisterende infiltratieve longafwijkingen

• Longschade na radiotherapie voor mammacarci-

noom

• Pulmonale alveolaire proteïnose: ziekte door stape-

ling van surfactans en nieuwe behandeling met 

sargramostim

• Bronchocentrische granulomatose en Mycoplasma-

pneumonie

• Diffuse panbronchiolitis bij een Aziatische vrouw 

met een ernstig obstructief gestoorde longfunctie

16.5.1   Idiopathische pulmonale fibrose (IPF)

Na sarcoïdose is een idiopathische pulmonale fibrose 

(IPF), vroeger ook wel aangeduid met cryptogene fibrose-

rende alveolitis (CFA), de meest voorkomende ILD en als 

zodanig eigenlijk de klassieke vorm van longfibrose. Het 

histologische patroon is dat van een UIP (usual interstitial 

pneumonia). IPF begint meestal tussen het vijfde en zesde 

decennium, maar er is een grote spreiding in de leeftijd 

waarop de ziekte kan beginnen. De prevalentie is 2 à 5 per 

100.000 inwoners. Dit ziektebeeld heeft vermoedelijk een 

immunologische pathogenese als reactie op een onbekend 

Daarnaast zijn metastasen van een testiscarcinoom be-

langrijk (de vijf T’s).

 − Thymoom (inclusief thymuscarcinoom). Deze tumoren 

in het voorste mediastinum bestrijken een spectrum 

van relatief benigne thymomen tot maligne thymus-

carcinoom. Ongeveer 25% van de gevallen is maligne. In 

Nederland is de tumor zeldzaam, met ongeveer 80 geval-

len per jaar. In een aantal gevallen gaat hij gepaard met 

verschijnselen van myasthenia gravis. De behandeling 

bestaat uit chirurgie met eventueel nabestraling.

 − Een massa in het mediastinum kan berusten op een 

hodgkin- of een non-hodgkinlymfoom. De behande-

ling bestaat in de meeste gevallen uit chemotherapie. 

Verwijzing naar een hematoloog is noodzakelijk.

 − Metastasen van een schildkliertumor kunnen in het 

mediastinum gelokaliseerd zijn.

 − Een teratoom dat ectodermaal, mesodermaal en endo-

dermaal weefsel bevat, kan maligne degenereren en 

aanleiding geven tot tumorgroei in het mediastinum.

 − Testiscarcinoom. Tumormarkers voor het testiscarci-

noom zoals β-HCG en α-foetoproteïne zijn belangrijk 

voor de differentiële diagnose.

 − Een pericardcyste is zeldzaam.

In het middelste mediastinum vindt men duplicatuurcysten 

van de voordarm, de ziekte van Castleman en lymfangi-

oom. De diagnostiek bestaat uit CT-scanning of MRI van 

de thorax om de omvang rond de mediastinale structuren 

te beoordelen. Ook tumoren elders in het lichaam, zoals 

het mammacarcinoom, kunnen een vergroting van de 

mediastinale lymfeklieren veroorzaken, waardoor de dif-

ferentiële diagnose met een zwelling in het mediastinum 

moeilijk wordt.

 Tumoren van het achterste mediastinum zijn vooral neu-

rogene tumoren.

Kernpunten

• Het alveolairecelcarcinoom is een zelden voorko-

mende longtumor die, in tegenstelling tot de ande-

re longcarcinomen, niet geassocieerd is met roken.

• De meest frequent voorkomende mediastinale tu-

moren zijn thymoom, teratoom, thyroïdcarcinoom, 

T-cellymfoom en testiscarcinoom.

Mesothelioom
Pleurale mesotheliomen worden met asbestexpositie 

in verband gebracht. Bij een combinatie van roken en 

asbestexpositie is het risico op een mesothelioom sterk 

verhoogd. Pijn is een belangrijk eerste symptoom. De 

behandeling van deze langzaam groeiende tumoren heeft 

heel matige resultaten.



16

580  Interne geneeskunde

zeldzaam, en de juiste diagnose heeft belangrijke prognos-

tische en therapeutische consequenties.

 De meeste patiënten met een ILD zijn ouder dan 50 jaar. 

De ziekte begint gewoonlijk met kortademigheid bij in-

spanning, waarbij de patiënt het gevoel heeft dat hij vol-

komen buiten adem raakt. Deze kortademigheid is soms 

binnen weken tot maanden snel progressief. Een enkele 

keer gaat het beeld gepaard met koorts. Daarnaast hebben 

veel patiënten klachten over algemene malaise, vermage-

ring en soms gewrichtsklachten. In vergevorderde stadia 

van longfibrose ontstaat een ernstige hypoxemie.

Kernpunt

• Het beloop van idiopathische pulmonale fibrose is 

snel progressief en reageert niet of nauwelijks op 

agressieve immuunsuppressiva.

Onderzoek
Lichamelijk onderzoek. Meestal hebben patiënten een snelle 

en oppervlakkige ademhaling. Vooral basaal zijn bij aus-

cultatie klassiek fijne inspiratoire crepitaties te horen. Bij 

veel patiënten komen trommelstokvingers en horlogeglas-

nagels aan handen en voeten voor. Let bij het lichamelijk 

onderzoek ook op aanwijzingen voor een systeemziekte.

 Histologie. Voor het stellen van de diagnose geldt histo-

logisch onderzoek nog altijd als gouden standaard. In het 

geval van een ILD is de waarde van een transbronchiale 

antigeen. Het beloop is snel progressief en reageert niet 

of nauwelijks op agressieve immuunsuppressiva. De ge-

middelde overlevingsduur bedraagt twee tot drie jaar. In 

geselecteerde gevallen is naast ondersteunende therapie 

(enkelzijdige) longtransplantatie een optie.

 In het verleden werden veel vormen van longfibrose als 

idiopathische pulmonale fibrose geduid. Door een betere 

diagnostiek, waarbij wordt gezocht naar een mogelijke 

etiologie, wordt de groep patiënten met IPF relatief ge-

zien steeds kleiner.

 Extrinsiek allergische alveolitis, bijvoorbeeld de dui-

venmelkerslong, is een voorbeeld van een ILD met be-

kende oorzaak. Ook wordt steeds duidelijker dat roken en 

ook medicamenteuze longbeschadiging frequent aanlei-

ding geven tot een ILD. Enkele beruchte medicamenten 

zijn bleomycine, nitrofurantoïne en amiodaron.

 Een ILD kan eveneens het gevolg zijn van expositie 

aan stof. Hiervan is silicose het bekendste voorbeeld. De 

afwijkingen worden vooral gezien bij mijnwerkers; bij 

meer dan 20% van de (ex-)mijnwerkers worden röntgeno-

logische en in mindere mate longfunctionele afwijkingen 

gezien. Andere oorzaken van een ILD als gevolg van de 

beroepsuitoefening zijn onder meer expositie aan beryl-

lium, cadmium, nikkel, chroom en asbest. Door expositie 

aan asbest kunnen zich behalve longfibrose ook andere 

longafwijkingen ontwikkelen, bijvoorbeeld een bron-

chuscarcinoom of een mesothelioom.

 Tot slot zijn longen en luchtwegen vaak betrokken in 

systeemaandoeningen, zoals reuma, sclerodermie en de 

ziekte van Wegener. Deze vormen van ILD zijn zeker niet 

interstitiële longziekten (ILD)
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Figuur 16.29 Indeling van interstitiële longziekten.
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door de ademhalingsspieren uitgeput raken. Een aantal 

patiënten overlijdt als gevolg van een (opportunistische) 

infectie, vaak veroorzaakt door de gegeven immuunsup-

pressieve therapie. Een enkele patiënt ontwikkelt in het 

beloop van de ziekte een pneumothorax, waarbij de long 

zich ondanks drainage van de pleuraholte niet ontplooit 

door de ernstige stugheid van de long. Ten slotte ziet men 

bij een aantal patiënten een rechtsbelasting van het hart als 

gevolg van de secundaire pulmonale arteriële hypertensie 

bij hypoxemie. Deze kan leiden tot een meestal therapiere-

sistent rechtsfalen (decompensatio cordis rechts).

Therapie
Het doel van de behandeling is idealiter het voorkómen 

van verdere fibrosering door onderdrukking van de in-

flammatoire en immunologische reacties in een vroeg 

stadium van de ziekte. Of er een klinisch effect is, wordt 

meestal beoordeeld aan de hand van het klachtenpatroon, 

röntgenonderzoek van de longen en bepaling van de 

longfunctie (gaswisseling).

 De laatste jaren werd volgens de internationale richtlij-

nen een IPF minimaal drie maanden op proef behandeld 

met een combinatie van corticosteroïden (prednisolon 0,5-

1 mg/kg), azathioprine (1-2 mg/kg) en N-acetylcysteïne 3 dd 

600 mg. Bij gebrek aan een alternatief lijkt een duur van 

drie maanden redelijk, afgezet ook tegen de slechte prog-

nose. Een goede evidence base hiervoor ontbreekt echter.

 Gebrek aan objectiveerbaar effect en vele bijwerkingen 

van eerdere medicatie nopen tot een vooral palliatief 

beleid. Bij een beperkt aantal patiënten is een longtrans-

plantatie (eenzijdig of dubbelzijdig) een mogelijkheid. 

Gezien de soms zeer snelle en vaak onvoorziene verslech-

tering moet al snel na het stellen van de diagnose worden 

overwogen of de patiënt voor een longtransplantatie in 

aanmerking zou kunnen komen.

 Een ondersteunend en palliatief beleid omvat zuur-

biopsie beperkt. Daarom wordt vaak overgegaan tot een 

open longbiopsie. Bij een IPF wordt een exsudaat van 

de alveoli gezien, met een sterke neiging tot fibrose. Op 

basis van het histologisch onderzoek kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen bijvoorbeeld patiënten met een 

UIP en patiënten met een non-specific interstitial pneumonia 

(NSIP), waarbij de laatste meestal therapiegevoeliger is en 

vooral ook een betere prognose heeft.

 Röntgenonderzoek. Op een thoraxfoto zijn nodulaire en 

reticulonodulaire verdichtingen zichtbaar, vooral in de 

ondervelden. Als de aandoening in ernst toeneemt, ont-

staat het typische beeld van honeycombing (honingraatvor-

mige destructie van de long). Een HRCT-scan is aanzien-

lijk sensitiever dan een conventionele thoraxfoto en kan 

eerder en gedetailleerder afwijkingen duidelijk maken.

 Longfunctie. Bij een ILD zijn de longvolumina te klein 

ten opzichte van de voor leeftijd, lengte en geslacht voor-

spelde waarden. De diffusiecapaciteit is verlaagd en de 

longen zijn te stug, hetgeen betekent dat een grote druk 

moet worden geleverd om een kleine verandering in het 

longvolume te verkrijgen.

 Arteriële bloedgassen. Een vroeg verschijnsel van longfi-

brose is een daling van de pO
2
 bij inspanning. Fietsergo-

metrie is voor het vastleggen van de ernst en aard van de 

inspanningsbeperking vaak nuttig.

 Bronchoalveolaire lavage. De laatste jaren wordt veel ge-

bruikgemaakt van de bronchoalveolaire lavagetechniek 

om de aard en de ernst van het immunologische ontste-

kingsproces vast te stellen. Voor enkele aandoeningen 

kan de celverhouding vrijwel diagnostisch of zeer sug-

gestief zijn (sarcoïdose, extrinsiek allergische alveolitis, 

lymphangioleiomyomatosis). Ook is wel getracht een 

behandeling in te stellen op geleide van de gegevens die 

bij bronchoalveolaire lavage worden verkregen. Tot nu toe 

blijkt het echter moeilijk de reactie op therapie goed op 

basis van deze gegevens te voorspellen.

Prognose
De nieuwe classificatie van ILD is mede bedacht en be-

doeld om op grond van een (histologische) diagnose 

te komen tot een meer gedifferentieerde prognose (fi-

guur 16.30).

Kernpunt

• Voor het stellen van de diagnose diffuse intersti-

tiële longziekte geldt histologisch onderzoek nog 

altijd als gouden standaard.

Complicaties
In het eindstadium van de ziekte overlijden de patiënten 

aan een respiratoire insufficiëntie met een ernstige hypoxe-

mie, cyanose, tachypnoe en een grote zuurstofbehoefte. In 

dit stadium wordt een grote ademarbeid gevraagd, waar-
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Figuur 16.30 Overleving bij patiënten met IPF (gedefinieerd 

als UIP-patroon) vergeleken met patiënten met NSIP en met 

andere diffuse interstitiële longaandoeningen (bron: King. Am J. 

Respir Crit Care Med. 2005;172:268-79).
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Therapie
De therapie bestaat allereerst uit het vermijden van het an-

tigeen dat tot de ziekte heeft geleid. Daarnaast wordt vaak 

getracht het proces te beïnvloeden door het voorschrijven 

van corticosteroïden. Vaak is bij longfunctieonderzoek, 

röntgenonderzoek, bronchoalveolaire lavage en biopsie 

niet duidelijk of de afwijkingen berusten op een acuut 

immunologisch proces of op een uitgeblust ontstekings-

proces c.q. fibrosering. Dit betekent dat men dikwijls op 

geleide van de ernst van de afwijkingen een therapie uit-

probeert met orale corticosteroïden (0,5-1 mg/kg).

 De prognose is wisselend. De ziekte kan leiden tot een 

ernstige respiratoire insufficiëntie, vooral in die gevallen 

waarbij de expositie aan het allergeen wordt gecontinu-

eerd. Het klinische beeld is in dit chronische stadium 

vrijwel niet meer te onderscheiden van dat van een IPF.

Kernpunt

• Een acute extrinsieke allergische alveolitis lijkt op 

een griep.

Casuïstiek 

• Een astmatisch kind dat geen astma heeft

16.5.3   Longafwijkingen bij collageenziekten

Door de uitgebreide vascularisatie en het hoge gehalte 

aan collageen zijn doorgaans bij systemische bindweef-

selziekten ook de longen aangetast (zie ook paragraaf 

22.5). Afhankelijk van het specifieke ziektebeeld kunnen 

pleura, bloedvaten en het interstitium meer of minder 

in het proces betrokken zijn. Bij de meest voorkomende 

collageenziekten (reumatoïde artritis, systemische lupus 

erythematodes (SLE), mixed connective tissue disease en scle-

rodermie) komen in 95% longafwijkingen voor. Door de 

verbeterde behandeling van de renale gevolgen wordt de 

pulmonale betrokkenheid bij SLE en sclerodermie een 

steeds belangrijkere prognostische factor.

Reumatoïde artritis
Reumatoïde artritis kan een groot aantal longafwijkin-

gen veroorzaken, zoals pleuritis, bronchiolitis obliterans, 

vasculitis, fibrose – die op zichzelf ook weer een gevolg 

kan zijn van de ingestelde therapie met methotrexaat –, 

bronchiëctasieën en (reuma)noduli. Vooral een pleuritis 

met pleuravocht komt vaak voor bij reumatoïde artritis. 

Het pleuravocht verdwijnt gewoonlijk spontaan binnen 

enkele maanden. Ook in het longparenchym kunnen afwij-

kingen voorkomen die passen bij reumatoïde artritis. Op 

de röntgenfoto zijn dan ronde haarden zichtbaar (noduli) 

die meestal perifeer gelokaliseerd zijn. De pulmonale no-

stoftherapie om hypoxemie te corrigeren met soms 

verbetering van kwaliteit van leven, bestrijding van 

hoestklachten, soms diuretica bij rechtsfalen, palliatieve 

maatregelen ter bestrijding van dyspnoe, maar vooral ook 

counseling omtrent kwesties rond het levenseinde.

Kernpunten

• Een HRCT-scan is de hoeksteen van de klinische 

diagnostiek van een ILD.

• Een histologische diagnose bij pulmonale fibrose is 

mede van belang vanwege de prognose.

16.5.2   Extrinsieke allergische alveolitis

Door het inademen van organisch materiaal kan een aller-

gische alveolitis ontstaan. Zeer bekend zijn in dit kader de 

boerenlong, duivenmelkerslong, champignonkwekers-

long en luchtbevochtigerslong. Het ontstaan van de ziek-

te is afhankelijk van de mate van expositie, de grootte van 

de deeltjes, de aard van het materiaal en de eigenschappen 

van de gastheer. Het immunologische proces berust op 

een type III- en een type IV-reactie op antigeenexpositie. 

Zo is de schimmelsoort Micropolyspora faeni, die vooral op 

beschimmeld hooi voorkomt, de veroorzaker van de boe-

renlong, en zijn de gedroogde en verstoven fecesdeeltjes 

van duiven de veroorzaker van de duivenmelkerslong. 

Het klinische beeld kan gemakkelijk worden verward met 

griep. De typische klachten worden vooral door duiven-

houders niet altijd spontaan gemeld.

 De acute vorm van extrinsieke allergische alveolitis 

wordt gekenmerkt door een droge hoest, kortademigheid, 

algemene malaise en koorts, ongeveer vier tot zes uur na 

expositie. In deze fase zijn bij het lichamelijk onderzoek 

crepitaties te horen. Tegelijkertijd kunnen röntgenafwij-

kingen ontstaan met een vluchtig infiltratief karakter. Bij 

het longfunctieonderzoek vindt men een lage vitale ca-

paciteit en diffusiestoornissen. Een lage pO
2
 is een uiting 

van het ontstekingsproces in de alveoli.

 De meer chronische vorm presenteert zich als een 

ILD, sterk lijkend op een IPF (idiopathische pulmonale 

fibrose). Hierbij neemt de kortademigheid vooral bij in-

spanning zeer geleidelijk toe. Bij chronische extrinsieke 

alveolitis zijn doorgaans geen koortsreacties meer aanwe-

zig. Klinische verdenking en nauwgezet aanvullend on-

derzoek kunnen de doorslag geven voor de uiteindelijke 

diagnose.

 Bij de diagnostiek wordt verder vaak gebruikgemaakt 

van de bepaling van IgG tegen het verdachte antigeen. 

Een verhoogd gehalte aan antilichamen wijst op expositie 

en niet per definitie op een ziekteproces. Tevens kan een 

bronchoscopie worden verricht, waarbij een bronchoalveo-

laire lavage en transbronchiale biopsie worden uitgevoerd, 

eventueel na provocatie met het verdachte antigeen.
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16.5.4   Vasculitis

Ziekte van Wegener
De longen zijn vaak betrokken bij ziektebeelden die 

het gevolg zijn van vasculitis. De meest prevalente is de 

ziekte van Wegener, waarvan de oorzaak niet bekend is. 

De aandoening kenmerkt zich door een necrotiserende, 

granulomateuze arteriitis, onder andere in de bovenste en 

onderste luchtwegen, met onder meer chronische ontste-

kingen van de neus en neusbijholten, longafwijkingen en 

nierfunctiestoornissen.

Klachten en symptomen De klachten en symptomen wor-

den in het begin van de ziekte gekenmerkt door hoesten 

en kortademigheid. Daarnaast hebben veel patiënten 

met de ziekte van Wegener neus- en oogklachten. In een 

latere en meer agressieve fase van de ziekte ziet men ook 

algemene verschijnselen zoals koorts en gewichtsverlies. 

Hoesten en kortademigheid nemen in het beloop van de 

ziekte vaak in ernst toe en een enkele maal ontstaat (soms 

ernstige) hemoptoë door necrose van een pulmonale 

wegener-haard of alveolaire hemorragie. Een aantal pa-

tiënten presenteert zich met gewrichtsklachten en huidaf-

wijkingen. Ook een neuropathie of mononeuritis kan bij 

lichamelijk onderzoek worden gevonden.

Onderzoek Histologie. Voor het stellen van de diagnose kan 

een longbiopsie of een nierbiopsie worden overwogen. In 

het preparaat zijn aanwijzingen te vinden voor een vascu-

litis en een necrotiserende granulomateuze ontsteking. 

Bij een chronische neus- of neusbijholteontsteking kan de 

diagnose in een aantal gevallen worden bevestigd door de 

KNO-arts.

 Radiologie. De afwijkingen op de thoraxfoto kunnen 

sterk wisselen. Vaak zijn gebieden te zien met een vermin-

derde luchthoudendheid (infiltraten) en een enkele maal 

solitaire of multipele grote ronde verdichtingen, soms 

met holtevorming ten gevolge van necrose.

 Nierfunctieonderzoek. De nierfunctie is in 40% van de 

gevallen gestoord als gevolg van een nefritis.

 Laboratoriumonderzoek. Voor de diagnostiek is bepaling 

van de ANCA (antineutrofiele cytoplasmatische autoanti-

stoffen) van groot belang. De c-ANCA is meestal positief. 

Deze bepaling is zeer specifiek voor de ziekte van Wege-

ner.

Differentiële diagnose De differentiële diagnose is af-

hankelijk van de presentatie van de patiënt. De volgende 

aandoeningen kunnen worden overwogen:

 − infectie (tuberculose, aspergillose);

 − sarcoïdose;

 − longcarcinoom;

 − auto-immuunziekten (lupus erythematodes);

 − syndroom van Goodpasture;

 − geneesmiddelenovergevoeligheid met longinfiltraten.

duli komen meestal voor bij patiënten met seropositieve 

reumatoïde artritis die ook elders noduli hebben. De noduli 

verdwijnen soms spontaan. Een enkele maal ontstaat bij 

een reumapatiënt een alveolitis, die soms kan uitmonden in 

een interstitieel longbeeld (ILD). Een zeldzaam ziektebeeld 

bij reumatoïde artritis is een obliteratieve bronchiolitis. Dit 

beeld kan gemakkelijk worden verward met ernstig astma, 

omdat bij de patiënten ook een ernstige uitademingsstoor-

nis in de longfunctie bestaat. Opvallend is dat dit ziekte-

beeld in het geheel niet reageert op luchtwegverwijders 

en inhalatiecorticosteroïden. Patiënten met reumatoïde 

artritis die worden behandeld met anti-TNF-α hebben een 

sterk toegenomen infectiegevoeligheid, zowel voor virale 

en bacteriële verwekkers als ook voor mycobacteriële (tbc) 

en nog andere, meer zeldzame verwekkers.

Systemische lupus erythematodes
Bij SLE wordt een scala van interstitiële longafwijkingen 

gezien, variërend van een acute lupuspneumonitis tot een 

chronische diffuse interstitiële fibrose. Ook worden vaak 

dubbelzijdige pleura-afwijkingen gezien. Bij het vascu-

litisproces bij SLE zijn ook de longcapillairen betrokken. 

Bij SLE wordt een hoge incidentie van pulmonale infec-

ties gevonden.

Sclerodermie
Sclerodermie wordt gekenmerkt door verharding van de 

huid, in het bijzonder van de handen en het gelaat. In de 

meeste gevallen zijn diverse orgaansystemen bij de aan-

doening betrokken, waaronder de nieren, het hart en de 

longen. Daarbij staan interstitiële afwijkingen op de voor-

grond. Bij het CREST-syndroom – een vorm van scleroder-

mie met calcinose van de huid, het fenomeen van Raynaud, 

oesofageale motiliteitsstoornissen, sclerodactylie en telean-

giëctasieën – spelen daarentegen vasculaire afwijkingen een 

belangrijke rol; ze uiten zich onder andere in het zeer fre-

quent optreden van pulmonale arteriële hypertensie (PAH).

Therapie bij collageenziekten
Het doel van de behandeling van longafwijkingen als 

gevolg van een collageenziekte is het voorkómen van 

verdere fibrosering en blijvende schade aan het longpa-

renchym, waarbij wordt aangenomen dat de systemische 

inflammatie ook verantwoordelijk is voor de longbescha-

diging. De behandeling, in samenspraak met internist, 

immunoloog en reumatoloog, bestaat vrijwel altijd uit 

corticosteroïden, vaak aangevuld met andere medicamen-

ten met een immuunsuppressieve werking.

Kernpunten

• Bij de meest voorkomende collageenziekten (reuma-

toïde artritis, systemische lupus erythematodes, 

mixed connective tissue disease en sclerodermie) 

komen in 95% van de gevallen longafwijkingen voor.

• Anti-TNF-α-behandeling bij RA vergroot de infectie-

gevoeligheid, onder ander voor tuberculose.
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16.6  Sarcoïdose

De ziekte die tegenwoordig wordt aangeduid met ‘sarcoï-

dose’ werd in 1889 voor het eerst beschreven door de huid-

arts Besnier uit Parijs. Naderhand werden vergelijkbare 

afwijkingen beschreven door de Noorse arts Boeck, terwijl 

Schaumann de ziekte als eerste definieerde als systeem-

ziekte. Er zijn nog enkele andere eigennamen verbonden 

aan sarcoïdose, maar die worden tegenwoordig niet meer 

gebruikt.

 Sarcoïdose (of ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann) 

kan in alle organen en weefsels van het lichaam voor-

komen, soms geïsoleerd, maar in 90% van de gevallen is 

er long- en/of mediastinale betrokkenheid. Hoewel de 

ziekte dus al meer dan honderd jaar geleden voor het eerst 

werd beschreven, is de oorzaak niet bekend. De ziekte 

wordt gedefinieerd als een systeemziekte die wordt geka-

rakteriseerd door niet-verkazende granulomen met een 

verhoogde T-celactivatie in de aangetaste organen. De 

granulomen verdwijnen, fibroseren of blijven jarenlang 

aanwezig. De cellulaire opbouw van de granulomen bij 

sarcoïdose is vergelijkbaar met die van immunologische 

granulomen zoals die voorkomen bij andere ziekten, en 

lijkt op een normale immunologische respons op een anti-

geen. Er zijn aanwijzingen dat het ontstaan van de ziekte 

mede wordt bepaald door een genetische predispositie.

  Intermezzo 16.4 

Sarcoïdose veroorzaakt ‘vage’ klachten

Een 47-jarige vrouw vertelt dat ze sinds maanden bij 

het opstaan al doodmoe is. Ze heeft een lichte, niet-

hinderlijke kriebelhoest zonder sputumproductie. Bij 

navraag heeft ze geen gewrichtsklachten, huidafwij-

kingen of oogklachten. Aanvullend onderzoek levert 

het volgende op: normale thoraxfoto, licht restrictieve 

longfunctiestoornissen en een lichte stoornis in de dif-

fusiecapaciteit.

 In het histologisch preparaat van een longbiopsie 

dat verkregen is bij bronchoscopie, zijn niet-verkazen-

de granulomen te zien.

 Klinische diagnose: sarcoïdose.

Sarcoïdose komt vooral voor bij jonge mensen, heeft 

geen voorkeur voor een bepaald geslacht en verdwijnt of 

geneest spontaan in 80 tot 90% van de gevallen. Bij een 

relatief kleine groep patiënten echter blijven de klachten 

en (long)afwijkingen jarenlang en mogelijk zelfs het hele 

leven aantoonbaar, waarbij soms ernstige restrictieve maar 

ook obstructieve longfunctiestoornissen voorkomen.

 Sarcoïdose komt wereldwijd voor, waarbij de prevalentie 

wordt geschat op 10 tot 40 gevallen op 100.000 inwoners. 

Ongeveer 80% van de nieuwe ziektegevallen ziet men 

tussen het twintigste en veertigste levensjaar. De ziekte 

wordt vaak bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij röntgen-

Therapie De therapie van de ziekte van Wegener bestaat 

uit orale corticosteroïden en cyclofosfamide. De behande-

ling wordt mede bepaald door de hoogte van de ANCA-

spiegels.

Prognose De prognose van de ziekte van Wegener is goed: 

meer dan 80% van de patiënten overleeft de aandoening 

na langdurige behandeling. Wel bestaat een hoge reci-

diefkans van de ziekte, waarvoor opnieuw behandeling 

noodzakelijk is. Als gevolg van het gebruik van cortico-

steroïden en cyclofosfamide zal een aantal patiënten in de 

problemen komen door een (opportunistische) infectie.

Ziekte van Churg-Strauss
De ziekte van Churg-Strauss is verwant met de ziekte 

van Wegener en kan worden beschouwd als een vorm 

van vasculitis waarbij de necrotiserende granulomateuze 

ontsteking ontbreekt. Vrijwel altijd is er een voorgeschie-

denis van astma, meestal niet allergisch, maar wel met een 

eosinofilie. Op de thoraxfoto zijn vaak infiltraten te zien. 

Bij bloedonderzoek valt een extreme eosinofilie op. Vooral 

infiltratie van eosinofiele cellen in het myocard is berucht 

en kan aanleiding geven tot ritmestoornissen of pomp-

functiestoornissen. Er kunnen ook tekenen zijn van een 

mononeuritis. Als gevolg van een vasculitis in het maag-

darmkanaal kan gastro-enteraal bloedverlies optreden.

 Bij histologisch onderzoek van longweefsel worden 

verschijnselen van vasculitis gevonden, die echter ook 

in andere organen kunnen voorkomen. De p-ANCA is 

meestal positief.

 Bij de differentiële diagnose moeten naast de ziekte van 

Wegener de volgende aandoeningen worden overwogen:

 − astma;

 − eosinofiele longziekten;

 − auto-immuunaandoeningen.

De behandeling bestaat uit corticosteroïden in een hoge 

dosering.

Kernpunten

• c-ANCA is zeer specifiek voor de ziekte van 

 Wegener.

• Late onset astma en eosinofilie staan vaak in de 

voorgeschiedenis bij een churg-strauss-vasculitis.

Casuïstiek 

• Longbloedingen met respiratoire insufficiëntie bij 

Henoch-Schönlein-purpura

• Een jongen met churg-strauss-syndroom en trom-

bose samenhangend met eosinofilie

• De ziekte van Wegener bij 2 adolescenten
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Klachten en symptomen bij de chronische vorm
Bij de chronische vorm van sarcoïdose is vermoeidheid 

doorgaans de belangrijkste klacht. Bij longbetrokken-

heid is kortademigheid een gevolg van restrictieve en/of 

obstructieve longfunctiestoornissen en soms ook rechts-

reeks van hypoxemie bij diffusieproblemen. Uitgebreide 

interstitiële afwijkingen op de foto geven vaak opvallend 

weinig fysisch-diagnostische afwijkingen. Een enkele 

keer doen fijne inspiratoire crepitaties nog wel eens aan 

een klassieke longfibrose denken (figuur 16.32).

Niet zelden presenteert sarcoïdose zich alleen buiten de 

long. Plotse hartdood op jonge leeftijd wordt herhaal-

delijk in verband gebracht met een cardiale manifestatie 

van sarcoïdose. Uveïtis is eveneens een veelvoorkomende 

uiting. Ook neurosarcoïdose is niet zo heel zeldzaam.

Aanvullend onderzoek

Histologie Tot voor kort was voor het stellen van de diag-

nose het histologisch bewijs van een granuloom essenti-

eel. Geavanceerde HRCT-technieken maken in de juiste 

klinische context een deel van deze invasief verkregen 

histologie overbodig.

 De granulomen zijn vrijwel nooit verkazend, zoals 

bij tuberculose wel het geval is. Het vinden van een gra-

nuloom is echter niet bewijzend voor sarcoïdose, omdat 

onderzoek in het kader van keuringen. Onder de negroïde 

bevolking liggen de prevalentiecijfers aanzienlijk hoger en 

vaak verloopt de ziekte bij deze patiënten ook ernstiger.

Klachten en symptomen bij de acute vorm
Bij de acute vorm van sarcoïdose zijn er klachten over 

extreme vermoeidheid, temperatuurverhoging, ge-

wrichtspijnen vooral in de enkels, en huidafwijkingen die 

worden aangeduid met erythema nodosum (syndroom 

van Löfgren). Deze huidafwijkingen zijn rode, pijnlijke 

verhevenheden op de strekzijde van de onderbenen (geen 

granulomen!). Op een röntgenfoto van de thorax worden 

vaak dubbelzijdige mediastinale en hilaire lymfeklier-

vergrotingen gezien (figuur 16.31). Bij een uitgebreidere 

acute sarcoïdose komen ook afwijkingen in de perifere 

longvelden voor.

 Het klinische beeld is vaak klassiek, blust in enkele 

weken tot maanden uit en heeft een goede prognose. In de 

juiste klinische context is geen histologisch bewijs vereist 

voor het stellen van de diagnose.

 Het valt tot nu toe niet te voorspellen wie een chroni-

sche sarcoïdose zal krijgen.

Kernpunten

• Sarcoïdose komt vooral voor bij jonge mensen, 

heeft geen voorkeur voor een bepaald geslacht en 

verdwijnt of geneest spontaan in 80 tot 90% van 

de gevallen.

• Geavanceerde HRCT-technieken maken soms inva-

sief verkregen histologie voor de diagnose sarcoï-

dose overbodig.

Figuur 16.31 Sarcoïdose met vergrote hilusklieren. Figuur 16.32 Uitgebreide interstitiële afwijkingen bij lang 

bestaande sarcoïdose.
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Laboratoriumonderzoek Bij acute sarcoïdose kunnen de 

bloedbezinkingssnelheid en het immuunglobulinege-

halte duidelijk verhoogd zijn. Zelden wordt hypercalcië-

mie en wat frequenter hypercalciurie vastgesteld. Voor het 

bepalen van de ziekteactiviteit in het perifere bloed wordt 

ook wel het angiotensin-converting enzyme (ACE) gemeten. 

Dit enzym kan verhoogd aanwezig bij een actieve sarco-

idose, mogelijk door celactivatie in het longparenchym. 

Een verhoging van het ACE-gehalte is zeker niet specifiek 

voor sarcoïdose. Er zijn aanwijzingen voor een genetische 

component in het ACE-gehalte.

 Vooral bij de acute vorm van sarcoïdose worden fre-

quent geringe leverfunctiestoornissen gezien, met het 

patroon van een intrahepatische cholestase. Bepaling van 

de IL-2-receptor in serum is een relatief nieuwe marker 

van ziekteactiviteit, die zijn waarde in de kliniek nog 

moet bewijzen.

Elektrocardiografie Een enkele maal worden bij sarcoïdose 

op het ecg ritmestoornissen en geleidingsstoornissen 

gezien. In sommige klinieken wordt in de screening naar 

cardiale sarcoïdose, en vooral in verband met de ritme-

stoornissen, standaard een holter-ecg verricht.

Ernst van de ziekte en therapie
Voordat therapie wordt ingesteld, moet eerst worden 

overwogen of er sprake is van een actieve ziekte of dat 

men te maken heeft met een uitgeblust ziekteproces met 

functionele en röntgenologische restverschijnselen. In de 

tweede plaats moet worden overwogen of de klachten en 

symptomen van de patiënt duiden op activiteit van sarco-

idose of het gevolg zijn van een complicatie van de ziekte. 

Voorbeelden van complicaties van sarcoïdose zijn recidi-

verende infecties of bronchiëctasieën.

 Een goede behandelaar realiseert zich het systemisch 

voorkomen van deze ziekte, verricht derhalve een orgaans-

gewijze screening en komt het liefst in een multidiscipli-

naire benadering tot diagnosestelling en therapieadvies.

 In de vroege stadia van de ziekte treedt in 80 tot 90% 

van de gevallen spontane genezing op. De periode van 

herstel kan 2 tot 2,5 jaar duren; derhalve is in deze vroege 

stadia een afwachtend beleid vaak gerechtvaardigd. 

Zolang de longfunctie niet verslechtert en er geen extra-

pulmonale manifestaties zoals hypercalciëmie ontstaan, 

volstaat ook bij interstitiële longafwijkingen een afwach-

tend beleid.

 Klachten, en longfunctionele en röntgenologische 

afwijkingen, kunnen heel goed reageren op corticostero-

iden, die echter vaak niet meer ontwend kunnen worden, 

met alle bijwerkingen van dien. Het effect op lange ter-

mijn is zeer omstreden, vandaar dat voor verschillende 

organen inmiddels strenge aanbevelingen gelden alvo-

rens met therapie te starten. Vaak wordt een combinatie 

met alternatieven zoals methotrexaat aanbevolen. Van 

anti-TNF-α-therapie worden incidenteel spectaculaire 

resultaten gemeld.

granuloomvorming ook bij vele andere ziekten voorkomt. 

De patholoog zal zich in zijn conclusie, na het beoordelen 

van een biopt, beperken tot de opmerking dat de histolo-

gie goed kan passen bij het klinische vermoeden van sar-

coïdose, maar dat andere diagnosen niet uitgesloten zijn.

 Sarcoïdose en dus ook granulomen kunnen in alle or-

ganen (lever, hart enzovoort) en weefsels voorkomen. Het 

meest kenmerkend zijn de granulomen die bestaan uit 

een lokale verzameling mononucleaire epitheloïdcellen 

die kunnen samensmelten tot reuscellen, waarbij tevens 

lymfocyten, plasmacellen en fibroblasten kunnen voor-

komen. De cellulaire immuniteit bij patiënten met een 

actieve sarcoïdose is veranderd. Daardoor is de tuberculi-

nehuidreactie bij sarcoïdosepatiënten die in het verleden 

zijn besmet met tuberkelbacillen, negatief.

 De presentatie van sarcoïdose is zeer variabel en lijkt 

afhankelijk van geslacht en ras; een typisch klinisch beeld 

van deze ziekte bestaat niet. De diagnostiek richt zich al-

lereerst op het aantonen van niet-verkazende epitheloïde 

granulomen in weefsel. Omdat de longen vaak in het ziek-

teproces betrokken zijn en de diagnostische opbrengst 

(granulomen) van zowel slijmvlies- als van transbronchi-

ale biopten hoog is, is bronchoscopie een goede methode 

om histologisch bewijs te verkrijgen. Daarnaast kan bron-

choalveolaire lavage op grond van onder andere een ver-

hoogde CD4/CD8-ratio een sarcoïdose zeer waarschijnlijk 

maken.

 Zoals hierboven aangegeven, kunnen granulomen bij 

veel aandoeningen ontstaan; de bekendste ziektebeelden 

zijn:

 − tuberculose;

 − extrinsieke allergische alveolitis;

 − vasculitis (bijvoorbeeld ziekte van Wegener);

 − carcinomen, waarbij granulomen in het stroomgebied 

van de tumor kunnen voorkomen.

Beeldvormend onderzoek De afwijkingen bij röntgen-

onderzoek van de thorax kunnen zeer divers zijn. Van 

oudsher werd de therapie vastgesteld met behulp van een 

indeling in verschillende röntgenologische stadia, maar 

dit is inmiddels volledig achterhaald.

 Een HRCT kan diagnostisch zijn. In ieder geval geeft 

HRCT nauwkeurig aard en uitgebreidheid van de long-

afwijkingen aan, vele malen duidelijker dan met een con-

ventionele thoraxfoto. Een MRI kan aanwijzingen geven 

voor sarcoïdose in hersenen, spieren en botten, en heeft 

vooral een rol bij cardiale betrokkenheid.

 Vroeger werd met behulp van een galliumscan de mate 

van activiteit van sarcoïdose beoordeeld. Tegenwoordig 

lijkt ook onderzoek dat veel minder stralingsbelasting 

oplevert, zoals de positronemissietomografie (PET-scan), 

activiteitshaarden van sarcoïdose in het gehele lichaam 

(long, hart, hersenen) nauwkeurig te kunnen opsporen. 

Een positieve haard op de PET-scan kan leiden tot een 

plaats waar gebiopteerd kan worden.
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veroorzaken die gepaard gaan met een sterke eosinofilie 

en vluchtige infiltraten. Het bekendste voorbeeld hier-

van is Aspergillus fumigatus, die een allergische broncho-

pulmonale aspergillose (ABPA) kan veroorzaken.

 − Auto-immuunziekten. Bij enkele auto-immuunziekten 

zijn de longen betrokken. Indien dit tevens gepaard 

gaat met een eosinofilie, kan het ziektebeeld tot de 

eosinofiele longziekten worden gerekend.

 − Vasculitis. Ook een vasculitis kan gepaard gaan met 

eosinofilie en longinfiltraten; de ziekte van Churg-

Strauss is hiervan het bekendste voorbeeld.

Kernpunt

• Een eosinofiele pneumonitis is een beschrijvende 

term en geen diagnose.

Casuïstiek 

• Een jongen met churg-strauss-syndroom en trom-

bose samenhangend met eosinofilie

16.8  Zeldzame longparenchymafwijkingen

16.8.1   Lymfangioleiomyomatose (LAM)

Deze zeldzame ziekte wordt gekenmerkt door een 

woekering van atypische gladde spiercellen in het long-

parenchym, de luchtwegen en rond de lymfebanen, ge-

paard gaande met cystevorming in beide longen. Op een 

echogram van de buikorganen of op een CT-scan zijn ook 

retroperitoneaal vaak afwijkingen te zien (bijvoorbeeld 

renale angiomyolipomen). Gedacht wordt dat deze ziekte 

het gevolg is van een genetische ontwikkelingsstoornis die 

verwant is met tubereuze sclerose. Deze laatste aandoening 

wordt gekenmerkt door epilepsie en mentale achterstand.

 Lymfangioleiomyomatose komt alleen voor bij (jonge) 

vrouwen en is vaak progressief tijdens de zwangerschap. 

 Aan de ziekte moet worden gedacht bij jonge vrouwen 

met zowel kortademigheidsklachten en obstructieve 

longfunctiestoornissen als afwijkingen op de thoraxfoto. 

Pneumothorax, hemoptoë of chylothorax kan een eerste 

uiting zijn. De interstitiële afwijkingen met cystevorming 

op de HRCT worden dan of later pas zichtbaar. Na long-

transplantatie is terugkeer van de oorspronkelijke ziekte 

in de getransplanteerde longen beschreven.

Casuïstiek 

• Acute buikpijn en koorts bij een jonge vrouw als 

eerste verschijnselen van lymfangioleiomyomatose

Kernpunten

• Sarcoïdose is een systeemziekte met vele verschij-

ningsvormen.

• Het starten van corticosteroïdtherapie dient alleen 

op strikte indicatie te geschieden.

• Een multidisciplinair oog voorkomt orgaanblindheid.

Casuïstiek 

• Een man met koorts, gewrichtszwelling en nodulair 

erytheem

• Een man met een zwelling van beide kaakhoeken

• Succesvolle behandeling met infliximab van een 

patiënt met therapieresistente sarcoïdose

• Cardiale sarcoïdose: betere prognose door nieuwe 

diagnostiek en behandeling

• Afwijkingen in getatoeëerde huid: soms sarcoïdose

16.7  Eosinofiele longziekten

Een aantal zeldzame longziekten wordt gekenmerkt door 

eosinofilie in het perifere bloed, in het longparenchym, of 

beide. Bij al deze ziektebeelden komen op de thoraxfoto 

wisselende infiltraten voor. Een indeling op basis van 

pathofysiologie is niet eenvoudig te maken; de genoemde 

ziekten zijn ingedeeld op mogelijke oorzaken.

 − Idiopathisch. Een acute eosinofiele pneumonie gaat 

gepaard met infiltratieve afwijkingen, soms vluchtig 

van karakter, en met een klinisch beeld dat lijkt op een 

infectie. Als de afwijkingen geen duidelijke oorzaak 

hebben, wordt dit ziektebeeld ook wel aangeduid als 

löffler-syndroom. Het klinische beeld wordt bepaald 

door kortademigheid, een niet-productieve hoest en 

soms een hemoptoë. De meeste vormen zijn self limi-

ting; de afwijkingen verdwijnen binnen één tot twee 

weken. Enkele vormen zijn meer chronisch en worden 

ook wel aangeduid als hypereosinofiel syndroom. Bij 

deze vormen zijn ook meer orgaansystemen betrok-

ken, waarbij vooral de invasie van het hart door eosino-

fiele cellen levensbedreigend kan zijn.

 − Drug induced. Enkele eosinofiele pulmonale syndromen 

worden veroorzaakt door medicamenten. De longaf-

wijkingen als gevolg van medicijngebruik verdwijnen 

meestal binnen één tot twee weken na staken van het 

medicament. In de literatuur worden vele medicamen-

ten genoemd als oorzaak van een dergelijk ziektebeeld 

(www.pneumotox.com).

 − Parasitair. Een aantal parasitaire aandoeningen kan lei-

den tot een eosinofiel syndroom. Voorbeelden hiervan 

zijn schistosomiasis en Ascariasis-infecties.

 − Schimmels. Ook een aantal schimmels kan ziektebeelden 
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16.10  Longembolie

Bij een afsluiting door een bloedstolsel van de arteria 

pulmonalis, of van één van haar zijtakken, spreekt men 

van een longembolie (zie ook paragraaf 7.5). De embolus is 

meestal een losgelaten stolsel van een veneuze trombus in 

een been- of bekkenvene. Ook bij boezemfibrilleren kan 

vanuit het rechteratrium een longembolie ontstaan. Daar-

naast kan een embolus bestaan uit vet, vruchtwater, tu-

moren en parasieten. Dergelijke embolieën zijn zeldzaam 

en komen alleen voor onder speciale omstandigheden: 

vruchtwaterembolie bij solutio placentae, vetembolie na 

een trauma en parasieten na een (tropische) infectie.

 Een longembolie en diepe veneuze trombose zijn ui-

tingen van dezelfde ziekte (veneuze trombo-embolie). 

Zo worden frequent aanwijzingen voor een longembolie 

gevonden bij patiënten met diepe veneuze trombose, zon-

der dat zij symptomen hebben die in die richting wijzen. 

Omgekeerd worden bij patiënten met een longembolie 

vaak aanwijzingen gevonden voor diepe veneuze trom-

bose.

 Over het algemeen zal een afsluiting van een tak van de 

arteria pulmonalis niet leiden tot het afsterven van het 

weefsel in het stroomgebied, omdat dit gebied immers 

van bloed wordt voorzien uit de grote circulatie via de 

arteriae bronchiales.

 De klassieke symptomen zijn plotselinge dyspnoe, pijn 

op de borst bij een perifere embolus met pleuraprikke-

ling van de pleura parietalis, hemoptoë, tensiedaling en 

eventueel collaps. Vaak zijn de klachten en verschijnselen 

evenwel zeer aspecifiek (zie hoofdstuk 7). In een minder-

heid van de gevallen, wanneer er verschillende kleinere 

embolieën zijn, kunnen de klachten ook sluipender ont-

staan. De diagnose wordt in die gevallen vaak laat gesteld, 

met als gevolg soms blijvende schade die leidt tot pulmo-

nale hypertensie.

 Als een patiënt met een longembolie (tijdelijk) circu-

latieproblemen heeft, zal de bloeddruk in de arteriae 

bronchiales dalen, waardoor het longgedeelte waarin de 

embolie zich bevindt geïnfarceerd kan raken. In zeldzame 

gevallen kan in dit gedeelte daarna een infectie ontstaan.

 De hemodynamische effecten van longembolieën wor-

den vaak onderschat. De verhoogde afterload in het rech-

terventrikel door obstructie van het pulmonale vaatbed 

kan leiden tot rechterventrikeldilatatie, hypokinesie van 

het rechterventrikel en verplaatsing van het ventrikel-

septum waardoor het linkerventrikel onvoldoende wordt 

gevuld. Door de hypoxemie ontstaan vasoconstrictie 

en een verdere verhoging van de pulmonale weerstand. 

Door deze circulatoire veranderingen kan de systemische 

bloeddruk vrij abrupt dalen. In veel gevallen kan bij pre-

sentatie geen duidelijke oorzaak voor een longembolie 

worden gevonden. Ook de anamnese is vaak onbetrouw-

baar, omdat veel patiënten geen symptomen hebben die 

kenmerkend zijn voor een longembolie, zoals hemoptoë, 

pijn op de borst en plotselinge kortademigheid. Wel zijn 

16.8.2   Pulmonale langerhans-

celgranulomatose of histiocytose X

Pulmonale langerhans-celgranulomatose werd in het ver-

leden aangeduid met histiocytose X. De oorzaak van deze 

ziekte is niet bekend, maar gedacht wordt aan een niet goed 

afgewikkelde immuunrespons, waarbij langerhans-reuscel-

len betrokken zijn die in de monocyten- en macrofagenlijn 

thuishoren. De aandoening komt in verschillende organen 

voor, maar de voorkeursplaatsen zijn longen en skelet. De 

granulomen leiden tot een ernstige destructie van de lon-

gen, met uitgebreide holtevorming. Op een HRCT-scan ziet 

men een kenmerkend beeld met grote cysten in het longpa-

renchym. De ziekte wordt meestal gediagnosticeerd door 

de bevindingen op een thoraxfoto. Een pneumothorax als 

eerste ziekteverschijnsel leidt ook vaak tot de diagnose.

 De aandoening komt vooral voor bij rokers, maar moge-

lijk speelt ook expositie in bepaalde beroepen een rol. Er 

is een verhoogd risico op een maligniteit in de longen.

Kernpunt

• Emfyseem, lymfangioleiomyomatose en langer-

hans-celgranulomatose gaan gepaard met holte-

vorming en destructie van longweefsel.

16.9  Alveolaire aandoeningen

Een voorbeeld van een stapelingsziekte is pulmonale alveo-

laire proteïnose (PAP). Bij deze aandoening is een teveel aan 

surfactant in de alveoli aanwezig, waardoor stoornissen 

in het gastransport ontstaan. Bij de congenitale vorm gaat 

het om mutaties in de genen die coderen voor surfactant 

(proteïne B of C, of de bètaketen van de receptor voor het 

GM-CSF; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor).

 De ziekte geeft wolkige afwijkingen op de thoraxfoto 

en een kenmerkend beeld van crazy paving op een HRCT. 

Bij het laboratoriumonderzoek valt een verhoogd LDH-

gehalte op. De laatste jaren is bekend geworden dat de 

ziekte kan reageren op behandeling met GM-CSF. De 

spectaculaire longwassingen om de overmatige hoeveel-

heid surfactant uit te wassen, zijn hierdoor wat naar de 

achtergrond verdwenen.

 Bij alveolaire microlithiasis ziet men een typisch rönt-

genbeeld met kalkafzettingen in de alveoli. In de meeste 

gevallen hebben de patiënten weinig klachten.

 Het syndroom van Goodpasture wordt veroorzaakt door 

antilichamen gericht tegen basale membranen. Deze 

zeldzame ziekte wordt gekenmerkt door hemoptoë, kort-

ademigheid en alveolaire infiltraten op de thoraxfoto. Bij 

de klassieke vorm komen ook nierafwijkingen voor, maar 

de afwijkingen in de longen lopen niet altijd parallel met 

de afwijkingen in de nieren.
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de patiënten met een longembolie wordt een genetische 

afwijking gevonden, waardoor op z’n minst theoretisch 

een verhoogd risico op trombose en longembolie kan 

worden verondersteld. Pilgebruik geeft, ondanks de sterk 

verlaagde hormoondosering, nog altijd een verhoogd 

risico op een longembolie. De oestrogeenpillen van de 

tweede generatie (< 50 μg) hebben weliswaar een lager 

tromboserisico dan de (sinds de jaren zeventig niet meer 

gebruikte) eerste generatie 50+-pillen, maar verandering 

van het progestageentype in de anticonceptiva van de 

derde generatie (norgestimaat, desogestrel, norgestimaat) 

in plaats van het gebruikelijke levonorgestrel heeft weer 

geleid tot een viervoudige toename van het risico op een 

veneuze trombo-embolie.

 Hormoonsubstitutie ter behandeling van menopauzale 

klachten verhoogt eveneens het risico op een trombo-em-

bolisch proces. Tijdens de zwangerschap, maar vooral in 

het kraambed, met een nog extra verhoogd risico na een 

sectio caesarea, komen longembolieën frequenter voor 

dan daarbuiten.

 Een trombo-embolisch proces kan tevens een eerste 

uiting zijn van kanker. Vooral bij adenocarcinomen ziet 

men dit relatief vaak. In het algemeen is uitputtende diag-

nostiek naar een mogelijke tumor bij een patiënt met een 

trombo-embolisch proces niet zinvol als de belasting voor 

de patiënt en de kosten en het effect tegen elkaar worden 

afgezet. Een CT-scan van het abdomen en de thorax zou 

volgens eerste onderzoeken mogelijk wel effectief zijn bij 

het vroeg opsporen van nog behandelbare maligniteiten.

 Chirurgie wordt al lang als een risicofactor gezien voor 

het ontstaan van een embolie. Dit risico blijft verhoogd 

tot ongeveer een maand na operatie.

Klachten en symptomen
De symptomen van een longembolie zijn sterk afhan-

kelijk van de grootte van de afsluiting en worden bij het 

bestaan van enkele kleine longembolieën tevens bepaald 

door de snelheid waarmee de embolieën ontstaan. Kort-

ademigheid is de meest voorkomende klacht en tachyp-

noe het meest voorkomende symptoom. Een circulatoire 

collaps komt slechts zelden voor. Bij een acute grote 

longembolie wordt de patiënt meestal plotseling onwel; 

hij hoest en er is hemoptoë. De ademhaling is vaak snel 

en oppervlakkig, mede als gevolg van de pleurapijn. De 

lichaamstemperatuur is enkele dagen na het ontstaan 

van een longembolie meestal licht verhoogd en stijgt een 

enkele keer tot boven 38 °C.

 Kortademigheid, hemoptoë of pleurapijn is echter niet 

altijd aanwezig. Vooral bij recidiverende longembolieën 

kunnen deze verschijnselen geheel ontbreken en wordt 

de diagnose vermoed bij onbegrepen klachten over een 

geleidelijk toenemende kortademigheid bij inspanning of 

tekenen van pulmonale hypertensie gevolgd door rechts-

decompensatie.

 Door Wells et al. is een klinische beslisregel geïntrodu-

ceerd voor de diagnostiek van longembolieën. Voor een 

in de voorgeschiedenis onder meer van belang bedrust, 

operatie, zwangerschap, pilgebruik, overgewicht en de 

familieanamnese. Ook lange bus- of vliegreizen worden 

als risicofactor genoemd.

 Omdat de anamnese zo weinig typerend is voor een 

longembolie, is aanvullend onderzoek noodzakelijk om 

tot een definitieve diagnose te komen, dan wel de diag-

nose longembolie met zekerheid uit te sluiten. Dit is van 

belang als men bedenkt dat een onbehandelde longem-

bolie een mortaliteit kent van ongeveer 30%, terwijl een 

adequate therapie de mortaliteit terugbrengt tot vrijwel 

0%. Overbehandeling heeft op het eerste gezicht de voor-

keur omdat de mortaliteit daardoor sterk zou dalen, maar 

heeft als bezwaar dat het aantal bloedingscomplicaties zal 

toenemen en dat risico is alleen acceptabel als de diagnose 

met zekerheid is gesteld. Andere nadelen van overbehan-

deling zijn vooral de hoge kosten (trombosedienst).

 Een acute grote embolie leidt in veel gevallen tot een 

levensbedreigende situatie door het ontstaan van ernstige 

hypoxemie en/of ernstige rechtsbelasting van het hart, 

met circulatoire problemen.

Kernpunten

• Een longembolie en diepe veneuze trombose zijn 

uitingen van dezelfde ziekte (veneuze trombo-

embolie).

• Een onbehandelde longembolie kent een mortali-

teit van ongeveer 30%.

  Intermezzo 16.5 

Kortademigheid door chronische long-

embolieën

Een 38-jarige politieagent die regelmatig wordt inge-

zet bij de ME, merkt dat hij bij het joggen kortademig 

wordt. Inhalatie van salbutamol, dat zijn vrouw als on-

derhoudsmedicatie gebruikt, gaf geen verbetering. De 

klachten namen in enkele maanden langzaam in ernst 

toe. Bij fietsergometrie bleek een hypoxemie bij een 

voor leeftijd en lengte verminderde inspanningsto-

lerantie. Een nadien gemaakte CT-angio vertoonde 

 beiderzijds arteriële vullingsdefecten.

 Diagnose: chronische longembolieën.

Risicofactoren
In het algemeen zijn er drie situaties denkbaar die aan-

leiding kunnen geven tot een trombo-embolie, namelijk 

verandering van de samenstelling van het bloed, veran-

deringen van de stroomsnelheid en veranderingen van de 

vaatwand (trias van Virchow). De laatste jaren is een aantal 

genetische aandoeningen ontdekt die verantwoordelijk 

zijn voor een grotere stollingsneiging. Bij ruim 50% van 
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Een negatieve test sluit trombose echter niet uit. Als de 

echodoppler aanwijzingen laat zien voor een trombo-em-

bolisch proces, is daarmee de diagnose trombo-embolie 

gesteld en moet die als zodanig worden behandeld.

 CT-scan. Door de opkomst van verbeterde CT-technie-

ken (multi-detector spiraal-CT met contrast) is het de 

laatste tijd mogelijk de proximale en ook meer perifere 

takken van de arteria pulmonalis in beeld te brengen. 

Deze techniek is inmiddels zo verfijnd en kan in een zo 

korte scantijd worden verricht, dat pulmonalisangiografie 

steeds meer achterwege kan blijven (figuur 16.34). Een 

bijkomend voordeel van de huidige CT-scan is dat ook 

aantal kenmerken worden punten toegekend. Bij in totaal 

meer dan vier punten is er een hoge verdenking; zie het 

algoritme hierna. De volgende punten worden toegekend:

 − klinische tekenen van trombosebeen (minimale zwel-

ling en pijn bij palpatie): 3 punten;

 − longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diag-

nose: 3 punten;

 − hartfrequentie groter dan 100 slagen/minuut: 1,5 punt;

 − immobilisatie of operatie in vier voorafgaande weken: 

1,5 punt;

 − DVT of longembolie in voorgeschiedenis: 1,5 punt;

 − hemoptoë: 1 punt;

 − maligniteit (tot zes maanden na laatste behandeling, of 

tijdens palliatie): 1 punt.

Het lichamelijk onderzoek bij longembolieën is weinig 

specifiek en draagt meestal niet bij tot een definitieve 

diagnose. Een enkele keer is pleurawrijven te horen of 

zijn er tekenen van pleuravocht of rechtsbelasting. Uiter-

aard neemt het vermoeden van een longembolie sterk toe 

bij een diepe veneuze trombose aan de extremiteiten. In 

wezen is daarmee de diagnose trombo-embolie gesteld en 

moet deze als zodanig worden behandeld.

Kernpunten

• Een trombo-embolisch proces kan tevens een eer-

ste uiting zijn van kanker.

• Door Wells et al. is een klinische beslisregel geïn-

troduceerd voor de diagnostiek van longembolieën, 

die vooral nuttig is in combinatie met een D-

dimeerbepaling.

Diagnostiek
In tabel 16.11 zijn de aandoeningen vermeld die bij de dif-

ferentiële diagnose moeten worden betrokken.

Voor het stellen van de diagnose is aanvullende diagnos-

tiek noodzakelijk. Voor deze diagnostiek is door het 

Centraal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale Toet-

sing een aanbeveling opgesteld waarin een stappenplan 

voor aanvullend onderzoek is opgenomen (zie ook figuur 

16.33). Veel ziekenhuizen hanteren een stroomdiagram 

voor de diagnostiek van longembolieën. Een dergelijk 

diagram is afgeleid van de consensus en is vaak aangepast 

aan de mogelijkheden in het betreffende ziekenhuis. In 

2008 is de CBO-consensus herzien.

Perfusiescan. De perfusiescan heeft nog slechts beperkte 

waarde in de diagnostiek van longembolieën. Alleen bij 

een volstrekt normale thoraxfoto kan worden overwogen 

nog een perfusiescan te maken om een longembolie uit te 

sluiten.

 Echodoppler. Ultrageluidonderzoek van de beenvaten is 

zeer geschikt om trombose in de diepe venen op te sporen. 

Tabel 16.11  Differentiële diagnose bij een 
longembolie.

pneumonie of bronchitis

astma

exacerbatie van COPD

myocardinfarct

longoedeem

angst

aneurysma dissecans

pericardtamponnade

longkanker

primaire pulmonale hypertensie

ribfractuur

pneumothorax

costochondritis

spierpijn

verdenking op longembolie

klinische beslisregel (Wells)

longembolie

≤ 4 > 4

D-dimeer

≤ 500 > 500

geen longembolie

MDCT

Figuur 16.33 Algoritme voor diagnostiek bij de verdenking op 

longembolie (uit CBO-richtlijn Diagnostiek, preventie en be-

handeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preven-

tie van arteriële trombose, 2008).  

MDCT: multi-detector CT-scan.
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Verder onderzoek Bij een patiënt met pijn op de borst, 

kortademigheid of hemoptoë, bij wie ook gedacht wordt 

aan een longembolie, worden allereerst een thoraxfoto 

en een ecg vervaardigd. Tevens wordt een arteriële bloed-

gasanalyse uitgevoerd. Een thoraxfoto kan een aantal 

afwijkingen tonen die echter niet specifiek zijn voor een 

longembolie, zoals lokale atelectase, pleuravocht, hoog-

stand van het diafragma en een afwijkende vorm van de 

pulmonalisvaten. Ook een zekere mate van vaatleegte 

kan passen bij een longembolie. Op het ecg kunnen bij 

een longembolie veranderingen ontstaan met repola-

risatiestoornissen als gevolg van overbelasting van de 

rechterharthelft. Bij een beperkt aantal patiënten met 

een longembolie komen afwijkingen op het ecg voor: 

bij 15% is er een (in)compleet rechterbundeltakblok. Een 

normale arteriële bloedgasanalyse mag niet leiden tot 

het verwerpen van de diagnose longembolie. Bij een kli-

nische beslisanalyse lijkt een lage pO
2
 met een normale 

thoraxfoto wel een combinatie om het vermoeden van 

longembolie te wekken.

 Met behulp van echocardiografie kan de diagnose 

rechtsbelasting worden gesteld op basis van de grootte 

van het rechterventrikel, de bewegingen van het septum 

en de functie van de tricuspidalisklep. Tevens kan een 

schatting worden gemaakt van de druk in de arteria 

pulmonalis als er een tricuspidalisinsufficiëntie bestaat. 

Ook een onvoldoende respiratoire collaps van de vena 

cava inferior is een bewijs voor een verhoogde rechts-

belasting. Met echocardiografie kan de oorzaak van de 

rechtsbelasting niet worden opgespoord.

 Een lage pO
2
 in de arteriële bloedgasanalyse kan het 

gevolg zijn van een longembolie. Hiervoor is een aantal 

verklaringen.

 − Doordat de perfusie door sommige vaten afgesloten is, 

neemt de perfusie over andere vaten onevenredig toe. 

vaker een alternatieve diagnose voor de klachten en ver-

schijnselen van de patiënt kan worden gesteld.

 MRI. De plaats van MRI in de diagnostiek is nog niet 

duidelijk, maar lijkt veelbelovend.

 Flebografie van de benen. Dit röntgencontrastonderzoek 

wordt zelden of nooit gebruikt als aanvulling op echo-

doppleronderzoek voor de diagnostiek van trombose.

 D-dimeertest. Bij een trombo-embolie worden door 

endogene trombolyse meer D-dimeren ofwel fibrine-

splitsingsproducten gevormd, die met een snelle test 

zijn aan te tonen. Een normale waarde van D-dimeren (< 

500) pleit sterk tegen de aanwezigheid van een trombo-

embolie (bij een lage klinische verdenking – eventueel 

met behulp van gevalideerde klinische beslisregels – 

sluit een negatieve D-dimeertest een veneuze trombose 

met > 99% zekerheid uit). Een normale D-dimeertest 

bij een hoge klinische verdenking (wells-score > 4) sluit 

een embolie niet met voldoende zekerheid uit. Een ver-

hoogd gehalte aan D-dimeren is een dermate aspecifieke 

bevinding dat de diagnose trombo-embolie niet kan 

worden gesteld. Er is dan dus reden voor nader onder-

zoek.

 Pulmonalisangiografie was tot voor kort de gouden stan-

daard voor het aantonen of uitsluiten van een longembo-

lie. Het onderzoek kent geen hoge morbiditeit, maar kan 

in kleinere ziekenhuizen niet altijd worden uitgevoerd. 

In de nieuwste richtlijn is hiervoor door de komst van de 

multi-detector spiraal-CT nog maar weinig plaats.

Kernpunten

• Als de echodoppler aanwijzingen laat zien voor 

een trombo-embolisch proces, is daarmee de 

diagnose trombo-embolie gesteld en moet die als 

zodanig worden behandeld.

• Bij een lage klinische verdenking – eventueel met 

behulp van gevalideerde klinische beslisregels 

– sluit een negatieve D-dimeertest een veneuze 

trombose met > 99% zekerheid uit.

Figuur 16.34 a en b Op de CT-scan van de arteria pulmonalis is een ruiterembolus zichtbaar.

aorta ascendens
ruiterembolus

rechter
hoofdbronchus

aorta descendens

linker
hoofdbronchus

slokdarm

arteria
pulmonalis

vena cava

arteria
pulmonalis

BA
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Een classificatie van deze aandoening wordt gegeven in 

tabel 16.12. De laatste jaren komen effectieve geneesmid-

delen op de markt die de druk in de arteria pulmonalis 

kunnen verlagen. Hierdoor zal een aantal patiënten met 

een pulmonale hypertensie later worden getransplan-

teerd dan in het verleden.

Kernpunten

• Een normale arteriële bloedgasanalyse mag niet 

leiden tot het verwerpen van de diagnose longem-

bolie.

• De MDCT-scan heeft de (ventilatie-)perfusiescan 

grotendeels verdrongen bij de diagnose van long-

embolie.

Casuïstiek 

• Drie patiënten met massale longembolieën

• Dilemma’s rond de behandeling van patiënten met 

een centrale longembolie op de spiraal-CT-scan 

zonder tekenen van cardiogene shock

• Diepveneuze trombose in een amputatiestomp

Daarmee verslechtert daar uiteindelijk de oxygenatie.

 − Wanneer de druk in de arteria pulmonalis sterk op-

loopt, bestaat ook de mogelijkheid dat het foramen 

ovale opengaat, waardoor een rechts-linksshunt ont-

staat. Hierdoor komt onverzadigd bloed in de systemi-

sche circulatie en daalt de pO
2
.

Therapie
Bij een sterk vermoeden van een longembolie moet direct 

met de behandeling worden begonnen. Bij een grote em-

bolie met ernstige respiratoire en/of circulatoire bedrei-

ging begint men met medicijnen met een fibrinolytisch 

effect: vroeger streptokinase of urokinase, tegenwoordig 

rt-PA (recombinant-weefselplasminogeenactivator). In 

vrijwel alle protocollen en in de laatste grote klinische 

onderzoeken wordt rt-PA toegepast. De risico’s op bloe-

dingscomplicaties zijn bij deze therapie zeer groot en 

moeten worden afgewogen tegen de voordelen. In een 

aantal gevallen is behandeling met inotropica gewenst 

ter ondersteuning van het rechterventrikel. In het verle-

den werden grote embolieën in de acute fase wel chirur-

gisch verwijderd. Deze ingreep wordt door de opkomst 

van de therapie met trombolyse echter niet meer uitge-

voerd.

 Bij longembolieën zonder ventilatoire of circulatoire 

belemmeringen wordt begonnen met laagmoleculairge-

wichtheparine subcutaan. De behandeling wordt daarna 

voortgezet met orale anticoagulantia. Recent zijn deri-

vaten van heparine op de markt gebracht met een laag 

molecuulgewicht. Het voordeel van deze preparaten is 

dat subcutane toediening, een- tot tweemaal daags, leidt 

tot een goede ontstolling. Daarnaast is geen titratie meer 

noodzakelijk om het effect te monitoren, waardoor het 

gebruik veel eenvoudiger is in vergelijking met normale 

heparine intraveneus. Deze laagmoleculairgewichthepa-

rines hebben grotendeels de gewone (ongefractioneerde) 

heparine verdrongen.

 Longembolieën kunnen blijvende schade aanrichten en 

leiden tot rechtsdecompensatie. In geselecteerde gevallen 

kunnen longembolieën die aanleiding geven tot een chro-

nische rechtsbelasting, chirurgisch worden verwijderd 

(endarteriëctomie).

Profylaxe
De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de preventie 

van diepe veneuze trombusvorming in de perioperatieve 

periode en bij geïmmobiliseerde patiënten. Deze patiën-

ten worden meestal preventief behandeld met laagmole-

culairgewichtheparinepreparaten subcutaan.

Pulmonale arteriële hypertensie
Evenals bij een longembolie wordt bij een aantal andere 

ziekten in het beloop van de aandoening een verhoogde 

druk in de arteria pulmonalis gezien. Het rechterventri-

kel kan hierop reageren met een hypertrofie en nader-

hand een dilatatie, gevolgd door rechtsdecompensatie. 

Tabel 16.12  ‘Venetiaanse’ classificatie van 
pulmonale hypertensie.

pulmonale arteriële hypertensie (PAH):
 − idiopathisch
 − familiair
 − geassocieerd met bindweefselziekten, congenitale hartziekten, 

portale hypertensie, hiv, geneesmiddelen, drugs, toxische stoffen 
en andere factoren

 − significante veneuze en/of capillaire betrokkenheid

pulmonale hypertensie bij aandoeningen van de linkerharthelft:
 − aandoeningen van het linkeratrium of linkerventrikel
 − kleplijden

pulmonale hypertensie bij longlijden en hypoxemie:
 − chronisch obstructief longlijden (COPD)
 − interstitieel longlijden
 − slaapstoornissen, alveolaire hypoventilatie, chronische blootstelling 

aan grote hoogte
 − aangeboren afwijkingen/ontwikkelingsstoornissen

pulmonale hypertensie als gevolg van chronische trombotische en/of 
embolische processen:

 − trombo-embolische obstructie van proximale longarteriën
 − trombo-embolische obstructie van distale longarteriën
 − embolieën van de long (o.a. tumor, parasiet, vreemd lichaam, 

beenmerg)

diversen (miscellaneous):
 − sarcoïdose, langerhans-granulomatose, lymfangiomatose, sikkel-

cellen, compressie van de longvaten van buitenaf (o.a. door adeno-
pathie, tumor, fibroserende mediastinitis, stapelingsziekten)
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neusdruppels fysiologisch zout aangeraden. In zeldzame 

gevallen is het beloop van een bacteriële sinusitis ernstig; 

hoge koorts en andere alarmsymptomen zoals dubbel-

zien, bewustzijnsveranderingen en periorbitaal oedeem 

moeten doen denken aan orbitaflegmone, meningitis of 

sinus cavernosus tromboflebitis. Bij chronische sinusitis 

moet gedacht worden aan onderliggende oorzaken zoals 

systeemziekten of vasculitis. De KNO-arts kan, meestal na 

neusendoscopie en CT-onderzoek, besluiten een fysiolo-

gische endonasale chirurgische bijholte-ingreep (functio-

nal endoscopic sinus surgery; FESS) te verrichten.

Kernpunt

• Veel infecties van de bovenste luchtwegen worden 

aangeduid met een ‘verkoudheid’ of ‘griep’. Samen 

vormen deze aandoeningen de meest voorkomende 

aanleiding tot onnodig voorschrijven van antimi-

crobiële therapie.

Faryngitis en tonsillitis; epiglottitis
Als keelklachten op de voorgrond staan – bij faryngitis en 

eventueel tonsillitis – komen bacteriële verwekkers iets 

vaker voor, maar virale verwekkers vormen samen de be-

langrijkste groep van verwekkers. In 15% van de gevallen 

worden streptokokken groep A, C of G gevonden. Meestal 

is het ziektebeeld mild en treedt genezing spontaan op. 

Ook hier moeten alarmsymptomen aanleiding zijn om 

verder te kijken. Stridor (inspiratoir piepen), trismus 

(onvermogen de mond goed te openen) en koorts moeten 

in combinatie met keelpijn doen denken aan een periton-

sillair abces. Septische tromboflebitis van de halsvenen 

(syndroom van Lemierre) kan vanuit een keelinfectie ont-

staan; anaerobe micro-organismen (meestal Fusobacterium 

necrophorum) worden vanuit de v. jugularis naar de longen 

versleept, waardoor pneumonische infiltraten ontstaan. 

Ernstige stridor en speekselvloed door onvermogen tot 

slikken kunnen wijzen op epiglottitis, een ziektebeeld 

meestal veroorzaakt door Haemophilus influenzae; dit is een 

uiterst zeldzame ziekte op de kinderleeftijd geworden, 

die bij volwassenen nog weer minder vaak voorkomt. 

In de westerse wereld komen ernstige complicaties na 

streptokokkeninfecties in de keel, zoals reumatische hart-

ziekte en poststreptokokkenglomerulonefritis, zelden 

meer voor. Van de virale verwekkers komen rinovirussen 

en adenovirussen het meest voor. Influenza gaat vaak 

gepaard met koorts; bij jonge volwassenen moet een pri-

maire epstein-barr-virusinfectie overwogen worden. Vrij-

wel steeds ontstaan uitgebreide huidafwijkingen (rash) 

als deze patiënten met amoxicilline behandeld worden. 

Na orale seks kan in sporadische gevallen faryngitis door 

Neisseria gonorrhoeae (gonorroe) voorkomen. Door het lan-

delijke vaccinatieprogramma zijn in onze streken difterie 

(Corynebacterium diphtheriae), mazelen en kinkhoest (Borde-

16.11  Infecties van de luchtwegen en 
tuberculose

Infecties van de luchtwegen komen vaak voor, ook bij 

tevoren gezonde personen. De ernst van deze infecties kan 

variëren van mild, zoals bij een banale verkoudheid, tot 

levensbedreigend, zoals bij een pneumokokkenpneumo-

nie.

16.11.1   Infecties van de bovenste luchtwegen

Veel infecties van de bovenste luchtwegen (proximaal 

van de stembanden) worden – ook door patiënten – aan-

geduid met een ‘verkoudheid’ of ‘griep’. Samen vormen 

deze aandoeningen de meest voorkomende aanleiding 

tot onnodig voorschrijven van antimicrobiële therapie. 

De ziektebeelden worden meestal niet door bacteriën 

veroorzaakt, en als de genese bacterieel is, wegen de voor-

delen van antimicrobiële therapie meestal niet op tegen 

de nadelen.

Rinitis, rinosinusitis
Bij ‘verkoudheid’ of rinitis bestaan de klachten meestal 

uit waterige neusuitvloed, neusverstopping en niezen. 

Meestal is de oorzaak een virus, veelal uit de rinovirus-

groep. Ook adenovirussen, coxsackievirussen, influenza- 

en para-influenzavirussen, en het respiratoir syncytieel 

virus (RS-virus) kunnen dergelijke klachten veroorzaken. 

Bij slechts ongeveer 1% van de gevallen spelen bacteriën 

(streptokokken) een rol. Bij een acute virale bovenste 

luchtweginfectie zijn de neusbijholten bijna altijd betrok-

ken. De klachten worden gekenmerkt door een verstopte 

neus, pijn in het aangezicht, hoofdpijn die kan verergeren 

bij vooroverbuigen, en een purulente neusuitvloed. Daar-

naast kunnen patiënten met sinusitis koorts hebben, en 

pijn in de boventanden, malaise en hoestklachten. Bij ast-

mapatiënten die allergisch zijn voor inhalatieallergenen, 

komt sinusitis vaker voor. Door de allergische ontsteking 

en zwelling van het neusslijmvlies is de drainage van de 

bijholten belemmerd, waardoor micro-organismen zo-

als Haemophilus influenzae en Streptococcus pneumoniae zich 

kunnen vermeerderen. Een chronische sinusitis kan ook 

berusten op systeemaandoeningen zoals het immotieleci-

liasyndroom, cystische fibrose of de ziekte van Wegener.

 De therapie is gericht op vermindering van klachten; 

bij acute (rino)sinusitis is antimicrobiële therapie niet 

geïndiceerd. Eventueel kan voor korte tijd (ten hoogste 

een week) een decongestivum worden voorgeschreven; 

door het slijmvlies te laten slinken door lokale toediening 

van medicijnen met een sterk vasoconstrictieve werking 

(xylometazoline) wordt drainage en beluchting van de si-

nussen verbeterd. Bij subacute (4-12 weken) of chronische 

sinusitis (> 12 weken) worden, vooral in de patiëntengroep 

met een allergie, lokaal corticosteroïden gegeven als spray 

of als nevel. Stomen met heet water waaraan kamille is 

toegevoegd, is verlaten; tegenwoordig worden meestal 
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16.11.2   Influenza

Pathofysiologie en kliniek
Virale luchtweginfecties worden meestal overgebracht via 

gecontamineerde druppels uit mondholte of luchtwegen, 

maar ook orale overdracht door direct contact is mogelijk. 

Veel infecties komen het gehele jaar voor, maar influenza- 

en rinovirusinfecties zijn seizoensgebonden en komen 

vooral voor in de wintermaanden. Virusinfecties verlopen 

vaak subklinisch of met geringe klachten. Patiënten met 

een onderliggende luchtwegaandoening (astma, COPD 

of cystische fibrose) ondervinden dikwijls meer proble-

men dan gezonden, doordat de bronchusobstructie en 

de luchtwegreactiviteit toenemen. Virale infecties tasten 

gelijktijdig of na elkaar verschillende plaatsen in de 

luchtwegen aan. Slechts zeer zelden is het longparenchym 

bij de infectie betrokken. Een rinovirusinfectie uit zich 

meestal in een neusverstopping, waterige of mucoïde 

neusafvloed en een pijnlijke, opgezette keel. Heesheid 

en pijn achter het borstbeen zijn veelvoorkomende ver-

schijnselen. Een deel van de symptomen blijft beperkt 

tot keel, stembanden (heesheid) en trachea. Een dergelijk 

beeld wordt ook wel aangeduid met angina (keelontste-

king), laryngitis en tracheïtis. Hoesten is vaak een hinder-

lijk symptoom dat na een infectie soms wekenlang kan 

aanhouden. Het hoesten is meestal niet productief; na 

een infectie wordt het hoesten veelal geprovoceerd door 

temperatuurwisselingen, praten en expositie aan sigaret-

tenrook.

 Als de patiënt naast luchtwegklachten ook algemene 

verschijnselen heeft, zoals koorts, spier- en gewrichtspijn, 

spreekt men van griep; influenza A en B zijn de belang-

rijkste verwekkers. Infectie met seizoensgebonden influ-

enza A-virus geeft wereldwijd de meeste morbiditeit en 

mortaliteit, zowel bij kinderen als volwassenen, vooral 

boven de leeftijd van 60 jaar. Na een infectie scheidt de 

patiënt vanaf een dag voor de ziekteverschijnselen tot 

een week na het ontstaan van de ziekte viruspartikels uit. 

Vooral bij patiënten met verminderde afweer wordt het 

virus trager geklaard en deze personen kunnen dan ook 

langer besmettelijk blijven. Meestal is het ziektebeloop 

betrekkelijk mild met koorts, hoesten, keel- en spierpijn. 

Door de virale infectie raakt het respiratoire trilhaardra-

gende epitheel en daarnaast ook de lokale afweer in de 

lagere luchtwegen beschadigd, waardoor een bacteriële 

infectie kan ontstaan door bijvoorbeeld pneumokokken 

of stafylokokken. Vooral de stafylokok is berucht na een 

virale infectie, omdat de patiënt door dit micro-organis-

me levensbedreigend ziek kan worden.

 Na de pandemische verheffing van de seizoensgriep in 

1918 (Spaanse griep; influenza A/H1N1), 1957 (Aziatische 

griep: influenza A/H2N2) en 1968 (Hongkonggriep: influ-

enza A/H3N1) ontstond in de zomer van 2009 een nieuwe 

grieppandemie met het influenza A/H1N1-virus, dat het 

eerst in april 2009 in Mexico werd gezien. Bij een uitwis-

seling van genetisch materiaal (RNA) van verschillende 

tella pertussis) sterk teruggedrongen als oorzaak van keel-

ontsteking, maar de laatste jaren wordt kinkhoest weer 

wat vaker gezien. Mazelen komt slechts sporadisch voor; 

difterie komt in sommige gebieden van de voormalige 

Sovjet-Unie nog voor.

 In het merendeel van de gevallen is de behandeling 

symptomatisch of expectatief; de plaats voor antibiotische 

behandeling is beperkt. Een uitzondering vormen perso-

nen met immuunstoornissen en personen met aangebo-

ren afwijkingen van de hartkleppen of kunstkleppen; bij 

hen worden de richtlijnen voor antibiotische behande-

ling gevolgd. Hoge luchtwegobstructie met gevaar voor 

asfyxie kan zowel bij mazelen als difterie optreden. Gelet 

moet worden op stridor, vooral als die toeneemt. Bij maze-

len kan ook pneumonie ontstaan met respiratoire insuf-

ficiëntie. Naast ondersteunende behandeling (IC-opname, 

intubatie of tracheotomie, beademing) is antibiotische 

therapie gericht op complicerende bacteriële verwekkers 

belangrijk.

Acute laryngitis, tracheïtis
Laryngitis leidt tot heesheid, en bij ernstige vormen, 

vooral bij ernstig verlopende mazeleninfectie, tot stridor. 

Bij acute tracheïtis en bronchitis zijn hoest en sputum-

productie de belangrijkste klachten. Tracheïtis kenmerkt 

zich klinisch naast hoesten door pijn achter het borstbeen. 

Hoewel in de meeste onderzoeken geen verwekker wordt 

gevonden, gaat men ervan uit dat er doorgaans sprake is 

van een virale infectie. Vooral bij influenza treden er al-

gemene ziekteverschijnselen en koorts op. Soms is er een 

bacteriële oorzaak (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 

pneumoniae en Bordetella pertussis – kinkhoest). Zelfs dan 

is er geen dwingende noodzaak voor antimicrobiële be-

handeling; het beloop van kinkhoest wordt bijvoorbeeld 

nauwelijks veranderd door antimicrobiële therapie, door-

dat het toxine nog lang na het verdwijnen van B. pertussis 

de hoestprikkel veroorzaakt.

Kernpunt

• Ernstige stridor en speekselvloed door onvermo-

gen tot slikken kunnen wijzen op epiglottitis, een 

ziektebeeld meestal veroorzaakt door Haemophilus 

influenzae.

Casuïstiek 

• Een man met unilaterale recidiverende sinusitis

• Bacteriële tracheïtis als oorzaak van acute respira-

toire insufficiëntie bij 2 tieners

• Heesheid bij een tropenganger door infectie van de 

larynx met Histoplasma capsulatum
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Behandeling met inhalatiesteroïden of een korte 

prednis(ol)onstoot kan de toegenomen bronchiale hy-

perreactiviteit door een virale infectie verminderen. De 

dosering inhalatiecorticosteroïden kan worden verdub-

beld tot de klachten zijn verdwenen, of men kan beginnen 

met een prednisolonstoot. Het is van groot belang dat de 

patiënten goed geïnstrueerd zijn over de noodzakelijke 

maatregelen bij een virale infectie, zodat de bronchusob-

structie vroegtijdig wordt behandeld en ernstige exacer-

baties kunnen worden voorkomen.

 Bij patiënten met een volledig reversibele bronchusob-

structie is het systemisch toedienen van antibiotica tijdens 

een exacerbatie als gevolg van een virale luchtweginfectie 

niet noodzakelijk ter voorkoming van een secundaire 

bacteriële luchtweginfectie. Bij ernstige virale infecties of 

bij patiënten met een gestoord immuunsysteem die niet 

gevaccineerd zijn, kan men overwegen bij een influenza-

infectie in een vroeg stadium oseltamivir voor te schrij-

ven. Ook andere factoren, zoals epitheelbeschadiging en 

vermindering van de fagocytenfunctie, spelen een rol in 

de ontwikkeling van een secundaire bacteriële infectie. 

De meest voorkomende bacteriën zijn Haemophilus influ-

enzae, Streptococcus pneumoniae en Moraxella catarrhalis. Een 

Staphylococcus aureus-pneumonie na een influenza-infectie 

is berucht – zo snel mogelijk moet therapie tegen stafylo-

kokken worden ingesteld.

Kernpunt

• Secundaire bacteriële infecties na virale infecties 

kunnen dodelijk zijn. Dit geldt met name voor sta-

fylokokken.

16.11.3   Bronchitis

Acute bronchitis wordt gekenmerkt door een korte pe-

riode met hoesten en productie van al dan niet purulent 

sputum. De meeste patiënten zijn niet erg ziek en hebben 

geen koorts. De klachten kunnen voorkomen bij overi-

gens gezonde personen, en de verwekker is doorgaans 

viraal (zie paragraaf 16.11.2); een enkele keer maar wordt 

Mycoplasma pneumoniae of Chlamydophila pneumoniae 

aangetroffen. Veel ziekteperiodes die met de term acute 

bronchitis worden aangeduid, zijn eigenlijk exacerbaties 

van COPD zonder dat daarbij krachtig een microbiële 

verwekker aannemelijk te maken is. Vooral bij patiënten 

met COPD die tevens roken, komen exacerbaties voor die 

soms berusten op een bacteriële infectie. De luchtwegen 

kunnen gekoloniseerd zijn met potentieel pathogene 

micro-organismen zoals Haemophilus influenzae, Moraxella 

catarrhalis en Streptococcus pneumoniae. Bij patiënten die al 

jarenlang irreversibele longfunctiestoornissen hebben 

op basis van COPD, worden ook frequent Pseudomonas-

stammen gekweekt.

griepvirussoorten ontstaat af en toe een totaal nieuw gere-

assorteerd virus; men spreekt van antigene shift. Bij zo’n 

nieuw influenzavirus worden veel meer mensen ziek dan 

bij een seizoensgriepvirus dat slechts geringe afwijkingen 

ten opzichte van eerdere circulerende varianten vertoont; 

deze geringere veranderingen staan bekend als antigene 

drift. Op het moment van schrijven lijkt de ernst en het 

beloop van deze grieppandemie meer op de betrekkelijk 

mild verlopende pandemieën uit 1957 en 1968. Een mild 

beloop wil niet zeggen dat alle gevallen van griep gunstig 

verlopen; ook de seizoensgriep eist jaarlijks in Nederland 

extra dodelijke slachtoffers.

 Influenza is typisch gebonden aan het winterseizoen. 

Het klinische beeld is echter niet specifiek. De diagnose 

griep – of van een van de andere virale luchtweginfec-

ties, zoals mazelen – kan worden gesteld door serolo-

gische bepalingen, viruskweken en antigeendetectie, 

bijvoorbeeld met directe immunofluorescentie op 

materiaal afgenomen uit de neus-keelholte. Meestal 

wordt een neus-keelwatuitstrijk gebruikt; een neus-

spoeling is ook een goede methode om een groot scala 

van respiratoire virussen aan te tonen. Met moderne 

semi kwantitatieve multiplex PCR (polymeraseketting-

reactie) kunnen veel monsters tegelijkertijd worden 

getest op een grote reeks respiratoire virussen. Het 

aantal cycli tot het moment van signaaldetectie is een 

maat voor de hoeveelheid in het oorspronkelijke ma-

teriaal aanwezige viruspartikels. Bij een lage drempel 

(cycle threshold; CT-waarde) was in de luchtwegen een 

groter aantal kopieën van het genmateriaal aanwezig 

dan wanneer de CT-waarde hoog is.

Therapie
Bij een tevoren gezond individu is het beloop van griep 

gunstig; in de meeste gevallen zijn de symptomen in 1 à 2 

weken verdwenen, al blijven de hoestklachten soms lan-

ger bestaan.

 Al sinds de jaren zestig is het middel amantadine be-

schikbaar voor preventie en behandeling van influenza, 

maar als gevolg van bijwerkingen en resistentieontwik-

keling heeft het middel geen plaats in de behandeling, in 

tegenstelling tot neuraminidaseremmers. Deze stoffen 

remmen de activiteit van neuraminidase, waardoor de 

uitstorting van nieuwe viruspartikels uit de gastheercel 

afneemt. Tot deze middelen behoren oseltamivir en za-

namivir; ze werken tegen zowel influenza A als B. Beide 

middelen hebben weinig bijwerkingen, bekorten de ziek-

teduur één tot twee dagen en leiden tot een milder beloop 

van de ziekte. Voor het bereiken van een klinisch effect 

met deze middelen moet direct begonnen worden zodra 

de eerste ziekteverschijnselen zich voordoen. Het nadeel 

van zanamivir is dat het product alleen per inhalatie kan 

worden toegediend; het middel geeft helaas bronchusob-

structieve klachten en wordt daardoor vaak niet goed 

verdragen. Door één enkele puntmutatie kan volledige 

resistentie tegen bijvoorbeeld oseltamivir ontstaan.
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Bronchiëctasieën zijn vrijwel altijd gekoloniseerd met 

micro-organismen, zoals Haemophilus influenzae, Moraxella 

catarrhalis, Staphylococcus aureus of een Pseudomonas-stam.

 Frequent voorkomende symptomen zijn hoesten, dage-

lijkse productie van purulent sputum, kortademigheid, 

hemoptoë en pleurale pijn.

 De volgende oorzaken kunnen worden benoemd:

 − doorgemaakte longontsteking;

 − cystische fibrose;

 − primaire ciliare dyskinesie;

 − syndroom van Young;

 − allergische bronchopulmonale aspergillose;

 − immuundeficiënties;

 − reumatoïde artritis;

 − (recidiverende) aspiratie;

 − gastro-oesofageale reflux;

 − chronische sinusitis;

 − α
1
-antitrypsinedeficiëntie.

De diagnostiek bestaat allereerst uit beeldvormend on-

derzoek (hogeresolutie-CT) en sputumonderzoek. Het 

onderzoek kan daarna verder worden uitgebreid naar 

bovengenoemde oorzaken.

 De behandeling bestaat vooral uit antibiotische thera-

pie. Daarnaast is sputummobilisatie met fysiotherapeuti-

sche technieken belangrijk; het beste helpt om patiënten 

zich te laten inspannen, waarschijnlijk omdat daarbij 

automatisch grote teugvolumes zorgen voor bronchusver-

wijding en goede sputumklaring. Het voorschrijven van 

antibiotica kan beperkt worden tot periodes met toename 

van de sputumproductie en bij koorts; soms wordt geko-

zen voor continue supprimerende therapie. Inhalatieste-

roïden en bronchusverwijders worden ook vaak toegepast. 

In uitzonderingsgevallen kan chirurgie met verwijdering 

van een aangedaan longdeel verbetering geven.

Kernpunt

• Bronchiëctasieën ontstaan als gevolg van een ern-

stige ontsteking van de luchtwegen, vooral op de 

kinderleeftijd, en meestal als complicatie van kink-

hoest, mazelen of influenza.

Casuïstiek 

• Infectie met niet-tuberculeuze mycobacteriën bij 

2 patiënten met bronchiëctasieën

16.11.5   Pneumonie

Longontstekingen komen vaak voor en zijn nog altijd 

een belangrijke doodsoorzaak. Veel patiënten met een 

longontsteking worden thuis behandeld door hun huis-

Het RS-virus zorgt vooral bij de heel jonge kinderen ieder 

najaar voor veel ziekenhuisopnamen; het ziektebeeld is 

vooral dat van bronchiolitis. Het RS-virus kan, zoals ook 

humaan metapneumovirus, Bocavirus, adenovirussen, en-

terovirussen en Mycoplasma pneumoniae, mede oorzaak zijn 

van astma-exacerbaties bij kinderen. Kinderen die bij een 

virale infectie reageren met piepen op de borst, hebben 

in de meeste gevallen ouders met astma. Ook bij oudere 

COPD-patiënten zijn virale infecties vaak de oorzaak van 

een exacerbatie.

Casuïstiek 

• Een jongen met sluiering van de linker hemithorax

16.11.4   Bronchiëctasieën

Bronchiëctasieën zijn blijvende verwijdingen van de grote 

of kleine luchtwegen, meestal diffuus verspreid door de 

bronchiale boom, met een voorkeur voor de onderkwab-

ben (figuur 16.35). Een enkele keer zijn de bronchiëctasieën 

beperkt tot één longsegment of longkwab. Bronchiëcta-

sieën ontstaan als gevolg van een ernstige ontsteking van 

de luchtwegen, vooral op de kinderleeftijd, en meestal als 

complicatie van kinkhoest, mazelen of influenza. Ook door 

recidiverende ontstekingen op basis van afwijkingen aan 

de luchtwegen, zoals bij astma en cystische fibrose, kunnen 

zich bronchiëctasieën ontwikkelen. Lokale bronchiëcta-

sieën kunnen het gevolg zijn van een ontstekingsproces, 

bijvoorbeeld rond een corpus alienum, of door een stenose 

van een bronchustak door kliervergroting bij tuberculose.

Door vaccinatieprogramma’s, een verbeterde behandeling 

van astma en COPD en een agressieve behandeling van 

luchtweginfecties is het aantal patiënten met bronchiëcta-

sieën sterk afgenomen; bij jongeren worden ze nog zelden 

gediagnosticeerd.

Figuur 16.35 Hogeresolutie-CT-scan van bronchiëctasieën 

(pijlen).
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wordt een varicellazosterpneumonie gezien; een enkele 

maal wordt pneumonie door de seizoensinfluenza A ver-

oorzaakt of door een vogelinfluenzavirus. Herpessimplex-

pneumonie en cytomegaloviruspneumonie zijn beelden 

die vooral bij immuungecompromitteerden voorkomen. 

Varicellazosterviruspneumonie kan sporadisch optreden 

bij zwangeren die nooit als kind waterpokken hebben 

doorgemaakt. Het huidbeeld, met vesikels in verschil-

lende fasen, is kenmerkend.

 Bij een ziekenhuispneumonie – en pneumonie bij pa-

tiënten die in verpleeghuizen zijn opgenomen: health care 

associated pneumonia – is een gramnegatieve verwekker 

vaak de oorzaak van het ziektebeeld.

 Bij personen met gestoorde afweer hangt de verwek-

ker vaak af van de specifieke context; bij personen met 

hiv-infectie en een CD4-getal < 200/μl is bijvoorbeeld 

Pneumocystis jiroveci vaak de verwekker, evenals bij im-

muungesupprimeerde transplantatiepatiënten die geen 

Pneumocystis-profylaxe krijgen. Bij een nog veel lager 

aantal CD4-cellen kunnen ook zeldzamer verwekkers 

gevonden worden, zoals niet-tuberculeuze mycobacteriën 

en schimmels (Cryptococcus neoformans). Ongeacht het CD4-

getal moet bij personen afkomstig uit endemische gebie-

den ook altijd aan tuberculose gedacht worden. Soms zijn 

er dubbelinfecties; berucht is de combinatie van P. jiroveci 

en cytomegalovirus bij immuungecompromitteerden.

Kernpunt

• Pneumokokken, H. influenzae en M. pneumoniae 

zijn de meest voorkomende verwekkers van thuis 

ontstane pneumonie.

Klachten en symptomen 
De symptomen van een pneumonie ontstaan meestal 

binnen enkele uren en sporadisch binnen enkele dagen; 

de leeftijd van de patiënt evenals de verwekker kleuren 

mede het klinische beeld. Hoesten is in ongeveer 75% van 

de gevallen productief, vooral bij pneumokokkenpneu-

monie, en dan vooral als al enige dagen zijn verlopen. De 

koorts is hoog en gaat soms gepaard met koude rillingen. 

Vrijwel alle patiënten zijn kortademig en hebben (eenzij-

dige) pijn op de borst. Het hoesten is vaak pijnlijk, waar-

door niet altijd sputum wordt geproduceerd. Een enkele 

keer wordt bloed opgehoest. Een beperkt aantal patiënten 

heeft ook algemene symptomen zoals braken, diarree en 

spierpijn; extrapulmonale verschijnselen zouden vooral 

bij Legionella-pneumonie optreden, maar ook bij pneumo-

kokkenpneumonie kunnen zulke verschijnselen voorko-

men. Oudere patiënten zijn bij een pneumonie soms in 

de war, of zijn alleen verzwakt waarbij zij door de benen 

zakken. Hierdoor kan het beeld soms worden verward 

met een psychiatrisch of neurologisch ziektebeeld. Altijd 

moet gevraagd worden naar ziekten en omstandigheden 

arts en voor slechts een klein deel van de patiënten is een 

ziekenhuisopname noodzakelijk. De pneumokok (Strep-

tococcus pneumoniae) is de belangrijkste verwekker, en de 

pneumokokkenpneumonie vormt de grootste bedreiging 

bij kleine kinderen en ouderen.

 Longontsteking komt bij tevoren gezonde personen 

voor, maar vooral ook bij patiënten met een gestoorde 

afweer. Immunosuppressieve medicatie die wordt voor-

geschreven wegens reumatische aandoeningen of na een 

orgaantransplantatie, onderdrukt vooral de cellulaire 

afweer; dat is ook het geval bij hiv-infectie. Na chemothe-

rapie bij kanker dalen vooral de neutrofiele granulocyten 

(neutropenie), waardoor gramnegatieve infecties dreigen; 

bij langer bestaande neutropenie vormen schimmelinfec-

ties, vooral met Aspergillus, een bedreiging.

 Ten slotte kunnen pneumonieën ook in het ziekenhuis 

ontstaan; vooral patiënten die worden beademd kunnen 

pneumonie oplopen, vaak door gramnegatieve micro-or-

ganismen. Ook aspiratie wordt vaker gezien bij patiënten 

in het ziekenhuis.

 Bij een patiënt met een pneumonie moet altijd overwo-

gen worden of naast bovengenoemde kenmerken ook nog 

een andere onderliggende oorzaak speelt. Vooral als de 

behandeling niet aanslaat, moet gezocht worden naar een 

lokale afwijking in de luchtwegen (tumor, corpus alie-

num, COPD), of een afweerstoornis (chemotherapie, hiv); 

bij aspiratiepneumonie en longabces kunnen nog weer 

andere predisponerende omstandigheden (alcohol, drugs, 

slechte dentitie) een rol spelen.

Epidemiologie
In meer dan de helft van de gevallen van pneumonie die 

thuis begint, is de pneumokok de verwekker bij patiënten 

die tevoren niet ziek waren (community acquired pneumo-

nie). H. influenzae en M. pneumoniae zijn daarna de meest 

voorkomende verwekkers van thuis ontstane pneumonie. 

In meer dan de helft van de gevallen wordt de verwekker 

niet met zekerheid vastgesteld, mede doordat veel patiën-

ten voor opname al op voorschrift van de huisarts gestart 

zijn met antibiotica.

 Mycoplasma-infecties komen in kleine epidemieën voor-

al in de wintermaanden voor.

 Een Legionella-infectie komt in Nederland sporadisch 

voor; hieraan moet gedacht worden als een patiënt be-

smette waterdruppels kan hebben geïnhaleerd. In 1999 

heeft zich onder bezoekers van een bloemententoonstel-

ling in Noord-Holland een grote epidemie voorgedaan 

met veel slachtoffers. In de meeste gevallen die zich daar-

na hebben voorgedaan, werd geen bron van besmetting 

gevonden. Coxiella burnetii (Q-koorts) wordt overgedragen 

via besmette barende dieren – met name jonge geiten. 

Naar aanleiding van een grote uitbraak van gevallen in 

Noord-Brabant in 2009 is de overheid actief geworden in 

de bestrijding bij besmette bedrijven.

 Een viruspneumonie is een relatief zeldzaam ziekte-

beeld bij mensen met een normale afweer. Zeer zelden 
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nie is deze test altijd aangewezen. De sneltest is alleen 

goed gevoelig voor serotype 1 – het meest voorkomende 

serotype bij Legionella pneumoniae-pneumonie. Ook bij 

pneumokokkenpneumonieën worden nu dergelijke snel-

tests ingezet; de bijdrage in de diagnostiek is echter nog 

beperkt.

 PCR. De laatste jaren komen tests beschikbaar die ge-

bruikmaken van de polymerasekettingreactie. Gegevens 

over de klinische bruikbaarheid ontbreken echter nog.

Kernpunt

• Een scherp begrensde lobaire pneumonie wordt 

vooral gezien bij pneumokokkenpneumonie en 

Legionella-pneumonie, maar de radiologische beel-

den zijn onvoldoende specifiek.

Pleurapunctie. Is pleuravocht aanwezig, dan kan voor het 

vaststellen van empyeem en van de verwekker een pleura-

punctie worden uitgevoerd. Hiervan kan een gramkleu-

ring worden gemaakt en een kweek worden ingezet. Bij 

een pneumokokkenpneumonie heeft men de beschikking 

over een antigeenbepaling die van waarde kan zijn. Som-

mige verwekkers zijn berucht moeilijk aan te tonen in 

pleuravocht, zoals tuberculose.

 Bronchoscopie. Voor het verkrijgen van materiaal voor 

bacteriologisch onderzoek kan een bronchoscopie worden 

verricht. Bij een bronchoalveolaire lavage wordt het aan-

gedane longdeel tot op alveolair niveau gespoeld met fysi-

ologisch zout voor onderzoek. Een dergelijk onderzoek is 

alleen onder bijzondere omstandigheden geïndiceerd; dit 

zal bij immuungecompromitteerde patiënten vaker het 

geval zijn.

Aanvullend onderzoek
Een aantal onderzoeken kan worden uitgevoerd om de 

ernst van de pneumonie vast te stellen:

 − een arteriële bloedgasanalyse geeft informatie over de 

mate van hypoxemie (pO
2
) en alveolaire hypoventilatie 

(pCO
2
). Daarnaast kan door het vaststellen van de pH 

een indruk worden verkregen over de stoornissen van 

het zuur-basenevenwicht als gevolg van de longfunc-

tie- of de circulatiestoornissen;

 − een hoog ureum- en een laag natriumgehalte in het 

bloed zijn risicofactoren voor mortaliteit;

 − een leukocytengetal < 4 of > 20 × 199/l duidt op een zeer 

ernstige infectie.

Complicaties
Bij een ernstige pneumonie kunnen de volgende compli-

caties ontstaan:

 − respiratoire insufficiëntie;

 − adult respiratory distress syndrome (ARDS);

 − sepsis met orgaanfalen zoals nierinsufficiëntie;

die als risicofactor voor het ontstaan van een pneumonie 

van belang zouden kunnen zijn.

 Een patiënt met een pneumonie is vrijwel altijd ernstig 

ziek, heeft hoge koorts en tachypneu. Hij is meestal cya-

notisch en oudere patiënten ontwikkelen in de loop van 

de opname vaak een delier. Een enkele maal is een herpes 

labialis te zien. Bij percussie is soms een demping aan de 

aangedane zijde hoorbaar. De verdere verschijnselen die 

passen bij een infiltraat met open bronchus zijn versterkte 

bronchofonie, versterkte fluisterstem en bronchiaal ade-

men. In een vroege fase zijn nogal eens inspiratoire crepi-

taties hoorbaar.

 Bij een pneumonie kunnen ook verschijnselen worden 

gevonden die wijzen op pleuravocht, zoals demping en 

een verminderd ademgeruis.

Onderzoek
Thoraxfoto. Bij een pneumonie is een verminderde lucht-

houdendheid van longdelen te zien, klassiek zonder vo-

lumeverlies. De afwijkingen beperken zich niet altijd tot 

één kwab en ‘typische’ afwijkingen, die bij een bepaalde 

bacteriële verwekker horen, zijn er niet; lobaire pneumo-

nie wordt vooral gezien bij pneumokokkenpneumonie en 

Legionella-pneumonie, maar de klinische en radiologische 

beelden tonen veel overlap.

 Sputumonderzoek en sputumkweek. In Nederland is het 

gebruikelijk een grampreparaat te onderzoeken, aange-

vuld door een kweek en een resistentiebepaling. Vooral 

in de Amerikaanse literatuur wordt aan het sputumon-

derzoek veel minder waarde gehecht. Een extra moeilijk-

heidsgraad bij de interpretatie van het onderzoek is dat 

het sputum verontreinigd kan zijn met keelflora of dat 

de luchtwegen reeds eerder gekoloniseerd waren en het 

gekweekte micro-organisme niet de oorzaak is van het 

ziekteproces. Een Legionella-kweek moet apart worden 

aangevraagd omdat er een aparte voedingsbodem nodig 

is. Vanaf de derde dag kan de kweek positief worden.

 Directe immunofluorescentie op sputum om Legionella aan 

te tonen kan binnen enkele uren worden verricht. De 

beoordeling vraagt echter speciale voorzieningen in het 

microbiologisch laboratorium.

 Bloedkweek. Bij ernstig zieke patiënten is een bloed-

kweek aan te raden om een zekere diagnose te verkrijgen, 

maar de opbrengst valt vaak tegen. Vooral bij pneumo-

kokkenpneumonieën zijn de bloedkweken regelmatig 

(tot 20%) positief.

 Serologie. Van een aantal micro-organismen kan in het 

beloop van het ziekteproces een stijging in de antili-

chaamconcentratie worden vastgesteld, waardoor een 

mogelijke verwekker is aan te geven. Voorbeelden zijn 

virussen (zoals influenza), Chlamydophila, Mycoplasma, 

pneumokokken en Legionella. Een serologische bepaling 

heeft een beperkte waarde, omdat de definitieve uitslag 

pas na weken beschikbaar is.

 Urine-antigeentest. Deze test wordt gebruikt voor snelle 

Legionella-diagnostiek; bij ernstig verlopende pneumo-
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Kernpunt

• Een community acquired pneumonie ontstaat 

buiten het ziekenhuis en kan zich openbaren tot 72 

uur na opname in een ziekenhuis.

Bij het verrichten van een lichamelijk onderzoek zijn de 

aandachtspunten van tabel 16.15 van belang.

Bij belangrijke comorbiditeit en als patiënten tijdens 

behandeling achteruitgaan, is verwijzing naar een zie-

kenhuis aangewezen. Bij opname is het afnemen van 

materiaal voor diagnostiek een vereiste. Het verdient 

aanbeveling ten minste twee bloedkweken in te zetten, 

een grampreparaat van het sputum te bekijken, sputum te 

kweken en bloed af te nemen voor serologisch onderzoek, 

het liefst vóór het begin van de behandeling. Bij matig 

ernstige en ernstige pneumonie moet steeds een Legionel-

la-sneltest uitgevoerd worden.

 Bij het onderzoek van de patiënt met een community 

acquired pneumonie dient een risico-inschatting te wor-

den gemaakt over het beloop van het ziektebeeld. Deze 

risico-inschatting – met behulp van de PSI (pneumonia se-

verity index), of de AMBU-65-score (ademhalingsfrequen-

tie, mentale toestand, bloeddruk, ureum en leeftijd > 65 

 − metastatische infecties: meningitis, osteomyelitis, 

artritis enzovoort;

 − longabces;

 − empyeem.

Differentiële diagnose
Een pneumonie kan worden overwogen op basis van het 

klinische beeld, het lichamelijk onderzoek en röntgenaf-

wijkingen. Andere afwijkingen die kunnen worden over-

wogen bij een patiënt met verschijnselen die passen bij 

een pneumonie, zijn:

 − longinfarct;

 − een systeemziekte zoals sarcoïdose, ziekte van Wegener 

of een auto-immuunziekte, hoewel deze beelden vaak 

veel sluipender verlopen;

 − maligniteit zoals bronchuscarcinoom, alveolairecel-

carcinoom of lymfangitis carcinomatosa; ook deze 

beelden verlopen minder acuut, tenzij een (obstructie)-

pneumonie als complicatie ontstaat;

 − immunologische afwijkingen zoals bij allergische 

alveolitis of overgevoeligheidsreactie als gevolg van 

medicijngebruik;

 − bestralingsreactie;

 − decompensatio cordis.

Indeling
De plaats waar de longontsteking is ontstaan, thuis of 

in het ziekenhuis, en het onderliggende lijden zijn van 

invloed op de microbiële oorzaken van de pneumonie. Op 

grond van deze overweging is de volgende indeling ge-

maakt die behulpzaam kan zijn bij de therapiekeuze:

 − community acquired pneumonie;

 − ziekenhuispneumonie; hieronder tevens begrepen: 

health care associated pneumonia;

 − aspiratiepneumonie;

 − pneumonie bij de immune compromised host.

Community acquired pneumonie Kliniek. Een community 

acquired pneumonie wordt gedefinieerd als een acute 

infectie van het longparenchym die gepaard gaat met 

koorts, kortademigheid, hoesten met of zonder sputum-

productie en/of verscherpt ademgeruis met of zonder 

crepiteren over de longen, pleurapijn, verwardheid en 

een leukocytose. Nieuwe afwijkingen op de thoraxfoto 

als gevolg van een verminderde luchthoudendheid van 

het longparenchym zijn het doorslaggevende criterium. 

Een community acquired pneumonie ontstaat buiten het 

ziekenhuis en kan zich openbaren tot 72 uur na opname 

in een ziekenhuis. De meest voorkomende verwekkers 

staan vermeld in tabel 16.13; bevindingen bij anamnese en 

lichamelijk onderzoek die enige steun kunnen geven om 

welke verwekker het gaat, staan in tabel 16.14.

Tabel 16.13  Belangrijkste verwekkers van 
community acquired pneumonie 
(CAP) bij patiënten opgenomen in het 
ziekenhuis.

verwekker frequentie van isolatie bij 
community acquired pneumonie 
in Nederland 

Streptococcus pneumoniae 27-38%

Haemophilus influenzae 2-8%

Moraxella catarrhalis 1%

Staphylococcus aureus 1%

Legionella pneumophila 0-2%

Enterobacteriaceae 0-2%

Mycoplasma pneumoniae 4-6%

Chlamydophila pneumoniae, 
Chlamydia psittaci

3-6%

Coxiella burnetii 0-3%

influenza A/B,  
para-influenzavirus

4-7%

andere virussen 3-4%

Mycobacterium tuberculosis 0-1%

geen verwekker aangetoond 38-45%
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 − leeftijd > 65 jaar;

 − chronische ziekten (COPD, diabetes mellitus, chroni-

sche nierinsufficiëntie, chronische leverinsufficiëntie, 

hartfalen);

 − voorafgaande ziekenhuisopname (< 1 jaar);

 − aspiratie;

 − veranderd of verminderd bewustzijn;

 − postsplenectomie;

 − alcoholabusus en/of ondervoeding;

 − ademfrequentie > 30/min;

 − diastolische RR < 60 mmHg of systolische RR < 90 

mmHg;

 − lichaamstemperatuur > 38,3 °C;

 − extrapulmonale infectie (bijvoorbeeld meningitis, 

artritis);

 − leukocyten < 4,0 × 109/l of > 30 × 109/l of neutrofielen 

< 1,0 × 109/l;

 − Hb < 5,6 mmol/l;

 − creatinine > 1110 mmol/l of ureum > 7 mmol/l;

 − PaO
2
 < 8 kPa (60 mmHg) of PaO

2
 > 6,7 kPa (50 mmHg; 

bij kamerlucht);

 − aanwijzingen voor orgaandisfunctie en/of sepsis (me-

tabole acidose, trombopenie, stollingsstoornissen);

jaar)- bepaalt waar de behandeling dient plaats te vinden 

(thuis, op de verpleegafdeling of op de intensive care). 

Risicofactoren die bij CAP gerelateerd zijn aan hogere 

mortaliteit en toename van complicaties:

Tabel 16.14  Bevindingen van anamnese en lichamelijk onderzoek die mogelijk een associatie hebben met 
bepaalde verwekkers van CAP.

bevindingen van anamnese en lichamelijk onderzoek mogelijke verwekker

leeftijd > 65 jaar Streptococcus pneumoniae

inhalatie gecontamineerd water (heetwatertanks < 70 °C, airconditioners) Legionella pneumophila

contact met dieren (m.n. geiten en schapen) Coxiella burnetii

verblijf in opvangtehuizen voor daklozen, of gevangenissen Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis

contact met siervogels (papagaai, kanarie), pluimvee Chlamydia psittaci

werken in gezondheidszorg, verslaafdenzorg; reizen en werken in 
derdewereldlanden

Mycobacterium tuberculosis

reizen naar
 − midden en zuiden van de VS; Zuid-Amerika; sub-Sahara Afrika
 − zuidwesten van de VS
 − Zuidoost-Azië

Histoplasma capsulatum
Coccidioides immitis
Pseudomonas pseudomallei

comorbiditeiten
 − postinfluenza; diabetes
 − COPD

 − bronchiëctasieën

 − alcoholisme; aspiratie; slecht gesaneerde dentitie

 − sikkelcelanemie

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella 
catarrhalis
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas 
aeruginosa
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, gramnegatieve en 
anaerobe micro-organismen
Streptococcus pneumoniae, anaerobe micro-organismen

lichamelijk onderzoek
 − erythema nodosum
 − riekend sputum, periodontitis
 − myringitis bullosa
 − erythema multiforme
 − erythema gangraenosum
 − encefalitis, cerebellaire ataxie

Mycobacterium tuberculosis, Chlamydophila pneumoniae
anaerobe micro-organismen, Actinomyces spp.
Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens
Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila

coma, insult anaerobe micro-organismen, polymicrobiële infectie

Tabel 16.15  Lichamelijk onderzoek patiënt met CAP.

locatie aandachtspunten

algemeen bewustzijn: helderheid – verwardheid of agitatie, 
lichaamskleur: cyanose – bleekheid – roodheid 
– icterus 

hemodynamiek, 
hydratie

polsfrequentie, ritme, bloeddruk, turgor, 
bevochtiging slijmvliezen

hoofd-halsregio foetor ex ore. gebitsstatus, farynxbogen, tonsillen, 
aspect slijmvliezen, lymfadenopathie 

hart tonen, ritme, souffles

longen ademfrequentie, adempatroon (diep, 
oppervlakkig), coördinatie borst-buikademhaling, 
percussie, auscultatie, bronchofonie, 
stemfremitus; let vooral op links-rechtsverschil

buik inspectie, auscultatie, palpatie, percussie

extremiteiten rash, petechiën, oedeem, roodheid, gewrichten
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toepasbaar. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor 

Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de Stichting 

Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) hebben richtlijnen 

opgesteld voor de behandeling van buiten het zieken-

huis ontstane pneumonie. De richtlijnen geven aan wat 

het beleid is wanneer de verwekker bekend is, en wat 

de empirische therapie is bij onbekende verwekker (zie 

figuur 16.36). De antibiotische keus wordt mede bepaald 

door de ernst van het ziektebeeld. Bij patiënten met 

een hoge risicoscore op overlijden (PSI-klasse 4-5, tabel 

16.16; of AMBU-65 2-4, tabel 16.17) of een ernstig beloop, 

wordt een bètalactamasepreparaat gecombineerd met 

een chinolon of macrolide. In meer dan 30% van de ge-

vallen wordt in de loop van de opname van patiënten 

die worden behandeld voor een pneumonie, de diagnose 

pneumokokkenpneumonie gesteld, maar veel vaker wordt 

die diagnose vermoed. In de meeste gevallen daalt de 

temperatuur bij een pneumokokkenpneumonie binnen 

24 uur na de eerste antibiotische gift.

Een opname op een intensivecareafdeling wordt aanbe-

volen bij een ernstige community acquired pneumonie 

indien een of twee van de major criteria of twee tot drie 

van de minor criteria aanwezig zijn.

Major criteria:

 − noodzakelijkheid van beademing;

 − toename van infiltratieve afwijkingen met circa 50% of 

meer binnen 48 uur;

 − septisch shock of behoefte aan vasopressoren gedu-

rende ten minste 4 uur;

 − afgenomen diurese (< 20 ml/uur) of acute nierinsuf-

ficiëntie. 

Minor criteria:

 − ademfrequentie > 30/min;

 − PaO
2
/FiO

2
 < 33,3 kPa (250 mmHg);

 − bilaterale of multilobaire pneumonie;

 − systolische bloeddruk < 90 mmHg en diastolische 

bloeddruk < 60 mmHg.

 − X-thorax: infiltraat > 1 kwab, holtevorming, snelle 

toename infiltraten en pleuravocht;

 − noodzaak tot beademing.

Kernpunt

• Bij het onderzoek van de patiënt met een commu-

nity acquired pneumonie dient een risico-inschat-

ting te worden gemaakt over het beloop van het 

ziektebeeld. Dat kan behulpzaam zijn bij de keuze 

over wel of niet opnemen.

Antimicrobiële therapie moet liefst binnen 4 uur en in 

elk geval binnen 8 uur na opname in het ziekenhuis 

worden gestart bij patiënten met een pneumonie. Bin-

nen dat tijdsbestek is het doorgaans niet mogelijk om 

zekerheid te hebben over de verwekker. De keuze van 

de empirische antibiotische medicatie hangt af van het 

klinische beeld, een eventueel onderliggende aandoe-

ning, de eerste laboratoriumuitslagen en soms van het 

resultaat van het sputumonderzoek. Geregelde herbe-

oordeling binnen 24-48 uur is belangrijk. De verwek-

kers met het ernstigste risico op ongunstig beloop zijn 

S. pneumoniae en L. pneumophila, en in sporadische geval-

len S. aureus.

 Voor het antimicrobiële beleid voor de behandeling 

van een community acquired pneumonie zijn er grote 

internationale verschillen die worden veroorzaakt door-

dat resistentie bij veelvoorkomende verwekkers sterke 

regionale verschillen vertonen. In Nederland is de pneu-

mokok nog vrijwel altijd gevoelig voor penicilline, maar 

dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Spanje en in 

sommige gebieden in het Verenigd Koninkrijk niet het 

geval. Het is daarom belangrijk om bij de therapiekeuze 

rekening te houden met penicillineresistente pneumo-

kokken bij personen die recent hebben gereisd buiten 

de landsgrenzen. Richtlijnen zijn dus niet mondiaal 

community acquired
pneumonie

niet verbeterd < 48 uur:

switch amoxicilline naar
 doxycycline of macrolide

risico op Legionella (recente reis 
buitenland; epidemie; 
falen bètalactamase):

bètalactamase plus chinolon
 of macrolide of moxifloxacine

geen verhoogd risico
 op Legionella:

amoxicilline of penicilline IV

mild  

PSI: 1-2; AMBU-65: 0-1

oraal amoxicilline of 
doxycycline

matig ernstig 

PSI: 3-4.
AMBU-65: 2

ernstig 

PSI: 5
AMBU-65 > 2

IC-opname

IV

bètalactamase plus chinolon
 of macrolide of moxifloxacine

Figuur 16.36 Empirische antimicrobiële therapie (vereenvoudigd schema ontleend aan de SWAB-richtlijn).
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recent verbleven in landen met een hoge prevalentie peni-

cillineresistente S. pneumoniae: dosis penicilline verhogen 

tot 6 dd 2 ME of ceftriaxon 1 dd 2000 mg.

 De antibiotische therapie bij een bekende verwekker bij 

een community acquired pneumonie is vermeld in tabel 

16.18.

Bij COPD-patiënten met een longontsteking wordt in het 

sputum regelmatig Haemophilus influenzae of Moraxella ca-

tarrhalis gevonden, maar de luchtwegen van deze patiën-

ten zijn ook vaak met deze bacterie gekoloniseerd als er 

geen pneumonie is. Ook kunnen COPD-patiënten drager 

van de pneumokok in de mond-keelholte zijn; dit maakt 

de interpretatie van deze kweekuitslagen lastig.

 Van de macroliden kan alleen erytromycine IV toege-

diend worden; flebitis treedt vaak op. Pneumokokken zijn 

helaas niet altijd meer gevoelig voor macroliden. In de 

wintermaanden, wanneer veel influenza voorkomt, moet 

altijd aan de mogelijkheid van stafylokokkenpneumonie 

worden gedacht bij opname van een patiënt met long-

ontsteking. Dit zeldzame ziektebeeld verloopt in korte 

tijd zeer ernstig en leidt soms binnen 24 uur tot de dood. 

Indien een stafylokokkenpneumonie wordt overwogen of 

tot de mogelijkheden behoort, is het wenselijk in elk geval 

(flu)cloxacilline te geven. Slechts zelden wordt een thuis 

verworven pneumonie veroorzaakt door een gramnega-

tieve bacterie zoals Klebsiella pneumoniae. Mocht dit micro-

organisme of vergelijkbare verwekkers worden gevonden, 

dan moet worden overwogen of er wellicht sprake is van 

een aspiratiepneumonie.

 Naast de antimicrobiële therapie moeten ook andere 

aspecten bij de behandeling aandacht krijgen. Veel pa-

tiënten kunnen slecht drinken en zijn bij opname gede-

hydreerd; regelmatig treden elektrolytstoornissen op, die 

Kernpunten

• Vooral bij personen die recent hebben gereisd bui-

ten de landsgrenzen is het belangrijk om rekening 

te houden met penicillineresistente pneumokok-

ken.

• In de meeste gevallen daalt de temperatuur bij een 

pneumokokkenpneumonie binnen 24 uur na de 

eerste antibiotische gift.

Vroegtijdige causale therapie bij infectie met Legionella 

spp. vermindert de mortaliteit. Het is daarom wenselijk 

om een patiënt met ernstige CAP te behandelen met em-

pirische combinatietherapie die gericht is tegen zowel S. 

pneumoniae als Legionella spp. Bij patiënten met CAP die 

Tabel 16.16  De pneumonia severity index (PSI) 
voorspelt sterfte en bepaalt empirische 
antimicrobiële therapie en indicatie 
voor opname op de afdeling of de 
intensive care.

PSI toegekende punten

man leeftijd (jaren) in punten

vrouw leeftijd (jaren) in punten –10

verpleeghuisbewoner +10

onderliggende ziekten:
 − maligniteit
 − leverziekte
 − hartfalen
 − cerebrovasculaire ziekte
 − nierziekte

+30
+20
+10
+10
+10

lichamelijk onderzoek:
 − verwardheid
 − ademfrequentie > 30/min
 − systolisch bloeddruk < 90 mmHg
 − temperatuur < 35 °C of > 40 °C
 − polsfrequentie > 125/min

+20
+20
+20
+15
+10

aanvullend onderzoek:
 − arteriële pH < 7,35
 − ureum > 11,0 mmol/l
 − Na < 130 mmol/l
 − glucose > 14,0 mmol/l
 − Ht < 30% 
 − PaO2 < 8 kPa (60 mmHg) 
 − pleuravocht

+30
+20
+20
+10
+10
+10
+10

totaal* * onderverdeling van klassen 
(de te verwachten mortaliteit 
volgens Fine et al.)

klasse 1 geen score berekend 0,1%

klasse 2 < 70 punten (0,6%)

klasse 3 71-90 punten (0,9%)

klasse 4 91-130 punten (9,3%)

klasse 5 > 130 punten (27%)

Tabel 16.17  AMBU-65: ademhalingsfrequentie, 
mentale toestand, bloeddruk, ureum 
en leeftijd > 65 jaar. Kerncriteria: 
ademhalingsfrequentie ≥ 30/min; 
mentale toestand bij presentatie 
(recent ontstane desoriëntatie in 
persoon, plaats of tijd); bloeddruk 
systolisch < 90 mmHg en/of diastolisch 
≤ 60 mmHg; ureum > 7 mmol/l; leeftijd 
≥ 65 jaar.

aantal criteria 
aanwezig

score AMBU-65 voorspelde 30-da-
genmortaliteit (%)

geen 0 0,7

1 1 3,6

2 2 13

3 3 17

4 4 41,5

5 5 57

Engelse afkorting van AMBU-65 is CURB-5; zie Lim et al.
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vooral met behulp van de complementbindingsreactie en/

of het aantonen van IgM-antilichamen tegen Mycoplasma 

pneumoniae. De behandeling bestaat uit toediening van 

een macrolide (bijvoorbeeld erytromycine) of tetracycline 

(doxycycline of minocycline).

 De Legionella-pneumonie werd het eerst herkend in 1976 

tijdens een conferentie van veteranen in Philadelphia. De 

overdracht van de gramnegatieve bacterie vindt plaats 

door het inademen van gecontamineerde waterdruppels 

tijdens het douchen of via luchtbevochtigers in aircon-

ditioners. De ziekte komt meestal in kleine epidemieën 

voor, bijvoorbeeld tijdens vakanties wanneer men in een 

hotel verblijft waar het douchewater onvoldoende is ver-

hit. Een enkele maal treedt de infectie op bij een immune 

compromised host. Patiënten met een Legionella-infectie kun-

nen ernstig ziek worden en hebben behalve symptomen 

van een pneumonie vaak ook andere (extrapulmonale) 

klachten, zoals buikpijn, diarree en braken.

 Het beloop van psittacose of ornithose is meestal subkli-

nisch of lijkt op een virale luchtweginfectie. De sympto-

men kunnen bestaan uit hoofdpijn, een niet-productieve 

hoest en soms ontwikkelt een besmetting zich tot een 

pneumonie, in enkele gevallen in combinatie met hepa-

titis en meningitis. Opvallend is de relatieve bradycardie 

gecorrigeerd moeten worden. Daarnaast kan hypoxemie 

en bronchusobstructie aanwezig zijn; patiënten kunnen 

verder septisch zijn of respiratoir insufficiënt. Extra zuur-

stof, behandeling van bronchusobstructie en fysiothera-

pie gericht op sputumdrainage zijn essentiële onderdelen 

van de behandeling.

 Bij de behandeling van een patiënt met pneumonie is 

het belangrijk na te gaan of de infectie primair is of het 

gevolg van een lokale beschadiging van het bronchus-

slijmvlies, van een bronchusobstructie, of een complicatie 

van een onderliggende aandoening, of verminderde weer-

stand.

 Infecties met Mycoplasma pneumoniae komen vooral voor 

bij adolescenten en volwassenen. De klachten lijken sterk 

op een virale luchtweginfectie met een niet-productieve 

hoest, koorts, algemene malaise, en ook systemische 

verschijnselen die sterk lijken op griep, met onder meer 

spier- en gewrichtspijnen. In een aantal gevallen zijn 

ook afwijkingen op de thoraxfoto te zien. De besmetting 

komt, net als bij virale infecties, tot stand door drup-

peloverdracht, meestal in kleine epidemieën om de drie 

of vier jaar. Evenals bij virale infecties betreft het hier 

een primaire infectie die bij iedereen kan voorkomen. 

De diagnose kan soms worden gesteld op kweken, maar 

Tabel 16.18  Antibiotische therapie bij bekende verwekker.*

verwekker oraal intraveneus

S. pneumoniae 1. amoxicilline
2. feneticilline
3. macrolide of doxycycline*

1. penicilline G
2. amoxicilline
3. 2e of 3e generatie cefalosporine of 4e generatie chinolon*

H. influenzae
bètalactamase negatief

1. amoxicilline
2. macrolide of doxycycline*

1. amoxicilline
2. 2e of 3e generatie cefalosporine*

H. influenzae
bètalactamase positief

1. amoxicilline-clavulaanzuur
2. doxycycline of macrolide*

1. amoxicilline-clavulaanzuur
2. 2e of 3e generatie cefalosporine*

Legionella spp. 1. fluorochinolon
2. azitromycine of claritromycine
3. doxycycline

1. fluorochinolon
2. erytromycine

M. pneumoniae, C. psittaci, C. pneumoniae 1. doxycycline
2. macrolide

1. doxycycline
2. macrolide

S. aureus (non-MRSA) 1. flucloxacilline
2. amoxicilline-clavulaanzuur
3. 1e generatie cefalosporine

1. flucloxacilline
2. amoxicilline-clavulaanzuur
3. 1e generatie cefalosporine
4. vancomycine ± aminoglycoside of rifampicine*

P. aeruginosa 1. ciprofloxacine 1. ceftazidim
2. ciprofloxacine

K. pneumoniae 1. amoxicilline-clavulaanzuur
2. trimethoprim/sulfamethoxazol

1. amoxicilline-clavulaanzuur
2. 2e of 3e generatie cefalosporine
3. trimethoprim/sulfamethoxazol

C. burnetii 1. doxycycline 1. doxycycline

anaerobe bacteriën# 1. amoxicilline-clavulaanzuur
2. clindamycine
3. metronidazol

1. amoxicilline-clavulaanzuur
2. clindamycine
3. metronidazol

* bij penicillineallergie; # doorgaans polymicrobieel. 
Opgesteld met behulp van SWAB- en NVALT-richtlijnen.
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aangezien voor de verwekker van de pneumonie. Meestal 

wordt echter een bronchoalveolaire lavage (‘longwassing’) 

verricht, omdat deze techniek een groter longvolume kan 

bemonsteren, en daarmee iets gevoeliger en zeker goed-

koper is dan de protected brush.

 Therapie. De behandeling van deze pneumonieën be-

staat bij een onbekende verwekker uit het toedienen van 

cefalosporinen van de tweede en derde generatie (bijvoor-

beeld cefuroxim driemaal 0,75-1,5 g i.v.), vaak in combi-

natie met een aminoglycoside (meestal tobramycine of 

gentamicine).

 Respiratoire infecties met gramnegatieve bacteriën 

(vooral pneumonieën) komen vaak voor op intensive-

careafdelingen. Ze moeten op een andere manier worden 

behandeld dan de community acquired pneumonieën. 

De meest geïsoleerde gramnegatieve bacteriën zijn E. 

coli, Proteus spp., Klebsiella spp. en non-fermenters zoals 

Pseudomonas spp. en Acinetobacter spp. De antibiotische 

therapie heeft, zeker in eerste instantie, een vrij breed 

werkingsspectrum. Bij infecties door andere micro-

organismen dan Pseudomonas spp. bestaat de behandeling 

uit cefuroxim of een penicilline met een minder smal 

spectrum (piperacilline, ticarcilline), gecombineerd met 

een aminoglycoside. Pseudomonas-infecties zijn vaak mede 

het gevolg van de open verbinding met de keelholte door 

intubatie, intratracheale afzuiging van secreet (broncho-

scopie), uitdroging van slijmvlies en luchtbevochtiging. 

De behandeling bestaat meestal uit een cefalosporine van 

de derde generatie (ceftazidim) of een penicilline met 

Pseudomonas-dekking (piperacilline). Het toevoegen van 

een aminoglycoside in combinatie met een cefalosporine 

of penicilline is omstreden. Enerzijds wordt gewezen op 

het feit dat het spectrum voor gevoeligheid daarmee veel 

zekerder is; anderzijds worden aminoglycosiden liever 

vermeden vanwege de bij deze patiënten vaak al bedreig-

de of fluctuerende nierfunctie. (NB: de vaak irreversibele 

gehoorschade is een minstens even ernstige bijwerking.) 

Omdat wetenschappelijk bewijs voor de meerwaarde van 

aminoglycosidetoevoeging ontbreekt, wordt als alterna-

tief wel een chinolon zoals ciprofloxacine, dat intraveneus 

kan worden toegediend, of levofloxacine toegevoegd. 

Waarschijnlijk kunnen aminoglycosiden gedurende 

korte tijd veilig worden gegeven, mits de nierfunctie 

nauwlettend bewaakt wordt. Het werkingsspectrum is 

vooral gericht tegen gramnegatieve bacteriën, inclusief 

Pseudomonas. Respiratoire infecties met multiresistente 

micro-organismen (Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. en 

meticillineresistente stafylokokken) zijn vooral een pro-

bleem bij patiënten die gedurende langere tijd op inten-

sivecareafdelingen worden verpleegd. Naast isolatie en 

hygiënische maatregelen moet een adequate antibiotische 

therapie worden ingesteld op geleide van de kweekresul-

taten en de prevalentie van microbiële resistentie in het 

ziekenhuis. In ieder ziekenhuis is een antibioticacommis-

sie die op basis van surveillancekweken en resistentiepa-

tronen protocollen maakt en die regelmatig bijwerkt.

die bij patiënten met een ornithose kan worden gevon-

den. De verwekker is Chlamydia psittaci. De besmettings-

bron wordt gevormd door uitwerpselen van vogels. De 

diagnose kan worden gesteld door serologisch onderzoek, 

kweken of antilichaamdetectie. De behandeling bestaat 

uit toediening van een macrolide (bijvoorbeeld erytromy-

cine) of een tetracycline (doxycycline of minocycline).

 Q-koorts. Een infectie met Coxiella burnetii behoort tot de 

zoönosen. De overdracht vindt plaats via inademing van 

besmette deeltjes afkomstig van grote huisdieren, dat wil 

zeggen schapen en geiten. De ernst van de infectie kan 

variëren van subklinisch tot een ernstiger pneumonie. De 

diagnose wordt gesteld met behulp van serologisch on-

derzoek. De behandeling bestaat uit doxycycline; macroli-

den zijn ook werkzaam.

 Grieppneumonie. De griep die tijdens het winterseizoen 

rondgaat, verloopt meestal mild. Sporadisch kan zich 

een ernstige pneumonie ontwikkelen waardoor zelfs 

tevoren gezonde personen kunnen overlijden. Ook kan 

zich een complicerende bacteriële pneumonie ontwik-

kelen; meestal door S. pneumoniae, soms door S. aureus. Bij 

reizigers terugkerend uit de tropen of van het zuidelijke 

halfrond kan griep ook gedurende onze zomermaanden 

ontstaan. Sterke blootstelling aan aviaire griepvirussen 

kan sporadisch bij mensen een heel ernstig verlopende 

grieppneumonie veroorzaken. Tijdige behandeling met 

een neuramidaseremmer (oseltamivir) kan het beloop 

gunstig beïnvloeden.

 Varicellazosterpneumonie wordt behandeld met aciclo-

vir; bij cytomegalovirusinfectie is ganciclovir of eventueel 

foscarnet aangewezen.

Kernpunt

• Infecties met Mycoplasma pneumoniae komen voor-

al voor bij adolescenten en volwassenen.

Ziekenhuispneumonieën Kliniek. Vooral op intensivecare-

afdelingen komen longontstekingen frequent voor (zie 

ook paragraaf 6.11). In vrijwel alle gevallen zijn gramnega-

tieve bacteriën de verwekkers. De diagnostiek en behan-

deling zijn dan ook allereerst op deze groep verwekkers 

gericht. Voor een goede diagnostiek en behandeling is 

nauw overleg tussen de clinicus en de arts-microbioloog 

belangrijk.

 Het kweken van bloed, sputum en urine is een voor-

waarde alvorens met een (andere) antibiotische therapie 

wordt begonnen. Als men bij een patiënt een afwijking op 

de röntgenfoto ziet die doet denken aan pneumonie, maar 

de patiënt geeft geen sputum op, kan met bronchoscopie 

materiaal voor bacteriologische diagnostiek worden ver-

kregen. Bij bronchoscopie kan gebruikgemaakt worden 

van de protected brush-techniek om te voorkomen dat mate-

riaal uit de orofarynx in de long wordt gebracht en wordt 
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cine. Aminoglycosiden kunnen kortdurend toegevoegd 

worden totdat kweekresultaten bekend zijn. Corticostero-

iden en bronchusverwijders zijn alleen geïndiceerd als de 

aspiratie leidt tot een bronchusobstructie.

 Longabces. Een abces in de longen komt regelmatig voor. 

De volgende oorzaken kunnen worden overwogen:

 − aspiratie (vaak mengflora, waarin ook anaeroben);

 − bepaalde micro-organismen: S. aureus, K. pneumoniae, 

streptokokken, M. tuberculosis;

 − necrose van longparenchym door een longembolie.

Doordat aspiratie de meest voorkomende oorzaak is van 

een longabces, worden deze abcessen het meest frequent 

aangetroffen in de longdelen die in liggende houding het 

laagst gelegen zijn (posterior segment van de rechterbo-

venkwab, apicale segmenten van de onderkwabben). Bij 

aspiratie ontstaat een ontstekingsproces met necrose van 

het longweefsel en holtevorming.

 De verschijnselen als gevolg van een abces zijn hou-

dingsafhankelijke sputumproductie en een riekende 

ademhaling (anaeroben). Andere symptomen bij een long-

abces zijn koorts, zweten, gewichtsverlies en pijn op de 

borst als gevolg van pleuraprikkeling; vaak treedt perfo-

ratie op naar de pleura, waardoor empyeem kan ontstaan. 

Bij röntgenonderzoek wordt een typisch beeld gezien (zie 

figuur 16.37).

Therapie. De microbiële flora bij een longabces bevat 

meestal anaerobe bacteriën. Bij een aerobe flora moet 

worden gedacht aan Staphylococcus aureus, Klebsiella pneu-

moniae en E. coli. De behandeling bestaat uit drainage en 

antibiotica. Door de patiënt in een bepaalde houding te 

leggen, kan pus via de luchtwegen draineren en uitge-

hoest worden. Meestal is het niet nodig of wenselijk om 

een longabces te draineren; meestal volstaat antimicrobi-

ele therapie. De keuze van het antibioticum hangt af van 

het resistentiepatroon; als dit nog niet bekend is, moet het 

Selectieve mond- en darmdecontaminatie kan de ontwik-

keling van gramnegatieve pneumonieën tegengaan 

en de ligduur op de IC verkorten. Hierbij wordt gedu-

rende enkele dagen intraveneus een cefalosporine gege-

ven aan alle patiënten die op de IC worden opgenomen. 

Het maag-darmkanaal wordt met een combinatie van 

tobramycine, amfotericine B en polymyxine E zoveel 

mogelijk ontdaan van gramnegatieve bacteriën (Ente-

robacteraceae). Het concept blijft enigszins omstreden 

vanwege de daarbij mogelijk optredende toename van 

antimicrobiële druk, waardoor theoretisch de kans op 

resistentie toeneemt. Een minder omstreden alternatief is 

om alléén de mond-keelholte plaatselijk met antimicro-

biële pasta of chloorhexidine te ontsmetten. Ook hiermee 

kunnen luchtweginfecties en pneumonie aan de beade-

ming uitstekend voorkomen worden. Mondpasta leidt tot 

meer resistentie, maar is volgens een recente Nederlandse 

studie effectiever.

Kernpunten

• Patiënten met een Legionella-infectie kunnen ern-

stig ziek worden en hebben behalve symptomen 

van een pneumonie vaak ook andere (extrapulmo-

nale) klachten, zoals buikpijn, diarree en braken.

• Bij ziekenhuispneumonieën zijn gramnegatieve 

bacteriën de meest frequente verwekkers.

Aspiratiepneumonie, longabces en pleura-empyeem 
Kliniek. Aspiratie van maaginhoud komt veel voor. De 

pulmonale gevolgen zijn afhankelijk van de hoeveelheid 

aspiraat en van de zuurgraad van de maaginhoud. Ook 

is het van belang of aspiratie in de kliniek of thuis heeft 

plaatsgevonden. Het beeld dat onmiddellijk in aanslui-

ting op aspiratie ontstaat, is aanvankelijk meestal alleen 

een chemische pneumonitis; pas later spelen geaspireerde 

bacteriën een rol. Het is te verwachten dat bij ziekenhuis-

patiënten, zeker wanneer zij antibiotica gebruiken, vaker 

kolonisatie met gramnegatieve bacteriën in de mond-

keelholte ontstaat; daarmee moet bij de behandeling van 

een aspiratiepneumonie rekening worden gehouden. Na 

aspiratie kan binnen enkele uren een respiratoire insuf-

ficiëntie ontstaan; soms is dat een gevolg van longoedeem 

veroorzaakt door een chemische pneumonitis, waarvoor 

beademing noodzakelijk is.

 Therapie van aspiratiepneumonie. Door aspiratie ontstaat 

dikwijls een infectie met een mengflora van aerobe en 

anaerobe micro-organismen. De behandeling van een 

patiënt die thuis heeft geaspireerd, bestaat uit toediening 

van benzylpenicilline, eventueel kortdurend gecombi-

neerd met een aminoglycoside. Voor aspiraties die in het 

ziekenhuis zijn ontstaan, wordt meestal amoxicilline met 

clavulaanzuur voorgeschreven. Eventueel kan anaerobe 

dekking worden gegeven met metronidazol of clindamy- Figuur 16.37 Longabces met drain.
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als bepaalde verwekkers zoals P. jiroveci worden vermoed, 

zal de diagnostiek worden aangevuld met bronchoscopie. 

Als de eerste diagnostische ronde geen verklaring voor het 

klinische beeld heeft opgeleverd, en de patiënt ondanks 

gestarte therapie achteruitgaat, kunnen percutane long-

punctie of chirurgische longbiopsie (meestal via video-

assisted thoracic surgery; VATS) nuttig zijn.

 Bij het diagnostische proces is kennis van het defect in 

het immunologische systeem onontbeerlijk. Op grond 

van deze kennis kan gericht gezocht worden naar de 

verwekker van de infectie en kunnen de testuitslagen 

geïnterpreteerd worden. Bij patiënten met een cellulaire 

immuunstoornis zullen vooral intracellulaire pathoge-

nen zoals salmonella, mycobacteriële en virale infecties 

ontstaan. Bij humorale immuunstoornis (bijvoorbeeld 

common variable immunodeficiency) zijn het vooral gekap-

selde micro-organismen (S. pneumoniae en H. influenzae) die 

luchtweginfecties veroorzaken.

 Patiënten met een hiv-infectie met een CD4-getal > 350/

ml hebben nog geen indicatie voor antiretrovirale thera-

pie, maar blijken wel verhoogd vatbaar voor infecties met 

gekapselde bacteriën (S. pneumoniae en H. influenzae) en 

M. tuberculosis; bij personen uit tuberculose-endemische 

gebieden zal dan een latente tuberculeuze infectie al vaak 

overgaan naar actieve tuberculose. Als het CD4-getal ge-

daald is onder 200/ml, neemt de kans op opportunistische 

infectie met Pneumocystis jiroveci sterk toe. Bij een CD4-

getal onder 50/ml kunnen vele laagpathogene verwekkers 

ernstige infecties veroorzaken. Aspergillus-pneumonie 

wordt ook, maar zelden, gezien.

 Tabel 16.19 geeft een sterk vereenvoudigd schema voor 

de meest voorkomende opportunistische luchtweginfec-

ties bij immuungecompromitteerde personen.

Therapie. Patiënten met aanwijzing voor luchtweginfectie 

tijdens neutropenie hebben vaak onvoldoende granulo-

cyten om een infiltraat op de thoraxfoto te ontwikkelen. 

De behandeling is gericht op gramnegatieve en gramposi-

tieve micro-organismen; toevoeging van aminoglycoside 

was gebruikelijk bij toepassing van cefalosporinen van 

de derde generatie zoals ceftazidim, maar bij toepassing 

van anti-Pseudomonas-penicillinen (piperacilline) of carba-

penems (meropenem) is dat niet meer nodig. CMV wordt 

met ganciclovir behandeld; een alternatief is foscarnet. 

HSV en VZV worden met aciclovir behandeld; bij influ-

enza wordt oseltamivir gegeven. RSV kan met ribavirine 

behandeld worden, maar het effect is beperkt.

 Aspergillus-pneumonie is levensbedreigend; helaas is de 

diagnostiek moeilijk. Aspergillus kan longstructuren en 

bloedvaten invaderen. Beeldvorming is belangrijk in de 

diagnostiek, evenals antigeendetectie met galactoman-

nan. Een Aspergillus-pneumonie moet worden behandeld 

met voriconazol. Lipide en liposomale formuleringen van 

amfotericine B zijn een goed alternatief; de toepassing 

van echinocandinen is vooralsnog beperkt.

gekozen antibioticum een goede werking hebben tegen 

anaerobe micro-organismen.

 Pleura-empyeem, gecompliceerde parapneumonische effusie. Bij 

een pleura-empyeem worden in het pleuravocht bij een 

gramkleuring micro-organismen aangetroffen; het vocht 

kan ook purulent ogen als er een andere oorzaak van in-

flammatie is, bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis. Een em-

pyeem kan worden vermoed als in het pleuravocht neu-

trofiele leukocyten (> 1 × 109/l) worden gevonden, en een 

laag gehalte aan glucose. De meest voorkomende oorzaak 

van een empyeem is een pneumonie, in het bijzonder een 

aspiratiepneumonie. Ook longchirurgie wordt een enkele 

maal als oorzaak van een pleura-empyeem gezien.

 Men spreekt van parapneumonische effusie als in het 

exsudaat het LDH-gehalte > 0,45 van de bovengrens is van 

normaal voor de serumbepaling en tevens het eiwitgehal-

te ≥ 30 g/l is. Van een gecompliceerde parapneumonische 

effusie spreekt men als in het pleuravocht de pH < 7,20 

is. Een gecompliceerde parapneumonische effusie en een 

pleura-empyeem worden behandeld met drainage, even-

tueel gecombineerd met spoelen van de pleuraholte.

Kernpunten

• Na aspiratie kan binnen enkele uren een respira-

toire insufficiëntie ontstaan.

• Longabcessen worden vooral gezien in de long-

delen die in liggende houding het laagst gelegen 

zijn.

Pneumonie bij de immune compromised host 
Kliniek. Patiënten met een afweerstoornis ontwikkelen 

gemakkelijk een longontsteking (zie ook paragraaf 6.10). 

De verhoogde gevoeligheid voor infecties is het gevolg 

van lokale schade aan het slijmvlies van de luchtwegen, 

een stoornis van het aangeboren (innate) immuunsysteem, 

met name de granulocyten- en macrofagenfunctie, maar 

ook de integriteit van het slijmvlies van de luchtwegen, 

en van veranderingen in het adaptive, het leerbare im-

muunsysteem, door een verminderde functie van T- en 

B-lymfocyten. De oorzaken van de verminderde afweer 

zijn velerlei en kunnen een gevolg zijn van de aandoening 

zelf, zoals hiv/aids, of het gebruik van medicamenten, 

zoals cytostatica bij hematologische en andere malignitei-

ten, en het gebruik van immunosuppressiva bij orgaan-

transplantaties. 

 Bij alle patiënten met een gestoorde afweer met koorts 

moet een infectie van de luchtwegen worden overwogen 

en een zorgvuldige diagnostiek worden ingezet, met 

sputumonderzoek, bloedkweken en serologische tests en 

een neus-keelwatuitstrijk voor detectie van virale verwek-

kers. Het grote scala van potentiële verwekkers omvat 

naast de bekende ook de opportunistische verwekkers van 

luchtweginfecties. Bij een ernstig zieke patiënt, en zeker 
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deling onderkend. Met de huidige opkomst van genees-

middelenresistentie is de rol van chirurgie opnieuw onder 

de aandacht gekomen.

Epidemiologie
Wereldwijd is tuberculose een van de belangrijkste in-

fectieziekten; het is na aids de belangrijkste oorzaak van 

sterfte aan infectie. In Nederland is tuberculose onder de 

autochtone bevolking geleidelijk aan het verdwijnen; in 

toenemende mate is het een importziekte en aan risico-

groepen gebonden aandoening geworden. In asielzoe-

kerscentra, opvangcentra voor drugsverslaafden of asiel-

zoekers, tehuizen voor daklozen en in gevangenissen wor-

den nog regelmatig gevallen van tuberculose gevonden. 

Wereldwijd is de toename van tuberculosegevallen vooral 

te verklaren door de opkomst van hiv/aids. Daardoor is 

het aantal personen met een gestoorde T-celfunctie sterk 

toegenomen, waardoor mycobacteriële besmetting ge-

makkelijker kan leiden tot ziekte. Bij de diagnostiek van 

tuberculose is diagnostiek naar hiv-coïnfectie de stan-

daard; uiteraard moet de patiënt toestemming verlenen, 

zoals gebruikelijk is bij hiv-diagnostiek.

 In Nederland worden jaarlijks nu minder dan 1000 

nieuwe tuberculosegevallen gemeld. Slechts een be-

scheiden deel daarvan – minder dan 25% – heeft een 

besmettelijke vorm van tuberculose. Het merendeel van 

de nieuwe patiënten is afkomstig uit endemische ge-

Casuïstiek 

• Influenza-A-pneumonie

• Ernstige pneumonie door papegaaienziekte bij een 

vogelhouder

• Een patiënt met een pneumonie door Legionella 

pneumophila serogroep 3, vastgesteld door PCR

• Pneumocystis-pneumonie tijdens behandeling met 

infliximab voor actieve Crohn-colitis

• Thuis opgelopen pneumonie door Staphylococcus 

aureus na influenza en de keuze voor empirische 

antibiotische behandeling

16.11.6   Tuberculose

De opkomst van geneesmiddelen met antimycobacteriële 

werking heeft de prognose en behandeling van tuberculo-

se sterk verbeterd. Streptomycine kwam in 1944 beschik-

baar, gevolgd door para-aminosalicylzuur (PAS) in 1946 en 

isoniazide in 1952. Aan het einde van de jaren vijftig werd 

een groot aantal middelen op de markt gebracht, waaron-

der pyrazinamide, cycloserine, ethionamide en kanamy-

cine. In 1961 werd ethambutol gesynthetiseerd en in 1965 

rifampicine. Pas in de laatste twee decennia werden de 

gunstige effecten van chinolonen (eerst ofloxacine, tegen-

woordig vooral moxifloxacine) voor de tuberculosebehan-

Tabel 16.19  Schema voor de meest voorkomende opportunistische luchtweginfecties bij 
immuungecompromitteerden.

aandoening verwekkers, banaal mycobacteriën schimmels virussen

hiv/aids; CD4 > 200/ml S. pneumoniae, H. influ-
enzae

M. tuberculosis influenza A/B, para-
influenza

hiv/aids; CD4 50-200/ml S. pneumoniae, H. influ-
enzae

M. tuberculosis P. jiroveci influenza A/B, para-
influenza 

hiv/aids; CD4 < 50/ml S. pneumoniae, H. influ-
enzae, gramnegatieven en 
streptokokken

MAC, NTM* P. jiroveci, C. neoformans influenza A/B, para-
influenza CMV, HSV, EBV, 
VZV, RSV

transplantatie <1 maand S. pneumoniae, H. influ-
enzae, S. aureus, gramne-
gatieven en streptokokken

M. tuberculosis (latente 
infectie echter meestal al 
uitgesloten)

CMV, EBV (tenzij profylaxe) 

transplantatie 1-3 maan-
den postoperatief

S. pneumoniae, H. influ-
enzae, S. aureus, andere 
verwekkers CAP

MAC, NTM*, M. tuber-
culosis

CMV, EBV

transplantatie > 3 maan-
den

S. pneumoniae, H. influ-
enzae, S. aureus, gramne-
gatieven en streptokokken

MAC, NTM*, M. tuberculo-
sis (cave reizen in endemi-
sche gebieden)

Aspergillus spp. CMV, EBV, VZV, RSV, influ-
enza A/B, para-influenza

kortdurende granulopenie 
na chemotherapie, solide 
tumor

S. pneumoniae, H. influ-
enzae, S. aureus, gramne-
gatieven en streptokokken

influenza A/B, para-
influenza

leukopenie > 10 d, m.n. 
bij hemato-oncologische 
patiënten

S. pneumoniae, H. influ-
enzae, S. aureus, gramne-
gatieven en streptokokken

Aspergillus spp. CMV, EBV, VZV, RSV

* Niet-tuberculeuze mycobacteriën omvatten een groot aantal laagpathogene species; bijvoorbeeld M. avium-intracellulare, M. kansasii, M. genavense 
enzovoort; treden meestal in gedissemineerde vorm op.



16

608  Interne geneeskunde

voorkomende genetisch bepaalde vatbaarheid; in de 

Europese bevolking is ongeveer 10% van nature vatbaar 

om tuberculose te ontwikkelen. Men neemt aan dat een 

niet-behandelde tuberculosepatiënt in staat is ongeveer 

tien personen per jaar te besmetten. Dit is onder meer 

afhankelijk van zijn hoesthygiëne en van de sociale 

omgeving waarin de patiënt leeft.

 Na inademing van de besmette druppels bestaat de 

eerstelijnsverdediging van de longen uit alveolaire 

macrofagen waarin de bacteriën kunnen worden ge-

dood. Als de bacteriën zich echter in de macrofagen 

kunnen vermenigvuldigen, worden ze daarna opgeno-

men in niet-geactiveerde macrofagen en monocyten die 

vanuit de bloedbaan zijn aangevoerd. Ook hierin kan 

vermenigvuldiging van bacillen plaatsvinden. Het ont-

stekingsproces, gekenmerkt door granuloomvorming 

waarin na enige weken een centrale necrose (verkazing) 

ontstaat, wordt ghon-focus genoemd. Dit ontstekings-

proces kan, hoewel soms traag, nog genezen. Is dat niet 

het geval, dan worden de bacillen versleept via lymfeba-

nen naar lymfeklieren in het hilusgebied, wat leidt tot 

een regionale lymfekliervergroting. De ghon-focus met 

de vergrote regionale lymfeklier worden samen primair 

complex genoemd.

 Meestal zal deze zogenaamde primotuberculose spon-

taan genezen, maar ze kan ook direct uitmonden in een 

progressief ziektebeeld doordat de bacillen via de bloed-

baan worden versleept. Daardoor kan een gegeneraliseerd 

ziektebeeld ontstaan dat miliaire tuberculose wordt ge-

noemd. Overal in het lichaam ontstaan dan granulomen 

ter grootte van gerstekorrels, die ook op een thoraxfoto 

zichtbaar zijn. Ligt de ghon-focus direct onder de visce-

rale pleura, dan kan de haard doorbreken naar de pleura-

holte en een pleuritis veroorzaken.

 Na een latente periode of na herinfectie kunnen ne-

crotiserende ontstekingshaarden met holtevorming (ca-

vernes) in de bovenkwabben van de longen ontstaan. Dit 

beeld wordt postprimaire longtuberculose, longtering of 

ftisis genoemd. In de cavernes worden veel bacteriën aan-

getroffen die naar andere longdelen worden verstrooid 

of die door de patiënt worden opgehoest; de patiënt is nu 

zelf bron van mogelijke besmetting geworden.

 Bij een beperkt aantal patiënten met tuberculose ont-

staat een zogenoemde orgaantuberculose (zie ook para-

graaf 6.5.2 en 6.5.3). Veelvoorkomende vormen van extra-

pulmonale tuberculose zijn:

 − pleuritis tuberculosa;

 − lymfekliertuberculose;

 − werveltuberculose;

 − gewrichtstuberculose;

 − miliaire tuberculose;

 − meningitis tuberculosa en cerebrale tuberculose;

 − darmtuberculose, abdominale tuberculose en peritoni-

tis tuberculosa;

 − tuberculose van de tractus urogenitalis.

bieden buiten Nederland. Tuberculose is een aangifte-

plichtige ziekte; de afdelingen tuberculose van de GGD 

houden na de melding contact met de behandelaar van 

de patiënt en starten bron- en contactonderzoek om 

verdere verspreiding tegen te gaan. Ongeveer de helft 

van de klinische gevallen van tuberculose wordt gedi-

agnosticeerd door longartsen of andere specialisten; de 

overige patiënten worden door artsen van de afdelingen 

tuberculose van de GGD gezien.

 Door de afname van het aantal patiënten met tuber-

culose dreigt de kennis en kunde over deze ziekte te ver-

dwijnen. Er zijn in Nederland twee sanatoria voor tuber-

culose; daar worden patiënten opgevangen met specifieke 

problemen zoals geneesmiddelenresistentie, speciale 

uitingen van tuberculose zoals skelet- of andere vormen 

van extrapulmonale tuberculose, en comorbiditeiten, 

variërend van psychiatrische of verslavingsproblema-

tiek tot infectieuze hepatitis of geneesmiddeltoxiciteit. 

Tuberculose is als besmettelijke ziekte ook een openbaar 

gezondheidsprobleem. Als een wilsbekwame patiënt wei-

gert zich te laten behandelen, kan de burgemeester van de 

woonplaats van de patiënt een gedwongen opname in een 

daarvoor aangewezen afdeling gelasten. Een dergelijke 

‘inbewaringstelling’, of ‘rechtelijke machtiging’ wordt 

dan gelast op grond van de Wet publieke gezondheids-

zorg.

Kernpunten

• Patiënten met aanwijzing voor luchtweginfectie 

tijdens neutropenie hebben vaak onvoldoende 

granulocyten om een infiltraat op de thoraxfoto te 

ontwikkelen.

• Wereldwijd is de toename van tuberculosegevallen 

vooral te verklaren door de opkomst van hiv/aids.

Pathogenese
Mycobacterium tuberculosis is een aeroob, langzaam groei-

end micro-organisme met een sterk lipofiele celwand. 

De bacterie groeit vooral in de bovenste longdelen waar 

de pO
2
 het hoogst is. Het reservoir van het micro-orga-

nisme is vrijwel alleen de mens, en de besmetting vindt 

plaats door het inademen van druppeltjes (aerosol) 

beladen met tuberkelbacillen. Een dergelijke aerosol 

wordt geproduceerd door hoesten of niezen door een 

patiënt met een zogenoemde sputumpositieve, meestal 

caverneuze longtuberculose. De kans dat iemand be-

smet wordt, hangt af van de mate van blootstelling: de 

nabijheid tot de bron, de tijdsduur van blootstelling, 

het ontbreken van voldoende ventilatie. Of een besmet 

persoon vervolgens ziek wordt, hangt af van de im-

muniteit. Afgezien van personen met een uitgesproken 

cellulaire immuunstoornis zoals patiënten met hiv/

aids, hangt die kans af van normaal in de populatie 
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löwenstein-jensen-voedingsbodems gebruikt; dit zijn vaste 

voedingsbodems. Tegenwoordig worden snellere vloeibare 

kweekmedia gebruikt, waarbij door middel van CO
2
-detec-

tie een aanzienlijke tijdwinst wordt bereikt. De uitslag van 

de kweek en het daarbij behorende resistentiepatroon kan 

tot acht weken op zich laten wachten, maar meestal zijn de 

eerste resultaten binnen na 2-3 weken. Zodra er groei wordt 

gedetecteerd, wordt met PCR bepaald of er sprake is van M. 

tuberculosis-complex; ook kan met sneldiagnostiek op basis 

van PCR-technologie gekeken worden of er sprake is van 

resistentie tegen de belangrijkste antituberculosemiddelen. 

Op grond van de uitslag kan de vaak al gestarte therapie 

worden bijgesteld.

Latente tuberculeuze infectie
Een positieve PPD-reactie in de huid wijst op een delayed-

type hypersensitivity voor een antigeen afkomstig van Myco-

bacterium tuberculosis, of een van de vele andere Mycobac-

teriae. Een dergelijke huidreactie kan het beste 72 uur na 

het zetten van de huidtest afgelezen worden. Gelet moet 

worden op de induratie, niet op een eventueel waarneem-

baar rood hof; de test kan het beste met een ballpoint 

afgetast worden en de induratie wordt in twee richtingen 

afgelezen. Het gemiddelde van de twee waarden wordt 

in millimeters gedocumenteerd. Tussen 3 en 12 weken na 

besmetting kan de test positief worden. De sterkte van 

de huidreactie hangt af van de leeftijd, de immuunstatus 

van de patiënt en de gebruikte medicatie. Een induratie 

van ≥ 10 mm wordt als ‘positief’ beschouwd; als er een 

BCG-vaccinatie is geweest, geldt ≥ 15 mm als positief. 

Bij immuungecompromitteerden (hiv/aids enzovoort) 

geldt een afkapwaarde van ≥ 5 mm. Ongeveer 75% van de 

patiënten met een actieve tuberculose heeft een positieve 

tuberculinehuidtest. De test is dan ook niet geschikt om 

actieve tuberculose in of uit te sluiten. De waarde van de 

Kernpunten

• De ghon-focus met de vergrote regionale lymfeklier 

worden samen primair complex genoemd.

• Na een latente periode of na herinfectie kunnen 

necrotiserende ontstekingshaarden met holtevor-

ming in de bovenkwabben van de longen ontstaan 

(postprimaire longtuberculose).

Klachten en symptomen
De symptomen bestaan uit hoesten, hemoptoë, koorts 

– zich vaak uitend als nachtzweten, waarbij het bedden-

goed letterlijk nat wordt – en vermagering. Een enkele 

keer komt erythema nodosum voor. De verschijnselen van 

tuberculose zijn niet erg specifiek.

Diagnostiek
De diagnose tuberculose moet op klinische gronden 

worden gesteld en soms moeten al op grond van een waar-

schijnlijkheidsdiagnose zonder diagnostische zekerheid 

behandelstappen genomen worden.

 Een röntgenfoto is vaak een eerste stap in de diagnostiek 

van tuberculose. Op een thoraxfoto zijn vaak holten (caver-

nes) te zien. Vaak zullen deze patiënten een ‘open’ vorm van 

tuberculose hebben (figuur 16.38a en b). Het sputum kan 

microscopisch worden onderzocht op de aanwezigheid van 

tuberkelbacillen door middel van een directe kleuring (flu-

oresceïne: auramine- of een ziehl-neelsen-kleuring). Ook 

liquor, maaginhoud of uitvloed van een fistel kan voor dit 

doel worden gebruikt. Bedenk dat ook atypische mycobac-

teriën en bijvoorbeeld Nocardia-soorten ‘zuurvast’ kunnen 

aankleuren en zo een fout-positieve uitslag kunnen geven. 

De bacteriën groeien langzaam. Vroeger werden alleen 

Figuur 16.38 a Patiënt met een caverne in de rechterlong.

b Dwarse foto van dezelfde patiënt, waarop een holte in de apex van de rechteronderkwab zichtbaar is.

BA
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deling niet adequaat, dat wil zeggen dat er in feite sprake 

is van monotherapie, dan zullen deze resistente bacillen 

verder uitgroeien en uiteindelijk de gehele populatie 

vormen; men spreekt van acquired drug resistance. Heeft een 

patiënt vroeger nooit tuberculose gehad en is hij besmet 

met een bacil die resistent is tegen een of meer geneesmid-

delen, dan spreekt men van een initial drug resistance. Door 

een onjuiste combinatie van medicamenten te kiezen, kan 

eveneens resistentie ontstaan. Men spreekt van multi-drug 

resistance ofwel MDR-TB als de bacillen ongevoelig zijn 

voor zowel isoniazide als rifampicine. Deze twee middelen 

zijn de krachtigste, en als die niet kunnen worden toege-

past, duurt de behandeling aanzienlijk langer, gewoonlijk 

anderhalf tot twee jaar; specialistische begeleiding vanuit 

een van de sanatoria is nodig om te voorkomen dat de the-

rapie faalt. De WHO raadt aan om bij twijfel over de thera-

pietrouw de behandeling volledig te superviseren: directly 

observed therapy of DOT. Als bij patiënten MDR-TB wordt 

vastgesteld, is vooral belangrijk om te weten voor welke 

middelen M. tuberculosis nog wel gevoelig is. Als tevens re-

sistentie wordt vastgesteld tegen de tweedelijnsmiddelen 

(fluorochinolonen en tevens een van de injecteerbare mid-

delen kanamycine, amikacine of capreomycine) spreekt 

men van extensively drug-resistant TB of XDR-TB. Hoewel 

dit nog steeds een heterogene groep is, is wel duidelijk 

geworden dat de kans op overlijden toeneemt en de kans 

op curatie afneemt naarmate minder geschikte middelen 

voor behandeling overblijven. In Nederland zijn nog maar 

enkele gevallen van XDR-TB vastgesteld. Ten slotte is er 

nu sporadisch melding gemaakt van panresistente tbc; 

patiënten met dergelijke infecties vormen ook voor de 

openbare gezondheidszorg een groot dilemma.

 Er bestaat een klinische verdenking op resistentie wan-

neer:

 − een patiënt vertelt dat hij in het verleden voor tubercu-

lose is behandeld;

 − de patiënt in contact is geweest met een patiënt die 

drug-resistant-tuberculose heeft;

 − de patiënt afkomstig is uit een land met veel resisten-

tieproblemen;

 − de patiënt niet goed reageert op de ingestelde therapie;

 − het sputum van de patiënt tijdens de behandeling weer 

positief wordt.

tuberculinehuidtest (mantouxtest) is vooral gelegen in de 

opsporing van personen die in contact zijn geweest met 

een besmettelijke bron. Bij een positieve huidtest is in 

Nederland de veronderstelling gerechtvaardigd dat er een 

nieuw contact is; de test wordt vooral door de afdelingen 

tuberculosebestrijding van de GGD gebruikt.

 Recent zijn bloedtests beschikbaar gekomen die direct 

afgelezen kunnen worden en die niet gestoord worden 

door eerdere BCG-vaccinatie: de interferon gamma release as-

says (IGRA). Specifieke antigene epitopen gecodeerd door 

eiwitproducten van de region of difference-1 – ESAT-6 en 

CFP-10 – lokken bij personen met immunologische her-

kenning van deze specifieke epitopen een positief signaal 

op, gebaseerd op vrijmaking van interferon-γ. Deze tests 

zijn niet helemaal specifiek voor infectie met M. tuberculo-

sis; als deze personen een infectie met M. kansasii, M szulgai 

of M. marinum hebben, ontstaat ook een positief signaal.

Therapie
Bij normaal gevoelige M. tuberculosis is een zes maanden 

durende behandeling afdoende; bij volledige therapie-

trouw is de kans op een terugval minimaal. Door combi-

naties van middelen te geven, wordt resistentie voorko-

men (tabel 16.20).

Deze vier middelen worden de eerste twee maanden gege-

ven tijdens de zogenoemde intensieve fase; de laatste vier 

maanden wordt alleen nog de combinatie van isoniazide 

en rifampicine gegeven.

 De behandeling dient te worden aangepast bij:

 − vermoeden op of vaststellen van resistentie;

 − een (kort/langdurig) onderbroken behandeling.

Kernpunten

• Een induratie van ≥ 10 mm wordt als ‘positief’ 

beschouwd; als er een BCG-vaccinatie is geweest, 

geldt ≥ 15 mm als positief. Bij immuungecompro-

mitteerden (hiv/aids enzovoort) geldt een afkap-

waarde van ≥ 5 mm.

• De uitslag van de kweek en het daarbij behorende 

resistentiepatroon kan tot acht weken op zich laten 

wachten, maar meestal zijn de eerste resultaten 

binnen na 2-3 weken.

• Recent zijn bloedtests beschikbaar gekomen die di-

rect afgelezen kunnen worden en die niet gestoord 

worden door eerdere BCG-vaccinatie: de interferon 

gamma release assays (IGRA).

Resistentie tegen antituberculosemiddelen
Van de aanwezige bacillen zal een aantal als gevolg van 

een spontane mutatie niet gevoelig zijn voor een van de 

gebruikte middelen. Als een behandeling wordt gegeven 

met minimaal twee geneesmiddelen waarvoor alle bacillen 

gevoelig zijn, zal er geen resistentie ontstaan. Is de behan-

Tabel 16.20  Antituberculosemiddelen.

middel dagdosis bijwerkingen

isoniazide 5 mg/kg; maximaal 300 mg levercelbeschadiging, 
perifere neuropathie

rifampicine 10 mg/kg; < 50 kg: 450 mg; 
> 50 kg: 600 mg

levercelbeschadiging

pyrazinamide 25-30 mg/kg; < 50 kg: 1500 
mg; >50 kg: 2000 mg

levercelbeschadiging

ethambutol 15 mg/kg; meestal 1200-
1600 mg 

n. opticus-schade
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• Vertraging bij de diagnostiek van tuberculose

• Een uitbraak van multiresistente tuberculose uit 

Oost-Europa in Nederland

• Pleuritis tuberculosa bij 2 patiënten

16.11.7   Aspergillus fumigatus

Aspergillus spp. zijn ubiquitair voorkomende schimmels 

die een scala van (long)aandoeningen kunnen veroorza-

ken (tabel 16.21). Aspergillus niger en Aspergillus flavus wor-

den soms ook gezien. Van de bijna vijftig Aspergillus spp. 

die medisch van belang zijn, is Aspergillus fumigatus het 

belangrijkst.

Saprofytaire kolonisatie
Bij veel patiënten met COPD kan tijdelijk Aspergillus fumi-

gatus worden aangetoond in sputummonsters. De vraag 

is of er sprake is van een infectie of van een niet-klinisch 

relevante bevinding hangt af van de klinische context. 

Vaak zal men bij het ontbreken van duidelijke pulmonale 

pathologie kunnen besluiten tot een toevallige bevinding 

waarvoor geen therapie noodzakelijk is. Toch moet bij het 

vinden van Aspergillus fumigatus in de lage luchtwegen een 

nauwkeurige klinische follow-up volgen. Een bijzondere 

vorm van saprofytaire kolonisatie van de longen is het 

aspergilloom. Een zogenoemd mycetoom is opgebouwd 

uit celdebris, geïmpacteerd slijm, dode schimmeldraden 

en levende schimmelhyfen. Een dergelijk aspergilloom 

vindt men voornamelijk in pre-existente holten of grote 

bronchiëctatische cysten. De schimmelbal zelf bestaat 

vrijwel geheel uit dood materiaal; in de wand van de long-

holte, en soms in de verdikte pleura, bevinden zich vaak 

nog levende schimmelhyfen met een inflammatoire reac-

tie van de gastheer.

 Veel patiënten met een aspergilloom hebben tevoren 

tuberculose, sarcoïdose, bronchiëctasieën en/of bullae 

gehad. Op de thoraxfoto ziet men vaak een pleurale ver-

dikking, een dunwandige holte met een radiopake massa; 

de massa is van de wand van de holte gescheiden door de 

pathognomonische luchtsikkel, ook wel het crescent (of 

Monod) sign genoemd (figuur 16.39).

In het afgelopen decennium is het percentage van de 

geteste tuberculosestammen in Nederland met monore-

sistentie rond 10% gebleven. De meest voorkomende resi-

stentie is voor isoniazide (8,1%) en streptomycine (7,4%); 

rifampicineresistentie (< 1%) is ook relatief laag gebleven.

 Coïnfectie met hiv is in Nederland beperkt, maar gezien 

het belang van de te verwachten problemen bij behande-

ling is in Nederland – niet anders dan elders in de wereld 

– het beleid om voor hiv te testen. Als de conditie van de 

patiënt dat toelaat (vooral als het CD4-getal boven 350/ml 

is), zal eerst de behandeling voor tuberculose opgestart 

worden; soms is het bij voortgeschreden hiv-infectie no-

dig om al spoedig met antiretrovirale therapie (ART) te 

starten. De behandeling hoort thuis in gespecialiseerde 

centra; er zijn interacties te verwachten tussen ART en 

antituberculosemiddelen. Meestal wordt getracht de 

combinatie van proteaseremmers bij rifampicinemedica-

tie te vermijden. Er kunnen door ART paradoxale reacties 

optreden door immuunherstel; men spreekt dan van im-

mune reconstitution inflammatory syndrome of IRIS. Mits de 

standaard tuberculosebehandeling kan worden voorge-

schreven, is de behandeling voor tuberculose binnen niet 

anders dan buiten de context van hiv/aids.

Kernpunten

• Men spreekt van multi-drug resistance ofwel MDR-

TB als de bacillen ongevoelig zijn voor zowel isonia-

zide als rifampicine.

• Bij de diagnose tuberculose dient op hiv getest te 

worden.

Casuïstiek 

• Aanwijzingen voor miliaire tuberculose: welke diag-

nostiek en wanneer behandelen?

• Tuberculose- en HIV-co-infectie bij 3 patiënten: 

mogelijkheden voor gelijktijdige behandeling

Tabel 16.21  Het spectrum van door Aspergillus fumigatus veroorzaakte pulmonale pathologie.

saprofytaire aanwe-
zigheid

allergisch-immunologische aandoeningen infectieuze processen

diagnose aspergilloom allergische 
 bronchopulmonale 
aspergillose (ABPA)

allergisch 
 aspergillusastma

overgevoeligheids-
pneumonie

aspergilluspneumo-
nie, chronisch-necro-
tiserende pneumonie

radiologie massa, crescent 
 (Monod) sign,  pleurale 
verdikking

centrale 
 bronchiëctasieën, 
fleeting infiltrates

(hyperinflatie) ground glass 
 verdichtingen

HRCT: halo sign, 
 wigvormige en 
 nodulaire infiltraten

IgE (totaal)
IgE (Aspergillus)

±+
±+

++++++
++++++

+++
+++

±+
±+

±
±

Aspergillus-IgG +++++++ +++ ±+ +++ +++
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Infectieuze processen

Invasieve pulmonale aspergillose Een acute pulmonale 

infectie met Aspergillus fumigatus vormt een levensbedrei-

gende aandoening voor patiënten met langdurige granu-

lopenie. Patiënten met hemato-oncologische aandoenin-

gen, vooral patiënten met acute myeloïde leukemie die 

een allogene perifere stamceltransplantatie ondergaan, 

lopen een hoog risico. In het beloop van de ziekte kan een 

disseminatie van de infectie vanuit de long naar andere 

organen, waaronder de hersenen, optreden; ook kan de 

infectiefocus primair in de neusbijholten liggen. Vaak 

overlijdt de patiënt door lokale progressie, onder het 

beeld van een respiratoire insufficiëntie, massale hemop-

toë of septische shock.

 Deze groep patiënten wordt vaak profylactisch in speci-

ale laminar flow-kamers verpleegd om het aantal schimmel-

sporen in de inademingslucht te beperken. Geregeld wordt 

in bloedtests galactomannan gemeten, een afbraakproduct 

van de wand van schimmels. Bij detectie van galactoman-

nan wordt vaak direct profylactisch antifungale therapie 

gegeven. Bij persisterende koorts ondanks empirische 

antibiotische therapie wordt zo snel mogelijk een HRCT 

van de longen gemaakt om vroege veranderingen (halo sign) 

op te sporen die passen bij schimmelpneumonie.

Kernpunten

• Ernstige, vaak levensbedreigende hemoptoë is de 

belangrijkste klinische complicatie van een asper-

gilloom.

• Een acute pulmonale infectie met Aspergillus fu-

migatus vormt een levensbedreigende aandoening 

voor patiënten met langdurige granulopenie.

Ernstige, vaak levensbedreigende hemoptoë is de belang-

rijkste klinische complicatie van een aspergilloom. Veel 

patiënten zijn jaren achtereen klachtenvrij, maar soms is 

er een klachtenpatroon met hoesten, opgeven van soms 

bloederig sputum en malaise, met of zonder gewichtsver-

lies. De diagnose kan vaak vrij eenvoudig worden gesteld 

op het typische röntgenologische beeld met de luchtsik-

kel. De afwijkingen zijn voornamelijk in de bovenkwab-

ben of in de toppen van de onderkwabben gelokaliseerd.

 In het sputum is niet altijd Aspergillus aantoonbaar, maar 

in het lab is IgG gericht tegen Aspergillus sterk verhoogd.

 De therapie hangt af van het klachtenpatroon; als de 

afwijking bij toeval wordt gevonden, is een terughoudend 

beleid gerechtvaardigd. Als hemoptoë bedreigend is, kan 

met angiografie van de a. bronchialis gepoogd worden 

aanvoerende takken in het gebied van het aspergilloom 

te emboliseren. Bij malaise, hoesten en gewichtsverlies 

kunnen de klachten belangrijk verbeteren door antifun-

gale therapie. Chirurgische resectie is moeilijk vanwege 

pleurale afwijkingen en kans op bloeding, maar bij reci-

diverende of levensbedreigende bloedingen is chirurgie 

de beste optie. Antifungale therapie rond de operatie is 

belangrijk om de kans op versleping van schimmel via de 

bloedbaan tegen te gaan.

Kernpunt

• Aangetoonde Aspergillus fumigatus in het sputum 

duidt niet altijd op infectie.

Figuur 16.39 Aspergilloom bij een patiënte met de ziekte van Wegener.
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me en aanwijzingen voor proximale bronchiëctasieën;

 − sterk verhoogd totaal IgE (> 1000 E/l);

 − positieve IgE-antilichamen tegen Aspergillus fumigatus;

 − Aspergillus in het sputum.

In de acute fase of bij exacerbatie zal kortademigheid 

optreden met ophoesten van soms ‘klassieke’ bruine, 

rubberachtige pluggen of afgietsels van de luchtwegen. 

Daarnaast is er koorts, algemene malaise, gewichtsverlies 

en soms pijn in de thorax. Bij acute exacerbaties zijn vaak 

systemische (orale) corticosteroïden nodig, maar onder-

houdsbehandeling met inhalatiesteroïden en intermit-

terende kuren met antifungale middelen (vooral itraco-

nazol, liefst als suspensie) geven duidelijk vermindering 

van het aantal exacerbaties en verbetering van klachten en 

longfunctieafwijkingen.

Overgevoeligheidspneumonie (hypersensitivity pneumonitis, 
extrinsieke allergische alveolitis) Na expositie aan een grote 

hoeveelheid schimmelsporen kan een granulomateuze 

interstitiële bronchoalveolitis optreden. De klinische 

verschijnselen zijn malaise, koorts en kortademigheid, 

typisch 6-8 uren na blootstelling. Bij chronische vormen 

kan longfibrose optreden. Voor meer details, zie paragraaf 

16.5.2.

Casuïstiek 

• Een hoestende vrouw met afwijkingen op de tho-

raxröntgenfoto

• Pneumothorax als complicatie van chronische 

necrotiserende pulmonale aspergillose

• Allergische bronchopulmonale aspergillose bij 

astma en cystische fibrose

16.12  Cystische fibrose

Cystische fibrose (CF) (ook wel mucoviscidose of taaislijm-

ziekte geheten) is de meest voorkomende genetische long-

aandoening, die op jeugdige leeftijd al tot de dood kan 

leiden. Vrijwel alle patiënten sterven als gevolg van res-

piratoire insufficiëntie op basis van recidiverende lucht-

weginfecties met progressieve destructie van luchtwegen 

(bronchiëctasieën) en het aangrenzende longparenchym. 

Dankzij verbeterde diagnostiek en behandeling is de 

levensverwachting in Nederland gestegen naar gemid-

deld 40 jaar.

Genetische afwijking
CF is een autosomaal recessieve aandoening in een groot 

gen op chromosoom 7 dat codeert voor het cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator (CFTR)-eiwit. Bij Eu-

ropese personen is de prevalentie 1 op 3300; het aantal 

heterozygote dragers is ongeveer 1 : 25. De aandoening 

Chronisch-necrotiserende bronchopulmonale 
 aspergillose Ook bij COPD-patiënten met langdurige 

corticosteroïd- en antibiotische medicatie maar overigens 

normale afweer, komt soms Aspergillus-pneumonie voor, 

vooral bij exacerbaties of, bij langduriger beademing op 

de IC. Het beloop bij die patiënten is vaak meer dat van 

chronisch-necrotiserende bronchopulmonale aspergillose. 

De galactomannantest is in die situaties minder goed ge-

valideerd en bronchoscopische longbiopten kunnen soms 

nodig zijn om meer zekerheid over de diagnose te krijgen.

Allergisch-immunologische aandoeningen

Aspergillus-astma Dit astma is een type I-allergische re-

actie op inhalatie van Aspergillus-sporen en/of -hyfen. Het 

komt weinig voor, zeker als geïsoleerde allergie. Van alle 

in de lucht voorkomende schimmelsoorten ziet men bij 

Aspergillus echter het meest frequent positieve huidreac-

ties en/of positief specifiek IgE. De inhalatieprovocatietest 

met Aspergillus-extract zal een werkelijk Aspergillus-astma 

bevestigen. Men moet bedacht zijn op een zich ontwikke-

lende allergische bronchopulmonale aspergillose bij elke 

patiënt met een positieve huidtest, specifieke IgE-anti-

stoffen en uitgesproken eosinofilie. Aanvullende criteria, 

zoals een hoog totaal IgE en proximale bronchiëctasieën, 

moeten dit dan staven. De meeste patiënten met een 

geïsoleerd Aspergillus-astma blijken werkzaam te zijn of 

langdurig te vertoeven in een sporenrijke omgeving, bij-

voorbeeld een agrarisch bedrijf. De klachten zullen vooral 

in de herfst en in de winter optreden, aangezien dan de 

meeste sporen in de lucht voorkomen.

 De patiënten hebben wisselende bronchusobstructieve 

klachten, vooral na bezoek aan een sporenrijke omgeving, 

zoals plaatsen waar veel organisch materiaal is opgeslagen 

(hooi, stro of compost).

 De diagnostiek bestaat uit een positieve huidtest, een 

positieve vroege inhalatieprovocatietest en specifieke IgE-

antistoffen. Er kan een matige verhoging van het aantal 

eosinofielen en het totale IgE bestaan. De behandeling 

bestaat uit saneren van de woon-werkomgeving, vermij-

den van de schimmelbron en daarnaast astmatherapie.

Allergische bronchopulmonale aspergillose (ABPA) Dit 

betreft een gecombineerde reactie van zowel longen als 

luchtwegen, met een type I- en een type III-reactie op 

expositie aan Aspergillus fumigatus. Het klinische beeld 

wordt bepaald door kortademigheid, koorts met malaise, 

infiltratieve afwijkingen op de thoraxfoto met een wisse-

lend karakter, bestaande uit een geobstrueerde bronchus, 

en eventueel atelectase, oedeem en een eosinofiel infiltraat 

van het longparenchym. Voor de diagnose worden de 

volgende criteria gehanteerd:

 − wisselende bronchusobstructie;

 − eosinofilie;

 − positieve huidtests op Aspergillus fumigatus;

 − wisselende infiltratieve afwijkingen op de thoraxopna-
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luchtwegen en longen toeneemt, en mede als gevolg van 

het veelvuldige gebruik van antibiotica, treedt kolonisatie 

van de luchtwegen op met Pseudomonas-stammen. Op de 

volwassen leeftijd is meer dan 30% van de patiënten geko-

loniseerd met Pseudomonas en deze bacterie verdwijnt niet, 

ook niet na gerichte behandeling met antibiotica. Een 

klein deel van de patiënten raakt gekoloniseerd met de 

multiresistente Pseudomonas-achtige bacterie Burkholderia 

cepacea.

 In een laat stadium van de ziekte raken de longen vaak 

ook gekoloniseerd met Aspergillus fumigatus. Regelmatig 

leidt dit tot een allergische bronchopulmonale aspergil-

lose (ABPA). Bij een aantal patiënten met CF kunnen 

niet-tuberculeuze mycobacteriën in het sputum worden 

aangetoond.

 Longfunctiestoornissen. De longafwijkingen bij CF 

worden gekenmerkt door een obstructie in de kleinere 

luchtwegen, waardoor op termijn een ernstige bron-

chusobstructie ontstaat. Hierdoor kan de patiënt op den 

duur vrijwel geen sputum meer ophoesten omdat de 

luchtstroom onvoldoende is voor sputummobilisatie. 

Daarnaast zijn in de grote luchtwegen uitgebreide bron-

chiëctasieën aantoonbaar. Door tractie aan longdelen door 

littekenvorming kunnen ook bullae ontstaan. De flowvo-

lumecurve toont een sterk verminderde eindexpiratoire 

luchtstroom met sterke stoornissen in de ventilatie-per-

fusieverhoudingen. In de eindfase van de ziekte is de pO
2
 

laag en de pCO
2
 hoog.

 Sputumretentie komt bij CF vaak voor en leidt een enkele 

maal tot een atelectase van een deel van de long. Een groot 

deel van de behandeling is gericht op een optimale mobi-

lisatie van sputum met behulp van fysiotherapie in de zin 

van huffen en houdingsdrainage, naast vernevelen van 

mucolytica.

 Hemoptoë. Bij ernstige longschade worden frequent 

periodes met hemoptoë gezien, afkomstig uit bronchiëc-

tasieën. Het bloed, dat soms in grote hoeveelheden wordt 

opgehoest, is afkomstig uit de aa. bronchiales die vaak 

zeer sterk verwijd zijn ter plaatse van deze bronchiëctati-

sche veranderingen. Vaak stopt de bloeding bij behande-

ling met antibiotica in combinatie met anti-inflammatoi-

re medicamenten. Daarnaast is het soms noodzakelijk de 

desbetreffende tak van de a. bronchialis op te zoeken en te 

emboliseren.

 Pneumothorax. Patiënten met CF hebben vaak een pneu-

mothorax. Het herstel hierbij is meestal moeilijk en lang-

durig, onder meer ten gevolge van verlaagde compliance 

van de long; aangeraden wordt deze agressief te behande-

len en een pleura-rubbing te overwegen.

 Respiratoire insufficiëntie. In het eindstadium van de 

ziekte ontstaat vaak respiratoire insufficiëntie, in eerste 

instantie partieel met daling van de zuurstofspanning, 

daarna totaal met optreden van CO
2
-stijging.

komt in andere rassen veel minder voor. In 1989 werd 

de eerste CFTR-mutatie gevonden: de ΔF508. Deze mu-

tatie komt het meest voor en is aanwezig bij 66% van de 

patiënten met CF. Inmiddels zijn 1500 andere mutaties 

bekend, deels met een milder fenotype; de verschillende 

wijzen waarop het fenotype ontstaat, zijn ingedeeld in 

vijf verschillende klassen. Screening wordt daarom op 

fenotypeniveau in een tweetal stappen uitgevoerd, waar-

na genetische analyse kan volgen. Hoewel genotypering 

waarschijnlijk de prognose voor aangedane kinderen ver-

betert, is de test nog niet landelijk ingevoerd. In 2008 is in 

Nederland een onderzoek naar de waarde van toevoeging 

van CF-screening aan het hielprikonderzoek gestart.

 CFTR is een glycoproteïne dat in de celmembraan is 

gelokaliseerd, tot expressie komt in epitheelcellen en dat 

verantwoordelijk is voor chloortransport vanuit de cel. 

Bij een defect in de functie van CFTR daalt de secretie van 

chloorionen en water vanuit de cel, waardoor mucus min-

der waterrijk en daardoor taai wordt. CFTR heeft moge-

lijk ook een nog onbegrepen effect op andere ionkanalen 

in het epitheel. De verschillende mutaties hebben alle een 

effect op de werking van CFTR, waardoor het klinische 

beeld van CF ontstaat. Een enkele maal wordt dit klinisch 

beeld pas op latere leeftijd zichtbaar en/of herkend.

Kernpunten

• Bij Europese personen is de prevalentie van cysti-

sche fibrose 1 op 3300.

• De ΔF508-mutatie is aanwezig bij 66% van de 

patiënten met CF. Inmiddels zijn 1500 andere mu-

taties bekend.

Diagnostiek 
De diagnose kan worden gesteld door het uitvoeren van 

een zweettest, waarbij onder gestandaardiseerde om-

standigheden de hoeveelheid Na en Cl in zweet wordt 

bepaald. Bij uitslagen van Cl > 60 mmol/l is de diagnose 

duidelijk; bij uitslagen tussen 30 en 60 mmol/l is de uit-

slag twijfelachtig en wordt nader onderzoek aanbevolen. 

Steeds wordt genetisch onderzoek uitgevoerd naar de 

onderliggende mutatie.

Stoornissen

Longen en luchtwegen Infecties. Bij de geboorte zijn de 

longen van een kind met CF normaal. In de luchtwegen 

treden ten gevolge van het viskeuze slijm primair recidi-

verende infecties met Haemophilus influenzae op. Naast de 

lagere luchtwegen zijn steeds ook de hogere luchtwegen 

aangedaan, met ernstige en recidiverende pansinusitis; 

ook neuspoliepen (polyposis nasi) komen vaker voor. 

Naderhand treedt meestal kolonisatie op met Staphylococ-

cus aureus op. Als de anatomische schade van de hogere 
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bloedsuikers door insuline beperkt het energieverlies en 

vermindert het aantal luchtweginfecties.

 Tractus genitalis. Azoöspermie en infertiliteit treden niet 

bij alle patiënten op. De prognose voor de fertiliteit is 

verbeterd door verschillende varianten van geassisteerde 

zwangerschap.

De prognose van cystische fibrose is de laatste jaren ver-

beterd; de mediane overleving ligt nu rond de 40 jaar. 

Deze verbetering is vooral te danken aan de agressieve 

behandeling van infecties en voorkómen van gewichts-

verlies – vooral van de vetvrije massa – door hyperali-

mentatie.

Kernpunten

• Ongeveer 90% van de CF-patiënten heeft een pan-

creasinsufficiëntie.

• Bij ongeveer 50% van de volwassenen met CF komt 

dan ook diabetes mellitus voor.

Therapie
De behandeling is op het volgende gericht.

 − Bestrijding van de lagere luchtweginfecties en voorko-

men c.q. beperken van longschade. Hiertoe wordt de 

patiënt op geleide van de sputumkweken bij een lucht-

weginfectie altijd met gerichte antibiotica behandeld. 

De laatste jaren worden de infecties thuis behandeld 

met antibiotica die intraveneus worden toegediend met 

behulp van een draagbare pomp. Bij een aantal patiën-

ten wordt een VAP (venous access port) ingebracht voor de 

toediening van antibiotica in de thuissituatie. Verneve-

len van antibiotica (tobramycine, polymyxine E) krijgt 

een steeds belangrijker plaats in de infectiebehandeling. 

Daarnaast zijn er de laatste jaren gunstige effecten van 

langdurige behandeling met macroliden beschreven, 

waarbij ondanks het feit dat het micro-organisme in 

de long niet gevoelig is voor dit antibioticum, toch een 

duidelijke afname van de bacterieload optreedt.

 − Een optimale mucociliaire klaring door fysiotherapie, 

sprayen van mucolytica en/of DNA-ase.

 − Belangrijk is ook veel aandacht aan bovenste luchtweg-

klachten te besteden. Spoelen met fysiologisch zout 

helpt om stase van secreet te voorkomen. Gericht KNO-

onderzoek bij klachten van hoofdpijn, neusobstructie 

en neusuitvloed, en eventueel neuspoliepectomie of 

bijholtechirurgie (FESS), zijn belangrijk.

 − Handhaving van een goed lichaamsgewicht; ter verbe-

tering van de vetresorptiestoornissen wordt de patiënt 

behandeld met pancreasenzymen. Daarnaast, zoals 

genoemd, hyperalimentatie, mede vanwege het feit dat 

CF-patiënten een verhoogde ruststofwisseling hebben 

die deels veroorzaakt wordt door de verhoogde adem-

arbeid en het bestaan van een chronische infectie.

Kernpunten

• De diagnose cystische fibrose kan worden gesteld 

door het uitvoeren van een zweettest, waarbij on-

der gestandaardiseerde omstandigheden de hoe-

veelheid Na en Cl in zweet wordt bepaald.

• Op de volwassen leeftijd is meer dan 30% van de 

patiënten gekoloniseerd met Pseudomonas en deze 

bacterie verdwijnt niet, ook niet na gerichte behan-

deling met antibiotica.

Andere orgaansystemen De longfunctiestoornissen staan 

bij CF meestal op de voorgrond, maar andere orgaansy-

stemen functioneren vaak ook niet optimaal en moeten 

in de evaluatie worden betrokken. Eventuele afwijkingen 

moeten zo goed mogelijk worden behandeld.

 Tractus digestivus. Gastro-oesofageale refluxziekte, meco-

nium ileus bij pasgeborenen, en het later optredende dis-

taal intestinaal obstructiesyndroom (DIOS), intussuscep-

tie (vooral bij kinderen), bacteriële overgroei in de dunne 

darm, constipatie en rectumprolaps (vooral bij kinderen) 

komen vaker voor bij CF. De behandeling van de darmob-

structie (DIOS) vraagt veel kennis van en ervaring met 

het ziektebeeld en bestaat uit oraal N-acetylcysteïne, po-

lyethyleenglycol of olie. Om de fecesprop te mobiliseren, 

worden ook vaak klysma’s gegeven. Een enkele keer treedt 

een volvulus van de darm op als gevolg van de obstructie. 

Vanwege de risico’s van een laparotomie bij een vaak zeer 

marginale longfunctie is een goede afstemming tussen in-

ternist, chirurg en longarts noodzakelijk als chirurgische 

therapie wordt overwogen om de afwijking te verhelpen.

 Bij ongeveer 5% van de patiënten met CF ontstaat een 

levercirrose. Bij sommige patiënten zijn de afwijkingen 

zo ernstig dat een levertransplantatie moet worden over-

wogen. De mogelijkheid voor levertransplantatie wordt 

mede bepaald door de longfunctiestoornissen. Als compli-

catie van de levercirrose komen een enkele maal varices-

bloedingen voor.

 Pancreas. Ongeveer 90% van de CF-patiënten heeft een 

pancreasinsufficiëntie. Op de kinderleeftijd is vooral de 

vetresorptie sterk verminderd als gevolg van een exocrie-

ne functiestoornis van het pancreas, met een verhoogde 

uitscheiding van vet bij de ontlasting tot gevolg. Door het 

calorieverlies als gevolg van de verhoogde vetuitscheiding 

en een verlaagde opname van vitaminen ontstaat bij kin-

deren met CF gemakkelijk een groeiachterstand. Supple-

tie van pancreasenzymen en in vet oplosbare vitaminen 

(A, D, E, K) behoort dan ook tot de normale behandeling 

van CF. Op oudere leeftijd neemt ook de endocriene pan-

creasfunctie af en bij ongeveer 50% van de volwassenen 

met CF komt dan ook diabetes mellitus voor. In het be-

loop van CF ziet men bij ongeveer 50% van de patiënten 

de bloedsuikers langzaam oplopen als gevolg van disfunc-

tie van het pancreas. Vroegtijdige correctie van te hoge 
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In de recente NVALT/CBO-richtlijn Diagnostiek en be-

handeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij 

volwassenen (2009) is OSAS gedefinieerd als een aandoe-

ning met klachten van overmatige slaperigheid overdag en 

door middel van poly(somno)grafie vastgestelde respira-

toire events van het obstructieve of gemengde type die de 

klachten van de patiënt verklaren. Het betreft nadrukkelijk 

een combinatie van een afwijkende poly(somno)grafie én 

klachten; de individuele patiënt verdacht voor OSAS moet 

dan ook voldoen aan het onderstaande criterium A of B, 

plus C.

A. Overmatige slaperigheid overdag, niet anders ver-

klaard.

B. Twee of meer van onderstaande klachten die niet door 

iets anders verklaard worden:

 − stokkende ademhaling;

 − herhaald wakker schrikken;

 − niet-verfrissende slaap;

 − vermoeidheid overdag;

 − concentratieverlies.

C. Meer dan vijf respiratoire obstructieve events/uur nach-

telijke slaap.

De ernst van OSAS is gedefinieerd op basis van slaperigheid 

en AHI, waarbij de zwaarste optie geldt.

 Slaperigheid: in slaap vallen in situaties waarbij vereist is:

 − weinig aandacht (bijvoorbeeld tv-kijken): licht;

 − nodige aandacht (bijvoorbeeld vergaderen): matig;

 − grote aandacht (bijvoorbeeld autorijden): ernstig.

AHI:

 − 5-15: licht;

 − 15-30: matig;

 − > 30: ernstig.

Veel patiënten kunnen worden behandeld door ze 

’s nachts te laten ademen via een goed afsluitende neus-

kap waarin continu een overdruk heerst van enkele cen-

timeters water (CPAP; continuous positive airway pressure). 

Bij patiënten die een mild of matig OSAS hebben, is een 

mandibulair repositieapparaat (MRA) ook een effectieve 

behandeling.

Het centrale type
Een andere vorm van het slaapapnoesyndroom berust 

veelal op afwijkingen in de centrale aansturing van de 

ventilatie (CSAS: centraal slaapapnoesyndroom). Deze 

afwijkingen zijn mogelijk gelegen in de medulla. Soms is 

dit op basis van letsels van de hersenstam, zoals na hersen-

staminfarct, encefalitis of multiple sclerose. Bij een aantal 

van deze patiënten zijn bij obductie centrale hersenafwij-

kingen gevonden. Tevens kan hartfalen aanleiding geven 

tot het CSAS, waarbij het ademhalingspatroon meestal 

aangeduid wordt als de zogenoemde cheyne-stokes-

ademhaling. Soms ook blijft de oorzaak onbekend.

 Terwijl bij CSAS op basis van hartfalen CPAP effectief 

Een deel van de behandeling van CF-patiënten is gericht op 

sputummobilisatie. Allereerst worden de patiënten gesti-

muleerd binnen hun beperkingen te sporten en te bewegen. 

Daardoor handhaven zij hun conditie en wordt de sputum-

mobilisatie versterkt. Ook houdingsdrainage in combinatie 

met huffen wordt wel toegepast. Met geforceerde adembe-

wegingen tijdens expiratie bij open glottis wordt het spu-

tum naar de grote luchtwegen gebracht.

 Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw worden pa-

tiënten met cystische fibrose ook wel behandeld met een 

dubbelzijdige longtransplantatie. De resultaten zijn niet on-

gunstig, maar vooral bij kinderen beperkter dan bij sommi-

ge andere indicaties voor longtransplantatie. In de toekomst 

is mogelijk verbetering te verwachten van gentherapie.

Casuïstiek 

• Van verminderd functionerend chloride-iontrans-

port naar cystische fibrose

16.13  Hypo- en hyperventilatie

16.13.1   Slaapapnoesyndroom

De typische patiënt met een obstructief slaapapnoesyn-

droom (OSAS) is adipeus, snurkt luid, waarbij door de 

partner ademstilstanden zijn waargenomen, er een ogen-

schijnlijk goede slaap is met toch slaperigheid overdag, al 

of niet gepaard gaande met ochtendhoofdpijn en dutjes 

overdag, waarbij tevens bij poly(somno)grafie een hoge 

apnoe-hypopnoe-index (AHI) wordt vastgesteld. De AHI 

is het aantal apnoes plus hypopnoes per uur slaap. OSAS 

komt echter ook voor bij niet-adipeuze patiënten, bij min-

der uitgesproken klachten en lagere AHI (NVALT/CBO-

richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieve-

slaapapneusyndroom bij volwassenen (2009)).

 Pathofysiologisch is bij OSAS sprake van een toegeno-

men collapsneiging van de bovenste luchtweg op palato- 

en/of orofaryngeaal niveau, leidend tot herhaalde respira-

toire events, gepaard gaande met tal van fenomenen, zoals 

kortdurende desaturaties, CO
2
-stijgingen, intrathoracale 

druk- en bloeddrukschommelingen, toegenomen hartslag-

variabiliteit en kortdurende waakreflexen, zogenoemde 

eeg-arousals. Deze laatste zijn vooral maar niet volledig 

geassocieerd met het belangrijkste symptoom: toegeno-

men slaperigheid overdag.

Kernpunt

• De typische patiënt met een obstructief slaap-

apnoesyndroom (OSAS) is adipeus, snurkt luid, 

waarbij door de partner ademstilstanden zijn waar-

genomen, en is slaperig overdag, al of niet gepaard 

gaande met ochtendhoofdpijn en dutjes overdag.
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Zo kan een toename van de ventilatie ook worden uitge-

lokt door pijn, bijvoorbeeld op basis van een hartinfarct.

 Bij een ketoacidotische ontregeling van diabetes mel-

litus of bij ernstige nierinsufficiëntie is een toegenomen 

ventilatie nuttig: de ademprikkel moet in die gevallen 

niet worden onderdrukt.

Kernpunten

• De klachten van hyperventilatie kunnen doen 

denken aan een veelheid van ziektebeelden. Veel 

patiënten zijn bij verscheidene specialisten bekend, 

vooral bij cardiologen, internisten, longartsen en 

neurologen.

• Beschouw het hyperventilatiesyndroom als een 

onderdeel van een angst- en paniekstoornis.

Casuïstiek 

• Orthopneu: niet altijd cardiaal bepaald

• Respiratoire insufficiëntie bij patiënten met pro-

gressieve neuromusculaire ziekte soms goed te 

behandelen door ademhalingsondersteuning

kan zijn of eventueel zuurstof, is bij de overige vormen 

van CSAS veelal ademhalingsondersteuning tijdens de 

slaap via een neuskap of via een tracheostoma noodza-

kelijk. Daarbij worden de longen mechanisch beademd 

doordat de lucht cyclisch onder overdruk wordt aangebo-

den (NIPPV: nasal intermittant positive pressure ventilation, of 

TIPPV: tracheal intermittent positive pressure ventilation).

 Een bijzondere vorm van het slaapapnoesyndroom 

wordt aangeduid met ‘de vloek van Ondine’. De naamge-

ving is afkomstig uit de mythologie, waar een vervloekte 

alleen de beschikking had over lichaamsfuncties als hier-

voor een speciale opdracht werd gegeven. Vooral de adem-

haling moest bewust worden aangestuurd. Dit betekende 

dat slapen niet mogelijk was. ‘De vloek van Ondine’ wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door autonome of metabole 

stoornissen waardoor de ademhalingsregulatie is verdwe-

nen. In het bijzonder de automatische controle van de 

ademhaling is gestoord. De aandoening komt ook voor bij 

kleine kinderen bij wie de aansturing van de ademhaling 

door onderontwikkeling niet goed functioneert. Bewust 

ademhalen is bij deze aandoening goed mogelijk.

16.13.2   Hyperventilatie

Het ademminuutvolume, opgebouwd uit ademfrequentie 

en ademdiepte, wordt bepaald door de metabole behoefte 

aan zuurstof en door de zuurgraad van het bloed. Men 

spreekt van hyperventilatie als er een discrepantie bestaat 

tussen de metabole behoefte en de ventilatie, met als ge-

volg een daling van de pCO
2
 in het bloed. Bij een te grote 

ventilatie ten opzichte van de metabole behoefte ontstaat 

een stijging van de zuurgraad van het bloed en een respi-

ratoire alkalose, tenzij de hyperventilatie een compensatie 

is voor een metabole acidose. Wanneer hyperventilatie 

wordt veroorzaakt door – al of niet bewuste – angsten 

en spanningen, ontstaan respiratoire alkalose en een 

complex van klachten dat men hyperventilatiesyndroom 

noemt (tabel 16.22). Door een aantal onderzoekers wordt 

hyperventilatie gezien als een onderdeel van een angst- en 

paniekstoornis.

Een deel van de klachten berust op de lage pCO
2
 in het 

bloed. Doordat de patiënt zich bewust wordt van zijn 

ademhaling, kan de angst toenemen, met als gevolg 

sterkere hyperventilatie, verdere daling van de pCO
2
 en 

ten slotte bewustzijnsverlies. De klachten kunnen doen 

denken aan een veelheid van ziektebeelden. Daardoor 

zijn veel patiënten met een hyperventilatiesyndroom bij 

verscheidene specialisten bekend, vooral bij cardiologen, 

internisten, longartsen en neurologen. De waarde van 

rebreathing in een plastic zak is beperkt. Patiënten met het 

hyperventilatiesyndroom hebben baat bij een goede uit-

leg over het ontstaan van de klachten. Voorts moet aan-

dacht worden besteed aan de psychische problemen.

 Als een patiënt zich presenteert met hyperventilatie, 

moet altijd een somatische oorzaak worden uitgesloten. 

Tabel 16.22  Symptomen van het 
hyperventilatiesyndroom.

algemeen:
 − moe, zwak en uitgeput
 − slaapstoornissen

psychisch:
 − angstig en gespannen
 − niet in staat zich te concentreren
 − prikkelbaar
 − gedeprimeerd

neurovasculair:
 − duizeligheid, wazig zien, neiging tot collaberen
 − soms echte collaps met bewustzijnsverlies
 − tintelingen in vingers, handen, voeten en rond de mond
 − koude klamme handen en voeten
 − hoofdpijn en druk in het hoofd

musculair:
 − algemene of plaatselijke pijn in de spieren, voornamelijk die van de 

thorax
 − stijfheid van vooral handen en vingers

respiratoir:
 − kortademigheid
 − beklemming en druk op de borst met het gevoel niet te kunnen 

doorzuchten
 − neiging tot diep zuchten om het gevoel van kortademigheid kwijt te 

raken

cardiovasculair:
 − hartkloppingen
 − stekende pijn in de borst

gastro-intestinaal:
 − droge mond
 − opboeren, flatulentie, diarree of obstipatie
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Bij een obstructie van de lymfebanen door tumorgroei 

wordt het pleuravocht onvoldoende geresorbeerd door de 

pleura visceralis en ontstaat een exsudaat. Ook bij ascites, 

bijvoorbeeld op basis van een ovariumcarcinoom of lever-

cirrose, kan pleuravocht ontstaan.

 Bij peritoneale dialyse ontstaat soms eveneens een 

geringe hoeveelheid pleuravocht. Hypoproteïnemie kan 

transsudaat veroorzaken door daling van de colloïdosmo-

tische druk.

Exsudaat
Exsudaat kan zeer verschillende oorzaken hebben.

 Infecties. Een pneumonie is de meest voorkomende 

oorzaak voor het ontstaan van exsudaat. Bij bijvoorbeeld 

een pneumokokkenpneumonie wordt zeer frequent 

pleuravocht gevonden. Dit pleuravocht ontstaat meestal 

door de hogere permeabiliteit van de capillairen van de 

pleura visceralis als gevolg van de ontsteking en berust in 

de meeste gevallen niet op een infectie van de pleuraholte 

met Streptococcus pneumoniae. Bij een stafylokokkenpneu-

monie is het pleuravocht vaak wel geïnfecteerd met dit 

micro-organisme.

 De pleuraholte kan door een micro-organisme worden 

geïnfecteerd, met als gevolg een pusophoping. In dat 

geval is sprake van een empyeem. Dit kan, zoals gezegd, het 

gevolg zijn van een pneumonie, maar ook van een infectie 

elders, bijvoorbeeld een subfrenisch abces.

 In het verleden was tuberculose een van de bekendste 

oorzaken van pleuravocht. De afwijkingen ontstonden 

ongeveer een jaar na een primaire infectie. De tuberkelba-

cillen kunnen de pleura bereiken vanuit de hilusklieren, 

via lymfogene of hematogene weg, of zijn afkomstig uit 

een doorgebroken longhaard. Slechts zelden kunnen de 

tuberkelbacteriën met behulp van een kleuring in het 

pleuravocht worden aangetoond. In de meeste gevallen 

kan de tuberkelbacil wel uit het pleuravocht worden ge-

kweekt.

 Virale infecties van de longen zijn zelden aanleiding tot 

het ontstaan van pleuravocht. Een uitzondering hierop is 

een infectie met het coxsackie B-virus, een aandoening die 

ook wel wordt aangeduid als de ziekte van Bornholm. Bij 

deze infectie ontstaat een pijnlijke pleuritis.

 Longinfarct. Bij een longinfarct is het pleuravocht bij 

punctie vaak licht bloederig. Een enkele keer raakt het 

infarct geïnfecteerd en ontstaat een empyeem.

 Trauma. Ook bij een thoraxtrauma ontstaat doorgaans 

pleuravocht. De oorzaak is vaak een longcontusie of een 

bloeding bij een groot trauma, veelal in combinatie met 

ribfracturen. In dit laatste geval spreekt men van een he-

matothorax. Een dergelijke bloeding kan zo ernstig zijn 

dat een spoedthoracotomie moet worden uitgevoerd.

 Auto-immuunziekten. Bij een aantal auto-immuunziek-

ten ontstaat pleuravocht. Het bekendste voorbeeld is 

reumatoïde artritis. Bij ongeveer 5% van de patiënten met 

actieve reumatoïde artritis ontstaat pleuravocht. Bij an-

dere auto-immuunziekten is pleuravocht een zeldzaam-

16.14  Aandoeningen van de pleura

De pleura visceralis bedekt het longweefsel en bestaat 

uit een mesotheellaag, waaronder zich een bindweefsel-

laag bevindt met daarin lymfe- en bloedvaten. De pleura 

parietalis bedekt de binnenkant van de borstkas en het 

diafragma, en loopt door tot in de hilus. De beide pleura-

bladen liggen, gescheiden door een dunne vloeistoffilm, 

dicht tegen elkaar aan. Deze dunne vloeistoffilm wordt 

geproduceerd door de pleura parietalis en geresorbeerd 

door de pleura visceralis.

Casuïstiek 

• Pleuritis tuberculosa bij 2 patiënten

16.14.1   Pleuravocht

Een aantal aandoeningen gaat gepaard met het ontstaan 

van vocht in de pleuraholte. Zo ontstaat een overmaat aan 

pleuravocht bij een verhoogde druk in de capillairen van 

de pleura visceralis of parietalis, bijvoorbeeld ten gevolge 

van een links- of rechtsdecompensatie, van een verhoogde 

doorlaatbaarheid van de capillairen bij een ontsteking, of 

van een verminderde drainage van de lymfebanen door 

bijvoorbeeld tumorgroei. De klachten beperken zich 

meestal tot kortademigheid omdat longweefsel door het 

vocht wordt verdrongen. De verdere klachten zijn sterk 

afhankelijk van het onderliggende lijden.

Bij pleuravocht onderscheidt men:

 − transsudaat. Dit vocht is meestal helder en lichtgeel van 

kleur. Het voldoet qua biochemische criteria niet aan 

een van de drie criteria van Light (zie bij exsudaat);

 − exsudaat. Dit vocht is vaak troebel en donkergeel of 

rood gekleurd, maar dat hoeft niet. Als aan een van 

de criteria van Light voldaan wordt, spreekt men van 

exsudaat:

• ratio van eiwitgehalte in het pleuravocht ten op-

zichte van serum > 0,5;

• ratio van LDH-gehalte in het pleuravocht ten op-

zichte van serum > 0,5;

• pleura-LDH > twee derde van de bovenwaarde van 

normaal van serum-LDH.

Transsudaat
Bij een transsudaat is vocht in de pleuraholte ontstaan, 

veelal op basis van veranderde drukverhoudingen in de 

capillaire circulatie in de pleura visceralis of de pleura pa-

rietalis. Belangrijke oorzaken zijn rechts- of linksdecom-

pensatie, of een combinatie van beide. Het vocht bevindt 

zich meestal in de rechterpleuraholte. Is er vocht in beide 

pleuraholten, dan is de hoeveelheid vocht rechts meestal 

groter dan links. Andere oorzaken van pleuravocht op ba-

sis van drukstoornissen zijn overhydratie, een obstructie 

van de vena cava superior of een constrictieve pericarditis. 



Longziekten 619

16.14.2   Droge pleuritis

Een droge pleuritis, dat wil zeggen zonder pleuravocht, 

veroorzaakt pijn in de thorax die geassocieerd is met de 

ademhaling en kan worden veroorzaakt door bacteriële of 

virale infecties. Ook bij auto-immuunziekten ontstaat in 

een incidenteel geval een droge pleuritis.

16.14.3   Pneumothorax

Een pneumothorax wordt gedefinieerd als lucht in de pleu-

raholte, waarbij de lucht zich tussen de pleura visceralis en 

de pleura parietalis bevindt. De ademhaling is vaak snel en 

oppervlakkig door de pijn en het verlies van longfunctie. Bij 

een pneumothorax wordt de longfunctie sterk belemmerd, 

met als gevolg kortademigheid. Soms wordt via een defect 

in de pleura visceralis tijdens inspiratie lucht aangezogen 

die de pleuraholte tijdens expiratie niet kan verlaten. Zo 

kan een zogenoemde spanningspneumothorax ontstaan.

 De diagnose kan vaak op basis van een röntgenfoto wor-

den gesteld. Bij een grote pneumothorax kan op het ecg een 

rechtsdraaiing in de afleidingen optreden. Ook een verlies 

van voltage behoort tot de mogelijkheden.

Epidemiologie
De incidentie van een pneumothorax is ongeveer 5 op 

100.000 personen per jaar. De man-vrouwverhouding is 

ongeveer 5 : 1. Roken is voor een spontane pneumothorax 

een risicofactor. Een recidiverende pneumothorax ontstaat 

in 25% van de gevallen en is in 75% van de gevallen aan de-

zelfde zijde gelokaliseerd.

 Een groot aantal longaandoeningen is mogelijk mede-

verantwoordelijk voor het ontstaan van een pneumothorax, 

zoals bulleus emfyseem, longfibrose en bronchuscarcinoom. 

Daarnaast zijn er vele andere longaandoeningen waarbij 

zich als complicatie een pneumothorax kan voordoen. Bo-

vendien kunnen enkele medische interventies verantwoor-

delijk zijn voor het ontstaan van een pneumothorax, zoals:

 − bronchoscopie met een transbronchiale biopsie (5% van 

de gevallen);

 − percutane longbiopsie (25% van de gevallen);

 − beademing;

 − reanimatie;

 − plaatsing van een maagsonde;

 − plaatsing van een katheter voor rechtsdrukmeting.

Symptomen
Patiënten met een pneumothorax klagen over pijn in de 

aangedane thoraxhelft en hebben last van kortademig-

heid. De ernst van de klachten is afhankelijk van de groot-

te van de pneumothorax, de druk in de pleuraholte en de 

mate van longfunctiestoornissen vóór het ontstaan van de 

pneumothorax.

 De diagnose wordt vermoed in de anamnese, waarin 

de patiënt naast een plotseling ontstane kortademigheid 

meestal pijn aangeeft. Bij een grote pneumothorax wordt 

heid; in zeer zeldzame gevallen komt het voor bij sarcoï-

dosepatiënten.

 Tumoren. Bij het bronchuscarcinoom ontstaat door door-

groei of door pleurametastasen vaak pleuravocht. Een goe-

de analyse van dit vocht is noodzakelijk alvorens men de 

beslissing neemt dat een patiënt inoperabel is. Mocht het 

pleuravocht bij een bronchuscarcinoom berusten op een 

benigne pleura-effusie, dan is een patiënt immers niet uit-

gesloten van chirurgische therapie. Na jarenlange expositie 

aan asbest kan asbestose ontstaan. Op termijn ziet men 

bij veel van deze patiënten een mesothelioom. Deze slecht 

voor therapie toegankelijke afwijking gaat vaak gepaard 

met de productie van grote hoeveelheden pleuravocht. 

Pleuravocht kan ook berusten op pleurametastasen van 

tumoren elders in het lichaam. Het bekendste voorbeeld is 

het mammacarcinoom. Vaak is de prognose van een patiënt 

met een mammacarcinoom met pleuravocht op korte ter-

mijn slecht.

 Zelden is een pancreatitis de oorzaak van pleuravocht.

Kernpunten

• Belangrijke oorzaken van een transsudaat zijn 

rechts- of linksdecompensatie. Het vocht bevindt 

zich meestal in de rechterpleuraholte.

• Een pneumonie is de meest voorkomende oorzaak 

van een exsudaat.

• Infectie met het coxsackie B-virus geeft frequent 

aanleiding tot een pleuritis (ziekte van Bronholm).

• Bij ongeveer 5% van de patiënten met actieve 

reumatoïde artritis ontstaat pleuravocht.

Diagnostiek
De diagnostiek van pleuravocht is sterk afhankelijk van het 

mogelijk onderliggende lijden. Meestal wordt op geleide 

van echografie een proefpunctie uitgevoerd. Allereerst 

wordt gekeken of het pleuravocht berust op transsudaat 

of exsudaat. Bij een vermoeden van een maligniteit is 

cytologie van het pleuravocht een belangrijk onderzoek. 

Eventueel kan worden besloten tot thoracoscopie om uit 

de pleurabladen materiaal te verkrijgen voor histologisch 

onderzoek. Bij een vermoeden van een infectie wordt al-

lereerst een gramkleuring uitgevoerd om vast te stellen of 

er bacteriën in het pleuravocht aanwezig zijn. Bij tuber-

culose zijn in een kleuring slechts zelden tuberkelbacillen 

aantoonbaar. In de meeste gevallen is een kweek van het 

pleuravocht op microbacteriën wel positief.

Casuïstiek 

• Een kind met dyspneu en overmatig pleuravocht

• Pleuravocht bij chronische pancreatitis

• Pleura-empyeem bij beademde patiënten met 

pneumonie
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Therapie
De behandeling van een pneumothorax bestaat uit het 

verwijderen van lucht uit de pleuraholte. De lucht in de 

pleuraholte kan voor een deel verdwijnen door resorptie 

in de omliggende weefsels. Zo kan bij een kleine pneu-

mothorax worden afgewacht of de lucht in enkele dagen 

spontaan verdwijnt zodat de long weer tegen de pleura 

parietalis komt te liggen. De meest gebruikte methode 

voor het verwijderen van lucht uit de pleuraholte bestaat 

echter uit het inbrengen van een thoraxdrain of een dun-

ne katheter in de pleuraholte. De meest geschikte plaats 

voor het inbrengen van een drain of katheter is de vierde 

of vijfde intercostale ruimte, juist achter de voorste axil-

laire lijn. De slang wordt aangesloten op een pijpje in een 

fles met water, waarbij de lucht kan wegborrelen via een 

opening in de dop van de fles. Dit systeem wordt waterslot 

genoemd (figuur 16.41). Bij een luchtlek van de long ziet 

men bij ademen en hoesten de lucht wegborrelen via het 

waterslot. Bij een groot luchtlek wordt met een vacuüm 

tussen 5 en 10 cm waterdruk aan de pleuraholte gezogen. 

Na enkele dagen stopt de luchtlekkage spontaan en kan 

de drain of katheter worden verwijderd.

 Een spanningspneumothorax vraagt een spoedinter-

ventie, waarbij de lucht die zich onder spanning in de 

pleuraholte bevindt, wordt verwijderd. Het inbrengen 

van een naald met een groot lumen of het plaatsen van 

een drain resulteert in een drukdaling in de pleuraholte, 

waardoor de klachten vrijwel onmiddellijk minder wor-

den en vooral de kortademigheid afneemt.

 Bij een recidiverende pneumothorax kan tijdens thora-

coscopie talk in de pleuraholte worden verstoven, waar-

door een ontstekingsreactie ontstaat en de long met de 

pleura parietalis verkleeft. Ook kan bij een recidief tijdens 

thoracotomie zogenoemde pleura-rubbing worden uitge-

voerd. Hierbij wordt de pleura parietalis opgeruwd, met 

als gevolg een ontstekingsreactie en verkleving van de 

long en de pleura parietalis. Soms wordt een pleurectomie 

uitgevoerd om verkleving te bewerkstelligen.

de patiënt ernstig kortademig, cyanotisch en ontstaat een 

tachycardie.

Onderzoek
Bij lichamelijk onderzoek constateert men:

 − verminderde ademexcursie aan de aangedane zijde;

 − afgenomen ademgeruis;

 − hypertympanie;

 − symptoom van Hamman, waarbij bij een linkszijdige 

pneumothorax ter hoogte van het hart een geluid 

wordt gehoord dat het gevolg is van lucht;

 − sneeuwkraken door subcutaan emfyseem;

 − tekenen van spanningspneu: angst, forse pijn, hemo-

dynamische problemen, eventueel uitgezette thorax 

aan de aangedane zijde.

Diagnose
In de differentiële diagnose moeten een slokdarmruptuur, 

een longembolie en een astma-aanval worden betrokken. 

De differentiële diagnose van een patiënt met een pneumo-

thorax is sterk afhankelijk van zijn leeftijd, van eventueel 

bestaand longlijden en van de recente voorgeschiedenis.

 Het lichamelijk onderzoek, aangevuld met een tho-

raxfoto, levert in de meeste gevallen de diagnose. Op de 

thoraxfoto (figuur 16.40) kunnen het hart en het mediasti-

num naar de gezonde kant verplaatst zijn door een sterke 

overdruk in de aangedane pleuraholte. Een enkele keer 

wordt een pneumothorax gecompliceerd door een bloe-

ding in de aangedane pleuraholte. Dit gebeurt vooral bij 

die patiënten bij wie in het verleden vergroeiingen tussen 

de pleura parietalis en de pleura visceralis zijn ontstaan.

Figuur 16.40 Pneumothorax links bij een jonge vrouw. Het 

mediastinum is naar rechts verplaatst (trachea, hart).

Figuur 16.41 Waterslot.

lucht
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de beperkende factor in de uiteindelijke overleving. Door 

de sterke immuunsuppressie worden patiënten na een 

longtransplantatie bedreigd door opportunistische, virale, 

bacteriële en schimmelinfecties. Vooral een infectie met het 

epstein-barr-virus is berucht, omdat die kan leiden tot B-

celproliferatie en een posttransplantatielymfoom (PTLD).

 Daarnaast zijn de bijwerkingen van de immuunsup-

pressiva bij toenemende overleving een steeds grotere 

bron van zorg. Bijwerkingen zijn diabetes, hypertensie, 

nierfalen en verhoogde incidentie van alle maligniteiten 

(en met name huidmaligniteiten).

Kernpunten

• Een geslaagde longtransplantatie verbetert niet al-

leen de prognose, maar geeft ook een aanzienlijke 

verbetering van kwaliteit van leven.

• De beperkende factor in overleving na longtransplan-

tatie is het optreden van chronische afstoting (BOS).
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Kernpunten

• Door drainage wordt lucht afgevoerd en wordt de 

druk in de pleuraholte verlaagd.

• Een kleine rand- of toppneu behoeft niet altijd 

gedraineerd te worden

Casuïstiek 

• Een man met respiratoire insufficiëntie

• Late (spannings)pneumothorax na het plaatsen van 

een centraalveneuze katheter

• Dubbelzijdige pneumothorax na acupunctuur bij 

een jonge vrouw

• Pneumothorax als complicatie van chronische 

necrotiserende pulmonale aspergillose

• Re-expansielongoedeem bij een patiënt na behan-

deling van een pneumothorax

16.15  Longtransplantatie

Een longtransplantatie kan worden overwogen bij ei-

genlijk alle eindstadia van longziekten wanneer er geen 

andere therapeutische opties meer zijn. In de praktijk zijn 

er drie grote indicatiegebieden: COPD (longemfyseem) al 

dan niet op basis van een antiproteasedeficiëntie, inter-

stitiële longziekten (ILD) en cystische fibrose (CF). Ook 

patiënten met aandoeningen die hebben geleid tot een 

pulmonale hypertensie kunnen worden getransplanteerd. 

Voorbeelden hiervan zijn primaire pulmonale hyperten-

sie en pulmonale hypertensie op basis van multipele long-

embolieën. Een gecombineerde hart-longtransplantatie 

kan worden overwogen bij een eisenmenger-syndroom. 

Een longtransplantatie kan enkelzijdig, maar moet soms 

dubbelzijdig (infectieuze longaandoeningen).

 Het aantal patiënten dat een transplantatie ondergaat is 

vooral door donortekorten veel lager dan het aantal pa-

tiënten dat in aanmerking zou kunnen komen voor deze 

ingreep. In Nederland bedraagt het aantal longtransplan-

taties momentaan ongeveer zestig per jaar. Het beperkte 

aantal donororganen leidt tot steeds langere wachtlijsten 

en daarmee samenhangende wachtlijststerfte. Onmisken-

baar leidt een geslaagde longtransplantatie tot enorme 

verbetering van kwaliteit van leven, maar prioriteit heeft 

overlevingsvoordeel (mediane overleving na transplanta-

tie 7-8 jaar).

 Na transplantatie worden de patiënten behandeld met 

een zware combinatie van immuunsuppressiva ter voorko-

ming van afstoting. De acute rejectieperiodes in het eerste 

jaar zijn in het algemeen goed te behandelen. Maar de op 

den duur vaak optredende chronische rejectie, die zich uit 

in bronchiolitis obliterans (BOS) en die leidt tot een expi-

ratoire belemmering van de luchtstroom, is nog immer 
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de inhoud van de mond in de farynx geschoven. Vanaf dat 

moment komt een reflexmechanisme in werking dat niet 

meer onder invloed staat van de wil. De farynxspieren 

contraheren en de bovenste slokdarmsfincter ontspant 

zich, waardoor de spijsbrok in de slokdarm komt.

17.1.2   Structuur en functie van de slokdarm

De slokdarm is een gespierde buis die in het bovenste 

derde deel nog dwarsgestreept spierweefsel bevat. De 

spiermantel in het distale twee derde deel bestaat uit glad 

spierweefsel. Aan de onderzijde van de slokdarm bevindt 

zich de onderste slokdarmsfincter. Deze structuur zorgt 

voor een hogedrukzone (10-20 mmHg) over een lengte van 

3 à 4 cm. Deze sfincter voorkomt gastro-oesofageale reflux 

(figuur 17.1). Een klepwerking wordt toegeschreven aan 

de hoek van His, die wordt gevormd door het abdominale 

deel van de slokdarm met de rechterzijde van de maagfun-

Inleiding

De kennis van ziekten van maag, darm en pancreas neemt 

snel toe, deels door fundamentele ontdekkingen met be-

trekking tot de pathogenese van een aantal ziekten, deels 

door toepassing van nieuwe diagnostische technieken 

(onder andere endoscopische ultrasonografie). Er wor-

den voortdurend nieuwe behandelingsmogelijkheden 

ontwikkeld, zoals nieuwe middelen tegen inflammatoire 

darmziekten. Op een aantal terreinen doen zich verschui-

vingen voor in de epidemiologie van ziekten. Een deel van 

deze verschuivingen is toe te schrijven aan therapeutisch 

ingrijpen (eradicatie van Helicobacter pylori, wijdverbreide 

toepassing van zuursecretieremmers). Een ander deel van 

de veranderde epidemiologie is vooralsnog niet goed te 

verklaren (stijging van de incidentie van coloncarcinoom).

17.1  Structuur en functie

17.1.1   Structuur en functie van de 

mondholte en farynx

De glandulae parotideae, submandibulares en sublingu-

ales secerneren speeksel van een verschillende samenstel-

ling. De secretie komt op gang als reactie op het zien, 

ruiken en proeven van voedsel en door kauwen. Het 

speeksel bevat amylase, vooral dat van de glandulae paro-

tideae. In het zure milieu van de maag wordt het speek-

selamylase geïnactiveerd. De twee andere speekselklieren 

produceren vooral mucinen, eiwitketens waaraan lange 

koolhydraatketens gebonden zijn die ervoor zorgen dat 

het speeksel slijmerig van aard is en niet als water uit de 

mond loopt. Speeksel voorkomt uitdroging van de mond, 

vergemakkelijkt het wegslikken van (droog) voedsel, lost 

smaakstoffen op, bevat antibacteriële stoffen en houdt de 

slokdarm schoon.

 Proximaal van de slokdarm bevindt zich de farynx. 

Deze wordt verdeeld in nasofarynx, orofarynx en hypofa-

rynx. De musculus cricopharyngeus is de sfincter van de 

slokdarmingang, de bovenste slokdarmsfincter. De aanzet 

tot het slikken staat onder invloed van de wil. Doordat de 

tong tegen het voorste gehemelte wordt geduwd, wordt 

Ziekten van maag, darm en 
pancreas
A.J.P.M. Smout en P.D. Siersema
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Figuur 17.1 De overgang tussen slokdarm en maag. De slok-

darm is door een ligament (3) aan het diafragma (2) gefixeerd. 

Aan de zijde van de grote curvatuur bestaat een hoek tussen 

maagfundus en het uiteinde van de slokdarm, de hoek van 

His (1). Het slokdarmslijmvlies (4) is opgebouwd uit meerlagig 

plaveiselepitheel en gaat ter hoogte van het diafragma over 

in maagslijmvlies (5) dat bekleed is door één laag cilindrische 

epitheelcellen.

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_17, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten



17

624  Interne geneeskunde

17.1.3   Structuur en functie van maag en 

duodenum

Functioneel bestaat de maag uit twee delen: het proxi-

male deel (circa 85% van de maag) bestaande uit corpus 

en fundus, en het distale deel ofwel het antrum. De maag 

maakt aan de zijde van de kleine curvatuur, ongeveer ter 

hoogte van de overgang tussen corpus en antrum, een 

scherpe bocht: de angulus. Onder de fundus verstaat men 

dat deel van de maag dat zich craniaal van de inmonding 

van de slokdarm in de maag bevindt (figuur 17.2). Het 

slijmvlies bevat talloze klierbuizen, die echter niet overal 

dezelfde structuur hebben. In het corpus (en in de fundus) 

bevinden zich in de klierbuizen behalve slijmcellen ook 

HCl- en intrinsic factor-producerende pariëtale cellen en 

pepsinogeensecernerende hoofdcellen; in het antrum 

bevatten de klierbuizen uitsluitend slijmcellen en gastri-

neproducerende cellen (figuur 17.3).

Kernpunten

• De maaglediging voor vloeistoffen is sneller dan die 

voor vast voedsel.

• Zoutzuur wordt gevormd door de pariëtale cellen in 

het corpusslijmvlies.

• Maagzuursecretie kent een cefale, een gastrische 

en een intestinale fase.

dus (figuur 17.1). In de buikholte is de druk enkele mmHg 

hoger dan in de thorax. De positieve druk in de buikholte 

draagt ertoe bij dat het intra-abdominaal gelegen deel van 

de slokdarm gesloten blijft.

 De overgang van het meerlagige plaveiselepitheel in 

de slokdarm naar het eenlagige cilindrisch epitheel van 

de maag ligt normaliter ter hoogte van de onderste slok-

darmsfincter. Deze grens is bij oesofagoscopie goed te 

zien.

Hoewel de zwaartekracht een rol speelt bij het zakken 

van de bolus, is de peristaltiek de belangrijkste factor. De 

peristaltische golven in de slokdarm verlopen in één door-

lopende beweging. Voordat een voedselbrok de onderste 

slokdarmsfincter bereikt, is deze al gerelaxeerd. Het 

duurt circa negen seconden voordat een brok vast voedsel 

de maag heeft bereikt.

Kernpunten

• De bovenste slokdarmsfincter staat onder invloed 

van de wil, de onderste niet.

• De onderste slokdarmsfincter voorkomt gastro-

oesofageale reflux.

• Fundus en corpus van de maag produceren maag-

zuur, het antrum niet.

Figuur 17.2 Röntgenfoto van de maag na het slikken van 

bariumpap. 

1 Fundus, met lucht gevuld; 2 hoek van His tussen slokdarm 

en fundus; 3 cardia; 4 corpus; 5 antrum; 6 pylorus; 7 bulbus 

 duodeni; 8 grote curvatuur; 9 kleine curvatuur.

Figuur 17.3 Schematische afbeelding van een klierbuis in het 

corpus van de maag. 

1 Foveola; 2 slijmcel; 3 pariëtale cel; 4 hoofdcel.

1

2

3

4



Ziekten van maag, darm en pancreas 625

intraluminale stoffen zoals zuur, pepsine, galzouten, 

alcohol enzovoort. Men spreekt daarom van cytoprotectie. 

Stoffen die de prostaglandinesynthese remmen, zoals 

salicylaten en de niet-steroïde anti-inflammatoire midde-

len, bijvoorbeeld diclofenac, verminderen de synthese van 

glycoproteïnen en daardoor de dikte en de kwaliteit van 

de beschermende slijmlaag. Ze hebben ook een negatieve 

invloed op de doorbloeding van het maagslijmvlies.

Kernpunten

• Voor de resorptie van vitamine B12 is intrinsic factor 

nodig.

• Prostaglandinen stimuleren de vorming van 

maagslijm en bicarbonaatsecretie.

• Het totale oppervlak van de dunne darm bedraagt 

ongeveer 200 m2.

De rijke bloedvoorziening van de maag verloopt via tak-

ken van de truncus coeliacus met onderlinge anastomo-

sen. Het bloed wordt afgevoerd naar de vena portae. De 

maagvenen anastomoseren met die van de slokdarm ter 

hoogte van de cardia. Bij stuwing van bloed in de vena 

portae kan het bloed naar de slokdarmvenen worden 

afgevoerd en zo via de vena azygos de vena cava superior 

bereiken.

 De lymfeklieren en lymfevaten rond de maag draineren 

naar de ductus thoracicus, die uitmondt in de vena subcla-

via links. Lymfekliermetastasen bij een maagcarcinoom 

worden soms ook links supraclaviculair gevonden (klier 

van Virchow).

 De innervatie van de maag wordt verzorgd door de 

nervus splanchnicus en door de nervus vagus, die met 

twee takken, één voor en één achter de slokdarm lopend, 

de maag bereikt. De voorste tak geeft vezels af naar de 

voorzijde van de maag, pylorus, lever, galblaas en darm, de 

achterste tak naar de achterzijde van de maag en naar het 

De pariëtale cellen bevatten drie verschillende receptoren 

voor respectievelijk histamine, acetylcholine en gastrine. 

Wanneer een of meer van deze receptoren bezet worden 

door deze stoffen, komt een proces op gang waardoor 

uiteindelijk de protonpomp in gang wordt gezet voor het 

uitpompen van H+.

 De stimulatie van de zuursecretie door acetylcholine 

komt tot stand door de nervus vagus. Door het zien, 

proeven en ruiken van voedsel wordt de nervus vagus 

via de hersenen gestimuleerd, waarbij aan de uiteinden 

van de zenuwvezels rond de pariëtale cellen acetylcho-

line vrijkomt. Men noemt deze neurocriene stimulatie 

de cefale (hersen)fase van de zuursecretie. De receptor 

van acetylcholine kan geblokkeerd worden door het 

parasympathicolyticum atropine en daarmee verwante 

stoffen. G-cellen in het antrum- en duodenumslijmvlies 

produceren het hormoon gastrine, dat via de bloedbaan 

de pariëtale cellen bereikt. Gastrine wordt gesecerneerd 

wanneer de maag uitzet en onder invloed van eiwit en 

eiwitafbraakproducten in maag en duodenum. Deze 

stimulatie langs endocriene weg wordt de gastrische en 

intestinale fase van de maagzuursecretie genoemd. Zuur 

in de maag onderdrukt de productie/secretie van gastrine. 

De afwezigheid van maagzuur gaat daarom samen met 

hoge serumgastrinespiegels. In het maagslijmvlies bevin-

den zich mestcellen die histamine uitscheiden, dat de op 

de pariëtale cellen aanwezige histamine 2-receptoren kan 

bezetten. De  H
2
-receptoren worden geblokkeerd door H

2
-

receptorantagonisten.

 De maagzuursecretie wordt geremd door zuur, vet of 

hypertone oplossingen in het duodenum (via secretie van 

secretine, cholecystokinine en mogelijk nog andere darm-

hormonen). De intestinale fase van de maagzuursecretie 

betekent dus zowel stimulatie (gastrine) als remming 

(secretine enzovoort).

 Pariëtale cellen secerneren niet alleen zuur, maar ook 

intrinsic factor (IF), een glycoproteïne die in het maag-

darmlumen vitamine B
12

 bindt. Het ileumepitheel bezit 

specifieke receptoren voor het B
12

-IF-complex, waardoor 

resorptie van vitamine B
12

 mogelijk wordt.

 Behalve HCl secerneert het maagslijmvlies ook pepsino-

geen, dat bij een zure pH wordt omgezet in pepsine. Pep-

sine wordt gedenatureerd bij een pH van 7 of hoger.

 Maagslijm wordt geproduceerd door de aan de maagop-

pervlakte en in de klierbuizen gelegen slijmcellen van 

zowel corpus en antrum als cardia. Slijm bestaat uit po-

lymeren van glycoproteïnen (bestaande uit ongeveer 75% 

koolhydraten en ongeveer 25% eiwit) die zeer veel water 

kunnen opnemen en een gel vormen die als het ware vast-

gekleefd zit op het oppervlak van de epitheelcellen en een 

beschermende barrière vormt tegen het binnendringen 

van HCl en pepsine in de mucosa. De slijmcellen produ-

ceren ook HCO
3
– , dat het in de slijmlaag gediffundeerde 

HCl neutraliseert (figuur 17.4). Prostaglandinen stimu-

leren de vorming van slijm en HCO
3
–  en bieden daardoor 

bescherming tegen aantasting van het slijmvlies door 

Figuur 17.4 De neutralisatie van H+ in de slijmlaag op het 

maagepitheel door HCO3
–  , dat door de slijmcellen wordt gese-

cerneerd. Hierdoor stijgt de pH in de slijmlaag van 1 à 2 aan de 

lumenzijde tot ongeveer 7 direct boven het epitheel.

HCI

HCI

HCI

H
+

pH2

pH7

maagklier

mucus

H
+

HCO3

–
HCO3

– HCO3
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grens tussen jejunum en ileum wordt arbitrair gesteld op 

twee derde van de totale lengte van de dunne darm.

 De wand van de dunne darm bestaat van buiten naar 

binnen uit de serosa, de lamina muscularis propria, de 

submucosa en de mucosa. De mucosa is vooral in het 

proximale jejunum sterk geplooid. Deze plooien van 

Kerckring zijn duplicaties van de mucosa. Ook bij uitzet-

ten van de darm blijven ze aanwezig. Het oppervlak van 

het dunnedarmslijmvlies wordt sterk vergroot door vlok-

ken of villi. De normale villi zijn vingervormig en onge-

veer 0,5 tot 1 mm lang. Tussen de villi bevinden zich de 

cryptenopeningen.

 De epitheelcellen van de dunne darm hebben een snelle 

turn-over. Ze ontstaan door deling van stamcellen in de 

bodem van de crypte en schuiven in vier tot vijf dagen 

naar de top van de vlok, waar ze worden afgestoten. Vele 

miljoenen cellen per minuut komen zo in het darmlumen 

terecht. Zo’n snelgroeiend weefsel is zeer gevoelig voor 

factoren die de celproliferatie storen, zoals ioniserende 

straling en cytostatica. Aan de lumenzijde van de epi-

theelcellen bestaat de celmembraan uit de zogenoemde 

borstelzoom, een verzameling van vele cilindrische cel-

uitlopertjes: de microvilli. De microvilli vergroten het 

dunnedarmoppervlak ongeveer dertigmaal. Boven op de 

borstelzoom ligt een laag glycoproteïnen, glycocalyx ge-

naamd. Deze wordt door de enterocyten zelf gevormd en 

speelt vanwege de enzymen die ze bevat een belangrijke 

rol bij de afbraak van voedingsstoffen. Het grensvlak tus-

sen lumen en slijmvlies wordt in hoge mate vergroot door 

de plooien van Kerckring, de darmvlokken en de micro-

villi (figuur 17.5). Men schat de totale oppervlakte van het 

scheidingsvlak tussen de enterocyten en het darmlumen 

op ongeveer 200 m2. Ter vergelijking, de oppervlakte van 

het colon bedraagt niet meer dan ongeveer 4 m2. Wan-

neer na een dunnedarmresectie nog 50 à 60 cm over is 

(exclusief het duodenum), is het mogelijk dat na enkele 

maanden de resorptie van de meeste voedingsstoffen weer 

voldoende is. Dit fenomeen wordt adaptatie genoemd. Er 

pancreas.

De maag heeft krachtig ontwikkelde spierlagen. Vult de 

maag zich, dan ontspannen de spieren van het bovenste 

maaggedeelte zich enigszins, waardoor dit zich verwijdt 

en ruimte schept voor het voedsel zonder dat de druk in 

de maag toeneemt. De peristaltische contracties beginnen 

ongeveer halverwege de maag en bewegen zich voort in de 

richting van de pylorus. Heeft de contractiegolf de pylo-

rus bijna bereikt, dan trekt het laatste deel van het antrum 

met de pylorus als één geheel samen. Door deze contrac-

ties wordt de antruminhoud deels door de pylorus naar 

het duodenum verplaatst en deels weer teruggeduwd in 

de maag wanneer aan het einde van de contractiegolf de 

pylorus gesloten is. Door dit proces wordt het voedsel 

vermengd en fijngemaakt.

 De snelheid van de maagontlediging hangt van allerlei 

factoren af. Vloeistoffen verlaten de maag sneller dan 

vast voedsel; hoe groter het vochtvolume, hoe sneller de 

ontlediging. Koolhydraten verlaten de maag sneller dan 

eiwitten. Vetten en hyperosmolaire oplossingen blijven 

het langst in de maag. In nuchtere toestand ontstaan in de 

maag tussen de maaltijden in – ongeveer om de twee uur 

– krachtige peristaltische golven (fase 3 van het interdi-

gestieve migrerend-motorisch complex; zie ook paragraaf 

17.1.4) die de minder goed verteerde restanten naar het 

duodenum verplaatsen.

17.1.4   Structuur en functie van de dunne 

darm

In vivo bedraagt de lengte van de dunne darm 2,5 tot 3,5 

m. Alleen het duodenum, dat retroperitoneaal ligt, en de 

terminale ileumlis zijn gefixeerd. Het overige deel van de 

dunne darm ligt in een dubbelgelaagd mesenteriaal vlies 

en kan zich vrijelijk bewegen. Het duodenum is twaalf 

duimen (25 cm) lang en gaat ter plaatse van het ligament 

van Treitz met een knik over in het jejunum. Het jejunum 

gaat zonder echte scheidingslijn over in het ileum. De 

plooien villi microvilli

400-600 x

crypte

25-30 x3 xrelatieve toename van het
absorberend oppervlak

Figuur 17.5 Door de plooien van Kerckring, door villi en microvilli ontstaat een vergroting van het oppervlak van het dunnedarm-

slijmvlies van 400 tot 600×.
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Kernpunten

• Het migrerend-motorisch complex houdt de dunne 

darm bacteriearm.

• Voor optimale vetvertering en resorptie is zowel gal 

als pancreaslipase nodig.

In contact gekomen met de epitheelcellen, diffunderen 

de vetoplosbare stoffen in de micellen door de lipiden-

laag van de epitheelwand naar het cytoplasma. In het 

cytoplasma worden de vetzuren en monoglyceriden weer 

gesynthetiseerd tot triglyceriden, die tot kleine bolletjes 

aggregeren en, omgeven door een laag van fosfolipiden, 

cholesterol en eiwit (apolipoproteïne), als chylomicronen 

door exocytose de cel verlaten (figuur 17.6). Via lymfevaten 

in de vlokken worden deze naar grotere lymfebanen af-

gevoerd, die uitmonden in de ductus thoracicus, die zijn 

inhoud in de linkervena subclavia uitstort.

 De vertering van zetmeel, vooral door amylase uit het 

pancreas, is al hoog in de dunne darm voltooid, waarbij 

di- en trisachariden ontstaan. Op de microvilli bevinden 

zich de disacharidasen, enzymen die deze suikers splitsen 

in monosachariden (figuur 17.7). Gedeeltelijk via carriers 

is dus sprake van een grote functionele reserve.

De bewegingspatronen in de dunne darm verschillen 

naargelang men nuchter is of net heeft gegeten. In nuch-

tere toestand ontstaat elke 1,5 tot 2 uur hoog in de darm 

een front van contracties dat zich naar distaal verplaatst. 

Wanneer zo’n front de laatste ileumlis heeft bereikt, 

ontstaat hoog in de darm opnieuw een dergelijk activi-

teitsfront dat zich eveneens in distale richting voortbe-

weegt. Men noemt dit het migrerend-motorisch complex 

(MMC). Het activiteitsfront gaat samen met een piek in 

de maagzuursecretie, een galblaascontractie, galsecretie 

en ook pancreassecretie. De voortbewegende contracties 

drijven alle dunnedarminhoud, zoals voedselresten, afge-

stoten darmepitheel en bacteriën, voor zich uit naar het 

colon. Het complex heeft dus een schoonmaakfunctie en 

neemt gal en pancreassap als een soort ‘zeepsop’ mee.

 Na een voldoende grote maaltijd wordt het MMC on-

derbroken, na een ontbijt bijvoorbeeld gedurende 3 à 4 

uur. Voor een adequate onderbreking van het MMC na 

een maaltijd is een intacte nervus vagus vereist. Het post-

prandiale motorische patroon wordt gekenmerkt door 

contracties die zich slechts over korte afstand voortplan-

ten. Door deze contracties wordt de darm in wisselende 

segmentjes verdeeld doordat steeds op een andere plaats 

contractieringen ontstaan. Dit bevordert de menging van 

de darminhoud.

 Het proximale deel van de dunne darm bevat bij ge-

zonde personen slechts weinig bacteriën, die merendeels 

afkomstig zijn uit het voedsel of uit de mondholte. In 

het distale deel is het aantal groter: 105-107/ml; dit deel 

bevat zowel strikt anaerobe als aerobe bacteriën. In het 

laatste deel van het ileum is min of meer een fecale flora 

aanwezig. De darmwand is een effectieve barrière tegen 

de invasie van micro-organismen uit het lumen, waarbij 

de lokale synthese van antistoffen tegen bacteriën in de 

lamina propria waarschijnlijk een rol speelt. Het boven-

beschreven MMC voorkomt bacteriële overgroei van de 

dunne darm.

 Voor vetvertering en -resorptie is zowel gal als pancre-

aslipase nodig. Na een maaltijd secerneren endocriene 

cellen in het duodenumslijmvlies en hoog in het jejunum 

CCK (cholecystokinine) na stimulatie door verteringspro-

ducten van vet en eiwit. CCK laat de galblaas contraheren 

en zet het pancreas aan tot secretie van enzymen. NaHCO
3
 

wordt door het pancreas uitgescheiden onder invloed 

van het duodenumhormoon secretine, dat wordt gesecer-

neerd wanneer het duodenumslijmvlies in contact komt 

met maagzuur. Na emulgatie van het vet door galzouten 

en fosfolipiden uit de gal, breekt lipase de triglyceriden 

af tot vetzuren en monoglyceriden (figuur 17.6). Deze 

producten zijn matig tot slecht in water oplosbaar. Om de 

oplosbaarheid in water te verhogen en zo het contact met 

het resorberende oppervlak van de dunne darm te vergro-

ten, worden vetzuren en monoglyceriden opgenomen in 

galzuurmicellen.

Figuur 17.6 Vertering, resorptie en secretie van langeketen-

vetten.
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sorptie van water en mineralen en stimuleren de secretie 

ervan in het colon.

 Het aanbod van water en mineralen vanuit de dunne 

darm aan het colon bestaat uit ongeveer 1500 ml water, 

200 mmol Na+, 5 mmol K+, 130 mmol Cl– en 60 mmol 

HCO
3
–  per dag, terwijl de dagelijkse uitscheiding in de 

feces globaal 100 à 150 ml water bedraagt, 5 mmol Na+, 10 

mmol K+ en 2 à 3 mmol Cl– en HCO
3
– . De resorptieproces-

sen spelen zich vooral af in het rechterdeel van het colon. 

Wordt een dubbele of drievoudige hoeveelheid water en 

mineralen gelijkmatig het colon binnengesluisd, dan 

ontstaat geen diarree. De reservecapaciteit is dus groot. 

K+ wordt gedeeltelijk tegen Na+ uitgewisseld en naar het 

lumen uitgescheiden.

Kernpunten

• Per etmaal bereikt ongeveer 1500 ml water het 

colon.

• Galzuren/-zouten worden vooral in het distale 

ileum geresorbeerd.

Gas in het colon bestaat grotendeels uit N
2
 – dat deels 

afkomstig is van ingeslikte lucht en deels vanuit de 

bloedbaan naar het lumen diffundeert – CO
2
, H

2
 en CH

4
 

(methaan). Beide laatste gassen ontstaan in het colon, door 

bacteriële omzetting van koolhydraten. De hoeveelheid 

flatus die dagelijks wordt geloosd, bedraagt gemiddeld 

600 ml (200-2000 ml) en is onder andere afhankelijk van 

het genuttigde voedsel en de ingeslikte lucht. De normale 

fecesproductie is gemiddeld 150 à 120 g per dag, maar is bij 

een vezelrijk dieet hoger. De consistentie en de kleur van 

de feces hangen in belangrijke mate af van de voeding.

 In het colon komen vooral segmentale contracties voor 

die insnoeringen van de wand veroorzaken (haustra). 

worden deze monosachariden snel geresorbeerd. De vloei-

stofstroom door de poriën in de kitlijst verhoogt eveneens 

de resorptie van monosachariden. De activiteit van de 

disacharidasen neemt toe van duodenum naar jejunum en 

wordt in het ileum weer minder.

De vertering van eiwit begint in de maag, onder invloed 

van pepsine. In het proximale deel van de dunne darm 

wordt het proces van afbraak van eiwitten tot aminozuren 

verder voortgezet door trypsine en chymotrypsine uit de 

alvleesklier en door peptidasen uit het dunnedarmslijm-

vlies.

Kernpunt

• De microvilli bevatten disacharidasen die suikers 

splitsen in monosachariden.

17.1.5   Structuur en functie colon

Van de twee spierlagen van het colon verloopt de buiten-

ste laag in drie longitudinale banden tot aan het rectum 

(taenia coli). De wand is door contracties van de spierlagen 

op steeds wisselende plaatsen ingesnoerd, waardoor de 

bekende haustratie ontstaat. Het slijmvlies kent geen villi, 

maar wel crypten, en is bekleed met epitheel dat bestaat 

uit slijmbekercellen, cellen met een resorptiefunctie en 

endocriene cellen. In de lamina propria vallen de lym-

fefollikels op. Voor de bloedvoorziening van het colon 

wordt verwezen naar paragraaf 17.12. Ook het colon wordt 

door parasympathische zenuwvezels (nervus vagus en 

nervus sacralis) en sympathische zenuwvezels uit de nervi 

splanchnici geïnnerveerd.

 In het colon bestaat een vrij stabiele bacterieflora. De 

aard ervan wordt in belangrijke mate bepaald door de 

onderlinge interacties tussen de ongeveer achthonderd 

verschillende soorten micro-organismen. De aanwezig-

heid van een stabiele darmflora is van groot belang om 

het aanslaan van pathogene bacteriën te verhinderen. 

Niet-geresorbeerde koolhydraten (voedingsvezels) die het 

colon bereiken, worden door bacteriën gemetaboliseerd, 

waarbij vluchtige vetzuren zoals azijnzuur, propionzuur 

en boterzuur worden gevormd.

 De vluchtige vetzuren die in het colon ontstaan, wor-

den deels geresorbeerd en als energiebron gebruikt en 

deels met de feces uitgescheiden. Van de gehele galzuur-

pool (circa 4 g) komt dagelijks ongeveer 1 g in het colon. 

Onder invloed van bacteriële enzymen ontstaan uit de 

primaire galzuren cholzuur en chenodesoxycholzuur de 

secundaire zuren desoxycholzuur en lithocholzuur. Dit 

laatste galzuur is vrijwel onoplosbaar en wordt met de 

feces uitgescheiden (circa 0,5 g). De overige galzuren wor-

den door passieve diffusie grotendeels geresorbeerd in het 

colon. Chenodesoxy- en desoxycholzuur remmen de re-
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Figuur 17.7 Vertering en resorptie van koolhydraten.
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De bloedvoorziening van het anale kanaal en het rectum 

wordt verzorgd door takken van de arteria mesenterica 

inferior en van de arteria hypogastrica. De veneuze afvoer 

vindt plaats door de plexus haemorrhoidalis superior en 

de plexus haemorrhoidalis inferior.

 Rondom het anale kanaal liggen drie gebieden waarin 

bij abcederende ontstekingen pus zich het eerst ophoopt: 

de ischiorectale ruimte, de pelvirectale ruimte en de peri-

anale ruimte (figuur 17.8).

 Het anale kanaal speelt zowel bij het naar buiten drij-

ven van feces als bij het handhaven van de continentie een 

hoofdrol. In het slijmvlies van het anale kanaal bevinden 

zich receptoren voor prikkels die ons informeren over de 

aard van de rectuminhoud (gas, vloeistof, vaste feces). Op 

basis van die informatie wordt de uitwendige sfincter al 

of niet ontspannen. Wanneer vulling van het rectum een 

stimulatie van de rectoanale inhibitiereflex veroorzaakt, 

ontstaat defecatiedrang die door aanspannen van de uit-

wendige sfincter slechts korte tijd kan worden weerstaan. 

Houdt de aandrang aan, dan capituleert de uitwendige 

sfincter na ongeveer één minuut en kan incontinentie het 

gevolg zijn.

17.1.7   Structuur en functie pancreas

Het pancreas produceert dagelijks 1 à 1,5 liter waterig 

vocht met een pH van 7,5-8,0 door de hoge HCO
3
– -concen-

tratie. Het exocriene deel van het pancreas bestaat voor 

95% uit acinuscellen die de verteringsenzymen trypsine, 

amylase, lipase en protease produceren. De ductuluscel-

len scheiden water en HCO
3
–  uit (figuur 17.9). Secretie van 

water, elektrolyten en enzymen wordt zowel bevorderd 

door acetylcholine, dat vrijkomt bij stimulatie van de ner-

Deze insnoeringen hebben onder andere tot doel de in-

houd in optimaal contact te brengen met het slijmvlies. 

Ze veroorzaken geringe voor- of achterwaartse verplaat-

singen van de fecesmassa. Enkele malen per dag echter 

komen in het colon ook krachtige peristaltische contrac-

tiegolven voor die de coloninhoud in korte tijd van het 

colon transversum naar het sigmoïd verplaatsen. Deze 

massaverplaatsingen komen vooral voor na maaltijden 

(gastrocolische reflex) en bij lichamelijke inspanning. Ze 

regelen de defecatie. Bij obstipatie is de frequentie van de 

massaverplaatsingen verminderd. Obstiperende genees-

middelen als loperamide remmen de massaverplaatsin-

gen. Codeïne en morfine versterken vooral de segmentale 

contracties. Laxeermiddelen (antrachinonderivaten zoals 

sennapreparaten, en fenylmethanen zoals fenolftaleïne en 

bisacodyl) versterken de peristaltische contractiegolven 

en/of verminderen de resorptie van water en elektrolyten. 

De normale passagetijd van caecum naar rectum is onge-

veer één dag, maar kan aanzienlijk variëren.

Kernpunten

• De uitwendige anale sfincter bestaat uit dwarsge-

streept spierweefsel.

• De inwendige anale sfincter bestaat uit glad spier-

weefsel.

• De haustratie van het colon wordt veroorzaakt door 

segmentale contracties van de circulaire spierlaag.

• Vulling van het rectum veroorzaakt relaxatie van de 

interne anale sfincter.

• Het exocriene pancreas produceert behalve verte-

ringsenzymen ook bicarbonaat.

17.1.6   Structuur en functie anus en rectum

Figuur 17.8 geeft de structuren rond het anale kanaal 

weer. Dit kanaal is ongeveer 3 cm lang. De linea pectinea 

of linea dentata is de grens tussen het cilindrisch rectum-

epitheel en het meerlagig plaveiselepitheel (onderste 2 

cm). Boven deze lijn bevinden zich de crypten en zuilen 

van Morgagni. Aan de onderuiteinden van de zuilen van 

Morgagni versmelten de anale kleppen met elkaar en pui-

len wat in het lumen uit. Men noemt dit de anale papillen. 

Ook liggen er nog verdikkingen in de submucosa van het 

anale kanaal, de vaatkussentjes van de plexus haemor-

rhoidalis superior, die het kanaal helpen afsluiten.

Er is een inwendige en uitwendige sfincter. De inwendige 

sfincter wordt gevormd door het verdikte onderuiteinde van 

de circulaire laag van glad spierweefsel in de rectumwand. 

De uitwendige sfincter is een onderdeel van de dwarsge-

streepte musculus levator ani of bekkenbodemspier, waar-

van ook de puborectalis-lus deel uitmaakt. Tussen beide 

sfincters lopen gladde longitudinale spiervezels die de 

voortzetting zijn van soortgelijke vezels in de darmwand.

Figuur 17.8 Anatomie van het anale kanaal. 

1 Anaal kanaal; 2 ampulla recti; 3 inwendige musculus sphinc-

ter ani (circulaire spierlaag); 4 longitudinale spiervezels; 5 mus-

culus levator ani; 6 musculus puborectalis (puborectalis-lus); 

7 uitwendige musculus sphincter ani; 8 anale klier; 9 zuilen van 

Morgagni; 10 crypten van Morgagni met anale kleppen; 11 pe-

rianale ruimte; 12 ischiorectale ruimte; 13 intersfincterische 

ruimte; 14 pelvirectale ruimte; 15 linea pectinea (dentata).
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het ergste geval défense musculaire door een tonische 

contractie van buikspieren. Patiënten met een peritonitis 

verroeren zich het liefst zo weinig mogelijk. Een darm-

ischemie veroorzaakt hevige pijn die constant en vaak 

slecht gelokaliseerd is.

Kernpunten

• Pancreaspijn wordt vaak in de rug gevoeld.

• Pijn door een peptisch ulcus wordt vaak verlicht 

door gebruik van voedsel.

• Denk bij retrosternale pijn met uitstraling naar de 

linkerarm ook aan een aandoening van de slok-

darm.

Misselijkheid en braken
De symptomen misselijkheid en braken zijn eenieder uit 

eigen ervaring bekend. Zij kunnen door zeer veel uiteen-

lopende stoornissen teweeg worden gebracht (tabel 17.1).

Braken kan worden gezien als een waarschuwingssignaal, 

maar ook als een poging van het lichaam zich te ontdoen 

van schadelijke stoffen. Braken wordt gestuurd door een 

centrum in de formatio reticularis in de medulla oblon-

gata (braakcentrum). Dit centrum ontvangt informatie 

uit de chemoreceptortriggerzone dat, buiten de bloed-

hersenbarrière gelegen, voortdurend de chemische sa-

menstelling van het bloed controleert.

 Het braken zelf geschiedt niet, zoals vaak wordt ge-

dacht, door retrograde peristaltiek in de maag, maar door 

aanspannen van de buikspieren. De maag is hierbij atoon 

en de onderste slokdarmsfincter verslapt.

Kernpunten

• Bij braken is er geen retrograde peristaltiek in de 

maag.

• Bij rumineren is er geen misselijkheid.

vus vagus, als door hormonen. De belangrijkste hiervan 

zijn CCK en secretine, die beide door endocriene cellen in 

de duodenumwand worden geproduceerd. Behalve CCK 

en secretine zijn er nog enkele andere hormonen die de 

acinus- en ductuluscellen stimuleren (insuline, vasoactief 

intestinaal polypeptide (VIP), neurotensine) of remmen 

(somatostatine, glucagon, pancreaspolypeptide (PP)).

In het pancreasweefsel liggen 1 tot 2 miljoen eilandjes 

van Langerhans, met de insulineproducerende B-cellen, 

de glucagonproducerende A-cellen en de somatostatine-

producerende D-cellen. Verspreid in het weefsel liggen de 

PP-cellen.

17.2  Onderzoek

17.2.1   Anamnese

Bij de diagnostiek van aandoeningen van het maag-darm-

kanaal speelt de anamnese meestal een zeer belangrijke 

rol.

Pijn
Pijn die uitgaat van de slokdarm is doorgaans achter het 

borstbeen gelokaliseerd en kan, als de pijn hevig is, uit-

stralen naar kaken, keel, rug en linkerarm. In het epigas-

trium wordt vooral de pijn aangegeven die het gevolg is 

van aandoeningen in maag, duodenum en pancreaskop. 

Pancreaspijn straalt vaak uit naar de rug. Dit is tevens het 

geval wanneer een maag- of duodenumulcus het pancreas 

penetreert. Bestaat er een ontsteking van de galblaas of 

van de galwegen, of neemt de lever snel in grootte toe, 

bijvoorbeeld door een acute ontsteking of door stuwing 

als gevolg van rechtsdecompensatie van het hart, dan 

wordt de pijn vooral rechtsboven aangegeven en minder 

in epigastrio. Galblaaspijn wordt ook vaak gevoeld bij het 

rechterschouderblad. Pijn afkomstig van dunnedarmaan-

doeningen is vooral rond de navel gelokaliseerd, maar 

ontstekingen van de laatste ileumlis en van de appendix 

veroorzaken pijn in de rechteronderbuik. Pijn door colon-

processen is meestal niet scherp gelokaliseerd in het mid-

den van de buik of in de onderbuik. Een ontsteking van 

divertikels in sigmoïd en colon descendens veroorzaakt 

echter vrijwel altijd duidelijk pijn in de linkeronderbuik.

 De aard van de pijn is soms ook karakteristiek. Patiën-

ten met gastro-oesofageale refluxziekte klagen over een 

brandende retrosternale pijn en zuurbranden. Ulcuspijn 

is vaak knagend, zeurend en zakt meestal na gebruik van 

voedsel of antacida. Bij een volledige of partiële darmob-

structie komt de pijn steeds terug in de vorm van koliek-

aanvallen, afgewisseld door periodes met weinig pijn. 

Daarbij is vaak bewegingsdrang. Ontstekingen geven 

meestal continu pijn. Doet het peritoneum parietale mee, 

zoals vaak voorkomt bij een appendicitis of cholecystitis, 

dan is er lokale drukpijn, spierverzet, loslaatpijn en in 

ductulus acinus

ductuluscel acinuscel

Figuur 17.9 Functionele unit van het exocriene pancreas. De 

acinuscellen produceren pro-enzymen; de ductuluscellen pro-

duceren bicarbonaatrijk vocht.
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hebben als een rund; het Griekse bous betekent rund), met 

als kenmerken aanvalsgewijze vraatzucht, gevolgd door 

het opwekken van braken (vinger in de keel) en/of het 

gebruik van hoge doses laxantia. Deze eetstoornissen – 

anorexia nervosa en boulimia – komen ook gecombineerd 

voor. Ze komen vooral bij jonge vrouwen voor.

 Psychogeen braken moet niet worden verward met het 

braken dat kan optreden in het kader van functionele 

dyspepsie (non-ulcer dyspepsia), waarbij de toevoeging 

‘functioneel’ wijst op de gestoorde maagfunctie die aan 

het braken ten grondslag ligt.

Kernpunt

• Braken kan zeer veel oorzaken hebben; de meeste 

hiervan liggen buiten de maag.

Dyspepsie
Onder dyspepsie verstaat men een onaangenaam, vol, 

soms pijnlijk gevoel in de bovenbuik, dat samenhangt 

met het eten en gepaard kan gaan met misselijkheid, 

braken, een opgeblazen gevoel, ructus en verlies van 

eetlust. Meestal wordt het door de patiënt aangeduid als 

‘maagklachten’.

 Een opgeblazen gevoel en de sensatie dat de buik 

uitpuilt, zijn veelgehoorde klachten, die meestal in de 

loop van de dag erger worden. Al deze klachten kunnen 

vóórkomen bij duidelijke organische afwijkingen, zoals 

De aard van het braken kan aanwijzingen verschaffen over 

de oorzaak ervan. Een voor de hand liggende oorzaak van 

braken is een afsluiting hoog in het maag-darmkanaal, 

bijvoorbeeld een stenose in het pylorus-bulbusgebied 

door recidiverende ulcera, een tumor in het antrum of een 

tumor hoog in de dunne darm (primaire dunnedarmtu-

mor of ingroei of compressie op de darm door een pan-

creastumor). In deze gevallen zal een patiënt meestal pas 

een uur of nog langer na het eten braken en niet tijdens of 

direct na het eten. Het volume van het opgebraakte ma-

teriaal is groot (retentiebraken). Een dergelijke vorm van 

braken komt ook voor bij maagretentie zonder obstructie 

van de maaguitgang. Dat kan het geval zijn bij innerva-

tiestoornissen van de maag, bijvoorbeeld na een truncale 

vagotomie of bij een diabetische gastroparese. Overmatig 

alcoholgebruik en zwangerschap zijn bekende oorzaken 

van ochtendbraken.

 Bij verhoging van de hersendruk (door een tumor of een 

hematoom) kan soms projectielbraken optreden. Hierbij 

wordt de maaginhoud met grote kracht en vaak over een 

grotere afstand uitgebraakt.

 Bij het syndroom van Ménière, bij ontstekingen of prik-

keling van het labyrint en tijdens migraineaanvallen is 

braken vaak een hoofdsymptoom.

 Een vorm van braken die vroeger vaak ‘psychogeen bra-

ken’ werd genoemd, berust op rumineren. Hierbij wordt 

de maaginhoud door semibewuste kortdurende samen-

trekking van de buikspieren omhoog geperst. Een opval-

lend kenmerk van rumineren is dat het ‘braken’ meestal 

kort na of al tijdens de maaltijd plaatsvindt en vaak niet 

wordt voorafgegaan door misselijkheid. De eetlust is 

meestal normaal, tenzij er tevens sprake is van anorexia 

nervosa. Tot deze groep behoort ook de boulimia (honger 

Tabel 17.1  Oorzaken van misselijkheid en braken 
(zie ook tabel 25.19).

maag-darmobstructie

hevige pijn door een intra- of extra-abdominale aandoening

gastro-enteritiden

stofwisselingsstoornissen

geneesmiddelen

vergiftigingen

alcoholmisbruik

verhoogde hersendruk

reisziekte

hyperemesis gravidarum

syndroom van Ménière, migraine

psychogeen

functionele dyspepsie (‘non-ulcer dyspepsia’)

Tabel 17.2  Bekende oorzaken van chronische 
dyspepsie.

maagaandoeningen:
 − ulcus
 − carcinoom
 − acute gastritis (o.a. door overmatig alcoholgebruik)
 − chronische (antrum)gastritis door H. pylori-infectie
 − duodenitis
 − pylorusvernauwing

motiliteitsstoornissen:
 − na vagotomie
 − diabetische neuropathie

andere buikaandoeningen:
 − chronische pancreatitis
 − prikkelbaredarmsyndroom
 − darmvernauwing
 − ascites
 − hardnekkige obstipatie

psychische oorzaken:
 − depressie
 − angst

geneesmiddelen (onder andere):
 − anticholinergica (parasympathicolytica)
 − antidepressiva
 − niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID’s)

onverklaard:
 − functionele dyspepsie
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Kernpunt

• Onvoldoende mondhygiëne is een belangrijke oor-

zaak van foetor ex ore.

Dysfagie
Slikklachten of dysfagie is een verzamelnaam voor een 

aantal verschillende bezwaren, zoals het onvermogen 

voedsel of vocht door te slikken, het regelmatig verslik-

ken, het niet willen zakken van voedsel, pijn bij slikken 

enzovoort. Het is van belang onderscheid te maken tussen 

twee typen dysfagie:

 − slik- en verslikklachten (orofaryngeale dysfagie); hier-

bij geeft de patiënt aan dat hij het voedsel niet kan 

doorslikken, of zich verslikt;

 − voedselpassageklachten (oesofageale dysfagie); hierbij 

beschrijft de patiënt dat het voedsel niet goed zakt 

door de slokdarm.

Bij beide typen klachten moet altijd nader onderzoek 

worden uitgevoerd. Zonder een gericht onderzoek dient 

men zich ervoor te hoeden dergelijke klachten aan psychi-

sche factoren toe te schrijven.

 Soms gaan passageklachten gepaard met pijn (odyno-

fagie).

Kernpunten

• Het is belangrijk te onderscheiden tussen orofaryn-

geale en oesofageale dysfagie.

• Odynofagie is pijn tijdens passage van voedsel door 

de slokdarm.

Zuurbranden en retrosternale pijn
Zuurbranden (pyrosis) is het meest karakteristieke symp-

toom van gastro-oesofageale reflux. Het betreft een laag 

achter het borstbeen gelokaliseerde brandende pijn die 

enkele tot tientallen minuten aanhoudt.

 Spontane retrosternale pijn kan ontstaan door reflux 

van maaginhoud in de slokdarm of door krachtige spier-

contracties van de slokdarmwand. Deze pijn kan soms 

sterk doen denken aan de pijn bij angina pectoris, vooral 

doordat ze kan uitstralen naar kaken, hals en armen (non-

cardiac chest pain).

Regurgitatie
Onder regurgitatie verstaat men het oprispen van een 

kleine hoeveelheid maaginhoud. Regurgitatie kan worden 

veroorzaakt door een abrupte contractie van buik- of maag-

wand (rumineren), of door het terugvloeien van maag- of 

slokdarminhoud in de mond zonder dat er sprake is van 

opvallende spiercontracties (reflux of regurgiteren).

een ulcus, galstenen, chronische pancreatitis, vaak in 

combinatie met klachten zoals pijn – die veel specifieker 

zijn voor deze aandoeningen – maar soms is dyspepsie de 

enige klacht (tabel 17.2). De diagnose functionele dyspep-

sie kan alleen worden gesteld wanneer verder onderzoek 

van maag en bovenbuikorganen géén andere afwijkingen 

aan het licht heeft gebracht.

Kernpunt

• De diagnose functionele dyspepsie vereist uitslui-

ting van organische oorzaken van de klachten.

Op grond van het klachtenpatroon is het niet altijd 

eenvoudig en vaak zelfs onmogelijk een onderscheid 

te maken tussen een organische en een niet-organische 

afwijking. Aan bijkomende ‘alarm’-symptomen (zoals 

vermagering, slik- of passageklachten, haematemesis en 

melaena) moet daarom veel aandacht worden geschonken.

Kernpunt

• Zoek bij alarmsymptomen – vermagering, passage-

klachten, bloedverlies – altijd naar een organische 

aandoening.

Foetor ex ore
Foetor ex ore, ‘slechte adem’ of halitose is een veel voor-

komend symptoom. Ongeveer 10 tot 15% van de mensen 

zou hiermee behept zijn. De frequentie neemt toe met 

de leeftijd. Eraan ten grondslag liggen vooral intraorale 

maar soms ook extraorale factoren.

 Foetor ex ore kan het gevolg zijn van metabole proces-

sen, bijvoorbeeld de zoete, weeë lucht bij het coma hepati-

cum, de acetonlucht bij het diabetisch coma en de typische 

lucht bij uremie. De betreffende vluchtige producten 

worden dan via de longen uitgeademd, zoals dat ook het 

geval is met alcohol, knoflook enzovoort. Ook bij ernstige 

obstipatie bestaat er soms een foetor ex ore, die verdwijnt 

na laxerende behandeling. Van de orale oorzaken van foe-

tor ex ore is onvoldoende mondhygiëne de belangrijkste. 

Vooral poetsen of schrapen van de tong kan helpen de hali-

tose te verminderen. Parodontitis, diepe tandvleespockets 

en tonsilcrypten zijn soms de oorzaak van foetor ex ore. 

Begrijpelijk hebben ook ulcererende tumoren in de mond-

holte, aan de tongbasis en in de hypofarynx, en leukemieën 

met gingivitis een sterke foetor tot gevolg. Een sterke foe-

tor is soms het gevolg van stase van voedselresten in een 

zenker-divertikel of in een verwijde slokdarm bij achalasie.

 Sommige patiënten menen dat ze een slechte adem heb-

ben, terwijl dat niet door anderen bevestigd wordt (‘pseu-

dohalitosis’).
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17.2.3   Endoscopie

Gastroduodenoscopie
Gastroduodenoscopie wordt verricht met een flexibele 

endoscoop en gebeurt zo nodig onder lokale verdoving 

van de keel of na intraveneuze toediening van een kort-

werkend sedativum (midazolam). Tijdens gastroduode-

noscopie kunnen slokdarm, maag en duodenum worden 

geïnspecteerd. Als er afwijkingen worden gezien, kunnen 

biopten worden genomen, maar ook kunnen bepaalde 

interventies, onder andere injecties met bloedstelpende 

vloeistoffen en rubberbandligatie, worden uitgevoerd.

Kernpunt

• Voor sedatie tijdens endoscopie wordt vaak mida-

zolam gebruikt.

Colonoscopie
Bij de grote meerderheid (> 90%) van de patiënten lukt 

het een ervaren scopist het gehele colon en het terminale 

ileum te inspecteren. Voor een betrouwbaar onderzoek 

is een schoon colon nodig. Men kan dit het best bereiken 

door het colon via de orale route schoon te spoelen. Meest-

al kunnen patiënten dat gewoon thuis doen door middel 

van het van tevoren drinken van enkele liters osmotisch 

actieve spoelvloeistof.

 Met colonoscopie is een nauwkeurige inspectie van het 

colonslijmvlies mogelijk, waarbij kleinere afwijkingen, 

zoals poliepjes of vasculaire afwijkingen zoals angiodys-

plasieën, kunnen worden opgespoord die met röntgen-

onderzoek niet kunnen worden aangetoond. Een tweede 

groot voordeel is dat biopten kunnen worden genomen. 

Ten slotte kunnen, via de colonoscoop allerlei ingrepen 

worden verricht zoals poliepectomie, argonplasma- of 

elektrocoagulatie van (potentieel) bloedende laesies. Co-

lonoscopie is geïndiceerd bij onderzoek naar de oorzaak 

van manifest of occult bloedverlies, bij langer durende 

diarree en een verandering in het defecatiepatroon. Co-

lonoscopie wordt ook vaak toegepast bij colitis ulcerosa 

of de ziekte van Crohn, vooral om dit vast te stellen, bij 

controle van de ontstekingsactiviteit en/of om het effect 

van de behandeling te evalueren, en bij het opsporen van 

epitheeldysplasie bij een lang bestaande colitis.

ERCP
Met ERCP (endoscopische retrograde cholangiopancre-

atografie) kunnen afbeeldingen worden verkregen van 

de ductus choledochus en de hoger gelegen galwegen 

en de ductus pancreaticus met de belangrijkste zijtak-

ken. De belangrijkste indicatie is tegenwoordig echter 

dat met behulp van ERCP interventies kunnen worden 

gepleegd, zoals het opheffen van een galwegobstructie 

door het plaatsen van een endoprothese (stent) of het 

De oorzaak van regurgiteren kan ook in de slokdarm 

gelegen zijn. Er is dan doorgaans sprake van aandoe-

ningen die ook een rol spelen bij het ontstaan van dysfa-

gie, zoals achalasie, stricturen, tumoren of een zenker-

divertikel.

Kernpunten

• Zuurbranden is het meest karakteristieke symp-

toom van gastro-oesofageale reflux.

• Regurgitatie is het oprispen van maaginhoud tot in 

de mond.

Aspiratie
Patiënten met slikklachten kunnen voedsel of vocht aspi-

reren. In enkele gevallen ontstaan ontstekingen in de long 

(meestal rechtszijdig), vooral wanneer de hoeveelheid 

geaspireerd voedsel of vocht groot is, aspiratie frequent 

optreedt en het aspiraat een lage pH heeft of anderszins 

etsend is. Hoesten na slikken, ’s nachts hoesten en recidi-

verende bronchopneumonieën kunnen een aanwijzing 

zijn voor het bestaan van aspiratie. Een fistel tussen bron-

chus en slokdarm kan dezelfde klachten geven.

Globusgevoelens
Onder globus (hystericus) wordt verstaan het gevoel van 

een brok in de keel of het gevoel dat er iets in de keel 

is blijven zitten zonder dat er organische afwijkingen 

worden gevonden. Bij spanning verergert het gevoel. 

Dit gevoel verdwijnt bij het slikken van vloeibaar of vast 

voedsel, in tegenstelling tot klachten door organische 

afwijkingen, waarbij het ongemak juist erger wordt bij 

slikken.

Kernpunt

• Globusgevoelens verdwijnen vaak tijdens slikken 

van voedsel.

17.2.2   Lichamelijk onderzoek

Ook in de huidige tijd waarin beeldvormend onderzoek 

op ruime schaal wordt toegepast, blijft het lichamelijk 

onderzoek van belang. Bij het onderzoek van het abdo-

men wordt aanbevolen de volgorde inspectie, auscultatie, 

percussie en palpatie aan te houden. Bij het lichamelijk 

onderzoek dient laagdrempelig een rectaal toucher te 

worden verricht, vooral als er mogelijk sprake kan zijn 

van colorectaal carcinoom of fecale incontinentie.
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vloeistofspiegels zichtbaar zijn, bij een perforatie een 

luchtschil onder het diafragma. Bij obstipatie kan fecale 

impactie zichtbaar zijn. Een buikoverzichtsfoto kan ook 

verkalkingen laten zien in de pancreasregio die wijzen op 

een chronische pancreatitis.

 Echografie, abdominaal dan wel endoscopisch, is voor 

diagnostiek van groot belang. De resultaten hangen 

echter sterk af van de bekwaamheid en ervaring van de 

echografist dan wel endoscopist. Over veel buikorganen, 

waaronder het pancreas, kan belangrijke morfologische 

informatie worden verkregen. Met echografie kunnen 

de grootte van het pancreas, de vorm, de weefselstruc-

tuur, de ductus pancreaticus, de aanwezigheid van cysten 

en abnormale weefselpartijen zoals tumoren worden 

afgebeeld. Van veel belang is ook de mogelijkheid om 

onder echografische controle percutaan of endoscopisch 

gebieden te puncteren die verdacht zijn voor tumorgroei. 

Het opgezogen materiaal wordt cytologisch onderzocht. 

Een ander voordeel van echografie is dat informatie kan 

worden verkregen over het al of niet uitgezet zijn van de 

galwegen, hetgeen van belang is bij de diagnostiek van 

pancreasaandoeningen. Zo kunnen chronische pancreati-

tis en het pancreaskopcarcinoom de ductus choledochus 

vernauwen.

 Een CT-scan van het abdomen kan zeer veel informatie 

verschaffen over alle buikorganen. Voor de diagnostiek 

van pancreasafwijkingen is de CT-scan gevoeliger en 

specifieker dan echografie wat betreft het opsporen van 

chronische pancreatitis en pancreascarcinoom. Tumoren 

groter dan 1 cm kunnen meestal worden gezien, evenals 

doorgroei van de tumor en lymfeklier- en levermeta-

stasen. Met moderne CT-technieken (spiraal-CT met 

contrasttoevoeging en afbeeldingen in verschillende 

doorbloedingsfasen (arterieel, portaal, veneus)) lukt het 

meestal goed vaatstructuren in beeld te brengen, hetgeen 

bij operaties van tumoren van belang is. Onder CT-contro-

le kan het pancreas ook percutaan worden gepuncteerd.

 Magnetische resonantiecholangiopancreatografie (MRCP) is 

een techniek die het mogelijk maakt op niet-invasieve wij-

ze afbeeldingen te maken van de galwegen en de ductus 

pancreaticus. Deze techniek heeft voor een groot deel de 

plaats van de diagnostische ERCP overgenomen. MRCP is 

het aangewezen onderzoek bij patiënten met chronische 

pancreatitis en bij patiënten bij wie men pancreasanoma-

lieën vermoedt (bijvoorbeeld pancreas divisum).

Kernpunten

• Bij chronische pancreatitis kan men op een buik-

overzichtsfoto verkalkingen in de pancreasregio 

zien.

• Met magnetische resonantiecholangiopancreato-

grafie (MRCP) kunnen de galwegen en de ductus 

pancreaticus worden afgebeeld.

verwijderen van (obstruerende) galwegstenen. ERCP is 

een technisch moeilijk onderzoek waarvoor voldoende 

ervaring vereist is.

Videocapsule-endoscopie
Sinds enkele jaren is het ook mogelijk de dunne darm te 

visualiseren met behulp van een capsule waarin zich een 

camera en een zendertje bevinden. Deze techniek wordt 

vooral toegepast bij de diagnostiek van (onbegrepen) 

bloedverlies uit het maag-darmkanaal.

Ballonenteroscopie
Met ballonenteroscopie kan de dunne darm via de orale 

en/of de anale weg worden bekeken. Dit is een technisch 

lastig en tijdrovend onderzoek dat vooral wordt toegepast 

als videocapsule-endoscopie een afwijking heeft laten 

zien waarvoor geen operatie nodig is, maar waarvoor een 

endoscopische behandeling een goede mogelijkheid is, 

bijvoorbeeld het weghalen van een kleine (polypeuze) 

laesie of het behandelen van een bloedingsoorzaak.

Kernpunt

• Met behulp van een videocapsule kunnen slijm-

vliesafwijkingen in de dunne darm worden aange-

toond.

Casuïstiek 

• Videocapsule-endoscopie bij kinderen met onbe-

grepen aandoeningen van de dunne darm

17.2.4   Röntgen-, echo- en MRI-onderzoek

Bij het vermoeden van pathologie van de dunne darm kan 

ook de zogeheten enteroclysetechniek (volgens Sellinger) 

worden toegepast. Vroeger gebeurde dit vooral met rönt-

genstraling, tegenwoordig wordt hiervoor echter steeds 

vaker MRI toegepast. Met behulp van een CT-scan kan 

ook een goede indruk worden verkregen van de dikte van 

de dunnedarmwand. Ook fistels, abcessen, lymfomen en 

retroperitoneale afwijkingen zijn meestal goed zichtbaar.

 Bij het röntgenonderzoek van de slokdarm wordt voor-

al gelet op dilatatie van de slokdarm, divertikels, vullings-

defecten in de bariumpap die patiënten te drinken krij-

gen, impressies door druk van buitenaf, peristaltiek van 

de slokdarm na slikken, en lekkage van contrast buiten de 

wand van de slokdarm. Bij slikstoornissen (orofaryngeale 

dysfagie) wordt tijdens het onderzoek vooral gelet op 

de anatomie en de bewegingen van de hypofarynx en de 

slokdarmmond.

 Een buikoverzichtsfoto kan veel informatie verschaffen. 

Bij een ileus kunnen uitgezette darmlissen en lucht-
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Serumgastrinebepaling
Gastrine is een peptidehormoon dat de secretie van HCl 

en pepsinogeen stimuleert. Met een radio-immunoassay 

worden de serumspiegels bepaald; normaal zijn spiegels 

tussen circa 10 en 90 pg/ml. Verhoogde waarden komen 

voor bij het zollinger-ellison-syndroom (gastrinoom), bij 

achloorhydrie en door een hyperfunctie van de antrum-G-

cellen (klinische gevolgen zoals bij het zollinger-ellison-

syndroom) en in lichte mate ook na een vagotomie en bij 

gebruik van zuursecretieremmende middelen.

H2-ademtest
Vindt onvoldoende afbraak of resorptie van koolhydra-

ten plaats, dan worden deze door bacteriën in het colon 

vergist, waarbij naast een aantal zuren ook waterstofgas 

(H
2
) ontstaat. Het colon is de enige plaats in het lichaam 

waar waterstofgas wordt gevormd. Het gevormde H
2
 

wordt gedeeltelijk geresorbeerd en via de longen uitge-

ademd. H
2
 ontstaat in het lichaam alleen door bacteriële 

omzetting van koolhydraten in de darm. Daarom kan de 

H
2
-concentratie in de uitademingslucht worden gebruikt 

als een gevoelige indicator voor verterings- of resorp-

tiestoornissen van koolhydraten. Wil men nagaan of bij-

voorbeeld lactose normaal wordt afgebroken, dan wordt 

een oplossing met 50 g lactose toegediend en wordt de H
2
-

concentratie in de uitademingslucht vóór de toediening 

en gedurende enkele uren erna gemeten. Aan de hand van 

het verschil in H
2
-concentratie voor en na toediening van 

de suikeroplossing kan worden bepaald of, en eventueel 

ook in welke mate, de vertering en/of resorptie gestoord 

is (figuur 17.10). Deze methode is gevoelig, eenvoudig uit 

te voeren en voor de patiënt niet belastend. De resorptie 

van alle koolhydraten kan op deze wijze worden getest. 

Fout-negatieve resultaten ontstaan bij het ontbreken van 

lactoseverwerkende bacteriën, fout-positieve resultaten 

na te snelle darmpassage en bij bacteriële overgroei van de 

dunne darm. Wanneer een H
2
-ademtest wordt uitgevoerd 

met het doel bacteriële overgroei aan te tonen, wordt 

meestal glucose als substraat gebruikt.

Kernpunten

• Onderzoek van de maaglediging kan met een niet-

radioactief isotoop (13C) worden uitgevoerd.

• Bij het zollinger-ellison-syndroom is het serumgas-

trine sterk verhoogd.

• Het principe van een waterstofademtest berust op 

bacteriële omzetting van koolhydraten.

Pancreasfunctieonderzoek
Tests om een pancreasinsufficiëntie op het spoor te ko-

men zijn in het algemeen niet erg gevoelig en ook niet erg 

specifiek.

 Een verhoogde vetuitscheiding in de feces doet zich 

17.2.5   Overige onderzoekstechnieken

Manometrisch onderzoek van de slokdarm
Bij slokdarmmanometrie wordt gebruikgemaakt van een 

druksonde met drukmeetpunten op diverse niveaus, die 

met draagbare of gefixeerde registratieapparatuur is ver-

bonden. Manometrie kan nuttige informatie geven voor 

het stellen van de diagnose achalasie, diffuse slokdarm-

spasmen, notenkrakerslokdarm, ineffectieve slokdarmmo-

toriek en insufficiëntie van de onderste slokdarmsfincter.

Ambulante pH-meting in de slokdarm
Via de neus wordt een dunne katheter ingebracht, met aan 

het uiteinde een elektrode waarmee de pH van de directe 

omgeving wordt gemeten. De tip met de elektrode wordt 

5 cm boven de onderste slokdarmsfincter gepositioneerd 

(plaatsbepaling van de sfincter door middel van manome-

trie). De katheter wordt verbonden met een recorder die 

de pH-signalen van de elektrode continu vastlegt. Deze 

recorder (een klein doosje) draagt de patiënt bij zich. De 

pH-registratie kan 24 uur worden voortgezet. De opge-

slagen signalen in de recorder kunnen na afloop grafisch 

worden weergegeven en met behulp van een computer 

worden geanalyseerd.

 Bij de analyse let men onder andere op de totale tijds-

duur met een pH < 4 (uitgedrukt in percentage van de 

meettijd, die gewoonlijk 24 uur is), de invloed van de 

houding (liggen of staan) op de reflux, het aantal reflux-

periodes korter en langer dan 5 minuten enzovoort. Tij-

dens de meting kan de patiënt via een knop op de recorder 

momenten aangeven waarop hij klachten heeft, eet, ligt 

enzovoort. Daardoor is het mogelijk de pH-registratie te 

synchroniseren met ervaringen of gebeurtenissen tijdens 

de meetperiode. Ook is het mogelijk een gecombineerde 

24-uurs-pH-meting en manometrie uit te voeren. Dit 

onderzoek kan vooral nuttig zijn bij niet-cardiale aanval-

len van pijn op de borst, teneinde vast te stellen of de pijn 

berust op reflux of op een motiliteitsstoornis.

Maagontledigingsonderzoek
Indien een motiliteitsstoornis wordt vermoed, kan dat 

worden onderzocht door na toediening van een met 

technetium-99m (Tc) gemerkt proefmaal, met behulp 

van een gammacamera de verdwijning van het Tc uit de 

maag te meten. Vloeistoffen verdwijnen sneller dan vaste 

stoffen. Maagontledigingsonderzoek kan van belang zijn 

bij onderzoek van bijvoorbeeld diarree na een vagotomie 

of – wat vaker voorkomt na een vagotomie – van klachten 

van een snel vol gevoel tijdens een maaltijd. Dergelijke 

klachten komen soms ook voor bij diabetespatiënten (di-

abetische gastroparese), of door het gebruik van genees-

middelen (parasympathicolytica, narcotica).

 Maagledigingsonderzoek kan ook worden uitgevoerd 

door bepaling van de 13C-concentratie in de uitademings-

lucht na inname van een met de niet-radioactieve isotoop 

gemerkte testmaaltijd.
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vele blaasjes in de mondholte, de voorlopers van zeer 

pijnlijke erosies. De ziekte geneest doorgaans spontaan.

 Candida albicans veroorzaakt schimmelinfecties in de 

mond. Dergelijke infecties komen vooral voor bij ziekten 

die gepaard gaan met weefselafbraak, zoals ernstige ont-

stekingen met koorts bij immuundeficiënties zoals aids, 

tijdens behandeling met cytostatica en immuunsuppres-

siva of met antibiotica en corticosteroïden, en soms ook 

bij diabetes mellitus. In de mond zijn kleine of grotere 

witte beslagen te zien, die erosies bedekken. Men spreekt 

wel van mondspruw. De infectie breidt zich vaak uit naar 

de slokdarm. Voor de behandeling zal in eerste instantie 

worden gekozen voor lokale toediening van een antimy-

coticum (nystatinesuspensie of miconazolgel) gedurende 

7 tot 14 dagen. Bij onvoldoende resultaat van de lokale 

therapie of bij frequente recidieven komt systemische 

behandeling (fluconazol of itraconazol) in aanmerking.

 In de mond kunnen recidiverend aften voorkomen. Dit 

zijn pijnlijke erosies met een rode hof van het mond- en 

tongslijmvlies en de binnenzijde van de lippen. Men spreekt 

van stomatitis aphthosa. Genezing volgt spontaan na enkele 

dagen of weken, maar men ziet soms jarenlang recidieven. 

De oorzaak is niet bekend. De aften worden nogal eens ge-

zien bij patiënten met een onbehandelde darmspruw (coeli-

akie) of met een actieve chronische darmontsteking (ziekte 

van Crohn). Soms ziet men goede resultaten door lokale toe-

passing van corticosteroïden. Wetenschappelijk bewijs voor 

effectiviteit is er echter niet. De pijn kan worden verminderd 

door te penselen met een lidocaïneoplossing.

 Ontstoken mondhoeken (ragaden) kunnen het gevolg 

zijn van een slecht zittende gebitsprothese, een overge-

voeligheidsreactie (lippenstift) en deficiënties (vitaminen 

uit de B-groep, ijzer).

pas voor bij een ernstige insufficiëntie, maar wordt ook 

gevonden bij resorptiestoornissen. Hoewel vroeger veel 

belang werd gehecht aan functietests voor het meten van 

de exocriene (secretine-CCK-test, PABA-test) en de endo-

criene functie (glucosetolerantietest, insulinemetingen), 

ligt tegenwoordig veel meer nadruk op het optimaal in 

beeld brengen van het pancreas met echografie, endo-

echografie, MRI en CT-scan.

17.3  Aandoeningen van mondholte en 
farynx

17.3.1   Aandoeningen van mondslijmvlies, 

tong en speekselklieren

Aantasting van het gebit is vooral het gevolg van cariës 

en parodontitis. Tandbederf of cariës komt zeer veel voor 

en ontstaat door wegvreting van glazuur en tandbeen 

doordat zuurvormende bacteriën (onder andere strepto-

kokkenstammen en lactobacillen) uit suikerbevattende 

voedselresten (snoep)zuren produceren die het tandweef-

sel kunnen oplossen. Mede onder invloed van bacteriën 

ontstaat een beslag (plaque) op de tanden, bestaande uit 

polysachariden en bacteriën. De aantasting van het tand-

weefsel vindt vooral onder deze plaques plaats.

 Het mondslijmvlies kan ontstoken raken door bac-

teriën, virussen en schimmels. Verschillende bacteriën 

kunnen een ontsteking veroorzaken, bijvoorbeeld strep-

tokokken en difteriebacteriën. Ook door virussen kunnen 

ontstekingen in de mondholte ontstaan, zoals tonsillitis 

en faryngitis bij de klierkoorts van Pfeiffer, maar ook bij 

herpes simplex. In het geval van herpes simplex ontstaan 

lactose

H2

bacteriën

lactose

lactasedeficiëntie

H2-concentratie (ppm) uitademingslucht

50 g lactose

tijd (uren)1 2 3

200

150

100
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Figuur 17.10 Waterstofademtest. Is de hoeveelheid lactase sterk afgenomen, dan bereikt veel lactose het colon en wordt daar 

vergist. Daarbij ontstaat H2 dat via bloed en longen in de uitademingslucht terechtkomt.
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gren of siccasyndroom. De speekselklieren tonen een dicht 

infiltraat met lymfocyten. De ogen (cornea) lopen door 

uitdroging het meeste gevaar en om dat te voorkomen, 

worden oogdruppels als kunsttranen voorgeschreven.

 Speekselstenen komen vooral voor in de lange afvoer-

gang van de glandula submandibularis. Door de afvloed-

belemmering ontstaat een zwelling van de klier.

 Speekselkliertumoren ziet men vooral in de glandula 

parotidea (circa 80%) en deze manifesteren zich door een 

pijnloze vaste zwelling van de speekselklier. Bij volledige 

resectie is de prognose goed. Metastasen komen voor, in 

het bijzonder in de longen.

Kernpunten

• Bij het syndroom van Sjögren komt xerostomie voor.

• Speekselkliertumoren ziet men vooral in de glan-

dula parotidea.

  Intermezzo 17.1 

Het syndroom van Boerhaave

Herman (‘Hermannus’) Boerhaave (1668-1738) was een 

in grote delen van Europa befaamde Leidse hoogleraar 

in de botanie, de chemie en de geneeskunde. Zijn 

colleges trokken grote aantallen studenten en hij was 

de auteur van een aantal vermaarde standaardwerken 

over wat wij nu interne geneeskunde zouden noemen.

 Op 29 oktober 1723 werd Boerhaave met spoed ont-

boden door een goede vriend, baron Johannes van Was-

senaar. De door Boerhaave afgenomen anamnese leer-

de hem het volgende. Drie dagen tevoren had de baron 

met vrienden van een copieus diner genoten, waarbij 

als hoofdgerecht eend was opgediend. Na de maaltijd 

was de baron samen met zijn zoon gaan paardrijden. 

Later op de avond had hij vanwege maagklachten een 

braakverwekkend middel (emeticum) genomen. Bij 

het daardoor geïnduceerde braken ontstond plotseling 

hevige pijn in de borst, ‘alsof er iets gescheurd of ge-

broken was’. De pijn persisteerde en de baron kreeg in 

toenemende mate last van kortademigheid. De eerder 

geraadpleegde geneesheer dr. DeBye had klysma’s en 

een aderlating voorgeschreven, maar die hadden geen 

verbetering gebracht. Boerhaave adviseerde een tweede 

aderlating en warme kompressen, maar ook die hielpen 

niet. De baron stierf de volgende dag.

 Bij de door Boerhaave verrichte obductie werd 

behalve lucht in de subcutis ook vrij vocht in het 

abdomen aangetroffen. Bij het openen van de borst-

holte bleek hierin beiderzijds veel lucht en vloeistof 

aanwezig. De beide longen waren gecollabeerd. Het 

viel Boerhaave op dat de geur van de inhoud van de 

pleuraholten overeenstemde met die van het enige 

dagen tevoren genuttigde eendenvlees. In de distale 

Een beslag op de tong heeft geen grote diagnostische bete-

kenis, maar kan gepaard gaan met een foetor ex ore. Vaak 

ziet men dit bij patiënten die uitgedroogd zijn of koorts 

hebben, bij forse rokers en bij mensen met een slechte 

tandverzorging. Een dergelijk beslag kan wijzen op een 

matige algemene conditie. Ook door het gebruik van 

antibiotica kan een beslag ontstaan doordat de mondflora 

verandert en de groei van gisten wordt bevorderd.

 Bij tumoren van de tong is er meestal sprake van een 

plaveiselcelcarcinoom. Het carcinoom komt vooral voor 

bij forse rokers en bij chronisch fors alcoholgebruik. De 

meeste tumoren ziet men op de tong (circa 50%), op het 

tandvlees en in de mondbodem. Ze beginnen meestal als 

verhardingen die na verloop van tijd gaan ulcereren en 

niet willen genezen. Carcinomen van de tongbasis en in 

de oro- en hypofarynx zijn moeilijk te zien en veroorza-

ken vooral slikklachten en pijn. Ze metastaseren relatief 

vroeg naar de halsklieren. De behandeling bestaat uit re-

sectie van de tumor en de aanwezige halskliermetastasen, 

of uit bestraling gecombineerd met chemotherapie.

 Soms ziet men op de tong en het wangslijmvlies witte, 

min of meer gladde plekken, die chronisch aanwezig kun-

nen zijn. Deze leukoplakieën kunnen een stadium zijn in 

de ontwikkeling van een carcinoom en moeten daarom 

gebiopteerd worden en zo nodig worden behandeld.

Kernpunten

• Candida albicans-infectie van de mond treedt voor-

al op bij personen met verminderde weerstand.

• De oorzaak van aften in de mond blijft meestal 

onduidelijk.

• Tumoren in het orofarynxgebied komen vooral voor 

bij rokers en gebruikers van grote hoeveelheden 

alcohol.

Speekselklieren kunnen ontstoken raken, bijvoorbeeld 

door een virus. Een bekend voorbeeld hiervan is de bof 

(parotitis epidemica), die meestal gepaard gaat met een 

bilaterale zwelling van de glandulae parotideae. Het virus 

kan ook tegelijkertijd onder andere orchitis en pancreati-

tis veroorzaken.

 Acute etterige, dus bacteriële ontstekingen van de 

speekselklieren kunnen ontstaan in het beloop van een 

ziekte die gepaard gaat met koorts en uitdroging en waar-

bij de mondhygiëne wordt verwaarloosd.

 Een verminderde speekselvloed met een droge mond 

(xerostomie) kan het gevolg zijn van uitdroging, maar kan 

ook psychisch bepaald zijn of het gevolg zijn van bestra-

ling in het gebied. Soms is de speekselvloed verminderd, 

in combinatie met een vermindering van de traanproduc-

tie. Dit komt vooral voor bij vrouwen ouder dan 40 jaar. 

Het betreft een auto-immuunziekte, die vaak voorkomt in 

combinatie met reumatoïde artritis, sarcoïdose en primai-

re biliaire cirrose. Men spreekt van het syndroom van Sjö-
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soms weer terug in de mond. Er ontstaat een foetor ex ore 

en door verslikking kan een hinderlijke hoest ontstaan. 

In een nog later stadium kan een divertikel de slokdarm 

vrijwel dichtdrukken.

Diagnostiek en behandeling De diagnose kan door rönt-

genonderzoek worden bevestigd. Na het röntgenon-

derzoek volgt eventueel oesofagoscopie. Dit moet zeer 

voorzichtig worden uitgevoerd in verband met de kans op 

perforatie van de divertikel.

 Het is niet nodig elke kleine, vaak bij toeval gevonden 

divertikel te behandelen. Behandeling is nodig als de 

patiënt de eerder beschreven klachten heeft. De meest 

gebruikelijke behandeling, zonder veel risico’s voor de 

patiënt, is de endoscopische. Via een oesofagoscoop wordt 

de weefselbrug tussen slokdarm en divertikel gekliefd 

door middel van cauterisatie, waardoor het schot tussen 

slokdarm en divertikel grotendeels verdwijnt. Indien een 

endoscopische behandeling niet mogelijk is, kan een chi-

rurgische behandeling worden verricht.

Kernpunten

• Een zenker-divertikel ontspringt vlak boven de 

bovenste slokdarmsfincter.

• Zenker-divertikels kunnen niet alleen chirurgisch 

maar ook endoscopisch worden behandeld.

17.4  Aandoeningen van de slokdarm

17.4.1   Motiliteitsstoornissen van de slokdarm

Achalasie
Achalasie is geen frequente aandoening. De geschatte 

incidentie is 1 per 100.000 inwoners per jaar. Achalasie 

komt voor bij volwassenen op alle leeftijden, maar be-

gint meestal tussen het twintigste en veertigste jaar. De 

slokdarmperistaltiek is verdwenen; de onderste slok-

darmsfincter heeft een te hoge rustdruk en opent zich niet 

of onvoldoende na het slikken. In de loop van enkele jaren 

kan de slokdarm sterk uitzetten door retentie van voedsel 

en vocht. Achalasie wordt veroorzaakt door een innerva-

tiestoornis. Op diverse niveaus (vanaf de vaguskernen tot 

in de slokdarmwand) worden degeneratieve afwijkingen 

in neuronen gevonden. De oorzaak hiervan is onbekend. 

In het algemeen heeft de spierwand ter plaatse van de 

onderste sfincter een normale dikte, terwijl het uitgezette 

deel van de slokdarm soms een verdikte wand heeft door 

hypertrofie van de circulaire spierlaag.

Symptomen De belangrijkste klacht is dat zowel vast 

voedsel als vocht niet willen zakken en blijven steken 

achter het borstbeen (oesofageale dysfagie). Zeker in het 

begin zijn de klachten niet doorlopend aanwezig, maar 

slokdarm trof Boerhaave een ‘vingergrote’ scheur aan. 

Boerhaave concludeerde dat de slokdarm van de baron 

gescheurd was door de heftige braakbewegingen. Zijn 

beschrijving van de anamnese, de symptomen, de 

bevindingen bij obductie en de interpretatie daarvan 

waren dusdanig adequaat dat aan het syndroom van 

een door heftig braken teweeggebrachte slokdarmrup-

tuur tot op de dag van vandaag wereldwijd de naam 

van Boerhaave verbonden is.

Casuïstiek 

• Een orale witte slijmvliesafwijking: leukoplakie?

• Een man met een tongulcus

• Een vrouw met een gladde tong

• Een meisje met gezwollen wangen

• Een submandibulaire zwelling: de speekselklier?

17.3.2   Hypofarynxdivertikel

Over de wijze waarop hypofarynxdivertikels ontstaan, is 

men het niet eens. In het algemeen wordt aangenomen 

dat mechanische factoren de belangrijkste zijn. Door 

verhoogde druk in de farynx kan een hernia van het slijm-

vlies ontstaan waar de spierwand het zwakst is, namelijk 

aan de dorsale zijde van de hypofarynx boven de muscu-

lus cricopharyngeus. Men spreekt dan van een zenker-

divertikel (figuur 17.11). Divertikels komen vaker voor bij 

mannen dan bij vrouwen.

Symptomen Het kan jaren duren voor een divertikel 

zodanig groot is dat de aanvankelijk vage klachten van 

een rauwe keel en het gevoel dat er wat in de weg zit wer-

kelijk hinderlijk worden. Wanneer het stadium bereikt 

is dat de divertikel naar beneden hangt en gevuld is met 

voedselresten, worden de klachten ernstiger; er ontstaat 

orofaryngeale dysfagie. Ingeslikt voedsel of speeksel komt 

dorsaal

m. constrictor inferior

m. cricopharyngeus

divertikel

Figuur 17.11 Farynxdivertikel (zenker-divertikel).
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Kernpunten

• Bij achalasie is er onvoldoende relaxatie van de 

onderste slokdarmsfincter.

• In vroege stadia van achalasie is de slokdarm nog 

niet verwijd.

Behandeling In het geval van achalasie zijn er vier behan-

delingsmogelijkheden:

 − medicamenteus;

 − dilatatie (endoscopisch);

 − myotomie (chirurgisch);

 − inspuiting (endoscopisch) met botulinetoxine.

De medicamenteuze behandeling, met spierrelaxantia 

zoals nitraten of calciumblokkers, is meestal onvoldoende 

effectief of leidt tot te veel bijwerkingen (vasodilatatie).

 Dilatatie van de sfincter geschiedt pneumatisch. Onder 

sedatie wordt een geleidedraad via een endoscoop inge-

bracht tot in de maag. Over deze draad wordt een katheter 

geschoven, met aan het uiteinde een ballon die ter plaatse 

van de sfincter wordt opgeblazen. De druk en de omvang 

van de ballon kunnen variëren, evenals de duur van de di-

latatie, en daarmee kan men de mate van sfincterdilatatie 

bepalen. Het effect is niet altijd blijvend, zodat de behan-

deling na korte of langere tijd moet worden herhaald. Het 

risico van perforatie bij pneumodilatatie in ervaren han-

den is minder dan 1%.

 Bij cardiomyotomie, ook wel de operatie van Heller ge-

noemd, wordt de wand van de cardia in de lengte gekliefd 

tot op het slijmvlies. Deze ingreep wordt tegenwoordig 

als regel laparoscopisch uitgevoerd.

 Het is ten slotte ook mogelijk de onderste slokdarmsfinc-

ter langdurig te verslappen door endoscopische injectie van 

de toxine van Clostridium botulinum (botulinetoxine).

 Bij patiënten met achalasie is de kans op het ontstaan van 

slokdarmcarcinoom waarschijnlijk toegenomen als gevolg 

van irritatie van de slokdarm door voedselresten. De tu-

moren worden vooral vijftien tot twintig jaar na het begin 

van de klachten geconstateerd. Deze tumoren ontstaan dan 

meestal in het middendeel van de slokdarm. Regelmatige 

endoscopische screening wordt daarom wel aanbevolen, 

maar het nut hiervan is niet wetenschappelijk bewezen.

Diffuse slokdarmspasmen
Onder diffuse spasmen van de slokdarmwand verstaat 

men tertiaire contracties die niet worden voortgeleid en 

dus geen onderdeel zijn van een peristaltiekgolf. Deze 

spasmen kunnen onder een aantal omstandigheden voor-

komen, zoals bij stress en gebruik van koude dranken. 

Het beeld komt minder vaak voor dan achalasie en wordt 

meestal gezien bij personen van middelbare leeftijd, zo-

wel bij mannen als vrouwen. De afwijkende contracties 

treden intermitterend op. Dit houdt in dat het stellen van 

de diagnose moeilijk kan zijn. De etiologie is niet bekend. 

treden ze nu en dan op. In de loop van maanden tot jaren 

nemen de klachten toe in ernst en duur. Ook pijn achter 

het borstbeen komt voor, meestal aanvalsgewijs met het 

karakter van hevige krampen. Waarschijnlijk is deze pijn 

het gevolg van sterke lokale contracties.

Hoe wordt de diagnose gesteld? De klachten van de patiënt 

zijn meestal zeer suggestief, omdat vaak vanaf het begin 

zowel vast als vloeibaar voedsel niet willen zakken. Het 

lichamelijk onderzoek levert geen aanknopingspunten op.

 In latere stadia van de ziekte zijn de bevindingen bij 

röntgenonderzoek van de slokdarm karakteristiek: een 

geringe tot zeer sterk uitgezette slokdarm die ter plaatse 

van de onderste sfincter overgaat in een lumen met de 

omvang van een gladde muizenstaart van enkele cm lang 

(figuur 17.12). Met het uitzetten van de slokdarm wordt 

deze ook langer en krijgt dan in het distale deel een ge-

kronkeld S-vormig verloop. In de slokdarm bevinden zich 

doorgaans voedselresten. De normaal aanwezige lucht-

bel in de maag ontbreekt meestal, omdat geen of slechts 

weinig lucht de sfincter passeert. In vroege stadia van 

achalasie kan de diagnose röntgenologisch worden gemist 

omdat de slokdarm dan nog een normaal kaliber heeft.

Om met zekerheid andere oorzaken van een vernauwing 

te kunnen uitsluiten, bijvoorbeeld een maligne tumor ter 

plaatse van de cardia, is oesofagoscopie noodzakelijk. Ook 

bij scopie valt op dat de peristaltiek afwezig is. De cardia 

toont bij achalasie geen anatomische afwijkingen en de 

sfincter is meestal met normale druk op de scoop te pas-

seren. Het slokdarmslijmvlies is soms duidelijk ontstoken 

door de retentie van voedsel.

Het drukpatroon bij manometrie is zeer karakteristiek (fi-

guur 17.13), ook wanneer de slokdarm nog niet verwijd is. 

Dit is de belangrijkste reden waarom bij onbegrepen oeso-

fageale dysfagie manometrisch onderzoek geïndiceerd is.

Figuur 17.12 Achalasie van de slokdarm. 

a Vroeg stadium. De diagnose is gemakkelijk te missen. 

b Laat stadium met uitgezette slokdarm en typische ‘muizen-

staart’.

a b
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Figuur 17.13 Manometrische patronen bij de belangrijkste 

slokdarmmotoriekstoornissen. 

a Normaal patroon. Een slikbeweging geeft een snelle stijging 

van de druk in de farynx en een relaxatie van de bovenste slok-

darmsfincter (BSS). Hierna begint een peristaltische contrac-

tiegolf direct onder de BSS. De contractiepieken treden naar 

distaal toe steeds iets later op. Gelijktijdig met de slikbeweging 

ontspant de onderste slokdarmsfincter (OSS) zich. Daardoor 

kan de voedselbolus ongehinderd naar de maag worden voort-

gestuwd. 

b Achalasie. Normale peristaltiek ontbreekt volledig en er zijn 

uitsluitend simultane drukgolven. De OSS ontspant zich niet 

tijdens slikken. De basisdruk in de slokdarm is verhoogd. 

c Diffuse spasmen. Intermitterend zijn er simultane drukgolven 

in het slokdarmlichaam. De OSS relaxeert normaal. 

d Notenkrakerslokdarm. De peristaltische golven hebben een 

abnormaal hoge amplitude. 

e Ineffectieve slokdarmmotoriek. In dit voorbeeld dooft de 

peristaltische golf midden in de slokdarm uit.
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handeling bestaat uit toediening van nitroglycerinederiva-

ten, calciumantagonisten als nifedipine, en geruststelling.

Ineffectieve slokdarmmotoriek
De meest frequente motoriekstoornis van de slokdarm is 

die waarbij de peristaltiek verminderd effectief is. Bij ma-

nometrisch onderzoek kunnen verschillende afwijkingen 

worden gezien. De peristaltische golven kunnen een ver-

laagde amplitude hebben (< 30 mmHg). De golven kunnen 

uitdoven voordat ze de distale slokdarm hebben bereikt 

(zie figuur 17.13) of ze kunnen deels simultaan zijn. De di-

agnose ineffectieve slokdarmmotoriek kan worden gesteld 

wanneer ten minste 30% van de door slikken teweegge-

brachte golven afwijkend is. Het belangrijkste symptoom 

van ineffectieve slokdarmmotoriek is oesofageale dysfagie. 

Er is geen effectieve behandeling beschikbaar.

Sclerodermie van de slokdarm
Sclerodermie is een ziekte waarbij niet alleen een verhar-

ding van de huid en van het subcutane weefsel bestaat, 

maar waarbij ook hart, longen, nieren en het maag-

darmkanaal – in het bijzonder de slokdarm – aangedaan 

kunnen zijn.

 De afwijking in de slokdarm is het gevolg van atrofie 

van het gladde spierweefsel, met secundair een toename 

van bindweefsel. Het dwarsgestreepte spierweefsel wordt 

niet aangetast; vandaar dat de afwijkingen in de slokdarm 

alleen in de distale helft voorkomen. Door de spieratrofie 

verminderen of verdwijnen de contractiegolven in het dis-

tale deel van de slokdarm. Manometrisch zal hierbij het 

beeld van ineffectieve slokdarmmotoriek worden gevon-

den. Insufficiëntie van de onderste sfincter door atrofie 

veroorzaakt reflux van maagsap. Ongeveer 70% van de 

patiënten met sclerodermie heeft slokdarmafwijkingen.

Symptomen en behandeling De klacht die op de voor-

grond staat, is zuurbranden door een insufficiënte on-

derste slokdarmsfincter. Daardoor ontstaan reflux en 

oesofagitis.

 Er is slechts symptomatische therapie mogelijk. Dit be-

tekent dus dat die maatregelen worden getroffen die ook 

gelden bij refluxoesofagitis door andere oorzaken, zoals 

zuurremmende therapie.

Kernpunt

• Bij sclerodermie van de slokdarm treedt vaak ern-

stige oesofagitis op.

Casuïstiek 

• Een man met van kinds af aan progressieve dysfa-

gieklachten

Soms worden overgangen gezien tussen diffuse spasmen 

en achalasie, of combinaties.

Symptomen Het hoofdsymptoom is aanvalsgewijs optre-

dende pijn achter het borstbeen, die sterk kan overeenko-

men met angineuze pijn en ook niet zelden uitstraalt naar 

arm en keel. In beide gevallen zakt de pijn na gebruik van 

nitroglycerine. In tegenstelling tot pijn bij angina pec-

toris, heeft pijn door diffuse spasmen echter geen relatie 

met lichamelijke inspanning. De patiënt kan ’s nachts 

wakker worden door de pijn.

 Een tweede symptoom is de klacht dat het voedsel 

intermitterend moeilijk wil zakken. Deze klachten zijn 

echter nooit zo ernstig als bij achalasie. Wel kunnen de 

klachten jaren blijven bestaan, maar zijn vaak niet of 

weinig progressief.

Hoe wordt de diagnose gesteld? Bij manometrisch on-

derzoek kan een karakteristiek patroon worden gezien 

(zie figuur 17.13). Een slikbeweging kan worden gevolgd 

door een salvo van krachtige contracties met een hoge 

amplitude en een lange duur. Deze contracties golven niet 

voort naar de onderste sfincter, maar blijven op één plaats 

gefixeerd. Ook zonder een slikbeweging vindt men soms 

spontane contracties. In tegenstelling tot de situatie bij 

achalasie is de functie van de onderste slokdarmsfincter 

normaal. Gezien de intermitterende aard van diffuse 

spasmen kan bij manometrie ook een volkomen normaal 

beeld worden gevonden.

Behandeling Allereerst zal men trachten de patiënt ge-

rust te stellen door hem de aard van de aandoening te 

verduidelijken. Koude of zeer warme voeding en dranken 

moeten worden vermeden. Bij hevige pijn geeft nitrogly-

cerine vaak verlichting, terwijl ook calciumantagonisten 

als nifedipine nuttig kunnen zijn. In uitzonderingsgeval-

len wordt een longitudinale myotomie van de slokdarm 

uitgevoerd.

Kernpunten

• Slokdarmspasmen treden intermitterend op, waar-

door de diagnose moeilijk te stellen kan zijn.

• Ineffectieve slokdarmmotoriek is de meest voorko-

mende slokdarmmotiliteitsstoornis.

Notenkrakerslokdarm
De notenkrakerslokdarm is een motiliteitsstoornis van de 

slokdarm die eveneens gepaard gaat met pijn achter het 

borstbeen. Deze aandoening wordt tegenwoordig vaker 

herkend dankzij de verbeterde manometrische technie-

ken. De notenkrakerslokdarm is een descriptieve term 

voor een verhoogde amplitude van de slokdarmcontracties 

(gemiddeld 180 mmHg of hoger, zie figuur 17.13). De be-
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Symptomen Een glijbreuk veroorzaakt op zichzelf 

meestal geen klachten, tenzij als complicatie refluxziekte 

ontstaat. Dit laatste kan gebeuren doordat het rechtercrus 

van het diafragma (dat onder normale omstandigheden 

bijdraagt aan de antirefluxbarrière) bij patiënten met een 

glijbreuk niet langer om de onderste slokdarmsfincter 

heen ligt, maar distaal daarvan.

 Een paraoesofageale hernia veroorzaakt zelden reflux-

klachten, maar soms wel een drukgevoel achter het ster-

num, onaangename sensaties in de bovenbuik en bij grote 

hernia’s soms dysfagie (door druk van de herniërende 

maagfundus op de slokdarm), dyspnoe en hartklachten.

Diagnostiek en behandeling Met röntgenonderzoek kan 

men in het algemeen beide typen herniae goed aantonen 

(figuur 17.15). Met endoscopie is dit ook mogelijk en dit 

onderzoek heeft het voordeel dat hiermee ook refluxoeso-

fagitis op te sporen is.

Bij een glijbreuk is behandeling alleen geïndiceerd wan-

neer er ook sprake is van refluxziekte. Bij een paraoeso-

fageale hernia is vaak wel chirurgische correctie nodig, 

omdat de klachten vaak aanzienlijk zijn en vanwege de 

kans op complicaties (incarceratie).

Kernpunten

• Een sliding hiatus hernia veroorzaakt op zichzelf 

meestal geen klachten.

• Meer dan de helft van de patiënten met refluxziekte 

heeft geen oesofagitis.

17.4.2   Slokdarmdivertikels

In de slokdarm kunnen op diverse plaatsen divertikels 

voorkomen. De eerder beschreven zenker-divertikel is in 

feite geen slokdarmdivertikel maar een divertikel van de 

hypofarynx (zie paragraaf 17.3.2). Slokdarmdivertikels 

zijn zeldzaam. Het zijn altijd ware divertikels; dat wil 

zeggen dat alle lagen van de wand erin betrokken zijn. 

Aangenomen wordt dat divertikels in het middelste deel 

van de slokdarm door tractie vanuit het mediastinum ont-

staan (bijvoorbeeld door tuberculose lymfeklieren) en dat 

distale slokdarmdivertikels (ook wel epifrenische diverti-

kels genoemd) vooral door pulsie ontstaan. Epifrenische 

divertikels zijn niet zelden geassocieerd met achalasie.

Casuïstiek 

• Drie voorbeelden van divertikels in het maag-

darmkanaal

17.4.3   Hernia hiatus esophagei (hernia 

diaphragmatica, hiatushernia)

Hiervan spreekt men wanneer een deel van de maag door 

de hiatus esophagei naar de thoraxholte is verplaatst. Men 

onderscheidt de volgende typen.

 − Een glijbreuk (sliding hernia). Hierbij glijdt de cardia 

met een deel van de maag naar de thoraxholte (figuur 

17.14a). Dit type hernia komt frequent voor, vooral 

op oudere leeftijd, en zou worden veroorzaakt door 

verslapping van de bindweefselmembraan tussen 

slokdarm en diafragma (zie figuur 17.1). Door een lang-

durige hoge druk in de buikholte, die het gevolg kan 

zijn van obesitas, ascites, zwangerschap, veel persen 

bij obstipatie enzovoort, is de kans op het ontstaan van 

een glijbreuk toegenomen.

 − Een paraoesofageale hernia ontstaat doordat de cardia 

ter hoogte van het diafragma blijft, maar de maagfun-

dus door de hiatus heen in de borstholte komt (figuur 

17.14b). Dit type hernia komt veel minder vaak voor.

a b

Figuur 17.14 Een glijbreuk (a) en een paraoesofageale hernia 

hiatus esophagei (b).

Figuur 17.15 Röntgenafbeelding van hiatus hernia.

a Glijbreuk (‘sliding hernia’). 

b Paraoesofageale hernia.  

1 Intra-abdominaal gelegen maagdeel; 2 hernia; 3 slokdarm.

A

A

B

B
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straalt soms uit naar kaak of armen. Patiënten ervaren dat 

zure of anderszins irriterende dranken en sterk gekruid 

voedsel de pijn verergeren. Zij mijden deze vaak spon-

taan.

 Ontstaat een strictuur in de slokdarm, dan komen er 

ook klachten over het niet goed zakken van vast voedsel. 

Stricturen veroorzaken meestal pas klachten als de diame-

ter minder dan ongeveer 12 mm is. Op den duur kan ook 

drinken problemen geven. Voor de patiënt is dit soms een 

positief gegeven, omdat de pijn laag achter het borstbeen 

afneemt wanneer de strictuur een barrière gaat vormen 

tegen de reflux. Passagestoornissen bij refluxoesofagitis 

kunnen niet alleen het gevolg zijn van stricturen, maar 

ook van een adenocarcinoom dat in een barrett-slokdarm 

(zie verder) kan ontstaan.

 Bij patiënten die klagen over hoesten of een piepende 

ademhaling ’s nachts en die onvoldoende reageren op de 

gebruikelijke therapie, moet worden gedacht aan gastro-

oesofageale reflux als (mede)oorzaak van deze ademha-

lingsproblemen. Het is aannemelijk gemaakt dat deze 

klachten niet alleen veroorzaakt kunnen worden door 

aspiratie van maaginhoud, maar ook door een reflectoire 

bronchoconstrictie, uitgelokt door de aanwezigheid van 

zuur in de slokdarm.

Diagnostiek Bij persisterende refluxklachten verdient het 

aanbeveling oesofagoscopie uit te voeren.

 De ernst van de endoscopische afwijkingen wordt vaak 

in graden (Los Angeles-classificatie) onderscheiden:

 − graad A: een of meer mucosadefecten, korter dan 5 mm;

 − graad B: een of meer mucosadefecten, langer dan 5 mm;

 − graad C: mucosadefecten die overgrijpen naar meerdere 

plooien;

 − graad D: mucosadefecten die meer dan 75% van de cir-

cumferentie beslaan.

Een 24-uursregistratie van de intraoesofageale pH, een 

onderzoek dat bij ambulante poliklinische patiënten kan 

worden uitgevoerd, is een belangrijk diagnostisch hulp-

middel bij refluxziekte. Hierbij kan niet alleen de mate 

van blootstelling aan zuur van de slokdarm worden ge-

meten, maar ook en vooral kan worden vastgesteld of de 

klachten van de patiënt werkelijk op zure reflux berusten 

(figuur 17.16).

Casuïstiek 

• Een vrouw met postprandiale buikpijn en braken

• Een vrouw met buikpijn, misselijkheid en opboeren

• Een man met pijn in de linker thoraxhelft

• De para-oesofageale hernia: een zeldzame hia-

tushernia die een eigen aanpak vereist

• Darmincarceratie door een hernia van Bochdalek

17.4.4   Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

Terwijl vroeger werd aangenomen dat gastro-oesofageale 

reflux alleen tot symptomen kon leiden indien er een ont-

steking van het slokdarmslijmvlies (oesofagitis) aanwezig 

was, is duidelijk dat ook reflux zonder oesofagitis met ty-

pische refluxklachten gepaard kan gaan. Men spreekt dan 

wel van endoscopienegatieve of niet-erosieve refluxziekte 

(Eng.: non-erosive reflux disease (NERD)). Bij meer dan de 

helft van de patiënten die wegens typische refluxklachten 

een endoscopie ondergaan, blijkt het om deze vorm van 

GORZ te gaan.

 Bij het ontstaan van zowel de endoscopiepositieve als 

-negatieve vorm van GORZ speelt een gestoorde functie 

van de onderste slokdarmsfincter een belangrijke rol. Bij 

beide vormen komt een verhoogde incidentie van spon-

tane, dat wil zeggen niet door slikken geïnduceerde re-

laxaties van de sfincter voor. In de Engelstalige literatuur 

worden deze relaxaties transient lower (o)esophageal sphincter 

relaxations (TLESR of TLOSR) genoemd. Bij gezonde per-

sonen en bij patiënten met endoscopienegatieve GORZ 

blijkt 90 tot 95% van de refluxepisodes op een TLOSR te 

berusten; de overige refluxepisodes zijn het gevolg van 

een chronische hypotonie van de sfincter. Daarnaast zijn 

bij het ontstaan van GORZ factoren als een gestoorde 

motoriek van het corpus van de slokdarm (met als gevolg 

verminderde klaring van het gereflueerde materiaal) en 

een vertraagde maagontlediging van belang.

 Door reflux van maaginhoud ontstaan afwijkingen 

van het meerlagige plaveiselepitheel van de slokdarm. 

De beschadiging blijft echter niet altijd beperkt tot het 

slijmvlies, maar kan ook overgrijpen op de submucosa, de 

spierlagen van de slokdarm en zelfs het peri-oesofageale 

weefsel. Dit laatste kan gepaard gaan met fibrosering van 

deze lagen. Door schrompeling van dit fibreuze weef-

sel kan na verloop van tijd een strictuur in de slokdarm 

ontstaan, wat kan leiden tot slikklachten. Deze stricturen 

bevinden zich meestal direct boven de overgang tussen 

slokdarm en maagslijmvlies. Bij aanwezigheid van een 

slokdarmstrictuur moet altijd onderzoek naar de oorzaak 

hiervan worden gedaan (tabel 17.3).

Symptomen Het belangrijkste symptoom van reflux 

(zowel bij oesofagitis als bij afwezigheid daarvan) is pijn 

laag achter het borstbeen en hoog in de maagkuil. De pijn 

wordt meestal beschreven als zuurbranden of pyrosis, en 

Tabel 17.3  Oorzaken van slokdarmstenosen.

benigne stenosen:
 − chronische refluxoesofagitis
 − etsing door loog of zure stoffen
 − bij sclerodermie
 − geneesmiddelen (NSAID’s, kaliumtabletten)

maligne stenosen:
 − slokdarmcarcinoom
 − cardiacarcinoom
 − compressie door mediastinale processen
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greep moeten worden afgewogen tegen het operatierisico 

en tegen de neveneffecten van de ingreep. Ook garandeert 

een operatie zeker niet dat altijd een afdoend resultaat 

zal worden behaald. Deze ingreep wordt tegenwoordig in 

principe laparoscopisch uitgevoerd.

 Wanneer er sprake is van een strictuur, moet deze met 

bougies, over een endoscopisch ingebrachte voerdraad, 

worden opgerekt. Het oprekken gebeurt in fasen, waarbij 

steeds dikkere bougies worden gebruikt. Het gevaar van 

perforatie is in ervaren handen niet groter dan ongeveer 

1%. Bij een perforatie zijn het continu afzuigen van vocht 

uit de slokdarm en de maag en het toedienen van antibi-

otica vaak voldoende om de perforatie te laten genezen. 

Is de strictuur eenmaal opgerekt, dan moet dit oprekken 

vaak wel worden onderhouden. Dilatatie in combinatie 

met medicamenteuze therapie is vaak voldoende om pa-

tiënten van hun klachten af te helpen.

Kernpunten

• Bij sommige patiënten veroorzaakt gastro-oesofa-

geale reflux hoestbuien.

• De ernst van de endoscopisch waargenomen reflux 

oesofagitis wordt ingedeeld volgens de Los Angeles-

classificatie.

17.4.5   Barrett-oesofagus

Als reactie op de beschadiging van het plaveiselepitheel 

door de reflux van maaginhoud, wordt dit epitheel in het 

onderste gedeelte van de slokdarm soms vervangen door 

cilindrisch epitheel, waarbij histologisch gelijkenis ont-

staat met het slijmvlies van het maagcardiagebied, van het 

maagcorpus of van de dunne darm (intestinaal celtype). Bij 

intestinale metaplasie spreekt men van een barrett-slok-

darm, naar de Britse chirurg Barrett die dit beeld in 1950 

voor het eerst beschreef. Bij een barrett-slokdarm ontstaan 

soms ook stricturen, die dan hoger gelokaliseerd zijn dan 

gewoonlijk, namelijk ter hoogte van de overgang van het 

cilindrische epitheel en het plaveiselepitheel (figuur 17.17). 

Tevens is in een barrett-slokdarm die een aantal jaren 

bestaat, het risico op het ontwikkelen van een adenocarci-

noom toegenomen (circa 30-100 maal) (figuur 17.17).

Patiënten met een barrett-slokdarm waarin intestinale 

metaplasie werd aangetroffen, moeten daarom regelma-

tig endoscopisch worden onderzocht, afhankelijk van de 

mate van dysplasie van het cilindrische epitheel, waarbij 

biopten moeten worden genomen zodat dysplasie en een 

eventueel adenocarcinoom zo vroeg mogelijk kunnen 

worden ontdekt. Dysplasie is een voorstadium van de 

maligne ontaarding van slijmvlies en houdt onder andere 

de aanwezigheid van verschillende soorten kernen in en 

een toegenomen aantal delingen van epitheelcellen en 

atypische klierbuizen.

Behandeling Voor de behandeling van refluxklachten is 

een aantal meer algemene maatregelen van belang, zoals:

 − het vermijden van knellende kleding om de buik;

 − vermageren;

 − geen grote maaltijden gebruiken;

 − niet eten voor het slapengaan;

 − niet roken (nicotine veroorzaakt een verslapping van 

de slokdarmsfincter);

 − niet bukken maar door de knieën zakken wanneer men 

iets opraapt;

 − oppassen met tillen;

 − vooral bij nachtelijke reflux: slapen in een bed waarvan 

het hoofdeinde 20 à 25 cm verhoogd is.

Deze maatregelen hebben vaak al een gunstig effect. Daar-

naast komt medicamenteuze behandeling in aanmerking.

 Bij een deel van de patiënten met refluxklachten en bij 

lichte graden van oesofagitis (A-B) kan men uitkomen met 

H
2
-receptorblokkers (cimetidine, ranitidine, famotidine, 

nizatidine). Een krachtiger effect hebben middelen die 

de protonpomp (K+-H+-ATPase) in de pariëtale cel blok-

keren. Vrijwel elke oesofagitis is met behulp van een 

proton pomp remmer in maximaal acht tot twaalf weken te 

genezen. Na het staken van de medicatie zal echter bij 70 

tot 90% van de patiënten binnen een jaar een recidief ont-

staan. Daarom is onderhoudsbehandeling noodzakelijk.

 Ondanks de gunstige resultaten die men met deze 

geneesmiddelen boekt, is de behoefte aan antireflux-

chirurgie niet verdwenen. Operatieve behandeling is 

vooral geïndiceerd bij jonge mensen met een hardnek-

kige oesofagitis en/of klachten. Niet zelden ziet men 

dat door zuursecretieremming wel de zure reflux en de 

oesofagitis adequaat behandeld kunnen worden, maar dat 

hinderlijke regurgitatie van niet-zure maaginhoud blijft 

bestaan. Als antirefluxoperatie komt dan in aanmerking 

de fundoplicatieoperatie volgens Nissen of een variant 

hiervan, waarbij het proximale deel van de maag als een 

kraag rond ongeveer de onderste 4 cm van de slokdarm 

wordt geslagen en ervoor wordt gezorgd dat dit segment 

in de buikholte blijft liggen. De voordelen van deze in-
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Figuur 17.16 Een 24-uurs-pH-meting in de slokdarm. Maal-

tijden en symptomen zijn aangegeven. Bij deze patiënt is er een 

duidelijke relatie tussen het optreden van zuurbranden en een 

lage pH in de slokdarm.
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Casuïstiek 

• Een 63-jarige man met retrosternale pijnklachten
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Figuur 17.17 Barrett-slokdarm. Door de te wijde hiatus 

oesophageus (1) puilt een deel van de maag (2) boven het 

diafragma uit. Als gevolg van reflux van maaginhoud in de 

slokdarm (3) kan het normale meerlagige plaveiselepitheel 

vervangen worden door een slijmvlies dat gelijkenis vertoont 

met het maag- of dunnedarmslijmvlies en bekleed is met een-

lagig cilindrisch epitheel (4). De overgang van slokdarm- naar 

maagslijmvlies bevindt zich nu veel hoger in de slokdarm (5). 

Hierboven bevindt zich normaal plaveiselepitheel (6). In een 

barrett-slokdarm kunnen ernstige afwijkingen ontstaan zoals 

een ulcus (7), een carcinoom (8) of, ter plaatse van de overgang 

tussen plaveisel- en cilinderepitheel in de slokdarm (5), erosies 

en een strictuur (9).

17.4.6   Slokdarmvarices

Slokdarmvarices zijn gedilateerde submucosale venen in 

de distale slokdarm. Zij zijn meestal het gevolg van porta-

le hypertensie, die op haar beurt meestal het gevolg is van 

levercirrose. Wanneer de bloedstroom door de vena portae 

belemmerd is en er een hoge druk in het portale systeem 

ontstaat, zoekt het bloed zich een uitweg via collateralen. 

Een van de wegen waarlangs portaal bloed de vena cava 

kan bereiken, is via de oppervlakkige venen die de mucosa 

van de distale slokdarm draineren.

 Oesofagusvarices kunnen aanleiding geven tot bloedin-

gen, die niet zelden abundant zijn. Bij de behandeling van 

bloedende oesofagusvarices wordt tegenwoordig in eerste 

instantie rubberbandligatie toegepast, soms nog aange-

vuld met sclerotherapie (injectie van een scleroserende 

vloeistof in en rond het vat). Wanneer het niet lukt de 

bloeding tot staan te brengen, kan tamponnade met een 

ballon (Sengstaken-Blakemore) gedurende enkele uren 

worden toegepast, om de tijd tot de volgende behandeling 

te overbruggen. Eén van de mogelijkheden is het aanleg-

gen van een transjugulaire intrahepatische portosystemi-

sche shunt (TIPS). Voor de preventie van bloedingen uit 

oesofagusvarices worden wel bètablokkers (bijvoorbeeld 

propranolol) gebruikt.

  Intermezzo 17.2 

Vergrotingsendoscopie (magnification 

 endoscopy en chromo-endoscopie)

Bij endoscopisch onderzoek van het maag-darmkanaal 

wordt tegenwoordig gebruikgemaakt van zogeheten 

video-endoscopen. Dit zijn instrumenten waarbij zich 

aan het uiteinde van de scoop een videochip bevindt 

die het beeld omzet in een elektrisch signaal. In de 

loop van de tijd is de resolutie van deze gebruikte 

chips sterk toegenomen; daardoor kunnen tegenwoor-

dig meer details van de mucosa worden waargenomen 

dan een aantal jaren geleden. Een speciale categorie 

van moderne endoscopen bevat een beweegbaar lens-

systeem in de tip van de endoscoop, waarmee het 

beeld kan worden vergroot. Vaak wordt vergrotings-

endoscopie gecombineerd met een vorm van vitale 

kleuring van het slijmvlies (bijvoorbeeld met indigo-

karmijn, methyleenblauw of lugoloplossing).

 De betekenis van vergrotingsendoscopie en 

chromo-endoscopie voor de klinische praktijk tekent 

zich langzamerhand af. Inmiddels zijn er nog meer 

mogelijkheden beschikbaar om subtiele veranderingen 

in het slijmvlies beter waar te nemen, bijvoorbeeld via 

het plaatsen van filters in de endoscoop zodat de con-

trasten beter worden (narrow band imaging) of door 

zeer sterke vergroting (tot 1000×) van het slijmvlies 

(endomicroscopie). Het uiteindelijke doel hiervan is 

de noodzaak tot biopteren van bepaalde afwijkingen 

weg te nemen. Het onderzoek spitst zich onder andere 
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17.4.8   Infecties van de slokdarm

Schimmelinfecties
Schimmelinfecties van de slokdarm zijn niet heel erg 

zeldzaam. Het betreft meestal patiënten die in een ma-

tige algemene toestand verkeren, bijvoorbeeld door een 

maligniteit, of die worden behandeld met antibiotica, 

cytostatica of flinke doses corticosteroïden, of patiënten 

met aids. Ook bij patiënten met diabetes mellitus komen 

soms schimmelinfecties van de slokdarm voor, evenals 

op andere slijmvliezen. Stase van voedsel in de slokdarm 

door bijvoorbeeld tumorobstructie, achalasie of in diver-

tikels is een andere oorzaak. Soms gaan deze infecties niet 

gepaard met klachten, maar slikklachten en pijn bij het 

slikken komen bij globaal de helft van de patiënten met 

een schimmelinfectie voor.

 Bekijkt men het slijmvlies endoscopisch, dan ziet men 

witgele beslagen. Hierin en in biopsiemateriaal kunnen 

bij microscopisch onderzoek schimmels worden gezien. 

Meestal is er sprake van een Candida-instatie. Candidiasis 

van de slokdarm kan worden behandeld met nystatine 

suspensie, fluconazol of ketoconazol lokaal (suspensie) of 

systemisch (tablet).

Virusinfecties
Ook virussen kunnen infecties van de slokdarm veroorza-

ken. Deze infecties komen vooral voor bij sterk verzwakte 

personen en bij patiënten met een primaire of door het 

hiv of door immuunsuppressiva verworven immuun-

deficiëntie. De meest voorkomende verwekkers zijn het 

herpessimplexvirus en het cytomegalovirus (CMV). Zowel 

macroscopisch (endoscopie) als microscopisch zijn de 

beelden goed te onderscheiden. Flinke pijn, zowel spon-

taan als bij slikken, is het hoofdsymptoom. Behandeling 

met virustatische middelen is bij gezonde personen met 

een herpessimplexoesofagitis meestal niet nodig: de lae-

sies genezen spontaan. In de overige gevallen is behande-

ling met een virostaticum wel geïndiceerd.

17.4.9   Caustische verbrandingen

Hete vloeistoffen kunnen verbranding van het slijmvlies 

in de orofarynx en in de slokdarm veroorzaken, maar 

de gevolgen vallen gewoonlijk mee, alhoewel langdurig 

gebruik van hete thee, hetgeen bijvoorbeeld in Iran in 

de provincie Golestan een gewoonte is, geassocieerd is 

met een verhoogd risico op slokdarmkanker. Bij meer 

sporadisch drinken van hete vloeistoffen is de inwerking 

niet dieper dan de mucosa en verlittekening treedt niet 

op. Wel kan oedeem van de glottis en van de omliggende 

weefsels ontstaan.

 Bij de caustische stoffen kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen zuren en logen. Na het drinken van een 

caustische stof worden een eerste acute fase en een latere 

fase met ulceratie in de slokdarm en soms perforatie met 

meestal daaropvolgend strictuurvorming onderscheiden. 

toe op de detectie van vroegcarcinomen in de barrett-

slokdarm en het colon in lang bestaande colitis, en 

op het onderscheiden van verschillende soorten co-

lonpoliepen. In het geval van de barrett-slokdarm kan 

met behulp van vergrotingsendoscopie bij een patiënt 

met intestinale metaplasie een karakteristieke villeuze 

structuur van de mucosa worden waargenomen en 

kan zonder biopteren de diagnose barrett-slokdarm 

worden gesteld. Of de nieuwe endoscopen ook een 

voldoende betrouwbare inschatting van de mate van 

dysplasie in barrett-epitheel mogelijk maken, moet 

nog worden afgewacht.

17.4.7   Eosinofiele oesofagitis

Eosinofiele oesofagitis (EO) is een aandoening waarbij een 

allergische ontsteking van de slokdarmmucosa bestaat 

die gepaard gaat met dysfagie en soms ook voedselimpac-

tie. De aandoening komt voor bij kinderen, maar ook bij 

volwassenen, voornamelijk bij jonge mannen. Het endo-

scopisch en röntgenologisch aspect van de slokdarm kan 

typisch zijn met uitgesproken ringvorming, waardoor de 

slokdarm op een trachea kan gelijken. De diagnose kan 

worden gesteld door het aantonen van een groot aantal 

eosinofiele leukocyten in de gehele slokdarm. Een ver-

hoogde dichtheid van eosinofielen in de distale slokdarm 

kan ook bij GORZ worden gezien. Daarom moeten bij ver-

denking op eosinofiele oesofagitis biopten op meerdere 

niveaus worden genomen. Het onderscheid met GORZ is 

namelijk dat een verhoogd aantal EO’s op alle niveaus van 

de slokdarm worden gevonden bij eosinofiele oesofagitis 

en niet alleen in het onderste deel van de slokdarm, zoals 

bij GORZ.

 Hoewel theoretisch door middel van vermijden van al-

lergene componenten van het voedsel de prikkel tot eosi-

nofiele oesofagitis zou kunnen worden weggenomen, lukt 

dat in de praktijk meestal niet. Meestal wordt gebruikge-

maakt van een combinatie van een protonpompremmer 

en lokale behandeling met een corticosteroïd. Patiënten 

met zeer ernstige symptomen kunnen orale corticostero-

iden nodig hebben. Wanneer één of meer stricturen zijn 

ontstaan, kan oprekking van de slokdarm nodig zijn. 

Hierbij bestaat een verhoogde kans op het optreden van 

perforatie.

Casuïstiek 

• Eosinofiele oesofagitis bij jonge mannen met voed-

selpassageklachten
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Voor sommige van deze stoffen, zoals doxycycline en 

tetracycline, geldt dat een vrij sterk zure oplossing ont-

staat na oplossen in water.

 De etsing ontstaat vooral bij patiënten die hun tablet-

ten of capsules ingenomen hebben zonder erbij te drinken, 

meestal direct voor het naar bed gaan of wanneer ze al 

in bed liggen, zodat na het slikken alleen de peristaltiek 

vat heeft op de verplaatsing van het tablet naar de maag, 

en de zwaartekracht niet. Tabletten en capsules kunnen 

blijven steken ter hoogte van fysiologische vernauwingen 

in de slokdarm, zoals bij de arcus aortae, de linkerhoofd-

bronchus en bij de cardia. Lokaal kan dan een sterk et-

sende oplossing ontstaan die het slijmvlies beschadigt.

 De klachten zijn zeer karakteristiek. Na het innemen 

van de tabletten ontstaat doorgaans binnen enkele uren 

hevige pijn achter het borstbeen, die verergert bij slikken. 

Na enkele dagen tot een week is de pijn doorgaans weer 

verdwenen. De diagnose is met behulp van oesofagosco-

pie gemakkelijk te stellen. Meestal wordt ongeveer ter 

hoogte van de arcus aortae een min of meer groot ulcus 

gezien.

 Bij de behandeling van deze laesies kan men gebruik-

maken van sucralfaat (dat een beschermende laag over het 

geülcereerde gebied legt) en van een gelei met een opper-

vlakteanestheticum. Deze laesies kunnen worden voor-

komen door tabletten en capsules nooit droog te slikken, 

maar met een behoorlijke hoeveelheid water of andere 

vloeistof in te nemen en de middelen zo weinig mogelijk 

in liggende houding in te nemen.

Casuïstiek 

• Een man die per ongeluk formaline dronk

• Soms ernstige gevolgen van inname van een slok-

darmetsend middel

• Ernstig oesofagusletsel als complicatie bij behan-

deling met risedroninezuur

17.4.10   Tumoren van de slokdarm

Benigne tumoren en cysten
Goedaardige tumoren en cysten van de slokdarm zijn, 

vergeleken met maligne tumoren, betrekkelijk zeld-

zaam. De meest voorkomende goedaardige tumor is het 

leiomyoom, dat overigens ook maligne kan ontaarden. 

Ook fibromen en lipomen komen voor, evenals gesteelde 

poliepen, die bestaan uit bindweefsel en bekleed zijn 

met normaal slokdarmslijmvlies. Cysten die uitgaan van 

de slokdarmwand puilen soms uit in het lumen. Al deze 

goedaardige tumoren en cysten kunnen voor problemen 

zorgen bij de passage van voedsel.

Zuren geven al bij het eerste contact in de mond pijn en 

zullen vlug worden uitgespuugd. Bij logen is de kans 

groter dat een flinke slok wordt genomen. Bij volwasse-

nen gaat het meestal om suïcidepogingen. Hierbij worden 

in Nederland meestal ijsazijn (watervrij 96%) of schoon-

maakmiddelen genomen. Het natronlooggehalte van 

veel vloeistoffen voor schoonmaakgebruik kan variëren 

van 8 tot 90%! Alkalische vloeistoffen lossen weefsels op 

en kunnen daarom diep doordringen tot in de spierlaag 

van de slokdarm. Zuren coaguleren de weefsels, waardoor 

ze minder snel dieper zullen doordringen. Bij ernstige 

zuurverbranding is merkwaardig genoeg de maag ernsti-

ger beschadigd dan de slokdarm. Het drinken van sterke 

zuren leidt eerder tot ernstige algemene reacties zoals 

nierbeschadiging en shock, dan het drinken van logen.

Symptomen In ernstige gevallen heeft de patiënt veel pijn 

in de orofarynx, achter het sternum en in het epigastrium. 

Tevens is er angst en kan shock ontstaan. In ernstige 

gevallen kan de etsing tot de dood leiden als gevolg van 

perforatie met complicaties in het mediastinum en de 

buikholte. In lichtere gevallen blijft de pijn beperkt tot 

de mond of tot achter het sternum. Er kan een ernstige 

dysfagie bestaan met neiging tot braken en speekselvloed. 

In de loop van de volgende dagen verbetert dit, maar er 

kunnen late complicaties ontstaan, met name stricturen 

van slokdarm en maag.

Behandeling Bij het drinken van kokende of zeer hete 

vloeistof zal gewoonlijk weinig behandeling nodig zijn. 

De laesies blijven beperkt tot mond en farynx. Bij een 

beginnende stridor is opname noodzakelijk en kan intu-

batie nodig zijn.

 Bij het drinken van caustische middelen moet men alle 

maatregelen nemen om shock te voorkomen. Lijken er 

geen letsels te zijn in mond en farynx, dan is het minder 

waarschijnlijk dat de slokdarmwand beschadigd is. Oeso-

fagoscopie dient de eerste 24 uur te worden verricht om 

de ernst van de etsing vast te stellen. Als inderdaad een 

ernstig beeld wordt gezien, zal geprobeerd worden een 

dunne sonde in het duodenum te brengen om de voeding 

te verzekeren. Het nut van het toedienen van corticoste-

roïden en antibiotica ter voorkoming van complicaties is 

nooit aangetoond. Bij beginnende stricturen is het nood-

zakelijk voorzichtig met bougisseren te beginnen, maar 

initieel is er hierbij een verhoogde kans op perforatie.

Etsing van slokdarmslijmvlies door 
geneesmiddelen
Diverse geneesmiddelen kunnen ulcera en stricturen in 

de slokdarm en elders in het darmkanaal veroorzaken. 

De bekendste middelen zijn doxycycline en andere an-

tibiotica uit de tetracyclinegroep, en bisfosfonaten zoals 

alendroninezuur. Maar ulcera zijn onder andere ook be-

schreven na het innemen van tabletten vitamine C, clin-

damycine, ijzersulfaat, KCl, NSAID’s en chloralhydraat. 
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moren geven niet vaak aanleiding tot bloedingen. Ingroei 

van een hoog gelokaliseerde tumor in de nervus recurrens 

kan een stembandparese met heesheid veroorzaken.

Diagnostiek Het lichamelijk onderzoek biedt meestal 

niet veel houvast, behalve wanneer lymfekliermetastasen 

boven de clavicula worden gevonden, of een enigszins 

vergrote en hobbelige lever door metastasen. Een rönt-

genfoto met contrast toont meestal het beeld van een 

onregelmatige uitsparing in de contrastpap.

 Voor het stellen van de diagnose is oesofagoscopie on-

ontbeerlijk. Doorgaans is het aspect al zeer verdacht voor 

een maligne tumor (figuur 17.18). Uit een tumor worden 

biopsieën genomen om deze histologisch te bevestigen.

Is de diagnose maligne slokdarmtumor gesteld, dan moet 

worden vastgesteld welke behandeling mogelijk en ge-

wenst is. Daarvoor zal aanvullend onderzoek nodig zijn 

naar metastasen en naar doorgroei in de omgeving. Het 

aanvullend onderzoek bestaat onder andere uit inspectie 

van de larynx om een paralyse van de nervus recurrens op 

te sporen bij hooggelegen tumoren, uit bronchoscopie, uit 

CT-scanning van het mediastinum en de bovenbuik met 

de lever, en uit echo-endoscopie (uitgevoerd met een flexi-

bele oesofagoscoop met aan het uiteinde een echoprobe 

waarmee echosignalen kunnen worden uitgezonden en 

ontvangen). Voor het vaststellen van de behandeling is 

bepaling van de ingroei van de tumor in omliggend weef-

sel, het beoordelen van lymfeklieren in het mediastinum 

en bovenbuik en aanwezigheid van metastasen met echo-

endoscopie, CT-scanning, echografie van de hals en echo-

geleide punctie van lymfeklieren aanvullend aan elkaar.

Behandeling en prognose Voor de behandeling van het 

slokdarmcarcinoom komen in aanmerking resectie van de 

Maligne tumoren
Van alle maligne tumoren is in Nederland bij mannen 

ruim 2,5% in de slokdarm gelokaliseerd en bij vrouwen 

wat meer dan 1,5%. Deze tumoren komen vooral voor bij 

personen ouder dan 50 jaar. Globaal 70% is gelokaliseerd 

rond de onderste slokdarmsfincter, 10% in het bovenste 

derde deel van de slokdarm, en 15% in het middelste 

deel. Carcinomen rond de onderste slokdarmsfincter zijn 

vaak adenocarcinomen; de incidentie van deze tumoren 

stijgt sterker dan enige andere maligniteit in de westerse 

wereld. Meer proximaal is er vrijwel altijd sprake van 

een plaveiselcelcarcinoom. Tumoren die ontstaan in een 

barrett-slokdarm zijn eigenlijk altijd adenocarcinomen.

 Slokdarmtumoren puilen meestal uit in het lumen en 

hebben vaak een ulcererend oppervlak. Soms infiltreren ze 

vooral de wand, waardoor er een circulaire stenose ontstaat. 

Door infiltratie onder het slijmvlies zijn deze tumoren 

dikwijls uitgebreider dan macroscopisch wordt verwacht. 

Doorgroei buiten de slokdarm kan voorkomen, bijvoor-

beeld in een bronchus. Ook het omgekeerde is het geval, 

wanneer een bronchustumor ingroeit in de slokdarm. Vaak 

is een fistel tussen slokdarm en bronchus het gevolg.

 Uitzaaiing vindt zowel hematogeen als lymfogeen 

plaats; tumoren in het bovenste derde deel metastaseren 

naar lymfeklieren supraclaviculair en in de hals, tumoren 

in het middelste derde deel naar het mediastinum en 

naar supraclaviculair, en tumoren rond de onderste slok-

darmsfincter naar lymfeklieren in de buikholte.

 Er zijn grote geografische verschillen wat het voorko-

men van maligne slokdarmtumoren betreft. Deze ver-

schillen wijzen erop dat omgevingsfactoren een rol spelen 

bij het ontstaan van deze gezwellen. Zo bestaan er min of 

meer duidelijke relaties tussen slokdarmtumoren en:

 − alcoholgebruik;

 − roken;

 − temperatuur van voedsel en dranken;

 − stenosen in de slokdarm, bijvoorbeeld als gevolg van 

een loogverbranding;

 − barrett-slokdarm;

 − achalasie.

Symptomen In het begin zijn er passageklachten waarbij 

vast voedsel niet goed wil zakken. Deze klachten worden 

geleidelijk ernstiger, zodat na verloop van tijd het gebruik 

van vast voedsel onmogelijk wordt en de patiënt nog 

slechts vloeibaar voedsel kan gebruiken. Daarnaast kan er 

sprake zijn van vermagering doordat de voedselinname 

noodgedwongen verminderd is, maar ook omdat er een 

afgenomen hongergevoel is en de tumor zelf energie op-

slokt. Niet zelden verergeren de klachten soms plotseling 

doordat een voedselbrok, meestal vlees, het vernauwde 

slokdarmgedeelte geheel afsluit. In een later stadium 

kunnen ook hoestbuien de patiënt veel last bezorgen. De 

oorzaak hiervan is overloop van voedsel uit de slokdarm 

in de luchtwegen, of het weglopen van vocht uit de slok-

darm via een fistelopening naar de bronchi. Slokdarmtu-

Figuur 17.18 Endoscopisch beeld van een slokdarmcarci-

noom.
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ondergaan, hebben een vijfjaarsoverlevingskans van 

ongeveer 20-30%. De prognose voor het plaveiselcelcar-

cinoom is niet anders dan die voor het adenocarcinoom 

van de slokdarm. Patiënten die voor een resectie in aan-

merking komen maar die geen operatie kunnen of wil-

len ondergaan, kunnen worden bestraald. Ook daarmee 

kan soms curatie worden bereikt. Daarnaast worden er 

momenteel veel trials verricht die de waarde van radio-

therapie en/of chemotherapie (dit wordt neoadjuvante 

behandeling genoemd) voorafgaand aan een resectie 

onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat hiermee de vijf-

jaarsoverlevingskans beter is dan met een resectie alleen. 

Voor palliatieve doeleinden (verkleining van de tumor 

waardoor verbetering van de voedselpassage wordt 

bereikt) kan men uitwendige bestraling gecombineerd 

met intraluminale radiotherapie (een stralingsbron die 

in een dunne sonde in de slokdarm wordt gebracht; dit 

wordt brachytherapie genoemd) of brachytherapie al-

leen toepassen. Een andere mogelijkheid voor palliatie-

ve therapie is het aanbrengen van een flexibele, zichzelf 

ontplooiende endoprothese (stent) dóór de tumor, die 

endoscopisch geplaatst kan worden (zie figuur 17.19 en 

17.20).

Kernpunten

• Dysfagie vereist altijd nader onderzoek.

• Bij refluxklachten zonder alarmsymptomen kan een 

proefbehandeling met een zuursecretieremmer 

worden gegeven.

• Een hiatushernia van het glijdende type veroorzaakt 

op zichzelf geen klachten.

• Een endoprothese verschaft meestal goede palliatie 

bij inoperabele slokdarmtumoren.

tumor, chemotherapie en bestraling. Soms zal combina-

tietherapie worden toegepast. De resultaten van de be-

handeling, vooral de vijfjaarsoverleving (ook na uitgebrei-

de chirurgie nog rond de 20-30%), zijn niet erg gunstig 

en zijn in feite de laatste dertig jaar niet veel verbeterd. 

Wanneer is gebleken dat er als gevolg van uitzaaiingen 

of door een duidelijke doorgroei van de tumor buiten de 

slokdarm geen sprake kan zijn van een curatieve ingreep, 

is resectie van de tumor uit palliatieve overweging niet 

aan te bevelen. Enerzijds omdat de operatiemortaliteit 

zelfs in centra met ervaring niet nihil is (namelijk 3 tot 5%) 

en anderzijds omdat eenvoudiger methoden voor palliatie 

van de dysfagie door de tumorstenose kunnen worden 

toegepast. Dit betreft het plaatsen van een endoprothese 

(figuur 17.19).

Ongeveer 50 tot 60% van de patiënten met een maligne 

slokdarmtumor komt in aanmerking voor een operatie 

omdat bij hen vóór de ingreep geen metastasen of ingroei 

in naburige organen worden ontdekt. Tijdens de operatie 

blijkt dan echter nog eens 10% incurabel.

 Chirurgie van de slokdarm is moeilijk. Naadlekka-

ges zijn niet ongewoon, mede door het ontbreken van 

een serosa rond de slokdarm. Indien de tumor rond de 

onderste slokdarmsfincter is gelegen, wordt de slok-

darm gewoonlijk langs abdominale weg door de hiatus 

esophagei en via een rechtstreekse halsincisie gemobili-

seerd en verwijderd, waarna een anastomose wordt aan-

gelegd. Een thoracotomie is dan niet nodig. Bij hoger 

gelegen slokdarmtumoren wordt tegenwoordig wel een 

thoracotomie verricht.

 Bij patiënten die niet geopereerd kunnen worden, is 

de gemiddelde overlevingsduur ongeveer zes maanden, 

met een spreiding van een paar weken tot zelfs enkele 

jaren. Patiënten die een in opzet curatieve resectie 

Figuur 17.20 Endoprothese in de slokdarm.

Figuur 17.19 Röntgenopname van een patiënt met een slok-

darmcarcinoom bij wie een zelfontplooiende endoprothese in 

de slokdarm is geplaatst.
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normale orale voeding te handhaven, kan voeding via het 

jejunum (door middel van een sonde of een percutane 

endoscopische jejunostomie) worden overwogen. In uit-

zonderingsgevallen wordt overgegaan tot een subtotale 

maagresectie.

17.5.3   Gastritis

Pathogenese Een ontsteking van het maagslijmvlies (gas-

tritis) kan het gevolg zijn van:

 − virale en bacteriële infecties (in de eerste plaats Helico-

bacter pylori – zie verder – maar soms ook cytomegalovi-

rus, herpessimplexvirus en Candida albicans);

 − alcohol;

 − remming van de prostaglandinesynthese in het slijm-

vlies door salicylaten (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur) 

en andere NSAID’s;

 − immunologische factoren. Men spreekt van chronische 

auto-immuungastritis. Deze gaat nogal eens samen 

met auto-immuunziekten van andere organen zoals 

schildklier, lever enzovoort. Vaak vindt men in het 

serum antistoffen tegen pariëtale cellen en soms tegen 

intrinsic factor. Deze vorm van gastritis, beperkt tot 

het corpus, gaat gepaard met een verminderde produc-

tie van zoutzuur (hypochloorhydrie), intrinsic factor 

en pepsinogeen. Deze vorm van gastritis kan ten slotte 

leiden tot maagslijmvliesatrofie. Een tekort aan intrin-

sic factor zal op den duur leiden tot een megaloblas-

taire anemie door een gestoorde vitamine B
12

-resorptie.

 − Helicobacter pylori.

In 1983 beschreven Warren en Marshall uit Australië 

het zeer frequent vóórkomen van bacteriën op het 

maagslijmvlies van patiënten met een actieve gastritis. 

De gebogen, S-vormige of spiraalvormige, beweeglijke 

gramnegatieve staafjes met vier à zes zweepdraden aan 

één uiteinde, werden eerst Campylobacter pylori genoemd, 

maar later Helicobacter (afgekort: H.) pylori (helix = spi-

raal) (figuur 17.21).

17.5  Aandoeningen van maag en duodenum

17.5.1   Functionele dyspepsie

Bij veel patiënten met dyspeptische klachten wordt bij 

beeldvormend onderzoek (gastroscopie, echografie van 

de bovenbuik) geen verklaring voor de klachten gevon-

den. Men spreekt dan van functionele of niet-ulcereuze 

dyspepsie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 

dat bij het overgrote deel van deze patiënten stoornis-

sen in één of meer functies van het proximale deel van 

het maag-darmkanaal aanwezig zijn, die de klachten 

kunnen verklaren. De meest voorkomende functie-

stoornissen zijn een verminderde motoriek van het 

distale deel van de maag (met als gevolg een gestoorde 

maaglediging), een verminderde relaxatie van de proxi-

male maag bij het eten en een verhoogde gevoeligheid 

van vooral de proximale maag voor distensie. Daarnaast 

lijken ook een gestoorde motoriek van (het proximale 

deel van) de dunne darm en een viscerale hypersensiti-

viteit van dit darmdeel een rol te spelen. Op grond van 

het klachtenpatroon onderscheidt men ulcer-like dyspep-

sie, met epigastrische pijn als prominent symptoom, en 

dysmotility-like dyspepsie, waarbij misselijkheid, een snel 

optredend vol gevoel en vroege verzadiging op de voor-

grond staan.

 In de praktijk zal men vaak op grond van het klachten-

patroon kiezen uit verschillende therapeutische moge-

lijkheden. Bij ulcer-like dyspepsie wordt een zuursecre-

tieremmer als eerste keus geadviseerd, bij dysmotility-like 

dyspepsie een prokineticum. Daarnaast wordt wel H. 

pylori-eradicatie geadviseerd (zie verder), maar bij functio-

nele dyspepsie is het gunstige effect hiervan zeer gering.

17.5.2   Gastroparese

Men spreekt van gastroparese wanneer er symptomen 

en verschijnselen van vertraagde maaglediging zijn. De 

symptomen bestaan uit een vol gevoel, misselijkheid en 

braken. Vertraagde maaglediging kan blijken uit de aan-

wezigheid van voedselresten bij gastroscopie, of uit de 

bevindingen van maagledigingsonderzoek (met behulp 

van nucleair geneeskundige technieken of de 13C-octaan-

zuur ademtest).

 De oorzaken van gastroparese zijn uiteenlopend. En-

kele van de meest voorkomende oorzaken zijn diabetische 

autonome neuropathie en status na vagotomie. Veel vor-

men van gastroparese zijn echter idiopathisch.

 Bij de behandeling wordt gebruikgemaakt van het 

advies tot frequente kleine maaltijden, beperkt in vet. 

Voorts kunnen prokinetica zoals domperidon en metoclo-

pramide worden gebruikt. Wanneer deze middelen onvol-

doende effect hebben, kan het gebruik van erytromycine 

(3 dd 250 mg) worden overwogen. Hierbij is het van be-

lang tevoren een verlengd QT-syndroom uit te sluiten.

 Wanneer het ondanks deze maatregelen niet lukt de 

Figuur 17.21 Elektronenmicroscopische opname van Helico-

bacter pylori-bacteriën, gesitueerd in de mucuslaag boven op 

de maagmucosa (foto: E.A.J. Rauws).
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slijmvliesatrofie na enkele jaren gepaard gaat met een 

megaloblastaire anemie, moet eenmaal per twee maanden 

1 mg vitamine B
12

 (hydroxocobalamine) intramusculair 

worden toegediend.

 Antrumgastritis geassocieerd met een infectie met H. 

pylori veroorzaakt als regel eveneens geen klachten. Dit is 

verreweg het meest voorkomende type gastritis (geschat 

op 80%).

 Een infectie met H. pylori kan op verschillende manieren 

worden aangetoond. Allereerst door microscopisch onder-

zoek van maagslijmvliesbiopten. Een tweede mogelijk-

heid is het kweken van biopten. De kweken tonen soms 

pas na drie tot vijf dagen groei. Een derde mogelijkheid 

maakt gebruik van het feit dat H. pylori urease maakt. 

Men plaatst een maagbiopt in een gel met ureum en de 

pH-indicator fenolrood. Zijn voldoende bacteriën aan-

wezig, dan verandert door de NH
3
-vorming de pH, wat 

een kleuromslag geeft. Ook zonder een biopt (dus zonder 

gastroscopie) kan een infectie worden aangetoond door 

oraal een kleine hoeveelheid radioactief 14C-ureum of 

niet-radioactief 13C-ureum met wat voedsel te geven. De 

aanwezigheid van gemerkt CO
2
 in een of meer ademmon-

sters (bijvoorbeeld 30 minuten na toediening) wijst dan 

op een infectie met H. pylori. Door een infectie met H. pylori 

ontstaan antistoffen tegen de bacterie, die in serum aan-

toonbaar zijn. Omdat de antistoftiter na eradicatie van de 

bacterie slechts langzaam daalt, is deze test niet geschikt 

om het effect van behandeling te evalueren. Ten slotte kan 

H. pylori ook in de feces worden aangetoond.

 Het is onduidelijk of een niet tot symptomen leidende, 

bij toeval ontdekte H. pylori-gastritis moet worden behan-

deld. Weliswaar is de kans op het ontstaan van maagcar-

cinoom bij aanwezigheid van deze bacterie iets verhoogd 

(hoewel nog steeds klein), maar er zijn ook argumenten 

tegen behandeling. De behandeling is namelijk niet he-

lemaal zonder risico’s (allergische reacties, pseudomem-

braneuze colitis), het is nog niet bewezen dat eradicatie 

van H. pylori de kans op het ontstaan van maagcarcinoom 

verkleint en aan de aanwezigheid van chronische gastritis 

wordt een gunstig effect op GORZ toegeschreven, name-

lijk een afgenomen maagzuurproductie.

 Over de wenselijkheid van H. pylori-eradicatie bij patiën-

ten met functionele dyspepsie bestaat nog veel discussie. 

Het effect van eradicatie op de dyspeptische klachten 

blijkt zeer gering. Een goede stelregel lijkt te zijn om 

patiënten met functionele dyspepsie alleen eradicatiethe-

rapie aan te bieden als alle andere therapeutische opties 

(zuursecretieremming, prokinetica) hebben gefaald en de 

klachten ernstig en persisterend zijn.

 De behandeling van door H. pylori veroorzaakte gastritis 

is zeker geïndiceerd bij patiënten met bewezen peptisch 

ulcuslijden (zie paragraaf 17.5.4).

H. pylori komt voor in de slijmlaag op het epitheel, vooral 

van het antrum, maar ook van corpus en fundus, en van 

het duodenum wanneer het dunnedarmepitheel is ver-

vangen door maagepitheel (maagepitheelmetaplasie). 

Onder het epitheel ontstaat een infiltraat in de lamina 

propria van lymfocyten en plasmacellen (kenmerken van 

een chronische ontsteking) en vaak ook granulocyten die 

ook doordringen in de klierbuisjes (klierbuisabcesjes) en 

tussen de epitheelcellen (kenmerken van een acute/actieve 

ontsteking).

 Bij ongeveer 30 tot 40% van de volwassenen (in Neder-

land) zonder klachten is er sprake van een antrumgastritis 

door H. pylori. Met de leeftijd wordt het percentage hoger. 

In minder ontwikkelde landen ziet men dit oplopen tot 

80% van de normale volwassen populatie. Uitroeien van 

H. pylori leidt tot genezing van de gastritis.

 Belangrijker is dat bij vrijwel alle patiënten met een 

ulcus duodeni en bij 70 tot 80% van de patiënten met een 

ulcus ventriculi een antrumgastritis door H. pylori aanwe-

zig is (tabel 17.4). De rol van H. pylori bij de pathogenese 

van het ulcus pepticum komt later ter sprake. Daarnaast 

is gebleken dat aanwezigheid van H. pylori een risicofactor 

is voor het ontstaan van maagcarcinoom. De kans op het 

ontwikkelen van een maagcarcinoom is bij personen met 

een H. pylori-geassocieerde gastritis ongeveer zesmaal 

groter dan bij personen zonder H. pylori-gastritis.

Kliniek en behandeling Acute gastritis. Is de gastritis het ge-

volg van een virus, bacteriën, alcohol, NSAID’s of andere 

stoffen, dan is er vaak sprake van pijn in de maagstreek, 

een opgezet gevoel, misselijkheid en soms braken. Is de 

gastritis hemorragisch en/of erosief, dan kunnen lichte tot 

ernstige maagbloedingen ontstaan. Endoscopie is nodig 

om de aard van de laesies te achterhalen. De bloedingen 

stoppen vaak spontaan. Eventuele exogene factoren (bij-

voorbeeld overmatig alcoholgebruik, NSAID’s) moeten 

worden gestopt. Verhoging van de pH in de maag door 

toediening van zuursecretieremmende middelen kan de 

genezing waarschijnlijk bevorderen en de bloedingskans 

verminderen.

 Chronische gastritis. Auto-immuungastritis veroorzaakt 

meestal geen klachten, maar leidt tot een verminderde of 

afwezige zuurproductie, die ontstaat door atrofie van het 

maagslijmvlies. Omdat achloorhydrie op basis van maag-

Tabel 17.4  Frequentie van H. pylori.

normale populatie in westerse landen 30-40%

antrumgastritis 80%

ulcus duodeni 99%

ulcus ventriculi 80%

functionele dyspepsie 35%

maagcarcinoom 80%
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Soms zijn er klachten zonder dat een ulcus wordt gevon-

den, maar het omgekeerde, een ulcus zonder klachten, 

komt ook voor. De belangrijkste klachten zijn:

 − pijn, meestal in het epigastrium (maagkuil), soms uit-

stralend naar de rug bij een UD dat zich aan de dorsale 

zijde van de bulbus bevindt en in het pancreas is geïn-

filtreerd. Pijn bij een lege maag en pijn ’s nachts (door 

vrij zuur) pleiten voor een UD, evenals vermindering 

van pijn bij voedselgebruik (neutralisatie van zuur 

door voedsel). Bij een UV neemt de pijn na voedselin-

name soms toe. Dit kan op den duur leiden tot verma-

gering.

 − misselijkheid en soms braken. Braken vermindert de 

klachten soms duidelijk (minder zuur in de maag). Bij 

een ernstige vernauwing van de pylorus door chroni-

sche ulcera is het braken hardnekkig.

 − opboeren (ructus), hartwater (overmatige speeksel-

vloed, vollopen van de mond met speeksel) en een 

opgeblazen gevoel in de (boven)buik zijn evenmin 

ongewoon.

Bij lichamelijk onderzoek is er meestal alleen sprake van 

drukpijn in epigastrio.

Kernpunten

• Bij een ulcus ventriculi dient altijd te worden gebi-

opteerd om een maligniteit uit te sluiten.

• Eradicatie van H. pylori voorkomt recidiveren van 

ulcera duodeni en H. pylori-geassocieerde ulcera 

ventriculi.

• Vroege dumping berust op hypovolemie, late dum-

ping op hypoglykemie.

• Ulcera ventriculi en duodeni vormen de meest 

voorkomende oorzaken van hoge tractus digesti-

vusbloeding.

  Intermezzo 17.3 

De ontdekking van Helicobacter pylori

Sinds het eind van de negentiende eeuw hadden ver-

schillende pathologen staafvormige bacteriën onder 

de slijmlaag van de maag waargenomen, in het bij-

zonder in en rondom ulcusbodems. De aanwezigheid 

van deze bacteriën werd verklaard als een artefact of 

als postmortale contaminatie. Daarbij speelde een rol 

dat men het onwaarschijnlijk achtte dat bacteriën in 

het sterk zure milieu van de menselijke maag zouden 

kunnen overleven. Bovendien was het niemand gelukt 

de maagbacterie te kweken.

 In het begin van de jaren tachtig van de vorige 

eeuw viel het de Australische patholoog Robin Warren 

op dat er een verband bestond tussen de aanwezig-

heid van de staafvormige bacteriën en microscopische 

tekenen van ontsteking (gastritis). Hij wekte de be-

17.5.4   Ulcusziekte

Het ulcus ventriculi (UV) en het ulcus duodeni (UD) zijn 

nog steeds veelvoorkomende aandoeningen, hoewel er 

de laatste decennia aanzienlijke veranderingen zijn op-

getreden. Sinds het midden van de twintigste eeuw is er 

vooral bij mannen een daling opgetreden in mortaliteit en 

het aantal ulcusperforaties. Bij vrouwen is die verbetering 

niet duidelijk. De toename in sterfte en ulcuscomplicaties 

bij ouderen lijkt het gevolg van een toegenomen gebruik 

van NSAID’s door ouderen in verband met klachten van 

het bewegingsapparaat. Ulcera duodeni komen twee- à 

driemaal vaker voor dan ulcera ventriculi; bij mannen 

ongeveer tweemaal vaker dan bij vrouwen. Dit sekse-

verschil geldt niet voor het ulcus ventriculi. Het ulcus 

ventriculi komt meestal pas voor bij mensen ouder dan 40 

jaar, terwijl het ulcus duodeni ook vóór het veertigste jaar 

gewoon is. Beide typen ulcera kunnen tot op hoge leeftijd 

voorkomen. Ulcera genezen in 30 tot 70% van de geval-

len spontaan, maar recidiveren vaak (ongeveer 75% in 

één jaar). Er is derhalve zelden sprake van een op zichzelf 

staande gebeurtenis, maar meestal van een ziekte.

 Het ulcus ventriculi is in 90% van de gevallen geloka-

liseerd aan de kleine curvatuur, vaak op de grens van an-

trum en corpus. Soms bevindt het ulcus zich vlak vóór de 

pylorus. Het ulcus duodeni wordt vrijwel altijd in de bul-

bus duodeni gevonden. Multipele ulcera in de bulbus zijn 

niet ongewoon. Worden ulcera chronisch, dan ontstaat 

littekenweefsel (bindweefsel) rondom en onder het ulcus. 

Schrompeling hiervan kan leiden tot misvorming van de 

bulbus, vernauwing van de pylorus en intrekkingen van 

de maagwand.

Pathogenese Bij het ontstaan van het ulcus speelt niet 

alleen maagzuur een belangrijke rol (‘zonder zuur geen 

ulcus’), maar ook de weerstand die het slijmvlies kan bie-

den. Hierbij is vooral de door H. pylori veroorzaakte gas-

tritis van belang. Deze gastritis verlaagt de weerstand van 

het slijmvlies dusdanig dat het maagzuur beschadigingen 

kan veroorzaken. Bij nagenoeg 100% van de patiënten met 

een UD en bij 70 tot 80% van de patiënten met een UV 

blijkt H. pylori aanwezig te zijn. Het is echter van belang 

dat men zich realiseert dat slechts 5 tot 15% van de H. pylo-

ri-positieve personen ooit een ulcus krijgt. Naast de met 

H. pylori geassocieerde chronische gastritis spelen reflux 

van gal en pancreassap een rol en ook het gebruik van ge-

neesmiddelen, met name salicylaten en andere NSAID’s. 

Corticosteroïden spelen waarschijnlijk geen grote rol bij 

het ontstaan van ulcera, tenzij gedurende langere tijd 

meer dan 20 mg prednison per dag wordt gebruikt. Roken 

daarentegen, en vooral veel roken, is een duidelijk ongun-

stige factor.

Klachten en verschijnselen Op basis van de symptomato-

logie zijn ulcera ventriculi en duodeni vaak veel minder 

goed van elkaar te onderscheiden dan wel wordt gedacht. 
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Diagnostiek Voor de diagnostiek van ulcusziekte is en-

doscopie de gouden standaard (figuur 17.22). Bij een ulcus 

ventriculi is behalve endoscopische inspectie ook het 

nemen van biopten uit de rand nodig om een ulcererend 

carcinoom zo goed mogelijk uit te sluiten. Om die reden 

wordt de genezing van een UV binnen een termijn van 1-3 

maanden na het begin van de behandeling endoscopisch 

gecontroleerd. Voor een UD geldt dit niet. De kans dat 

men in dat geval te maken heeft met een maligniteit is ni-

hil. Wordt endoscopie uitgevoerd, dan neemt men meest-

al ook biopten uit het antrum om na te gaan of er sprake is 

van een antrumgastritis en een infectie met H. pylori.

Behandeling Met de behandeling beoogt men niet alleen 

de klachten op te heffen en het ulcus te genezen, maar ook 

recidieven zo goed mogelijk te voorkomen. Als algemene 

maatregelen gelden:

 − niet roken;

 − geen geneesmiddelen gebruiken die het risico op een 

ulcus verhogen, zoals salicylaten (acetylsalicylzuur 

enzovoort) en andere NSAID’s.

Bij de medicamenteuze therapie is het advies om bij een 

H. pylori-positief ulcus te beginnen met een poging om 

H. pylori te eradiceren. Voor een succesvolle behandeling 

is een combinatie van ten minste twee antibiotica en een 

zuursecretieremmer nodig. Zelfs met de meest krachtige 

behandeling is niet meer dan 90% succes haalbaar. Door 

de in de bovengenoemde medicijncombinatie aanwezige 

zuursecretieremmer wordt de ulcusgenezing ook los van 

de eradicatie bevorderd. Bij patiënten met een ulcus du-

odeni die geen NSAID gebruiken, mag men ook zonder 

voorafgaande bepaling van de H. pylori-status aannemen 

dat het micro-organisme aanwezig is.

 Bij H. pylori-negatieve patiënten met een ulcus pepti-

cum is behandeling met een zuursecretieremmer aange-

wezen. Omdat protonpompremmers effectiever en sneller 

tot ulcusgenezing leiden dan H
2
-receptorantagonisten, 

wordt meestal voor de eerste gekozen. Indien het ulcus 

hiermee niet binnen ongeveer zes weken genezen is, kan 

sucralfaat (aluminiumsucrosesulfaat, Ulcogant) worden 

toegevoegd in een dosering van 4 dd 1 g. Dit middel vormt 

met eiwitten in het ulcus een beslag dat het ulcus van een 

beschermlaag voorziet.

 Voor de preventie van recidiefulcera is in het geval van 

H. pylori-geassocieerde ulcusziekte eradicatie van het mi-

cro-organisme afdoende. Het is verstandig het succes van 

de eradicatiekuur te evalueren, bijvoorbeeld door middel 

van een ademtest. Bij niet-H. pylori-geassocieerde ulcera 

kan men de recidiefkans verkleinen door middel van een 

onderhoudsbehandeling met een zuursecretieremmer.

 Bij de preventie van NSAID-geïnduceerde maag-darmul-

cera kan men behalve zuurremming ook mucosaprotectie 

toepassen met behulp van een prostaglandineanalogon 

zoals misoprostol. Een nadeel van misoprostol is echter dat 

bij vrij veel patiënten een nogal hinderlijke diarree ontstaat.

langstelling voor deze observatie bij Barry Marshall, 

destijds arts-assistent in opleiding tot internist in 

hetzelfde ziekenhuis te Perth. Samen namen zij zich 

voor de oorzaak van de infectie te achterhalen. Al 

spoedig stelden Marshall en Warren vast dat er een as-

sociatie bestond tussen een Helicobacter pylori-infectie 

en een peptisch ulcus, ook al bleek dat de bacterie ook 

voorkwam bij veel personen zonder enige vorm van 

ulcusziekte in de voorgeschiedenis.

 Omdat de bacteriën op een Campylobacter-species 

leken, probeerden Marshall en Warren de selectieve 

kweekomstandigheden aan te bieden waaronder Cam-

pylobacter het best groeit, namelijk een zuurstofarm 

milieu bij 37 °C. Gedurende meer dan een jaar pro-

beerden de onderzoekers de bacteriën uit maagbiop-

ten te kweken, maar zij hadden geen succes. Totdat zij 

tijdens het paasweekend in plaats van de gebruikelijke 

twee dagen, per ongeluk zes dagen incubeerden. Toen 

werd duidelijk dat de H. pylori veel langzamer groeit 

dan de meest bacteriën die onder laboratoriumom-

standigheden worden gekweekt.

 In een poging te bewijzen dat het micro-organisme 

peptische ulcera veroorzaakt, besmetten Marshall en 

een andere medewerker zichzelf met de bacterie door 

orale ingestie. Beiden kregen ernstige bovenbuikklach-

ten en ontwikkelden een gastritis. Bovendien bleek 

dat het micro-organisme kon worden gekweekt uit de 

biopten genomen uit de maag van beide onderzoekers. 

Geen van beiden ontwikkelde echter een peptisch ul-

cus. Hiermee was voor gastritis aan de postulaten van 

Koch voldaan, maar niet voor het peptisch ulcus. Het 

bewijs dat H. pylori een belangrijke rol speelt bij het 

ontstaan van peptische ulcera kwam later uit epide-

miologisch onderzoek. Het ultieme bewijs werd gele-

verd toen werd aangetoond dat succesvolle eradicatie 

van het micro-organisme het risico op een recidief van 

een ulcus zeer sterk verlaagt.

Figuur 17.22 Endoscopisch beeld van een ulcus duodeni.
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aal – in de maag) en dunne darm (met kans op bacteriële 

overgroei), botafwijkingen en het maagstompcarcinoom 

(zie verder).

Ulcuscomplicaties

Bloeding uit het ulcus Dit is de meest voorkomende com-

plicatie. Van de hoge bloedingen (zie paragraaf 17.11.1) 

wordt 35 tot 45% veroorzaakt door een UV of een UD, 10 

tot 20% door een hemorragische gastritis en 10 tot 25% 

komt uit varices. Bloedingen gaan gepaard met een mor-

taliteit van ongeveer 10%. Soms is een bloeding het eerste 

verschijnsel van het ulcuslijden, maar meestal gaan er 

andere ulcusklachten aan vooraf. Een recidief van de bloe-

ding komt bij ongeveer een kwart van de patiënten voor. 

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk na het begin van 

de bloeding een gastroscopie uit te voeren om de oorzaak 

en de plaats op te sporen, maar eerst moet natuurlijk de 

circulatie gestabiliseerd zijn. Intraveneuze toediening van 

een protonpompremmer zou de kans op spontaan stop-

pen van de bloeding vergroten. Standaard is tegenwoor-

dig om de bloeding endoscopisch te stoppen met behulp 

van elektrocoagulatie of injectietherapie (adrenaline), het 

plaatsen van clips (‘hemoclips’) of een combinatie hiervan. 

Lukt ook dat niet, dan wordt tegenwoordig meestal aan 

de interventieradioloog gevraagd de toevoerende arterie 

te lokaliseren en af te sluiten door embolisatie. Soms is 

chirurgie noodzakelijk, met onderbinden van het bloed-

vat of een resectie.

Perforatie van het ulcus Een perforatie veroorzaakt 

acuut hevige pijn in de bovenbuik. De patiënt durft zich 

nauwelijks te verroeren en is bleek en klam. Er bestaat 

spierverzet en défense. Na enkele uren ontstaat een meer 

algemene peritonitis met een stille buik (weinig of geen 

darmgeluiden). Door lucht in de buikholte zal de lever-

demping verdwijnen. Op een buikoverzichtsfoto bij de 

staande patiënt ziet men lucht onder het diafragma. Te-

genwoordig zal ook vaak een CT-scan van de buik worden 

verricht, waarop vrij lucht in de buikholte zichtbaar zal 

zijn. Door diafragmaprikkeling kan pijn in de schouder 

ontstaan. Soms wordt de perforatieopening afgedekt door 

omentum of door een darmlis, waardoor de klachten en 

verschijnselen minder ernstig zijn en geen peritonitis ont-

staat. Men spreekt dan van een gedekte perforatie.

 Een perforatie in de bulbus zal vaak slechts worden 

overhecht. Bij perforatie van een maagulcus wordt bij 

voorkeur een maagresectie verricht (billroth I of II) wan-

neer de situatie van de patiënt dat toestaat. Een perforatie 

is een ernstige complicatie met een mortaliteit van on-

geveer 10%, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, de 

tijd tussen perforatie en operatie en andere gelijktijdig 

aanwezige aandoeningen. Er zijn ook voorstanders van 

een conservatievere benadering bij patiënten jonger dan 

ongeveer 70 jaar. Een conservatieve behandeling bestaat 

uit hevelen met een maagsonde, een protonpompremmer, 

Chirurgische behandeling kan worden overwogen bij compli-

caties (obstructieverschijnselen, bloedingen, perforaties) 

en bij falen van de conservatieve therapie bij patiënten met 

ernstige en recidiverende klachten. Door medicamen-

teuze eradicatie van H. pylori en door het gebruik van 

krachtige zuursecretieremmers is operatieve behandeling 

van niet-gecompliceerd ulcuslijden nog maar zelden ge-

indiceerd. Bij niet op maximale medicamenteuze therapie 

reagerende of frequent recidiverende ulcera in antrum 

of duodenum kan een distale maagresectie (billroth I of 

billroth II) worden uitgevoerd. Bij therapieontrouwe 

patiënten en bij patiënten met een bewezen protonpomp-

remmerresistentie kan vagotomie worden overwogen.

 Na een maagresectie en ook na truncale en selectieve 

vagotomie zijn soms zeer storende bijverschijnselen niet 

ongewoon. Dergelijke verschijnselen kunnen ook optre-

den na bariatrische chirurgie, in het bijzonder na de zo-

geheten gastric bypass-procedure. Hierbij wordt niet alleen 

de dunne darm aangesloten op de proximale maag, maar 

vindt ook vaak bedoeld of onbedoeld vagotomie plaats.

 Dumping komt voor bij meer dan 20% van de patiënten 

die een maagresectie, vooral billroth II, ondergingen; na 

vagotomie met pylorusplastiek bij ongeveer 10%. Men 

onderscheidt vroege dumpingverschijnselen zoals een 

gevoel van slapte, een opgeblazen gevoel in de buik, sla-

perigheid, hartkloppingen en neiging tot flauwvallen 

kort na een maaltijd. Een en ander berust waarschijnlijk 

op snelle verplaatsing van de hypertone maaginhoud 

naar het jejunum als gevolg van deze operaties. Daar-

door wordt water aangetrokken naar het darmlumen, 

waardoor het plasmavolume tijdelijk flink kan dalen (10 

tot 20%). Ook stijging van de bloedspiegels van sommige 

darmhormonen en vasoactieve stoffen speelt een rol. 

Vaak worden deze dumpingverschijnselen na verloop 

van tijd minder. Vooral melk en melkproducten zoals pap 

en vla geven problemen. De meeste patiënten laten deze 

producten spontaan staan. Late dumpingverschijnselen 

(ongeveer 1,5 uur na een maaltijd) zijn het gevolg van 

hypoglykemieën. Door de grote voedseltoevoer ineens 

naar de dunne darm ontstaat een groot aanbod van sui-

kers, met een forse stijging van de seruminsulinespiegel 

en als reactie hierop na 1,5 uur een hypoglykemie. Door de 

maaltijden meer te spreiden en te verkleinen, worden de 

klachten vaak minder.

 Na een vagotomie komt nogal eens diarree voor, meestal 

matig, soms ernstig. De oorzaak is vaak een gestoorde 

motoriek van de dunne darm.

 Ook reflux van gallige darminhoud naar de maag – gal-

lige refluxgastritis – is na een maagresectie of een vagotomie 

met pylorusplastiek niet ongewoon. De reflux veroor-

zaakt pijn en een brandend gevoel in de maagstreek. Soms 

kan de reflux worden voorkomen door een roux-en-Y-

reconstructie met een lange aanvoerende lis.

 Vrij zeldzaam zijn verder anemie (verschillende oorza-

ken), motiliteitsstoornissen van de maag (met kans op het 

ontstaan van een fytobezoar – een bal van vezelmateri-
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Casuïstiek 

• Onverklaard rectaal bloedverlies bij een patiënte 

met het multipele-endocriene-neoplasie-1-syn-

droom

• Een vrouw met shock als eerste uiting van een 

zollinger-ellisonsyndroom

17.5.5   Maagtumoren

Maagcarcinoom
Praktisch gezien betreft het maagcarcinoom vrijwel al-

tijd het adenocarcinomen. Er bestaan grote verschillen 

in voorkomen van het maagcarcinoom in diverse delen 

van de wereld. Het aantal nieuwe patiënten in Nederland 

is ongeveer 16 per 100.000 mannen en 10 per 100.000 

vrouwen per jaar. De prevalentie wordt geschat op 33 per 

100.000 mannen en 21 per 100.000 vrouwen. De mortali-

teit van maagcarcinoom in Nederland is lager, met 11 per 

100.000 mannen en 7 per 100.000 vrouwen. De mortaliteit 

ten gevolge van maagcarcinoom in Japan is bijna 70 per 

100.000 inwoners per jaar. Dit weerspiegelt een veel hoge-

re incidentie van maagcarcinoom. In Japan wordt echter 

actief op maagcarcinoom gescreend, waardoor veel vaker 

een vroegcarcinoom wordt vastgesteld, met een hoger 

percentage patiënten dat de aandoening overleeft. Ook in 

de westerse landen is de mortaliteit de laatste dertig tot 

veertig jaar duidelijk gedaald, echter niet zo spectaculair 

als in Japan. De daling is ook geen gevolg van actieve 

screening of betere behandelingsresultaten, maar van een 

verminderde incidentie.

Predisponerende factoren In gebieden waar het voedsel of 

het drinkwater veel nitraat bevat, is de maagcarcinoomin-

cidentie hoog. Nitraten worden in de maag door bacteriën 

gereduceerd tot nitrieten, die met aminen nitrosaminen 

en andere nitrosoverbindingen vormen. Bij achloorhydrie 

zijn er in de maag meer bacteriën dan in een zuurprodu-

cerende maag en is de neutrale pH gunstig voor de bacte-

riële omzetting van nitraten. Nitrosoverbindingen zijn 

carcinogene stoffen. Door het roken van voedsel, vroeger 

veel toegepast om onder andere vlees en vis beter te kun-

nen bewaren, ontstaat het eveneens kankerverwekkende 

benzopyreen. Ook andere manieren van bewaren van 

voedsel, zoals inzouten, hebben vermoedelijk dergelijke 

ongunstige effecten. Er bestaat in elk geval een positieve 

correlatie tussen het gebruik van gezouten voedsel (vlees, 

vis, groenten) en het ontstaan van maagcarcinoom, en een 

negatieve correlatie met het gebruik van verse groenten 

en fruit. De daling van de incidentie van maagcarcinoom 

heeft zeer waarschijnlijk te maken met andere manieren 

om voedsel te bewaren die de laatste decennia gangbaar 

zijn geworden, zoals het gebruik van koelkast en diep-

vries. Ook atrofische gastritis veroorzaakt door H. pylori 

(vooral door de zogeheten cagA-positieve stammen) blijkt 

antibiotica en pas opereren wanneer onvoldoende verbe-

tering optreedt.

Pylorusstenose Vroeger was pylorusstenose een bekende 

complicatie, nu een uitzondering. De complicatie ontstaat 

door recidiverende ulcera rond en in de pylorus, waarbij 

door schrompeling van littekenweefsel een stenose wordt 

gevormd. Door braken kan een metabole alkalose ont-

staan. Endoscopische dilatatie van de stenose is meestal 

goed mogelijk. Blijven de stenoseverschijnselen bestaan, 

dan valt aan operatie niet te ontkomen. Meestal zal dan 

een maagresectie worden verricht.

Syndroom van Zollinger-Ellison Vooral in de pancreas 

kunnen kleine endocriene tumoren voorkomen die een 

overmaat aan gastrine produceren (gastrinomen). Deze 

bevinden zich meestal in de alvleesklier of in de duo-

denumwand. Niet zelden zijn de tumoren multipel. Ze 

metastaseren naar de regionale lymfeklieren en de lever. 

De constant hoge gastrinespiegels leiden tot een zeer 

grote zuurproductie en tot verbreding en verdikking van 

de maagplooien door hyperplasie van de klierbuizen en 

pariëtale cellen. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met ulcera 

in het duodenum, ook distaal van de bulbus. Complica-

ties als bloedingen en perforaties komen vaker voor dan 

bij het ‘gewone’ ulcus. Ook diarree is niet ongewoon. Dit 

zeldzame ziektebeeld werd voor het eerst door Zollinger 

en Ellison in 1955 beschreven. Bepaling van het serum-

gastrine is essentieel voor het stellen van de diagnose. 

Andere oorzaken van hypergastrinemie moeten worden 

uitgesloten. Tumorresectie heeft niet altijd resultaat, door 

het multipel vóórkomen van de tumoren in het pancreas. 

Behandeling met een protonpompremmer (in hoge do-

sering) leidt meestal tot het verdwijnen van de klachten, 

maar de tumor groeit door. Gelukkig is de groeisnelheid 

van deze endocriene tumoren meestal laag. Gastrinomen 

kunnen geïsoleerd voorkomen, maar ook een onderdeel 

zijn van het zogenoemde multipele endocriene neopla-

sie (MEN)-syndroom, waarvan verschillende vormen 

bestaan. Het gastrinoom komt vooral voor in combinatie 

met adenomen van bijschildklier (hyperparathyreoïdie) 

en hypofyse. Het betreft dominant erfelijke aandoenin-

gen, met wisselende expressie en daardoor ook wisselende 

ziektebeelden. Recent is het gen ontdekt dat codeert voor 

het MEN-syndroom. Daardoor ontstaan mogelijkheden 

om deze groep patiënten al in een vroeg stadium op te 

sporen.

Kernpunten

• Een pylorusstenose kan vaak endoscopisch worden 

gedilateerd.

• Het syndroom van Zollinger-Ellison wordt veroor-

zaakt door een of meer gastrinomen.
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Kernpunt

• Linitis plastica is een maagcarcinoom dat sterk in-

filtratieve groei vertoont, onder de normaal ogende 

mucosa door.

Klinische verschijnselen Pijn is een regelmatig geuite 

klacht, maar niet elk maagcarcinoom veroorzaakt pijn. 

De pijn doet denken aan een maagulcus. De klachten 

zijn meestal progressief en gaan op den duur vaak 

gepaard met vermagering, vooral door anorexie. Car-

diatumoren veroorzaken slokdarmpassageklachten en 

bij tumoren nabij de pylorus kan obstructie met maag-

krampen en braken ontstaan. Naast of in plaats van pijn, 

zijn er ook vaak dyspeptische klachten (zie paragraaf 

17.5.1). Manifeste bloedingen komen zelden voor, maar 

occult bloedverlies en een ijzergebrekanemie zijn zeker 

niet ongewoon. Wanneer de tumor palpabel is, de lever 

vergroot en vast is en er ascites bestaat, is de prognose 

zeer slecht.

Diagnostiek Gastroscopie met een ruim aantal biopsieën 

komt op de eerste plaats. Daarmee kunnen ook vaak klei-

nere tumoren zoals vroegcarcinoom van de maag worden 

ontdekt. Uitbreiding van de tumor door de maagwand 

kan het best worden beoordeeld met de CT-scan.

Behandeling Ongeveer 60% van de tumoren kan worden 

gereseceerd, zij het meestal niet curatief (dat wil zeggen: 

macroscopisch geen tumorweefsel achtergebleven en 

verwijdering van de N
1
- en N

2
-lymfeklieren). Curatieve re-

secties vinden slechts in 20 tot 40% van de gevallen plaats. 

Bij distaal in het antrum gelegen tumoren kan meestal 

worden volstaan met een ruime billroth I- of II-resectie. 

Bij hoger gelegen tumoren ontkomt men niet aan een 

totale maagresectie. Na een ogenschijnlijk curatieve resec-

tie leeft 30 tot 50% van de patiënten na vijf jaar nog. Een 

palliatieve resectie kan zin hebben om een obstructie of 

een anemie in een later stadium te voorkomen. Bestraling 

heeft geen effect en trials met chemotherapie laten nog 

slechts beperkte resultaten zien.

 De TNM-indeling is een bruikbaar hulpmiddel voor 

het schatten van de prognose: T(umor), N(ode) = regionale 

lymfekliermetastase en M(etastase op afstand). De criteria 

hierbij zijn:

 − T
1
 = de tumor groeit in de lamina propria of de submu-

cosa;

 − T
2
 = ingroei in de muscularis propria of de submucosa;

 − T
3
 = doorgroei in de serosa (viscerale peritoneum);

 − T
4
 = doorgroei in omgevende structuren;

 − N
0
 = geen regionale lymfekliermetastasen bij histolo-

gisch onderzoek;

 − N
1
 = metastasen in een tot zes regionale lymfeklieren;

 − N
2
 = metastasen in zeven tot vijftien regionale lymfe-

een belangrijke predisponerende factor te zijn voor het 

ontstaan van maagcarcinoom. Aangezien H. pylori de 

laatste jaren minder vaak voorkomt, speelt ook dit een rol 

bij een verminderd voorkomen van het maagcarcinoom. 

Daarnaast spelen erfelijke factoren waarschijnlijk een rol. 

In bepaalde families komt het maagcarcinoom namelijk 

vaker voor dan in andere.

 Behalve in het colon komen poliepen ook in de maag 

voor. Ongeveer de helft van de adenomateuze poliepen in 

de maag toont op den duur maligne ontaarding, vooral 

wanneer deze groter zijn dan 2 cm. Daarnaast komen 

hyperplastische poliepen voor, die echter niet maligne 

ontaarden.

 De suggestie dat het ulcus ventriculi maligne kan ont-

aarden is niet bewezen, maar kan evenmin met zekerheid 

worden uitgesloten. Het is een feit dat ulcera in de maag 

die gewoon ogen, carcinoom kunnen bevatten. Van alle 

maagulcera is dat in hooguit 5% het geval. Of het nu gaat 

om een maligne ontaard ulcus of een ulcererend carci-

noom, het is verstandig maagulcera ruim te biopteren 

met het oog op het carcinoomrisico. De genezing van een 

maagulcus moet ook gastroscopisch worden gecontro-

leerd. Een ulcus zal doorgaans verdwijnen, een ulcererend 

carcinoom niet of onvolledig.

 Bij een resectiemaag is het risico op het ontwikkelen van 

een adenocarcinoom ongeveer tweemaal zo hoog als bij 

een gewone maag. Waarschijnlijk speelt reflux van gallige 

darminhoud hierbij een rol. Het verhoogde risico speelt 

pas ongeveer vijftien jaar of langer na een maagresectie. 

Het (maag)stompcarcinoom ontwikkelt zich in het gebied 

van de anastomose. Het epitheel in dit gebied toont eerst 

tekenen van dysplasie. Ernstige dysplasie is een waarschu-

wing voor een dreigend carcinoom.

Morfologie van het maagcarcinoom Het carcinoom gaat 

uit van de slijmcellen aan de oppervlakte van het epitheel 

en in de klierbuizen. De tumoren kunnen als een polypeu-

ze massa in het lumen uitpuilen, ulcereren, door de wand 

heen groeien of uitgebreid in de wand infiltreren (linitis 

plastica). Behalve deze invasief groeiende tumoren, ko-

men ook tumoren voor die zich nog niet verder dan in de 

mucosa of hoogstens in de submucosa hebben uitgebreid. 

Japanners introduceerden hiervoor het begrip early gastric 

cancer ofwel vroegcarcinoom van de maag. Van alle tumo-

ren komt 40 tot 50% in het antrum, 30 tot 40% in het cor-

pus, 10 tot 15% in de cardia en de overige tumoren groeien 

meer diffuus. Het vroege carcinoom maakt in Nederland 5 

tot 10% van de maagtumoren uit.

 Maagtumoren kunnen door de wand heen groeien en 

in omliggende organen infiltreren. Metastasering vindt 

plaats naar regionale lymfeklieren, naar de aan de linker-

zijde supraclaviculair gelegen klier van Virchow, en min-

der frequent via lymfevaten naar de longen (lymphangitis 

carcinomatosa), via de bloedbaan naar lever, longen, bot-

ten, ovaria (krukenberg-tumor) en naar het peritoneum 

(peritonitis carcinomatosa).
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zijn oppervlakkige eilandjes van lymfoomweefsel in de 

mucosa, die histologisch onmiskenbare B-cellymfomen 

zijn. Deze lymfomen komen alleen voor in gebieden met 

chronische actieve gastritis door een H. pylori-infectie. 

Indien eradicatie van H. pylori wordt verricht, verdwijnen 

de MALT-lymfomen vaak ook.

Leiomyoom en leiomyosarcoom Deze tumoren, uitgaande 

van het spierweefsel, kunnen groot worden en als ronde 

gladde gezwellen in het lumen uitpuilen. In het centrum 

ontstaat door necrose vaak een krater waaruit forse bloe-

dingen kunnen ontstaan. Het onderscheid tussen een lei-

omyoom (benigne) en een leiomyosarcoom (maligne met 

vooral metastasen in lever en longen) is vaak pas mogelijk 

na resectie. Een deel van de tumoren die voorheen als 

leiomyosarcoom geclassificeerd werden, zal tegenwoor-

dig als gastro-intestinale stromaceltumor (GIST) worden 

aangeduid. GIST gaat waarschijnlijk uit van de cellen van 

Cajal en berust vaak op een mutatie in het c-kit-gen. De 

c-kit-tyrosinekinaseremmer imatinib kan de groei van een 

GIST remmen. Metastasen van andere carcinomen, onder 

andere het mammacarcinoom, melanoom en grawitz-

tumoren, komen in de maag voor en kunnen met behulp 

van endoscopie worden ontdekt.

Kernpunten

• Helicobacter pylori en NSAID-gebruik zijn de belang-

rijkste oorzaken van peptische ulcera.

• Operatieve behandeling van ulcuscomplicaties blijft 

soms noodzakelijk. Operatieve behandeling van de 

ulcusziekte zelf is obsoleet geworden.

• Het MALT-lymfoom van de maag kan verdwijnen na 

eradicatie van Helicobacter pylori.

Casuïstiek 

• Een 67-jarige vrouw met anorexie, recidiverend 

braken en 10 kg gewichtsverlies

• Een zegelringcelcarcinoom van de maag als eerste 

uiting van een mammacarcinoom

• E-cadherine en hereditair diffuus maagcarcinoom

• Een vrouw met het gevoel dat bij haar een luchtbel 

naar boven komt

• Enkele patiënten met een gemetastaseerde gastro-

intestinale stromaceltumor: gekeerde kansen door 

de introductie van imatinib

klieren – regionale lymfekliermetastasen die kunnen 

worden verwijderd;

 − N
3
 = metastasen in meer dan vijftien regionale lymfe-

klieren;

 − M
0
 = geen metastasen op afstand;

 − M
1
 = metastasen op afstand.

Veel patiënten met een T
1
-N

0
-M

0
 (vroegcarcinoom) leven 

na vijf jaar nog (circa 80%). De vijfjaarsoverleving bij een 

score T
1
 of T

2
, N

0
 of N

1
 en M

0
 is na resectie ongeveer 30%. 

Bij stadium T
3
 is de vijfjaarsoverleving meestal niet meer 

dan 10 tot 20%, vooral omdat er dan ook vrijwel altijd 

sprake is van regionale lymfekliermetastasen (N
2
). Voor 

de stadia T
4
, N

0-3
, M

0
 en T

1-4
, N

0-3
, M

1
 (40 tot 50% van alle 

tumoren bij operatie) is de vijfjaarsoverleving slechts 5%. 

In Japan is de vijfjaarsoverleving na een in opzet curatieve 

operatie ongeveer 60%. Deze betere resultaten lijken het 

resultaat van een veel uitgebreidere lymfeklierdissectie 

die in Japan wordt toegepast. In Nederland is deze aanpak 

thans ook beproefd, maar de resultaten waren lang niet zo 

goed als de Japanse.

Andere maagtumoren
Deze tumoren zijn zeldzaam en maken ongeveer 5% van 

het totaal uit. De belangrijkste zijn het maaglymfoom en 

het leiomyoom en leiomyosarcoom.

Maaglymfoom Bij het primaire maaglymfoom is de maag 

de eerste lokalisatie van het lymfoom; bij het secundaire 

type zijn er ook lokalisaties in andere organen. De tumo-

ren ontstaan uit het lymfatische weefsel in mucosa en 

submucosa. Door de woekering ontstaan verdikte plooien 

en hobbelige, soms polypeuze partijen. De tumoren kun-

nen ulcereren. Onderscheid wordt gemaakt tussen het 

hodgkinlymfoom in de maag (zeer zeldzaam) en het non-

hodgkinlymfoom. Meestal ontstaan non-hodgkinlym-

fomen uit B-cellymfocyten. Ze hebben een betrekkelijk 

lage graad van maligniteit. De symptomen zijn gelijk aan 

die van het adenocarcinoom. Normaal epitheel kan het 

woekerende lymfatische weefsel bedekken. Daarom moe-

ten diepe biopten met een grote biopteur of een lisbiopt 

worden genomen om de aard van het proces te kunnen 

vaststellen. De prognose wordt bepaald door de mate van 

invasie van het woekerende lymfatische weefsel in klie-

ren, lever, milt, darm, peritoneum, beenmerg en in weef-

sels boven het diafragma. Een uitgebreide stagering is 

noodzakelijk, niet alleen om de prognose beter te kunnen 

stellen, maar ook om de aard van de therapie vast te stel-

len. De prognose van het lymfoom is duidelijk beter dan 

die van het adenocarcinoom. De vijfjaarsoverleving is 30 

tot 50%. De behandeling bestaat uit resectie van de tumor. 

Zijn er kliermetastasen of metastasen op afstand, dan 

komen in de eerste plaats chemotherapie en radiotherapie 

in aanmerking. Ook na resectie volgt bestraling.

 Een aparte vermelding verdient het mucosageassoci-

eerde lymfoom (ook wel MALT-lymfoom genoemd). Dit 
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het belangrijkste symptoom. Vaak zijn diarree en steator-

roe aanwezig, evenals hypoalbuminemie. Veel patiënten 

klagen over een opgezette buik, veel rommelingen en 

overmatige gasvorming: de gevolgen van bacteriële ver-

gisting van koolhydraten. De malabsorptie kan leiden tot 

een fors gewichtsverlies.

Behandeling Allereerst zal men proberen de oorzaak op 

te heffen. Dat lukt meestal het best wanneer bacteriële 

overgroei het gevolg is van anatomische afwijkingen zoals 

stenosen, blinde dunnedarmlissen enzovoort. Chirurgie 

kan dan uitkomst bieden. Is dat niet mogelijk, dan komt be-

handeling met antibiotica in aanmerking. Gewoonlijk geeft 

men 1-2 g tetracycline of 100 mg doxycycline per dag. Ook 

behandeling met metronidazol kan effectief zijn. Continue 

behandeling is vaak niet nodig. De behandeling kan wor-

den beëindigd wanneer de verschijnselen en de metabole 

gevolgen van bacteriële overgroei duidelijk zijn vermin-

derd. Bij recidivering of verergering van de verschijnselen 

moet de behandeling worden hervat en zo nodig moeten 

continu antibiotica worden toegediend. Theoretisch zou 

ook het gebruik van prokinetica een gunstig effect kunnen 

hebben. De effectiviteit van een dergelijke behandeling is 

echter nog niet wetenschappelijk bewezen.

Kernpunt

• Bacteriële overgroei van de dunne darm kan tot 

malabsorptie leiden.

17.6.2   Coeliakie

De doorbraak in het inzicht in de pathogenese van coelia-

kie (of darmspruw) kwam van de Nederlandse kinderarts 

Dicke, die al in het begin van de jaren veertig van de vori-

ge eeuw beschreef dat de oorzaak van deze dunnedarmaf-

wijking moest worden gezocht in een overgevoeligheid 

voor gluten die aanwezig is in het voedsel. Gluten is een 

verzamelnaam voor eiwitten die in granen als tarwe, 

rogge, haver en gerst voorkomen. Een bepaalde fractie van 

deze eiwitten, het alfagliadine, heeft bij sommige perso-

nen een toxisch effect op het dunnedarmslijmvlies.

 Coeliakie kan zich op vele wijzen manifesteren, zowel 

in de eerste levensjaren als pas op volwassen leeftijd. Tach-

tig procent van de volwassen patiënten wordt ontdekt op 

de leeftijd tussen 30 en 40 jaar. Klinisch manifeste diarree 

staat bijna altijd op de voorgrond. Het beloop is wisselend 

en spontane remissies zijn niet ongewoon. Kenmerkend 

is de afwezigheid van slijmvliesvilli. In minder extreme 

gevallen zijn de vlokken vervangen door lage richels 

(figuur 17.23). Deze slijmvliesveranderingen moeten dui-

delijk aantoonbaar zijn in het jejunumbiopt, wil men de 

diagnose kunnen stellen. Een ander vereiste is dat deze 

structurele veranderingen geheel of in belangrijke mate 

verdwijnen bij gebruik van een glutenvrij dieet.

17.6  Aandoeningen van de dunne darm

17.6.1   Bacteriële overgroei

Als gevolg van verschillende aandoeningen kan het aantal 

bacteriën in de dunne darm sterk toenemen en de samen-

stelling van de flora aanzienlijk veranderen, vooral door 

een toename van anaerobe en coliforme bacteriën. Dergelij-

ke veranderingen in kwantitatieve en kwalitatieve zin kun-

nen beperkt blijven tot het ileum. In dat geval zullen de 

gevolgen voor de resorptie van voedingsstoffen gering zijn, 

omdat resorptie grotendeels in het jejunum plaatsvindt. Is 

er sprake van een meer gegeneraliseerde en uitgesproken 

overgroei in de dunne darm met bacteriën die voedings-

stoffen verbruiken, dan zullen de gevolgen niet uitblijven.

Oorzaken 
 − Anatomische afwijkingen, waarbij stase of aanhou-

dende contaminatie in de dunne darm optreedt, bij-

voorbeeld stenosen, blindeindigende of kortgesloten 

darmlissen, een toegenomen aantal divertikels in de 

dunne darm en fistels tussen darmgedeelten.

 − Motiliteitsstoornissen van de dunne darm, zoals bij 

sclerodermie, autonome neuropathie bij diabetes mel-

litus, soms na truncale vagotomie en bij een chronische 

idiopathische intestinale pseudo-obstructie (CIIP).

 − Hypogammaglobulinemie met een sterke daling tot 

het vrijwel ontbreken van IgA en IgM en in mindere 

mate van IgG.

Gevolgen De gevolgen van bacteriële overgroei zijn af-

hankelijk van de lokalisatie in de dunne darm en van om-

vang en aard van de flora. Zodra strikt anaerobe bacteriën 

in hoge concentraties proximaal in de dunne darm voor-

komen, treden meestal de volgende verschijnselen op.

 − Steatorroe als gevolg van deconjugatie van galzouten 

door bacteriën, waardoor onvoldoende galzoutmicel-

len ontstaan, hetgeen de vetresorptie bemoeilijkt.

 − Afbraak van koolhydraten. Bacteriën vergisten suikers 

en zetmeel. Daardoor ontstaan onder andere korte-

ketenvetzuren zoals azijnzuur, melkzuur, boterzuur 

enzovoort, en CO
2
 en H

2
. Deze producten worden ge-

deeltelijk voor de eigen stofwisseling van de bacteriën 

gebruikt. Een deel van de koolhydraten kan daarmee 

als caloriebron verloren gaan.

 − Diarree die het gevolg kan zijn van malabsorptie van 

vet, waardoor onder invloed van bacteriën in dunne 

en dikke darm hydroxyvetzuren ontstaan die, zoals 

wonderolie, laxerend werken. Ook kan door bacteriële 

afbraak van koolhydraten de concentratie van de split-

singsproducten in de darm zodanig toenemen dat de 

darminhoud hypertoon wordt, hetgeen aanleiding kan 

geven tot osmotische diarree.

 − Malabsorptie van vitamine B
12

.

Klinische kenmerken De manifestaties van bacteriële over-

groei zijn wisselend. Een megaloblastaire anemie is soms 
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villus

crypte

verdwijnen en op volwassen leeftijd weer terugkomen. 

Patiënten bij wie pas op volwassen leeftijd de diagnose 

wordt gesteld, hebben in hun kinderjaren soms al duide-

lijke verschijnselen gehad die echter niet met darmspruw 

in verband werden gebracht.

 Coeliakie lijkt vooral voor te komen in landen met een 

westerse levensstijl zoals Europa, Noord-Amerika en 

 Australië. In Nederland wordt de frequentie geschat op 

1 per 100 tot 1 per 1000 geboorten; de ernst kan echter gering 

zijn en hierdoor blijft de aandoening onopgemerkt. In Italië 

is dit, evenals in Zweden en in Finland, 1 op 300. Coeliakie 

komt waarschijnlijk in ongeveer 10% van de gevallen bij 

Door de slijmvliesveranderingen in de dunne darm, die 

proximaal meestal ernstiger zijn dan distaal, ontstaat een 

verminderde resorptie van voedingsstoffen, met malab-

sorptieverschijnselen. Zijn de slijmvliesafwijkingen be-

perkt tot het proximale deel, dan kan de resorptie vrijwel 

normaal zijn. De mate van malabsorptie speelt dus geen 

rol bij het stellen van de diagnose. Alleen histologische 

criteria zijn doorslaggevend.

 Het merendeel van de patiënten heeft reeds klachten 

op jeugdige leeftijd, meestal enkele maanden na de intro-

ductie van graanproducten in het voedsel. Ook zonder een 

glutenvrij dieet kunnen de verschijnselen na enkele jaren 

villus

crypte

villus

crypte

villus

crypte

Figuur 17.23 Normale darmvlok en crypte (a); vlok-cryptenverhouding ongeveer 3 : 1. De crypte kent drie compartimenten. Dis-

taal de stamcellen, zich delende cellen en endocriene cellen. Daarboven de proliferatiezone met delende cellen, en proximaal een 

zone waar de enterocyten ‘rijpen’ tot volwassen cellen. Aan de top van de vlok worden epitheelcellen in het lumen afgestoten. Door 

versterkte afstoting wordt de vlok korter. Die versterkte afstoting vindt vooral plaats bij coeliakie. Dan treft men plompe vlokken 

aan (b), richels (c) of (bijna) geheel verdwenen vlokken (d). Hoe sterker de afstoting, hoe groter het aantal celdelingen, waardoor de 

crypten langer worden.

B

D

A

C
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het nemen van dunnedarmbiopten niet wegnemen.

Behandeling en prognose Aan patiënten met coeliakie 

moet een glutenvrij dieet worden voorgeschreven. Pro-

ducten bereid uit tarwe, rogge, haver en gerst dienen 

te worden geweerd, dus geen brood, beschuit, biscuits, 

macaroni, vermicelli, havermout enzovoort. Meel is ech-

ter aanwezig in meer voedingsmiddelen dan doorgaans 

wordt verondersteld. Het komt bijvoorbeeld ook voor in 

soeppoeder, puddingpoeder, worst, ham, sauzen, snoep-

goed en dergelijke. Het is van belang dat een diëtist(e) 

nauwkeurige instructies geeft, zo nodig bij herhaling, 

omdat de samenstelling van verschillende voedingsmid-

delen nogal eens verandert. Dieetfouten zijn niet zelden 

de oorzaak dat de behandeling niet aanslaat of onvol-

doende verbetering brengt. Het komt voor dat ondanks 

een glutenvrij dieet geen verbetering optreedt. Dan kan 

toediening van corticosteroïden geïndiceerd zijn. In deze 

ernstige gevallen wordt ook ciclosporine toegepast.

 De prognose is in het algemeen goed. Bij lang bestaande 

of moeilijk behandelbare coeliakie is het risico op het ont-

staan van een maligniteit in de dunnedarmwand – maar 

ook in het pancreas en in de slokdarm – en van T-cellym-

fomen verhoogd. De prognose hiervan is vaak ongunstig.

Kernpunten

• Coeliakie berust op een overgevoeligheid voor glu-

ten.

• Bij onbegrepen ijzergebrekanemie moet aan coelia-

kie worden gedacht.

• Bij patiënten met coeliakie komt in verhoogde fre-

quentie T-cellymfoom van de dunne darm voor.

meer dan één lid van een gezin voor. Dat kan zowel berus-

ten op omgevingsfactoren als op een genetische dispositie. 

Aanwijzingen voor dit laatste zijn de frequente aanwezig-

heid van bepaalde erfelijke leukocytenantigenen, zoals 

HLA-DQ2 en HLA-DQ8. Ook komt de ziekte vaker voor in 

combinatie met andere auto-immuunziekten.

Klachten en symptomen Patiënten met coeliakie presente-

ren zich voornamelijk op drie manieren.

 − Door klachten over diarree, gewichtsverlies, moeheid 

en vaak ook gebrek aan eetlust.

 − Door meer chronische symptomen als gevolg van ma-

labsorptie die tot een scala van afwijkingen kan leiden, 

maar soms beperkt blijft tot een enkel symptoom, 

bijvoorbeeld een niet goed op ijzer per os reagerende 

ijzergebrekanemie, groeiachterstand of osteoporose, of 

megaloblastaire anemie door foliumzuurgebrek.

 − Door een andere aandoening, bijvoorbeeld de huidaan-

doening dermatitis herpetiformis, waarvan bekend is 

dat die in een hoog percentage gepaard gaat met vlokaf-

wijkingen als gevolg van beschadiging door gluten.

Vooral bij patiënten uit de tweede groep wordt de diag-

nose vaak gemist.

 De belangrijkste klachten bij coeliakie zijn vermage-

ring, algemene malaise en diarree, die bij meer dan drie-

kwart van de onbehandelde patiënten voorkomen. Bij 

ongeveer één op de vijf patiënten komen misvormingen 

van thorax en wervelkolom voor (door osteomalacie), sub-

febriele temperatuur, braken en een droge, schilferende 

huid, glossitis en stomatitis aphthosa.

 Naast deze klachten en afwijkingen worden ook gezien: 

een te klein postuur door een vertraagde groei, duize-

ligheid en kortademigheid als gevolg van anemie, een 

hemorragische diathese die zich uit in onderhuidse bloe-

dingen, hematurie, rectaal of vaginaal bloedverlies door 

een tekort aan vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren, 

spontane fracturen en tetanie door osteomalacie en hy-

pocalciëmie als gevolg van vitamine D-tekort, uitval van 

het hoofdhaar, nycturie, amenorroe, miskramen en een 

vergrote lever door vetstapeling (figuur 17.24).

Diagnostiek Voor het stellen van de diagnose is het ne-

men van een jejunumbiopt voor en na instellen van een 

glutenvrij dieet noodzakelijk. Aanwezigheid van vlok-

atrofie bewijst niet dat er sprake is van coeliakie; ook bij 

andere aandoeningen (tropische spruw, bacteriële over-

groei) kan een dergelijk beeld voorkomen. Pas wanneer 

na een periode van twee tot drie maanden de vlokken 

blijken te zijn teruggekeerd, mag men de diagnose met 

zekerheid stellen. Serologisch onderzoek (antistoffen te-

gen gliadine en endomysium en vooral weefseltransglu-

taminase) is nuttig, maar kan vanwege de mogelijke fout-

positieve en fout-negatieve uitkomsten en de zwaarwe-

gende gevolgen van het stellen van de diagnose coeliakie, 

namelijk levenslang een glutenvrij dieet, de noodzaak tot 

groeiachterstand

huidafwijkingen

blauwe plekken

vertraagde seksuele
ontwikkeling

diarree

botpijn

oedeem

haaruitval

stomatitis

glossitis

vermagering

meteorisme

tetanie

infertiliteit

perifere neuropathie

spontane fracturen

Figuur 17.24 Mogelijke klinische symptomen bij malabsorptie 

(meestal zijn slechts enkele symptomen aanwezig).
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Casuïstiek 

• Ziekte van Whipple bij een man met gewichtsverlies 

en diarree

• Gewichtsverlies, pijnlijke gewrichten en vergrote 

klieren in de buik als uitingen van sarcoïdose, maar 

ook van de ziekte van Whipple

17.6.5   Lactasedeficiëntie

Ongeveer 20% van de voedingscalorieën wordt geleverd 

door disachariden. De belangrijkste zijn: (a) sacharose 

(biet- of rietsuiker), (b) lactose (melksuiker) en (c) maltose. 

Deze disachariden worden door disacharidasen gesplitst 

in monosachariden. Monosachariden worden door de 

epitheelcellen geresorbeerd, disachariden niet. Voorbij 

het ligament van Treitz neemt de activiteit van disacha-

ridasen snel toe, is maximaal in het middengedeelte van 

het jejunum en neemt in het distale deel van het ileum 

weer sterk af. Van alle disacharidasen is de lactaseactiviteit 

het laagst. Lactasedeficiëntie is daarom niet ongewoon, 

maar sacharase- en maltasedeficiënties zijn zeldzaam. Bij 

ongeveer 70% van de wereldbevolking neemt de lactaseac-

tiviteit na de eerste levensjaren af tot 5 à 10%. Slechts bij 

een minderheid blijft de enzymactiviteit volop behouden. 

Deze minderheid is vooral afkomstig uit Noord- en West-

Europa. In deze gebieden, en in landen die overwegend 

worden bevolkt door afstammelingen van Noord- en 

West-Europeanen zoals de Verenigde Staten en Australië, 

is lactasedeficiëntie op volwassen leeftijd dan ook betrek-

kelijk ongewoon (5 tot 10% van de bevolking).

 Het aanwezig blijven van lactase wordt autosomaal 

dominant overgeërfd. Het wordt niet bepaald door de 

hoeveelheid melksuiker die geconsumeerd wordt. De 

ernst van het tekort aan lactase kan bij personen met een 

deficiëntie aanzienlijk verschillen, hetgeen betekent dat 

ook de hoeveelheid lactose die nog wordt verdragen kan 

variëren. Lactasetekort kan ook secundair voorkomen als 

gevolg van beschadiging van de dunnedarmepitheelcel-

len, zoals bij coeliakie, tropische spruw, giardiasis, bacte-

riële overgroei en uitgebreide dunnedarmresecties.

Kernpunten

• Lactasedeficiëntie en lactose-intolerantie kan se-

cundair voorkomen bij verschillende dunnedarm-

ziekten.

• De combinatie van hypoproteïnemie en lymfopenie 

past bij intestinale lymfangiëctasieën.

Klinische verschijnselen Bij een voldoende aanbod van 

lactose leidt lactasetekort tot vergisting door bacteriën 

van de niet-gesplitste en geresorbeerde melksuiker in het 

Casuïstiek 

• Een meisje met groeivertraging en een bolle buik

• Een medicus met al jaren bestaande anemie

• Een patiënt met refractaire coeliakie en een secun-

dair lymfoom

17.6.3   Tropische spruw

Men ziet deze aandoening bij reizigers na terugkeer uit 

tropische en subtropische gebieden, vooral wanneer zij 

het vaak weinig hygiënische leven van de bevolking heb-

ben gedeeld. De aandoening wordt gekenmerkt door 

malaise, diarree en vermagering. Het jejunumslijmvlies 

toont korte, plompe vlokken of een dicht infiltraat in de 

lamina propria. Zelden zijn de vlokken geheel verdwe-

nen, zoals vaak het geval is bij onbehandelde coeliakie.

 De oorzaak van de aandoening is niet precies bekend, 

maar er zijn veel aanwijzingen dat een darminfectie met 

coliforme bacteriën een rol speelt. Hiervoor pleit dat door-

gaans genezing volgt op behandeling met een breedspec-

trumantibioticum. De klachten en symptomen verdwij-

nen doorgaans snel na behandeling met tetracycline en 

foliumzuur gedurende enkele weken tot soms maanden, 

maar kunnen ook spontaan wegebben wanneer de patiënt 

het tropische gebied heeft verlaten.

Casuïstiek 

• Inheemse of uitheemse spruw?

17.6.4   Ziekte van Whipple

De ziekte van Whipple is een zeldzame aandoening waar-

bij bijna elk orgaan in het lichaam betrokken kan zijn, 

maar waarbij vrijwel altijd een specifieke ontsteking in 

de dunne darm vooropstaat. In jejunumbiopten vindt 

men in de lamina propria een infiltratie van PAS-positieve 

macrofagen. Hierin, en ook los in de lamina propria, kun-

nen staafvormige bacteriën zichtbaar worden gemaakt: 

de verwekker van deze ziekte (Tropheryma whipplei). Bij de 

ziekte van Whipple staat een ernstige malabsorptie op de 

voorgrond, met diarree en anorexie. Ook extra-intestinale 

symptomen zoals gewrichtsklachten en koorts komen 

vaak voor. In het algemeen reageren patiënten goed op 

langdurige toediening van breedspectrumantibiotica 

zoals tetracycline.

Kernpunt

• De ziekte van Whipple wordt veroorzaakt door 

Tropheryma whipplei.
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pria zijn voor de aandoening karakteristiek.

Bij de behandeling van het eiwitverlies en eventueel van 

de steatorroe bij intestinale lymfangiëctasieën, komt de 

beperking van vetgebruik op de eerste plaats. Door vet 

neemt de lymfestroom in de darmwand sterk toe. Vermin-

dering van het vetaanbod zal de lymfevaten in darmwand 

en mesenterium ontlasten en de stuwing verminderen, 

waardoor de lymfelekkage afneemt.

17.6.7   Voedselallergie

Bij patiënten met voedselallergie ontstaat binnen een 

uur na gebruik van bepaalde soorten voedsel – bekend 

zijn onder andere ei, vis, chocolade, noten, pinda’s, 

melk – diarree en kunnen ook andere verschijnselen 

ontstaan, zoals braken, hoofdpijn, urticaria, anafylacti-

sche shock en bronchospasmen. Om de diagnose te kun-

nen stellen, moet aan een aantal voorwaarden worden 

voldaan. De verschijnselen moeten worden veroorzaakt 

door bepaalde voedingsmiddelen die door praktisch 

iedereen wél worden verdragen. Het fenomeen moet 

kunnen worden nagebootst, ook wanneer de patiënt zich 

er niet van bewust is dat het betreffende voedingsmid-

del wordt genuttigd. Andere voedingsmiddelen moeten 

normaal worden verdragen en de verschijnselen moeten 

niet gepaard gaan met morfologische afwijkingen van 

de darm. Na eliminatie van het betreffende middel uit 

de voeding dienen de klachten te verdwijnen en de afwij-

kingen zich te herstellen.

 De (allergische) reacties kunnen gepaard gaan met een 

ophoping van eosinofiele granulocyten in de mucosa. 

Ook een forse toename van IgE-producerende plasmacel-

len in de lamina propria zonder uitgesproken eosinofilie 

komt voor. Dit kan gepaard gaan met een stijging van de 

serum-IgE-spiegel. De patiënten lijden vaak ook aan an-

dere uitingen van een allergische constitutie, zoals rinitis, 

hooikoorts, astma en eczeem. Deze extra-intestinale 

afwijkingen worden soms ook toegeschreven aan overge-

voeligheid voor een of ander voedingsmiddel zonder dat 

daaromtrent meer dan een vermoeden bestaat.

 Aanwijzingen dat voedselallergie de oorzaak is van 

buikklachten, zijn vaak moeilijk te vinden. Huidtests met 

bepaalde voedselallergenen geven vaak fout-positieve en 

fout-negatieve uitkomsten. Ook antistoffen van de IgE-

klasse tegen voedselallergenen zijn nog geen bewijs. Deze 

worden ook gevonden wanneer het darmslijmvlies door 

een geheel andere aandoening is beschadigd, bijvoorbeeld 

bij coeliakie of bij de ziekte van Crohn. Voedselintoleran-

tie wordt vaak ten onrechte voedselallergie genoemd.

Kernpunt

• Voedselintolerantie wordt vaak ten onrechte voed-

selallergie genoemd.

colon. Men spreekt van lactose-intolerantie wanneer het 

gebruik van lactose klachten veroorzaakt. Door gisting 

ontstaan in de darm gassen, vooral CO
2
 en H

2
 en vluchtige 

vetzuren. Hierdoor ontstaan klachten van een opgezette 

buik, krampen, overmatige flatulentie en vaak ook diar-

ree. De klachten worden vaak toegeschreven aan het prik-

kelbaredarmsyndroom. Bij patiënten met deze klachten 

kan onderzoek naar lactose-intolerantie, bijvoorbeeld met 

behulp van een H
2
-ademtest, geïndiceerd zijn

Behandeling De behandeling bestaat uit het beperken 

of achterwege laten van melk, karnemelk, vla enzovoort. 

Kaas bevat nauwelijks melksuiker. Het is slechts bij wei-

nig patiënten nodig het gebruik van melk geheel te ver-

bieden omdat een beperkte hoeveelheid melksuiker door-

gaans wel wordt verdragen. Hoe groot die hoeveelheid is, 

kan de patiënt zelf het best proefondervindelijk vaststel-

len. Yoghurt wordt doorgaans beter verdragen dan melk.

17.6.6   Intestinale lymfangiëctasieën

Uitgezette lymfevaten in de darmwand kunnen zowel 

vanaf de geboorte aanwezig zijn als op latere leeftijd 

secundair ontstaan. De aangeboren vorm berust op een 

aanlegstoornis van het lymfevaatstelsel, die niet beperkt 

blijft tot de darmwand, maar ook op andere plaatsen 

voorkomt. Niet zelden bestaat er lymfoedeem van een van 

de ledematen. Kan lymfe uit de mesenteriale vaten en de 

darmwand niet vlot wegstromen, dan ontstaan uitgezette 

lymfevaten in de submucosa en onder de serosa en vaak 

ook in de mucosa. Zulke lymfevaten in de mucosa kunnen 

door de toegenomen druk barsten, waardoor lymfe weg-

sijpelt in het lumen.

 Obstructie in de ductus thoracicus of in een lymfevat 

van de darm naar deze ductus kan ook het gevolg zijn van 

processen die op latere leeftijd ontstaan, zoals retroperi-

toneale fibrose, tumoren in dat gebied, ontstekingen in 

en rond het pancreas, ontstekingsprocessen in de lymfe-

klieren van het mesenterium en vooral in de radix mesen-

terii bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn, infiltratie van 

mesenteriale lymfeklieren door macrofagen zoals bij de 

ziekte van Whipple enzovoort. Stuwing van lymfe in de 

darmwand komt ook voor wanneer het aanbod van lymfe 

aan de ductus thoracicus vanuit de lever zo groot is dat de 

afvloed van lymfe uit de darmwand wordt belemmerd. 

Dergelijke situaties ontstaan praktisch alleen bij sterke 

veneuze stuwing van de lever door pericarditis constric-

tiva of door langdurige decompensatio cordis door klep-

gebreken. Al deze aandoeningen kunnen gepaard gaan 

met een aanzienlijk lymfe- en dus ook eiwitverlies uit de 

darmwand. Bij de patiënten ontstaat ook een lymfopenie 

door het verlies van lymfocyten met de lymfe. Wanneer 

men de diagnose intestinale lymfangiëctasieën overweegt 

op grond van hypoproteïnemie en lymfopenie, kunnen 

jejunumbiopten de diagnose bevestigen, vooral na slag-

roombelasting. Uitgezette lymfevaten in de lamina pro-
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divertikels veroorzaken weinig of geen symptomen. Dit 

geldt ook voor duodenumdivertikels. Er kan echter bac-

teriële overgroei in duodenum en/of jejunum ontstaan, 

omdat de afwijking gepaard kan gaan met stoornissen in 

de motiliteit van de dunne darm. Een aanwijzing hiervoor 

is dat bij diverticulosis jejuni soms ileusachtige beelden 

voorkomen die niet berusten op mechanische obstructie 

(idiopathische intestinale pseudo-obstructie).

Kernpunt

• Bij diverticulose van de dunne darm kan bacteriële 

overgroei optreden.

Casuïstiek 

• Diverticulose van de dunne darm

17.6.11   Meckel-divertikel

Deze divertikel is een restant van de ductus omphalo-

mesentericus die tijdens de foetale ontwikkeling de ver-

binding vormt tussen de darm en de dooierzak. Vóór de 

geboorte oblitereert deze verbinding volledig. Gebeurt 

dat niet, dan kan een deel ervan de verbinding met het 

ileum behouden. Doorgaans is zo’n divertikel niet langer 

dan 5 cm en soms nog door een fibreuze streng – restant 

van de geoblitereerde ductus – met de navel verbonden. 

Een meckel-divertikel wordt bij obducties bij 1 tot 3% ge-

vonden. Meestal veroorzaakt een meckel-divertikel geen 

klachten. Gebeurt dat wel, dan is dat vooral bij zeer jonge 

kinderen het geval. De meckel-divertikel bevindt zich 

op circa 80 cm van de valvula Bauhini en heeft een wijde 

opening, zodat stase van darminhoud zelden voorkomt. 

De divertikel is bekleed met dunnedarmslijmvlies, maar 

redelijk vaak wordt er ook ectopisch maagslijmvlies, pan-

creasweefsel of colonmucosa in gevonden.

 Een meckel-divertikel kan de oorzaak zijn van enkele 

complicaties. Er kunnen bloedingen ontstaan, meestal 

door een ulcus als gevolg van zuursecretie door ectopisch 

maagslijmvlies. Lage bloedingen bij kinderen en adoles-

centen zijn vaak afkomstig uit zo’n divertikel. Door inva-

ginatie van de divertikel of door een volvulus van de darm 

rond de streng van de top van de divertikel naar de navel, 

kan een acute darmobstructie ontstaan.

 Een meckel-divertikel is ook met de huidige hulpmid-

delen vaak moeilijk aan te tonen. Met enig geluk wordt 

hij zichtbaar tijdens röntgenonderzoek. Bij aanwezigheid 

van ectopisch maagslijmvlies in de divertikel lukt het 

na toediening van radioactief pertechnetaat (99mTc) met 

behulp van scintigrafie om de divertikel terug te vinden, 

ergens in de buik buiten de maag. In geval van complica-

ties wordt de divertikel gereseceerd.

Casuïstiek 

• Groeiachterstand als gevolg van vermeende voedsel-

overgevoeligheid

17.6.8   Infecties van het maag-darmkanaal

Tal van micro-organismen kunnen bij infectie van dunne 

en/of dikke darm ziekteverschijnselen (meestal buik-

krampen, diarree en koorts) veroorzaken. Zowel bacterië-

le (Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Campylobacter 

spp.), virale (norwalk, rota) als parasitaire (amoeben, Giar-

dia) infecties komen vaak voor. Deze worden beschreven 

in hoofdstuk 6.6.

17.6.9   Liggingsanomalieën en andere 

ontwikkelingsstoornissen

Tijdens de embryonale ontwikkeling kunnen verschillende 

processen gestoord raken, waardoor aangeboren afwijkin-

gen van het darmkanaal kunnen ontstaan, zoals atresieën 

en stenosen van het darmkanaal, duplicaturen van gedeel-

ten ervan, divertikels waaronder een meckel-divertikel, en 

stoornissen in draaiing en fixatie van de darm. De meeste 

van deze aangeboren afwijkingen manifesteren zich al de 

eerste dagen na de geboorte of in de eerste levensjaren en 

vergen chirurgische interventie. Zelden treden de verschijn-

selen voor het eerst op volwassen leeftijd op. De afwijkingen 

kunnen eveneens gepaard gaan met de vorming van brede 

of smalle strengen in de buik, die darmgedeelten kunnen 

afknellen of waartussen lissen bekneld kunnen raken. Lig-

gingsanomalieën, een abnormale fixatie van darmgedeelten 

en strengen, kunnen de oorzaak zijn van volvulus, afknik-

ken van darmlissen met obstructieverschijnselen of het 

bekneld raken van de darm in inwendige breukzakken.

 Röntgenopnamen van de dunne en de dikke darm kun-

nen het bestaan van deze anomalieën aantonen. Op grond 

van acute buikverschijnselen of recidiverende ileus- of 

subileusverschijnselen (braken, buikpijn) zal dan chirur-

gisch ingrijpen nodig zijn.

17.6.10   Dunnedarmdivertikels

Solitaire of multipele divertikels komen betrekkelijk 

frequent voor in het duodenum en jejunum, maar vrij 

zelden in het ileum. Ze bevinden zich aan de mesenteriale 

zijde van de darm, doorgaans op plaatsen waar bloedvaten 

uit het mesenterium de darmwand binnendringen. Men 

neemt aan dat op deze plaatsen de spierlaag de minste 

weerstand biedt tegen de intraluminale druk op de wand. 

Daardoor kan de mucosa met de muscularis mucosae 

door de spierlaag van de darm naar buiten uitpuilen. De 

wand van deze divertikels bestaat dus uit mucosa, vaak 

wat submucosaal weefsel en serosa. Divertikels komen 

vooral bij personen ouder dan 50 jaar voor. De meeste 
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fecten beperken zich niet tot het tumorweefsel; ook 

weefsels in de omgeving worden beschadigd. Zowel de 

dunne als de dikke darm kunnen hiervan te lijden heb-

ben. Opmerkelijk is dat de klinische verschijnselen van 

bestralingsenteritis vaak pas na een interval van vele jaren 

manifest worden. De nadelige effecten op de darm zijn 

vooral afhankelijk van de stralingsdosis. Bij een dosis van 

40 Gy (gray) op de buik wordt de kans op het ontstaan van 

dunnedarmbeschadigingen die klachten veroorzaken 

geschat op 5% over vijf jaar. De dikke darm is wat minder 

stralengevoelig. Wordt de dosis met 20 Gy verhoogd, 

dan zou de kans op het ontstaan van afwijkingen tot 50% 

toenemen. Globaal genomen ontstaan bij 5 tot 10% van de 

patiënten bij toepassing van algemeen gebruikelijke do-

seringen min of meer langdurige klinische verschijnselen. 

Die risico’s worden groter wanneer radiotherapie gecom-

bineerd wordt met cytostatica. Heeft een patiënt vroeger 

buikoperaties ondergaan, in het bijzonder operaties in de 

onderbuik, dan stijgt het risico op bestralingsenteritis. 

Door de beweeglijkheid van de darmen is de kans dat een-

zelfde darmsegment bij elke bestraling in dezelfde mate 

wordt getroffen, klein. Raken darmlissen door vergroeiin-

gen als gevolg van vroegere operaties gefixeerd, dan is die 

kans veel groter. In het slijmvlies kunnen ulcera ontstaan. 

Door de ischemie en fibrosering van de wand kunnen ook 

stricturen ontstaan. Met behulp van endoscopie kunnen 

typische bestralingslaesies, zoals een ernstige mucosaont-

steking en ulcera, en meer chronisch vaatnieuwvormin-

gen worden gezien.

 Bij de behandeling worden lokaal toegediende 5-ASA-

preparaten en corticosteroïden toegepast, maar de resul-

taten zijn meestal teleurstellend.

Kernpunt

• Kenmerkend voor bestralingsenteritis is het interval 

van vele jaren tussen de bestraling en de darmaf-

wijking.

Casuïstiek 

• Chronische radiatie-enteritis na bestraling op het 

kleine bekken: chirurgische (on)mogelijkheden

17.6.14   Hypo-immunoglobulinemie

Van hypo-immunoglobulinemie (of hypogammaglobu-

linemie) wordt gesproken wanneer de IgA- en IgM-con-

centraties in het serum zeer laag zijn (IgA ontbreekt soms 

zelfs volledig) en de IgG-spiegel eveneens beduidend is 

afgenomen. Deze betrekkelijk zeldzame aandoening gaat 

vaak gepaard met recidiverende luchtweginfecties en niet 

zelden met buikklachten en diarree door malabsorptie en 

Kernpunt

• Een meckel-divertikel kan de oorzaak zijn van 

bloedverlies uit het maag-darmkanaal.

Casuïstiek 

• Een 2-jarige jongen met een acute buik

• Een man met intermitterende buikpijn en ge-

wichtsverlies

• Een jongen met ernstig rectaal bloedverlies

17.6.12   Intestinale pseudo-obstructie

De term intestinale pseudo-obstructie geeft aan dat bij 

deze aandoening klachten en verschijnselen kunnen 

ontstaan zoals bij een dunnedarmobstructie, zonder dat 

er sprake is van een mechanische afsluiting. Oorzaken 

kunnen zijn beschadiging van het spierweefsel (sclero-

dermie, dermatomyositis, amyloïdose, SLE), stoornissen 

in de innervatie (diabetische neuropathie), endocriene 

afwijkingen (hypothyreoïdie, feochromocytoom), langdu-

rig gebruik van sommige geneesmiddelen (onder andere 

tricyclische antidepressiva, fenothiazinederivaten, anti-

parkinsonmiddelen) en andere oorzaken (diverticulosis 

jejuni, coeliakie, amyloïdose, bypass tussen jejunum en 

ileum). De oorzaak kan ook onbekend blijven en dan 

spreekt men van chronische idiopathische intestinale 

pseudo-obstructie (CIIP). Bij veel van deze aandoeningen 

blijven de afwijkingen en motiliteitsstoornissen niet 

beperkt tot de dunne darm, maar zijn in het bijzonder 

slokdarm en colon en soms ook de maag aangedaan. Dat 

is bijvoorbeeld het geval bij sclerodermie, myxoedeem, 

diabetische neuropathie, langdurig gebruik van bovenge-

noemde geneesmiddelen en ook bij CIIP. Van de niet-idi-

opathische vormen zijn sclerodermie en in mindere mate 

hypothyreoïdie en diabetische neuropathie de belangrijk-

ste vertegenwoordigers.

Kernpunt

• Sclerodermie is een van de meest voorkomende 

oorzaken van intestinale pseudo-obstructie.

17.6.13   Bestralingsenteritis

Radiotherapie voor de behandeling van tumoren in 

het kleine bekken, bijvoorbeeld een cervixcarcinoom, 

prostaatcarcinoom of blaascarcinoom, en van intra-abdo-

minale tumoren of retroperitoneale maligne processen, 

wordt op vrij grote schaal toegepast. De bestralingsef-
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Syndroom van Peutz-Jeghers
Peutz (in 1921) en Jeghers (in 1949) beschreven families 

met pigmentvlekken op verschillende plaatsen op de 

huid en slijmvliezen en met veel poliepen in de dunne 

darm. De aandoening wordt autosomaal dominant over-

geërfd. Kenmerkend zijn pigmentvlekjes rond de mond, 

de neusopeningen en op de lippen, en tevens op handen, 

vingers en voetzolen. Daarnaast komen ophopingen van 

melaninepigment voor aan de binnenzijde van de lippen, 

op het wangslijmvlies en het gehemelte en ook in het 

rectumslijmvlies. De pigmentvlekjes op huid en lippen 

zijn op jonge leeftijd het duidelijkst en verbleken later. 

Dat geldt echter niet voor de vlekjes op de slijmvliezen. 

Behalve pigmentvlekjes hebben de patiënten ook polie-

pen in de dunne darm en niet zelden ook in neus, maag en 

colon. De poliepen geven vaak aanleiding tot bloedverlies, 

waardoor een anemie kan ontstaan, en tot invaginaties die 

soms betrekkelijk weinig klachten veroorzaken en spon-

taan verdwijnen, maar ook een incarceratie van de darm 

met necrose kunnen veroorzaken. De belangrijke klach-

ten ontstaan meestal pas na het twintigste levensjaar.

 De poliepen zijn hamartomen. Daaronder verstaat men 

een ongeordende woekering van weefselcomponenten die 

ook onder normale omstandigheden in het betreffende 

orgaan voorkomen en waarbij een van de componenten 

meestal overheerst. Het is een aanlegstoornis die zich op 

verschillende wijzen kan openbaren. Maligne degeneratie 

van hamartomen komt voor, vooral in het ileum.

Kenmerken 
 − Bij het syndroom van Peutz-Jeghers komen hamarto-

mateuze poliepen in de dunne darm voor. 

 − Na uitgebreide dunnedarmresectie is belangrijke adap-

tatie van de resterende dunne darm mogelijk.

 − Bij het short-bowel-syndroom komt vaak hyperoxalu-

rie voor.

Maligne tumoren
De meest voorkomende tumoren zijn het adenocarci-

noom, het maligne lymfoom en het leiomyosarcoom. 

Chronische dunnedarmaandoeningen zoals coeliakie ver-

hogen het risico op een maligne proces in de dunne darm. 

Klachten zijn vooral buikpijn, bloedverlies en obstructie-

verschijnselen. Gewoonlijk kunnen de tumoren met rönt-

gen- of MRI-enteroclyse worden aangetoond. Daarnaast 

spelen ook hier videocapsule- en ballonendoscopie een rol 

bij de diagnostiek.

 Het adenocarcinoom komt van alle dunnedarmtumo-

ren het meest frequent voor. Het is meestal gelokaliseerd 

in het duodenum of in het proximale jejunum. De prog-

nose is ongunstig.

 Maligne lymfomen kunnen zowel meer focaal als dif-

fuus voorkomen. Ze berusten op woekering van lymfati-

sche cellen, histiocyten of beide celsoorten. De woekering 

begint doorgaans daar waar zich al een ophoping van 

lymfocytaire en histiocytaire elementen bevindt, dus in de 

giardiasis. IgA-deficiëntie is ook sterk geassocieerd met 

coeliakie. Het verschijnsel kan geïsoleerd voorkomen of 

als onderdeel van een common variable immuundeficiëntie. 

Deze verworven, niet-geslachtsgebonden vorm komt het 

meest voor en openbaart zich doorgaans na het twintigste 

levensjaar. In de darmmucosa ontbreken plasmacellen 

of hun aantal is sterk afgenomen, maar wel worden in 

de mucosa vaak lymfefollikels gezien die in het lumen 

uitpuilen. De kans op non-hodgkinlymfomen in de maag-

darmtractus is behoorlijk toegenomen. Diarree komt 

relatief vaak voor. De oorzaak daarvan kan verschillend 

zijn. Allereerst lijden al deze patiënten vaak aan giardia-

sis. Infecties met Campylobacter jejuni spelen eveneens een 

rol. Ook bacteriële overgroei in het proximale deel van de 

dunne darm komt nogal eens voor, hetgeen eveneens diar-

ree en malabsorptie tot gevolg kan hebben.

 De diagnose berust primair op het aantonen van hypo-

immunoglobulinemie en kan worden vermoed wanneer 

op dunnedarmopnamen het nogal typerende beeld van 

nodulaire lymfatische hyperplasie te zien is (uitpuilende 

lymfefollikels in het darmlumen).

Kernpunt

• Bij common variable immuundeficiëntie komt 

intestinale giardiasis frequent voor.

17.6.15   Tumoren

Tumoren in de dunne darm zijn zeldzaam. Slechts 1 tot 

5% van alle tumoren in het maag-darmkanaal is in de 

dunne darm gelokaliseerd. Van de maligne tumoren is dit 

percentage nog lager: 1 tot 2%. Deze tumoren worden vaak 

gezien in samenhang met coeliakie.

Benigne tumoren
Hiertoe behoren vooral adenomateuze poliepen (ongeveer 

een kwart van alle goedaardige tumoren), leiomyomen en 

lipomen. Vaak veroorzaken deze tumoren geen klachten. 

In het duodenum gelokaliseerde tumoren veroorzaken 

eerder bovenbuikklachten en obstructieverschijnselen 

dan meer distaal gelegen tumoren. Poliepen kunnen de 

oorzaak zijn van invaginatie of van chronisch bloedver-

lies. Als goedaardige tumoren klachten geven, betreft het 

meestal obstructie van het lumen met of zonder invagi-

natie, waardoor recidiverende pijnaanvallen kunnen ont-

staan en acuut of chronisch bloedverlies. Afbeeldend on-

derzoek van de darm volgens de enteroclysetechniek door 

middel van röntgen of MRI biedt een grote kans om deze 

tumoren op te sporen en te lokaliseren, maar tegenwoor-

dig is ook videocapsule-endoscopie of ballonenteroscopie 

een goed alternatief.
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Complicaties van uitgebreide dunnedarmresecties zijn 

onder andere het ontstaan van galstenen en nierstenen. 

Bij ileumresecties ontstaat een overloop van galzouten 

naar het colon en een verhoogde galzoutexcretie. De kans 

bestaat dat de galzuurpool in grootte afneemt en dat de 

verhouding tussen galzouten, cholesterol en fosfolipiden 

in de gal dusdanig verandert dat de gal lithogeen wordt.

 Ook nierstenen zijn niet ongewoon. Het betreft meestal 

calciumhoudende oxalaatstenen. Hyperoxalurie komt vaak 

voor bij patiënten die een grote dunnedarmresectie hebben 

ondergaan. De resorptie van oxalaat uit de voeding vindt 

voor een belangrijk deel plaats in het colon. Onder normale 

omstandigheden wordt een groot deel van het aanwezige 

oxalaat in het darmlumen gebonden aan calcium. Daar-

mee vormt het een onoplosbaar zout. Op deze wijze wordt 

oxalaat met de feces uitgescheiden. Bestaat er steatorroe, 

bijvoorbeeld na een grote dunnedarmresectie, dan zal een 

aanzienlijk deel van het calcium worden gebonden aan 

niet-geresorbeerde vetzuren. Er kan dan te weinig calcium 

aanwezig zijn om met het aanwezige oxalaat calciumzou-

ten te vormen. De oxalaatresorptie in het colon zal daar-

door toenemen, met als gevolg hyperoxalurie, waardoor 

calciumoxalaatstenen ontstaan. Beperking van de hoeveel-

heid vet en oxaalzuur in het dieet en toediening van extra 

calcium (tweemaal daags 500 mg calciumcarbonaat) per os 

kan onder deze omstandigheden de verhoogde oxalaatre-

sorptie in het colon tegengaan.

Kernpunten

• Bij het vermoeden van coeliakie kan serologisch 

onderzoek een dunnedarmbiopsie niet vervangen.

• Bacteriële overgroei van de dunne darm komt 

vooral voor bij aanwezigheid van blinde lissen of 

darmmotiliteitsstoornissen.

• Als regel is orale voeding nog mogelijk wanneer er 

na het duodenum nog 50 centimeter dunne darm 

resteert.

Casuïstiek 

• Energetische verliezen uit een korte darm; meer 

dan alleen vet

17.7  Aandoeningen van de dikke darm

17.7.1   Appendicitis

De appendix vermiformis of ‘wormvormig aanhangsel’ 

bevindt zich onder in het caecum van het rechtercolon. Bij 

een ontsteking van dit orgaan ontstaat meestal pijn in de 

rechteronderbuik (klassiek op het drukpunt van McBur-

ney, op een derde van de afstand van de rechter processus 

lamina propria en in lymfefollikels. De celwoekering kan 

het lumen van de darm vernauwen en de oorzaak zijn van 

obstructieverschijnselen, buikpijn en soms van invagina-

tie van de darm. Ulceratie van het oppervlak veroorzaakt 

bloedingen, meestal chronisch en aanhoudend.

Casuïstiek 

• Primair adenocarcinoom van de dunne darm

• Een patiënt met het Peutz-Jeghers-syndroom en le-

vermetastasen van een onbekende primaire tumor

17.6.16   Short-bowel-syndroom

Men spreekt in het algemeen van een short-bowel-syndroom 

wanneer meer dan 2 m of 70% van de dunne darm is verwij-

derd, hetgeen betekent dat nog 1 m of minder resteert. De 

belangrijkste oorzaken van dergelijke uitgebreide resecties 

zijn bij jonge mensen volvulus met strangulatie van de 

dunne darm, herhaalde resecties bij patiënten met de ziekte 

van Crohn, en bij oudere personen een acute afsluiting van 

de arteria mesenterica superior. Na een uitgebreide dun-

nedarmresectie ontstaan niet zelden sterke vermagering, 

diarree en voedingsdeficiënties. Oorzaken hiervan zijn:

 − een snelle passage. De niet-geresorbeerde voedings-

middelen worden gedeeltelijk door colonbacteriën 

gesplitst;

 − onderbreking van de enterohepatische kringloop van 

de galzouten, met overloop van galzouten naar het co-

lon. De gevolgen hiervan kunnen zowel galzuurdiarree 

als steatorroe door uitputting van de galzuurpool zijn.

De lengte en de kwaliteit van het restant van de dunne 

darm bepalen in belangrijke mate of bij patiënten na een 

uitgebreide resectie kan worden volstaan met uitsluitend 

orale voeding of dat voeding per os onvoldoende is voor 

het instandhouden van de belangrijkste lichaamsfuncties. 

De grens blijkt te liggen bij 30 à 50 cm dunne darm, ex-

clusief het duodenum. Is er minder over, dan is blijvende 

parenterale voeding de enige mogelijkheid. Resteert 30 

à 50-100 cm, dan ziet men doorgaans dat de functionele 

capaciteit van het restant van de darm aanzienlijk toe-

neemt en de malabsorptie afneemt. Na ongeveer een jaar 

zijn de deficiënties grotendeels verdwenen en is de diarree 

afgenomen. Dit komt door hyperplasie van het epitheel in 

de resterende dunne darm. Hieronder wordt verstaan een 

toename van het aantal epitheelcellen per darmvillus. Dit 

proces noemt men intestinale adaptatie.

 Wanneer niet alleen een groot deel van de dunne darm 

is gereseceerd maar ook van het colon, nemen de moei-

lijkheden toe. Het colon kan grote hoeveelheden water en 

mineralen resorberen. Bij het ontbreken van het colon is 

het jejunum alleen niet in staat het water- en mineralene-

venwicht te handhaven. Dehydratie en prerenale nierin-

sufficiëntie zijn het gevolg.
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Divertikels komen in ongeveer driekwart van de gevallen 

alleen in het sigmoïd voor en in 15 tot 20% van de gevallen 

in het gehele colon. Het is een aandoening die vooral in 

westerse landen voorkomt. Het in het algemeen vezelar-

me dieet in deze landen zou hieraan debet zijn. Dit dieet 

geeft een vaste, kleine fecesmassa. Diverticulose neemt 

met de leeftijd toe en bij meer dan de helft van personen 

ouder dan 60 jaar komen divertikels voor; men vindt ze 

vaker bij vrouwen dan bij mannen. Divertikels kunnen 

enkele millimeters tot centimeters groot zijn en er zijn 

soms vele tientallen divertikels aanwezig.

 Hoewel diverticulose op zichzelf geen symptomen ver-

oorzaakt, hebben de patiënten soms klachten vergelijk-

baar met die bij het prikkelbaredarmsyndroom: pijn in de 

linkeronderbuik en periodes met obstipatie, afgewisseld 

door diarree.

 Bij colonoscopie ziet men de openingen van de diverti-

kels.

 Behandeling van een patiënt met divertikels is in het 

algemeen niet nodig. Zijn er klachten zoals bij het prik-

kelbaredarmsyndroom, dan verdient een betere regulatie 

van de defecatie door vezelrijke voeding met voldoende 

vocht aanbeveling.

Diverticulitis
Een ontsteking van een of meer divertikels veroorzaakt 

ook vaak een ontsteking van het omgevende weefsel: een 

peridiverticulitis. Meestal betreft het links gelokaliseerde 

divertikels, vooral in het sigmoïd. Dit veroorzaakt dan 

minder of meer hevige pijn in de linkeronderbuik. Wan-

neer de ontsteking een vernauwing van het lumen tot 

gevolg heeft, kunnen ook buikkrampen ontstaan met bra-

ken. De ontsteking gaat meestal gepaard met koorts, een 

leukocytose met linksverschuiving en een verhoogd CRP. 

Er is duidelijke drukpijn, vooral in de linkerbuikhelft 

en – afhankelijk van de ernst en de omvang van de ontste-

king – vaak ook een infiltraat. Bij een diverticulitis kun-

nen fistels naar andere organen ontstaan (bijvoorbeeld 

de blaas, waarbij sprake zal zijn van het lozen van lucht: 

pneumaturie), buikabcessen, peritonitis en obstructie van 

het darmlumen.

 De klinische diagnose kan het best worden bevestigd 

met behulp van een CT-scan. Hiermee kan de typerende 

verdikking en infiltratie van de colonwand worden gevi-

sualiseerd (figuur 17.26). De aanwezigheid van divertikels 

en een fistelgang pleiten voor een diverticulitis. Colono-

scopie draagt als regel weinig bij aan de diagnostiek. 

De behandeling van een (peri)diverticulitis bestaat uit 

voedselonthouding, parenteraal vocht en/of voeding 

en antibiotica gericht tegen de fecale flora (bijvoorbeeld 

amoxicilline, co-trimoxazol, metronidazol). Wanneer pe-

ritoneale prikkeling blijft bestaan en wanneer er sprake is 

van fistels of abcessen of van darmobstructie, is chirurgie 

noodzakelijk. Een tijdelijk colostoma kan nodig zijn. Bij 

frequent recidiveren van ongecompliceerde diverticulitis 

kan electief sigmoïdresectie worden uitgevoerd.

spina iliaca anterior tot de navel), met misselijkheid en 

soms diarree. Dit gaat gepaard met lokale peritoneale 

prikkeling (percussiepijn, loslaatpijn) en défense muscu-

laire bij palpatie. Omdat appendicitis een chirurgische 

aandoening is, worden de patiënten na de huisarts meest-

al het eerst door de chirurg gezien. In de differentiële di-

agnose moeten ook de ziekte van Crohn, salpingitis of een 

andere gynaecologische aandoening worden overwogen.

Casuïstiek 

• Hevige diarree en eosinofiele colitis toegeschreven 

aan aarsmaden (Enterobius vermicularis)

• Voor de 2e maal acute appendicitis bij een jongen 

met eerdere appendectomie

• Appendicitis acuta na eerdere appendectomie

• Een man met pijn linksboven in de buik

• Appendicitis acuta bij kinderen: ernstige complica-

ties bij vertraging in de behandeling

• Een ongebruikelijke manifestatie van een periap-

pendiculair infiltraat

17.7.2   Diverticulose en diverticulitis

Diverticulose
Divertikels ontstaan door een hoge druk in het colon, 

waardoor het slijmvlies naar buiten kan uitpuilen op 

plaatsen waar de spierlagen geen doorlopend geheel vor-

men. Deze zwakke plekken zijn onder andere te vinden 

op plaatsen waar bloedvaten door de wand heen lopen 

(figuur 17.25). Bij personen met divertikels van het sig-

moïd is de darmwand vaak verdikt. De verdikking wordt 

niet alleen veroorzaakt door spierhypertrofie, maar is voor 

een deel ook het gevolg van een toegenomen hoeveelheid 

elastische vezels, waardoor de wand in de lengte wordt 

verkort. De oorzaak hiervan is niet bekend.

normaal

sterke
segmentering

abnormaal

Figuur 17.25 Etiologie van diverticulosis coli. Door sterke 

spiercontracties ontstaan diepe insnoeringen, waardoor co-

lonsegmenten worden gevormd met een hoge intraluminale 

druk. Dit bevordert de uitstulping van slijmvlies en serosa naar 

buiten.



17

668  Interne geneeskunde

ren dat een van de functionele stoornissen genoemd in 

tabel 17.5 aanwezig is.

Functionele obstipatie
Men spreekt van functionele obstipatie als er voldaan 

wordt aan de Rome III-criteria (tabel 17.6) voor deze 

Kernpunten

• Diverticulosis coli veroorzaakt op zichzelf geen 

symptomen.

• Bij verdenking op een diverticulitis biedt een CT-

scan de meeste diagnostische informatie.

• Eén of enkele episodes van ongecompliceerde 

diverticulitis vormen nog geen indicatie voor opera-

tieve behandeling.

Casuïstiek 

• Drie voorbeelden van divertikels in het maag-

darmkanaal

• Enterovesicale fistel bij diverticulitis

• Reuzendivertikel van het sigmoïd

17.7.3   Obstipatie

Veel volwassenen hebben klachten over obstipatie. Hier-

mee geeft men meestal te harde, vaste feces aan of een wei-

nig frequente defecatie. De defecatiefrequentie varieert bij 

gezonde mensen vrij aanzienlijk, van driemaal per dag tot 

twee- à driemaal per week. Een frequentie van minder dan 

tweemaal per week is afwijkend.

 Voordat men naar de oorzaak van de obstipatie gaat 

zoeken, is het van belang te vragen naar de eet- en drink-

gewoonten van de patiënt. Wanneer minder dan 15 gram 

voedingsvezel per dag wordt gebruikt of te weinig wordt 

gedronken, moeten deze afwijkende gewoonten worden 

gecorrigeerd.

 Tabel 17.5 geeft een overzicht van belangrijke oor-

zaken van obstipatie. De meeste organische oorzaken 

spreken voor zichzelf. Vaak vindt men geen organische 

verklaring voor de obstipatie. Wanneer een organische 

afwijking als oorzaak van de obstipatie is uitgesloten, of 

zeer onwaarschijnlijk wordt geacht, kan men conclude-

abces verdikte
sigmoïd wand

Figuur 17.26 CT-scan van het abdomen met het typische beeld van diverticulitis.

A: abces; S: sigmoïd.

Tabel 17.5  Oorzaken van obstipatie.

functioneel:
 − functionele obstipatie
 − prikkelbaredarmsyndroom
 − spastischbekkenbodemsyndroom

organisch:
 − stenosen (in colon of anaal kanaal)
 − enterokèle, intussusceptie
 − pijn in anusgebied (fissura ani)
 − metabole stoornissen: 

• hypothyreoïdie
• hypokaliëmie
• hypercalciëmie
• porfyrie
• zwangerschap

 − neurologische stoornissen: 
• paraplegie
• laesies van nervus sacralis, cauda equina (meestal tevens 

urineretentie)
• multiple sclerose
• ziekte van Parkinson

 − ziekte van Hirschsprung
 − psychische stoornissen:

• chronische depressie
• anorexia nervosa
• voorgewende obstipatie

 − spier- en bindweefselaandoeningen:
• sclerodermie
• dystrophia myotonica

 − geneesmiddelen:
• spierrelaxantia
• anticholinergica (of parasympathicolytica, o.a. antiparkinson-

middelen)
• narcotische analgetica (codeïne, morfine, pethidine, metha-

don, pentazocine, bezitramide)
• neuroleptica (dopaminereceptorblokkers, o.a. fenothiazinen)
• tricyclische antidepressiva
• slaapmiddelen en sedativa (o.a. benzodiazepinederivaten)
• anti-epileptica
• aluminium- en calciumbevattende antacida
• ijzer- en bismutpreparaten
• diuretica

BA
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Kernpunten

• Een defecatiefrequentie van minder dan tweemaal 

per week is afwijkend.

• De meest voorkomende oorzaken van obstipatie 

zijn functionele obstipatie en prikkelbaredarmsyn-

droom.

• Sennapreparaten veroorzaken pseudomelanose van 

het colonslijmvlies.

Behandeling van obstipatie Wanneer een patiënt klaagt 

over obstipatie, moet de arts zich allereerst afvragen wat 

daarmee wordt bedoeld: een moeizame of een weinig 

frequente defecatie? Ook moet men vaststellen of er inder-

daad sprake is van obstipatie of alleen van een idee dat bij 

de patiënt leeft. In dat geval is voorlichting nodig over wat 

normaal of abnormaal is. Onderdeel van de anamnese is 

ook navraag doen naar de aard van de voeding. Is het dieet 

voldoende vezel- en vochtrijk? Het is van groot belang 

de patiënt te overtuigen van de noodzaak een voldoende 

vezelrijk dieet te gebruiken. Zo nodig wordt de hoeveel-

heid vezels langzaam opgevoerd tot 35 à 40 g per dag. 

Men moet niet alleen een vezelrijkere voeding stimuleren, 

maar ook voldoende lichaamsbeweging, ruim voldoende 

drinken (2 liter per dag) en een ontspannen, niet gehaaste 

stoelgang. Vezelverrijkte voeding geeft, zeker in het 

begin, nogal eens klachten over gasvorming (verhoogde 

gisting van vezels in colon!) en een opgeblazen gevoel. 

Daarom wordt de dosis langzaam opgevoerd.

 Laxantia. In tabel 17.7 wordt een overzicht gegeven van 

veelgebruikte laxantia.

Complicaties bij gebruik en misbruik van laxantia. Overmatig 

en/of langdurig gebruik van laxantia veroorzaakt diarree. 

Naast hypokaliëmie, acidose en secundair hyperaldos-

teronisme, kan door laxantiamisbruik, in het bijzonder 

aandoening en wanneer een organische oorzaak van 

de obstipatie uitgesloten is, dan wel zeer aannemelijk 

wordt geacht. Zoals uit de Rome III-criteria blijkt, 

wordt tegenwoordig een liberale definitie van obstipatie 

gehanteerd en hoeft niet per se een te lage defecatiefre-

quentie aanwezig te zijn. Zo kan iemand die wel dage-

lijks ontlasting heeft, maar vaak hard moet persen en 

het gevoel heeft onvoldoende het rectum te hebben gele-

digd na defecatie, als geobstipeerd worden beschouwd. 

In de definitie is ook opgenomen dat de patiënt niet 

mag voldoen aan de criteria voor het prikkelbaredarm-

syndroom. De meeste patiënten met functionele obsti-

patie hebben geen buikpijn, althans niet als prominent 

symptoom, hetgeen een onderscheid vormt met het 

prikkelbaredarmsyndroom. Sommige patiënten met 

functionele obstipatie melden dat na gedurende enkele 

dagen uitblijven van de ontlasting de eetlust afneemt en 

dyspeptische klachten ontstaan.

Tabel 17.6  Rome III-diagnostische criteria* voor 
functionele obstipatie.

1. twee of meer van de volgende criteria:
• persen bij ten minste 25% van de defecaties
• keutelige of harde ontlasting bij ten minste 25% van de defe-

caties
• gevoel van onvolledige lediging bij ten minste 25% van de 

defecaties
• gevoel van anorectale obstructie/blokkade bij ten minste 25% 

van de defecaties
• manuele hulp bij ten minste 25% van de defecaties (bijv. digi-

tale uitruiming, steunen van de bekkenbodem)
• minder dan drie defecaties per week

2. zelden dunne ontlasting zonder gebruik van laxeermiddelen

3. onvoldoende criteria voor prikkelbare darmsyndroom

* Aan criteria dient te zijn voldaan in de laatste drie maanden, en het 
begin van de symptomen dient ten minste zes maanden voorafgaand 
aan de diagnose te zijn.

Tabel 17.7  Overzicht van laxantia.

volumever grotende 
middelen

bijv. zemelen (cellulose en hemicellulose, tritici testa), zwelmiddelen (polymeren van polysachariden) zoals fijngemalen psylliumvezels

zouten zoals MgSO4 (bitterzout), Na2SO4 (glauberzout), Mg-citraat, MgO, Na2HPO4. Mg, sulfaat en fosfaat worden slecht geresorbeerd 
en trekken door hun osmotische werking water aan naar het darmlumen. Ook andere processen spelen een rol bij de laxerende 
effecten van deze zouten. Macrogol- (polyethyleenglycol)bevattende preparaten, al of niet in combinatie met elektrolyten, werken 
als osmotisch laxans

glijmiddelen zoals vloeibare paraffine (samen met fenolftaleïne in een emulsie)

niet-resorbeerbare 
suikers

bijv. lactulose, lactitol en sorbitol veroorzaken osmotische diarree

contactlaxantia dit zijn middelen die door directe inwerking op het darmslijmvlies, vooral van het colon, de resorptie en secretie van water en zou-
ten beïnvloeden, waardoor een toename van de hoeveelheid vocht in de darm ontstaat, de peristaltiek van de darm stimuleren en 
in het colon de segmentale contracties van de wand (de haustrering) verminderen. Onderscheiden worden:

 − antracenen: in planten voorkomende glycosiden, o.a. senna- en rhamnus- (cascara)preparaten en het synthetische glycoside 
dantron

 − fenylmethanen: fenolftaleïne, bisacodyl
 − ricinusolie (wonderolie)

Al deze middelen kunnen per os worden gegeven; sommige worden ook in klysma’s en zetpillen verwerkt zoals dioctylsulfosuccinaat, bisacodyl (klysma’s 
en zetpillen) en natriumfosfaat.
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voldoen aan de criteria van PDS heeft ook andere gastro-

intestinale klachten, zoals dyspepsie (57%) en zuurbran-

den (40%).

Pathofysiologie Bij het ontstaan van het PDS spelen 

verschillende pathofysiologische mechanismen een rol. 

De drie belangrijkste mechanismen zijn afwijkingen in 

de dunnedarm- en colonmotoriek, verhoogde viscerale 

perceptie en psychische factoren. Ook andere factoren 

kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld een door-

gemaakte gastro-enteritis. Het is nog niet duidelijk in 

hoeverre de factoren elkaar beïnvloeden, maar er lijkt wel 

degelijk een interactie. Bovendien is onduidelijk of deze 

factoren PDS veroorzaken, of dat ze er een gevolg van zijn.

Behandeling Na eventueel aanvullend onderzoek is het 

van groot belang om PDS-patiënten uit te leggen dat er 

geen organische afwijking aan de klachten ten grondslag 

ligt. Vervolgens moet worden uitgelegd welke mecha-

nismen een rol kunnen spelen bij het ontstaan en het 

onderhouden van het PDS. Deze maatregelen zijn vaak 

afdoende om de patiënt gerust te stellen. Vervolgens moe-

ten adviezen worden gegeven over lichaamsbeweging en 

voedselinname (vocht- en vezelinname). Wanneer deze 

maatregelen onvoldoende effect hebben, kan – afhanke-

lijk van de predominante klachten – eventueel medicatie 

worden voorgeschreven. Bij het PDS waarbij diarree op 

de voorgrond staat, wordt frequent gebruikgemaakt van 

van antracenen, beschadiging ontstaan van ganglia en 

zenuwvezels in de darmwand. Antracenen veroorzaken 

bovendien pseudomelanose van het colonslijmvlies, 

berustend op neerslag van pigment. Deze afwijking 

is reversibel. Om misbruik van laxantia aan te tonen, 

onderzoekt men de urine chromatografisch en de feces 

biochemisch op natrium- en kaliumconcentratie en os-

molariteit. Laxantiamisbruik is een van de oorzaken van 

chronische diarree. Het is vaak niet eenvoudig patiënten 

die zich presenteren met diarree die het gevolg is van ver-

zwegen laxantiamisbruik, van hun gewoonte/verslaving 

af te helpen. De oorzaken zijn dan van psychische aard en 

intensieve begeleiding is nodig.

Prikkelbaredarmsyndroom
Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is de meest voorko-

mende gastro-intestinale aandoening in de huisartsprak-

tijk. De prevalentie van PDS in de westerse wereld ligt tus-

sen 6 en 20%. Het syndroom komt vaker voor bij vrouwen 

dan bij mannen, vooral vanaf het 15e tot 65e levensjaar. In 

Nederland neemt het syndroom tussen 10 en 20% van de 

tijd van MDL-artsen in beslag.

Diagnostiek Voor de diagnose PDS zijn de zogenoemde 

Rome III-criteria opgesteld (tabel 17.8). Volgens deze crite-

ria is er sprake van PDS wanneer er gedurende ten minste 

twaalf weken in een periode van twaalf maanden sprake 

is van buikpijn of abdominaal ongemak, samenhangend 

met een verandering in het defecatiepatroon en de consis-

tentie van de ontlasting. Daarnaast is er een aantal ad-

ditionele symptomen die de diagnose PDS waarschijnlijk 

maken (tabel 17.9).

Kernpunten

• Voor de diagnostiek van functionele obstipatie, 

prikkelbaredarmsyndroom en spastischbekkenbo-

demsyndroom kunnen de Rome III-criteria worden 

gebruikt.

• De prevalentie van het prikkelbaredarmsyndroom 

ligt tussen de 6 en 20%.

Om tot de juiste diagnose te komen, kan het nodig 

zijn dat men organische aandoeningen van het maag-

darmkanaal moet uitsluiten, waarbij de keuze van de 

aanvullende diagnostiek afhankelijk is van de leeftijd van 

de patiënt en van de aard en de duur van de symptomen. 

Bij alarmsymptomen, zoals bloedverlies per anum, ver-

magering enzovoort, in combinatie met bovenstaande 

klachten, moet uiteraard eerst organisch lijden worden 

bevestigd dan wel uitgesloten. Aanvullende diagnostiek 

kan variëren van laboratoriumonderzoek tot endoscopie. 

Dergelijk onderzoek is bijvoorbeeld geïndiceerd wanneer 

een inflammatoire darmziekte of colorectale maligniteit 

wordt vermoed. Ongeveer de helft van de patiënten die 

Tabel 17.8  Diagnostische criteria voor het 
prikkelbaredarmsyndroom (PDS) 
(Rome III-criteria).

in de voorafgaande drie maanden had de patiënt gedurende minstens 
drie dagen per maand klachten van abdominaal ongemak of pijn met 
ten minste twee van de volgende drie kenmerken:

 − klachten verminderen na defecatie
 − het begin van een exacerbatie van de symptomen hangt samen 

met een verandering in de defecatiepatroonfrequentie
 − het begin van een exacerbatie van de symptomen hangt samen 

met een verandering in vorm en consistentie van de ontlasting

Tabel 17.9  Additionele symptomen bij het 
prikkelbaredarmsyndroom.

1. minder dan drie stoelgangen per week

2. meer dan drie stoelgangen per dag

3. harde ontlasting en/of keutels

4. losse of waterige ontlasting

5. persen tijdens defecatie

6. imperatieve aandrang

7. gevoel van incomplete evacuatie

8. slijm bij de ontlasting

9. opgeblazen gevoel
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en dringt aan op onderzoek door een specialist. De 

huisarts verwijst haar naar een MDL-arts die behalve 

bij laboratoriumonderzoek van bloed en feces ook 

bij sigmoïdoscopie en bij echografie van de onder-

buik geen afwijkingen aantreft. De MDL-arts stelt de 

diagnose postinfectieus prikkelbaredarmsyndroom. 

Hij schrijft amitriptyline voor, met als doel de visce-

roperceptie te verminderen. In de loop van het daar-

opvolgende jaar verminderen de klachten geleidelijk, 

zodanig dat de amitriptyline kan worden gestaakt en 

de patiënte uit de controle kan worden ontslagen.

Wanneer het vermoeden bestaat dat psychische factoren een 

belangrijke rol spelen, kan psychotherapie of gedragsthe-

rapie worden overwogen. Daarnaast is hypnotherapie een 

bewezen effectieve methode bij patiënten met PDS. Vooral 

bij patiënten jonger dan 50 jaar is een duidelijke symp-

toomreducerend effect van hypnotherapie beschreven.

Kernpunten

• Voor de diagnostiek van het PDS zijn de zogenoem-

de Rome III-criteria nuttig.

• Bij de behandeling van het PDS spelen uitleg en 

geruststelling een zeer belangrijke rol.

• Tricyclische antidepressiva kunnen de viscerale 

hyperperceptie verminderen.

Spastischbekkenbodemsyndroom
Dit syndroom veroorzaakt een obstructie ter hoogte van het 

anale kanaal. De bekkenuitgang wordt afgesloten door de 

trechtervormige, willekeurige bekkenbodemspier. Hoewel 

deze spier min of meer als een eenheid functioneert, worden 

drie delen onderscheiden. Het bovenste deel is de muscu-

lus levator ani, het middelste deel de puborectalis-lus (een 

versterkt deel van de musculus levator ani, dat insereert aan 

de achterzijde van het schaambeen – os pubis – en achter 

het overgangsgebied van anus en rectum omloopt) en het 

onderste deel is de uitwendige musculus sphincter ani. De 

puborectalis-lus trekt tijdens contractie het anorectum naar 

voren. Het rectum loopt over de musculus levator ani en 

buigt als anaal kanaal door de sluitspier naar het perineum. 

Hierdoor ontstaat de anorectale hoek, die in rust 80-90° is, 

maar tijdens defecatie, wanneer de puborectalis-lus verslapt, 

toeneemt tot ongeveer 145° (figuur 17.27).

Het functioneren van de puborectalis-lus kan men onder-

zoeken met behulp van defecografie, een onderzoek waar-

bij de patiënt onder doorlichting bariumpap uitperst. 

Het blijkt dat bij sommige patiënten met obstipatie de 

anorectale hoek tijdens persen niet verstrijkt doordat de 

bekkenbodemspier, en in het bijzonder de puborectalis-

lus, niet verslapt maar gecontraheerd blijft. Het anale 

kanaal blijft afgesloten en er ontstaat als het ware een 

loperamide. Als obstipatie de belangrijkste klacht is, be-

staat de behandeling meestal uit bulkvormers of osmoti-

sche laxantia. Hoewel er op theoretische gronden plaats is 

voor behandeling met prokinetica, worden deze middelen 

beperkt toegepast, wat voornamelijk toe te schrijven is 

aan een gebrek aan effectieve ‘colokinetica’.

 Staan de pijnklachten meer op de voorgrond en bestaat 

het vermoeden dat een versterkte viscerale perceptie in sa-

menhang met een toegenomen motoriek een belangrijke 

rol speelt, dan kunnen spasmolytica worden voorgeschre-

ven, zoals mebeverine of loperamide. Door het ontbreken 

van middelen die de viscerale perceptie ter hoogte van het 

maag-darmkanaal effectief beïnvloeden en een acceptabel 

bijwerkingenprofiel hebben, worden bij geselecteerde 

PDS-patiënten antidepressiva voorgeschreven. Van tricy-

clische antidepressiva, zoals amitriptyline en trimipra-

mine, is bekend dat ze de pijndrempel voor viscerale prik-

kels kunnen verhogen. De dosering die hierbij gebruikt 

wordt, ligt meestal lager dan die welke bij depressie wordt 

gekozen. Voor amitriptyline is dit gewoonlijk 25 mg, 

voor de nacht in te nemen. Wanneer een antidepressivum 

wordt voorgeschreven aan een patiënt met PDS, moet 

goed worden uitgelegd dat het doel van deze behandeling 

pijnbestrijding is.

  Intermezzo 17.4 

Postinfectieus prikkelbaredarmsyndroom

Een 35-jarige vrouw, en een aantal andere leden van 

haar reisgezelschap, loopt op vakantie in Egypte een 

met koorts gepaard gaande gastro-enteritis op. Na 

enkele dagen buikkrampen en diarree te hebben gehad 

van een dusdanige ernst dat een bezoek aan de pirami-

den erbij inschiet, treedt spontaan verbetering op. De 

klachten verdwijnen echter niet volledig. De patiënte 

houdt een verhoogde defecatiefrequentie. Voor haar 

bezoek aan Egypte was de defecatiefrequentie gemid-

deld eenmaal daags, nu is dat drie- tot zesmaal per dag. 

Hierbij loost zij telkens een betrekkelijk kleine hoeveel-

heid brijige ontlasting. Daarnaast heeft zij hevige buik-

krampen rond de defecatie. Tussen deze krampende 

pijnepisodes door is er een continue zeurende pijn 

midden in de onderbuik. De patiënte bezoekt een week 

later het spreekuur van haar huisarts. De arts laat on-

derzoek van de feces verrichten op wormeieren, cysten, 

amoeben en pathogene micro-organismen. Hierbij wor-

den geen afwijkingen aangetroffen.

 Omdat de patiënte in de loop van de daarop vol-

gende weken klachten blijft houden en ook klaagt over 

vermoeidheid, wordt aanvullend ook bloedonderzoek 

uitgevoerd. Hierbij worden een normale CRP, Hb en 

leukocytengetal gevonden. Ook de levertests zijn nor-

maal. De huisarts schrijft mebeverine voor en probeert 

de patiënte gerust te stellen.

 Een halfjaar later heeft zij echter nog steeds dezelf-

de klachten. Zij moet regelmatig haar werk verzuimen 
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17.7.4   Ziekte van Hirschsprung

De ziekte van Hirschsprung berust op het ontbreken van 

ganglioncellen in de plexus myentericus van Auerbach 

over korte of langere afstand vanaf de interne musculus 

sphincter ani. Het is een aangeboren afwijking, die vaak 

familiair is, voorkomt bij 1 op ongeveer 5000 geboorten en 

die meer mannen dan vrouwen treft. Het aganglionaire 

segment strekt zich in 70 tot 80% van de gevallen niet 

verder uit dan het rectum en het distale deel van het sig-

moïd. Het ontbreken van de ganglia heeft tot gevolg dat 

het betreffende colongedeelte niet kan relaxeren. Dit leidt 

tot uitzetting van het erboven gelegen deel.

 Bij oudere kinderen of volwassenen is chronische, ern-

stige obstipatie de belangrijkste klacht.

 Bij palpatie van het rectum is dit meestal leeg, tenzij het 

aganglionaire gedeelte slechts enkele centimeters lang is. 

Röntgenbeelden zijn doorgaans kenmerkend: een samen-

gevallen distaal aganglionair segment, met daarboven het 

uitgezette colon. Voor de definitieve diagnose zijn biop-

ten nodig van het slijmvlies van het aganglionaire deel. 

Men vindt geen ganglioncellen in een diep biopt wanneer 

gebiopteerd wordt in het aganglionaire gedeelte, maar 

wel een duidelijke toename van cholinesterase in zenuw-

vezels in de mucosa.

 Wanneer de diagnose wordt gesteld bij oudere kinderen 

of volwassenen, heeft men meestal te doen met minder 

ernstige vormen, dus met een kort aganglionair segment.

  Intermezzo 17.5 

De ziekte van Hirschsprung

De Deense kinderarts Harald Hirschsprung leefde van 

1830 tot 1916. Vanaf het begin van zijn carrière had hij 

een bijzondere belangstelling voor zeldzame aandoe-

ningen, in het bijzonder die van het maag-darmkanaal. 

Zijn op 11 mei 1861 verdedigde proefschrift ging over 

atresie van de slokdarm en van de dunne darm.

 In 1886 hield Hirschsprung in Berlijn een lezing 

met als titel ‘Stuhlträgheit Neugeborener in Folge 

von Dilatation und Hyperthrophie des Colons’. In deze 

lezing en de daarop volgende publicaties beschreef 

hij pasgeborenen die een sterk uitgezette dikke darm 

hadden en als gevolg van onbehandelbare obstipatie 

overleden. Hirschsprung meende dat de aandoening 

– die later naar hem genoemd werd – in utero ont-

stond, hetzij als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, 

hetzij als gevolg van een intra-uterien ziekteproces. 

Aanvankelijk werd ook door Hirschsprung gedacht dat 

de afwijking gelokaliseerd was in de verwijde colonde-

len. Het duurde tot 1901 voordat ontdekt werd dat de 

oorzaak van de gestoorde passage in het niet-verwijde 

distale colondeel gelegen was: in de wand van dat 

colondeel bleek een gebrek aan ganglioncellen te 

bestaan.

uitgangsobstructie ter hoogte van het anale kanaal. Dit is 

een functiestoornis van de bekkenbodemspier die bewust 

of onbewust kan worden gebruikt. In principe gaat het 

dus om ‘aangeleerd verkeerd gedrag’.

 Het klinische beeld is een moeizame, soms dagenlang 

onmogelijke defecatie. Langdurig persen is kenmerkend. 

Defecatie lukt vaak alleen door een klysma te nemen of 

een vinger in het anale kanaal te brengen. Met gedrags-

therapie (biofeedbacktraining) lukt het soms de bekken-

bodemspier tijdens defecatie beter te laten verslappen. Bij 

patiënten met een ernstige obstipatie bij wie anamnes-

tisch vooral een uitdrijvingsprobleem aanwezig is, is on-

derzoek naar het bestaan van dit syndroom door middel 

van defecografie geïndiceerd.

 Herhaaldelijk is in de literatuur benadrukt dat veel 

patiënten met obstipatie door een gestoord defecatieme-

chanisme in hun jeugd vaak getraumatiseerd zijn door 

seksueel misbruik. Het is dus belangrijk dit in de anam-

nese op te nemen.

Kernpunt

• Het spastischbekkenbodemsyndroom is vaak te 

behandelen met behulp van biofeedbacktraining.

Casuïstiek 

• Ernstige obstipatie door het eten van ongeschilde 

zonnebloempitten

• Een verstandelijk gehandicapte man met een toe-

genomen buikomvang

1

2

3

4

5

6

Figuur 17.27 De anorectale hoek met de musculus puborec-

talis. Tijdens defecatie verstrijkt de anorectale hoek door ont-

spanning van 2. Bij het spastischbekkenbodemsyndroom ziet 

men juist een paradoxale aanspanning van 2 tijdens pogingen 

tot defecatie. 

1 Symfyse; 2 puborectalis-lus; 3 as van de ampulla recti; 4 as 

van het anale kanaal; 5 uitwendige musculus sphincter ani; 6 

inwendige musculus sphincter ani.
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ernstige acute en massale bloedingen veroorzaken. Bij co-

lonoscopie ziet men enkele millimeters tot 1 à 2 cm grote 

kersrode vlekken. Ook bij endoscopie met een videocapsu-

le kunnen angiodysplasieën worden gevonden. Daarnaast 

kunnen met angiografie de afwijkingen soms worden 

aangetoond. De laesies kunnen meestal effectief worden 

behandeld met elektrocoagulatie of lasercoagulatie. Soms 

is resectie van een deel van de darm nodig.

Kernpunten

• Bij buikklachten die verband houden met de men-

struele cyclus moet aan endometriose worden 

gedacht.

• Angiodysplasieën in het rechtercolon zijn geassoci-

eerd met hartklepvitia.

Casuïstiek 

• Thalidomide als behandeling bij recidiverend gas-

tro-intestinaal bloedverlies op basis van intestinale 

angiodysplasieën

• Aortastenose en intestinaal bloedverlies uit angi-

odysplasieën: klepvervanging een therapeutische 

optie

17.7.7   Colonpoliepen (adenomen)

Een poliep is een weefselmassa die uitpuilt in het lumen 

en bekleed is met hetzelfde epitheel (of enigszins gemo-

dificeerd) als het orgaan waarin het is ontstaan. Poliepen 

kunnen gesteeld zijn of breed met de onderlaag zijn ver-

bonden (sessiel). Sessiele poliepen kunnen vlak groeien, 

maar ook flink in het lumen uitpuilen (figuur 17.28). De 

grootte kan variëren van enkele millimeters tot vele cen-

Kernpunt

• Bij de ziekte van Hirschsprung ontbreken ganglion-

cellen in de plexus myentericus van het distale 

rectum.

17.7.5   Endometriose

Endometriumweefsel buiten de uterus is bij volwassen 

vrouwen niet zeldzaam. Meestal komt het voor in de di-

recte omgeving van de uterus, maar soms vindt men het 

op de darm, en dan vooral op het rectum en het sigmoïd. 

Het endometriumweefsel kan door de wand heen groeien 

tot in de mucosa. Ter plaatse van de ingroei wordt de 

wand vaak fibrotisch, waarbij door retractie van het bind-

weefsel (sub)ileusklachten kunnen ontstaan. Op de voor-

grond staan echter klachten over pijn bij defecatie, vooral 

voor en tijdens de menstruatie, en klachten van dysme-

norroe. Bloedverlies per anum tijdens de menstruatie kan 

voorkomen. De woekering van endometriumweefsel in 

de darmwand kan zodanig zijn dat op röntgenfoto’s of 

bij colonoscopie het beeld aan een maligne tumor doet 

denken. In dergelijke gevallen kan operatie gewenst zijn 

wanneer onzekerheid over de aard van het proces blijft 

bestaan. Gewoonlijk wordt getracht de klachten met pro-

gestagenen te laten verdwijnen.

17.7.6   Angiodysplasie

Opvallend is dat angiodysplasieën nogal eens voorkomen 

bij patiënten met een aortastenose of andere klepvitia. 

Angiodysplasieën komen zowel in de maag als in de dun-

ne darm voor, maar vooral in het colon en in het bijzonder 

in het caecum en colon ascendens. Een bloeding uit een 

angiodysplasie kan chronisch occult bloedverlies of meer 

prolifererende
klierbuizen

poliepsteel

mucosa

muscularis mucosae

submucosa

muscularis propria

tubulair tubulovilleus villeus

Figuur 17.28 Verschillende typen colonpoliepen. Het tubulaire adenoom toont (in dit schema) geen doorgroei van prolifererende 

klierbuizen in de steel van de poliep. Dat is wel het geval bij het tubulovilleuze adenoom, hetgeen een kenmerk is van maligne groei. 

Het villeuze adenoom is niet gesteeld maar sessiel.
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ductie praktisch verdwenen. Pas wanneer er infiltratie van 

woekerende epitheelcellen door de muscularis mucosae 

heen heeft plaatsgevonden, kan worden gesproken van 

een infiltrerend carcinoom. Is dat nog niet het geval, dan 

is er sprake van min of meer ernstige dysplasie. Geschat 

wordt dat de ontwikkeling van een goedaardig adenoom 

tot een carcinoom vijf tot vijftien jaar duurt.

Etiologie en moleculaire biologie van colonadenoom- en 
coloncarcinoomsequentie Erfelijke factoren spelen een rol 

(zie verder), maar omgevingsfactoren lijken belangrijker. 

Een aantal stapsgewijze mutaties leidt tot een monoklo-

nale proliferatie van mucosa-epitheelcellen. Bij familiaire 

adenomateuze polyposis (FAP) is de eerste stap in dit 

proces afhankelijk van een mutatie van een gen dat is ge-

lokaliseerd op de lange arm van chromosoom 5. Continue 

groei van adenomen wordt bevorderd door intraluminale 

factoren.

 Bij coloncarcinoom vindt uiteindelijk een aantal spe-

cifieke chromosomale deleties plaats die niet door toeval 

kunnen zijn ontstaan. Eén van deze deleties is die van 

een segment van chromosoom 17, wat weer resulteert in 

verlies van het gen p53, dat codeert voor een eiwit met 

tumorgroeionderdrukkende activiteit.

 In landen met een westerse levensstijl is de incidentie 

van colconcarcinoom drie- tot tienmaal hoger dan in 

andere landen. Gezien de relatie tussen colonadenoom 

en coloncarcinoom mag worden aangenomen dat dit 

ook geldt voor colonadenomen. Waarschijnlijk speelt 

het voedingspatroon hierbij een grote rol. Er bestaat een 

positieve relatie tussen coloncarcinoom en het vet- en 

eiwitgehalte in de voeding, en een negatieve relatie met 

het vezelgehalte. Een hoger vetgehalte in de voeding 

leidt tot een grotere galzoutstroom door het colon. Een 

deel van deze galzouten wordt omgezet door enzymen 

van normale colonmucosabacteriën. De hypothese is dat 

deze bacteriële omzettingsproducten een rol spelen in de 

carcinogenese. Een vezelrijke voeding verdunt de colon-

inhoud, waardoor de concentratie van (co)carcinogene 

stoffen afneemt, versnelt de passage door het colon, waar-

door de contacttijd tussen colonwand en (co)carcinogene 

stoffen korter wordt, en verlaagt tevens de pH in het colon 

door bacteriële vergisting van vezelbestanddelen als cel-

lulose en hemicellulose waardoor korteketenvetzuren 

ontstaan. De lagere pH zou de enzymatische omzetting 

van galzouten in (co)carcinogene stoffen remmen.

Kliniek Adenomen veroorzaken meestal geen klachten. 

Vaak worden ze bij toeval ontdekt tijdens colonoscopie of 

röntgenonderzoek.

 Een poliep verraadt zich doorgaans door bloedverlies 

per anum (komt nogal eens voor tijdens antistollings-

therapie). Grotere gesteelde poliepen kunnen krampen 

veroorzaken door invaginatie van de wand; daardoor 

ontstaat waarschijnlijk ook de steel.

timeters en het oppervlak kan glad zijn of gelobd. In het 

colon kan een enkele poliep aanwezig zijn, maar vaak 

komen poliepen multipel voor. Vindt men er meer dan 

honderd (van het adenomateuze type), dan spreekt men 

van familiaire adenomateuze polyposis (FAP).

Kernpunt

• De kans op maligne ontaarding van een adenoma-

teuze colonpoliep neemt toe met de omvang van 

de poliep.

Adenomateuze colonpoliepen worden als voorlopers 

beschouwd van coloncarcinomen. Slechts een minder-

heid van de adenomen degenereert maligne (1 tot 2%), 

maar het is niet te voorspellen welk adenoom het zal zijn. 

Adenomateuze poliepen komen overal in het colon voor, 

het merendeel echter in het rectum en in het sigmoïd 

(40 tot 70%). Er lijkt een tendens te bestaan waarbij po-

liepen steeds vaker in het colon ascendens gelokaliseerd 

zijn (> 30%). Vaak komen ze ook multipel voor (30%). De 

kans op het ontstaan van een adenoom neemt toe met de 

leeftijd. Bij personen ouder dan 55 jaar heeft 40 tot 60% 

van de mannen en 30 tot 50% van de vrouwen één of meer 

adenomen. Van deze poliepen is 75 tot 85% kleiner dan 

2 cm. De kans op maligne ontaarding van een adenoom 

neemt toe naarmate de poliep groter is. Een infiltrerend 

carcinoom komt bij adenomen die kleiner zijn dan 1 cm 

weinig voor (2%), maar indien ze groter zijn dan 2 cm bij 

10 tot 50%. Villeuze adenomen hebben een grotere kans op 

maligne ontaarding dan tubulaire adenomen (tabel 17.10).

Adenoomdysplasie en infiltrerend carcinoom
De overgang van een adenoom in een carcinoom wordt 

voorafgegaan door dysplasie van het poliepepitheel. Bij 

ernstige dysplasie liggen de klierbuizen dicht tegen el-

kaar aan en zijn de kernen van de epitheelcellen groot, 

onregelmatig, met een donker chromatinepatroon en met 

nucleoli. Ook zijn er veel meer mitosen en is de slijmpro-

Tabel 17.10  Indeling van colonpoliepen.

type kans op maligne ontaarding

hamartoom juveniele poliep
peutz-jeghers-poliep

gering
gering

ontsteking pseudopoliep (bij 
chronische  darmontstekingen)
lymfoïde poliep

geen
geen

hyperplastisch hyper- of metaplastische poliep geen

neoplastisch tubulair adenoom
villeus adenoom
tubulovilleus adenoom

10-35%*
15-55%*
10-45%*

* Indien groter dan 2 cm.
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en binnen tien jaar bij ongeveer 40%. Is er oorspronkelijk 

meer dan één adenoom aanwezig, dan is het percentage 

patiënten bij wie een additioneel adenoom ontstaat nog 

veel hoger. Daarom verdient het aanbeveling patiënten 

bij wie adenomen zijn verwijderd, te controleren op het 

ontstaan van nieuwe adenomen en deze te verwijderen. 

Onder andere gezien de duur van het ontstaan van nieuwe 

adenomen wordt wel het volgende screeningsprogramma 

aanbevolen. Na verwijdering van één of twee adenomen 

bij de eerste colonoscopie hoeft een volgende coloscopie 

pas na zes jaar plaats te vinden. Indien bij eerste evalu-

atie drie of meer adenomen zijn gevonden en verwijderd, 

dient een volgende colonoscopie na drie jaar plaats te vin-

den. Bij elke volgende scopie is het interval tot de daarop-

volgende colonoscopie afhankelijk van het aantal op dat 

moment gevonden en verwijderde adenomen. Wanneer er 

nul, één of twee adenomen zijn gevonden en verwijderd, 

hoeft een volgende colonoscopie pas na zes jaar plaats te 

vinden. Controle betekent altijd inspectie van het gehele 

colon.

Kernpunten

• Colonpoliepen veroorzaken zelden klachten.

• De beste techniek voor de detectie van colonpolie-

pen is colonoscopie.

• Wanneer bij een patiënt met colonadenomen alle 

poliepen zijn verwijderd, is colonoscopische con-

trole om de zes jaar geïndiceerd.

Familiaire adenomateuze polyposis (FAP) of 
polyposis coli
Is er sprake van meer dan honderd adenomen in het 

colon, dan noemt men dit polyposis coli. Het is een au-

tosomaal dominante aandoening, wat dus inhoudt dat 

ongeveer de helft van de nakomelingen van een lijder aan 

dit syndroom de aandoening ook krijgt. Polyposis coli is 

het gevolg van een erfelijke mutatie van het FAP-gen, dat 

is gelokaliseerd op chromosoom 5 (5q-22). Maligne ont-

aarding treedt altijd op. De consequentie hiervan is dat 

het colon wordt verwijderd zodra de diagnose is gesteld, 

omdat het onmogelijk is te voorspellen wanneer één of 

meer van de adenomen in carcinomen zullen veranderen. 

Een (sub)totale colectomie is noodzakelijk. Vroeger bete-

kende dit het aanleggen van een ileostoma of een ileorec-

tostomie. De laatste oplossing betekent een regelmatige 

en levenslange controle op maligne ontaarding van ade-

nomen in de rectumstomp. Tegenwoordig bestaat ook de 

mogelijkheid het ileum te anastomoseren met het anus-

slijmvlies. Zo’n ileoanale anastomose garandeert in het 

algemeen een normale continentie en is een aanzienlijke 

verbetering vergeleken met de ileostomie. De gemiddelde 

leeftijd waarop maligne ontaarding optreedt, is ongeveer 

40 jaar. Moleculair genetisch onderzoek bij eerstegraads 

familieleden kan de personen identificeren die drager 

Diagnostiek Het meest betrouwbare diagnostische mid-

del voor colonpoliepen is colonoscopie, maar ook daarmee 

kunnen poliepen worden gemist, vooral achter brede 

haustra, rond beide flexuren, in het sigmoïd, maar ook in 

het rectum. Colonoscopie heeft het grote voordeel dat de 

poliep(en) vaak gelijktijdig verwijderd kan (kunnen) wor-

den. Virtuele colonoscopie (door middel van een CT-scan) 

kan een deel van de colonoscopieën voor dit doel vervan-

gen. Bij grootschalig bevolkingsonderzoek kan feceson-

derzoek op occult bloed worden gebruikt.

Behandeling Bij gesteelde poliepen vindt poliepecto-

mie plaats met behulp van een elektrocoagulatielus 

(figuur 17.29). Sessiele poliepen kunnen, na onderspui-

ting, eventueel in delen worden weggenomen. Is er reeds 

sprake van een infiltrerend carcinoom (dus groei door 

de muscularis mucosae heen), maar is de steel vrij van 

carcinoom, dan kan men de behandeling als afdoende 

beschouwen. Bestaat er een infiltrerend carcinoom in een 

sessiele (bijvoorbeeld villeuze) poliep, dan is chirurgische 

resectie van de poliep nodig. Het risico op lymfeklierme-

tastasen of een lokaal tumorrecidief is zeer klein wanneer 

het infiltrerend carcinoom het snijvlak van de poliepsteel 

niet heeft bereikt. Complicaties van een poliepectomie 

zijn bloedingen (1 tot 3%) en perforaties (0 tot 1%).

Prognose van colonadenomen Gezien het risico dat uit een 

adenoom een carcinoom ontstaat, is het vanuit preventief 

oogpunt van belang de vorming van adenomen te voorko-

men. Personen met een adenoom hebben een grotere kans 

nieuwe adenomen te krijgen dan personen bij wie geen 

adenoom voorkomt. Er werd al gewezen op het feit dat 

adenomen vaak multipel voorkomen. Het colon is dan, 

door welke oorzaak ook, adenoomgevoelig. Na verwijde-

ring van een solitair adenoom zou binnen vijf jaar bij on-

geveer 20% van de patiënten een nieuw adenoom ontstaan 

Figuur 17.29 Endoscopische poliepectomie.
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Maligne degeneratie van uitsluitend juveniele poliepen 

komt nauwelijks voor. Endoscopische verwijdering van 

de grotere poliepen is gewenst om de aard van de poliep 

te achterhalen en om aanhoudend bloedverlies te voor-

komen. Er komt ook juveniele polyposis coli voor, vooral 

bij jonge volwassenen. Omdat deze poliepen soms ook 

adenomateus weefsel bevatten, kunnen ze maligne ont-

aarden.

Syndroom van Peutz-Jeghers
Voor bespreking van dit syndroom zie paragraaf 17.6.15.

Casuïstiek 

• Het APC-gen en familiaire adenomateuze polyposis

• Een colocolische invaginatie op basis van MutYH-

geassocieerde polyposis coli bij een jongen van 14 

jaar

17.7.8   Colorectaal carcinoom

Kenmerken Het adenocarcinoom van het colon is de op 

een na meest frequente oorzaak van kankersterfte in Ne-

derland; jaarlijks krijgen ongeveer 12.000 patiënten een 

coloncarcinoom. De frequentie neemt toe, in tegenstel-

ling tot die van het maagcarcinoom. Ongeveer de helft van 

de patiënten meldt zich op een moment dat de tumor al 

te ver is voortgeschreden. Wordt de tumor in een vroeger 

stadium ontdekt, dan zijn de vooruitzichten veel gunsti-

ger. De tumor komt vooral voor bij personen ouder dan 

50 jaar. Er is weinig verschil in frequentie bij mannen en 

vrouwen.

 Ongeveer 60% van de adenocarcinomen is gelokali-

seerd in het rectosigmoïd. Soms is meer dan één car-

cinoom aanwezig. Patiënten met een coloncarcinoom 

lopen een groter risico later een tweede coloncarcinoom 

te krijgen. De tumor ontstaat zeer waarschijnlijk uit een 

adenoom en kan zodanig circulair groeien dat een ste-

nose ontstaat, met als gevolg (sub)ileusverschijnselen. 

De groei is betrekkelijk traag. De prognose is afhanke-

lijk van de mate van doorgroei in de wand en van het al 

of niet aanwezig zijn van metastasen. In het verleden 

gebruikte men meestal de classificatie zoals voorgesteld 

door Dukes, al of niet gemodificeerd. Tegenwoordig 

gebruikt men echter de TNM-classificatie. In deze clas-

sificatie staat de T voor groei door verschillende lagen 

van de darm, N voor aangedane lymfeklierstations 

en M voor metastasen op afstand (meestal in de lever) 

(tabel 17.11). Op basis van het TNM-stadium kan vervol-

gens het stadium worden vastgesteld (tabel 17.12). Het 

stadium correleert met de prognose, maar bepaalt ook 

of er na de operatie een aanvullende behandeling met 

chemotherapie nodig is.

zijn van het syndroom, dat dominant wordt overgeërfd. 

Sigmoïdoscopie is voldoende voor een eerste screening. 

Sporadisch komt polyposis coli voor bij een lid van een 

niet-belaste familie, waarschijnlijk door een genmutatie. 

De kinderen van deze patiënten hebben eveneens 50% 

kans op overerving.

 FAP kan vele verschijningsvormen hebben, onder an-

dere in combinatie met mesenchymale tumoren en cysten 

(vooral in de kaak), zoals bij het syndroom van Gardner, 

en in combinatie met hersentumoren, zoals bij het syn-

droom van Turcot. Bij FAP komen ook vaak tumoren van 

de schildklier, het duodenum en de galwegen voor. Pros-

taglandinesyntheseremmers, zoals het NSAID-preparaat 

sulindac, blijken werkzaam te zijn bij het onderdrukken 

van de groei van deze colontumoren, zolang ze althans 

in het niet-maligne adenomateuze stadium zijn. Of het 

preparaat ook een preventieve werking heeft, staat nog 

niet vast.

Hyperplastische of metaplastische poliepen
Doorgaans zijn deze poliepen kleiner dan 1 cm, sessiel, 

en verschilt het bedekkende slijmvlies niet of weinig 

van dat van de omgeving. De poliepen zijn bekleed 

met een normale epitheellaag. Ze worden vooral in het 

rectum en sigmoïd aangetroffen. Ze degenereren niet 

maligne. De grotere poliepen (5-10 mm) zal men ver-

wijderen, omdat het onderscheid met tubulaire adeno-

men vaak alleen mogelijk is op basis van histologisch 

onderzoek.

Kernpunten

• Familiaire adenomateuze polyposis coli is een au-

tosomaal dominante aandoening.

• Hyperplastische colonpoliepen hebben geen poten-

tie tot maligne ontaarding.

Ontstekingspoliepen (pseudopoliepen)
Deze poliepen komen voor bij colitis ulcerosa en bij de 

ziekte van Crohn van het colon. Ze zijn meestal vrij dun, 

niet gesteeld en soms enkele centimeters lang, en kunnen 

in grote aantallen voorkomen. Ze bestaan uit granulatie-

weefsel dat bekleed is met min of meer normaal epitheel. 

Maligne degeneratie treedt niet op.

Juveniele poliepen
Dit zijn hamartomen die op de kinderleeftijd ontstaan. 

Hamartomen zijn ongeordende woekeringen van weefsel-

componenten die ook onder normale omstandigheden in 

het betreffende orgaan voorkomen, waarbij meestal één 

van de componenten overheerst. Maligne degeneratie van 

hamartomen is zeldzaam. Ze komen vaak multipel voor 

en kunnen groot worden en gesteeld zijn. Bij kinderen 

verraden ze zich vooral door verlies van bloed per anum. 
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Kliniek De klachten zijn gedeeltelijk afhankelijk van de 

lokalisatie van de tumor. Tumoren in het caecum en het 

relatief wijde colon ascendens veroorzaken niet snel een 

obstructie. Door bloedverlies ontstaat wel vrij vaak ane-

mie. In het nauwere linkercolongedeelte treden obstruc-

tieverschijnselen met veranderingen in het defecatiepa-

troon eerder op, met pijn die minder wordt na defecatie. 

Bij oudere patiënten met een acute colonobstructie moet 

men bedacht zijn op een colontumor. Bij ongeveer 10% 

van de patiënten met een colontumor is obstructie het 

eerste signaal van de aandoening. Bij carcinomen van 

sigmoïd en rectum is bloed- en slijmverlies met of zonder 

feces een belangrijk symptoom. Bij rectumtumoren is 

vaak min of meer loze aandrang aanwezig. Coloncarcino-

men kunnen, zij het zelden, perforeren of fistels vormen 

naar de blaas en andere organen.

 Bij lichamelijk onderzoek kan men soms de tumor door 

de buikwand heen voelen, maar meestal is dat niet het 

geval. Rectumtumoren zijn vaak palpabel bij rectaal tou-

cher, een handeling die men niet kan nalaten wanneer een 

patiënt klaagt over bloedverlies per anum.

Diagnostiek Bij een vermoeden van een rectum-colontumor 

komt als eerste onderzoeksmethode colonoscopie in aan-

merking (figuur 17.30). Inspectie van het gehele colon is ook 

bij distaal gelegen tumoren nodig om een tweede tumor, en 

vooral adenomen, op te sporen. Een coloncarcinoom in het 

sigmoïd kan soms moeilijk te onderscheiden zijn van een 

diverticulitis, een lokale ontsteking van Crohn of een uit-

gebreide endometriosehaard. Bij verdenking op een carci-

Etiologie Op de relatie tussen adenomen en carcinomen 

van het colon werd reeds eerder gewezen. Factoren die 

leiden tot het ontstaan van colonadenomen hebben een-

zelfde betekenis voor de coloncarcinogenese. Daarnaast 

spelen nog enkele andere situaties een rol.

 In 5 tot 10% van de gevallen kan coloncarcinoom familiair 

voorkomen, met een autosomaal dominante overerving zo-

als bij polyposis coli. Deze vorm van coloncarcinoom wordt 

ook wel hereditair non-polyposis colorectaal carcinoom 

(HNPCC) genoemd of, naar de ontdekker van dit syndroom, 

het syndroom van Lynch. Per definitie komt het syndroom 

voor in twee of meer opeenvolgende generaties. Er is wel 

sprake van adenomateuze poliepen, maar lang niet zoveel 

als bij FAP (tabel 17.13). De leeftijd waarop het carcinoom 

zich dan manifesteert is lager dan bij het ‘gewone’ coloncar-

cinoom: rond het veertigste jaar. De tumoren liggen ook va-

ker proximaal in het colon. Niet zelden komen ze multipel 

voor, hetzij gelijktijdig (synchroon), hetzij na elkaar (me-

tachroon). Ook worden regelmatig carcinomen in andere 

organen gevonden (endometrium, ovarium, maag, dunne 

darm, pyelum enzovoort). Behalve carcinomen komen bij 

personen uit deze families ook vaak colonadenomen voor. 

Wanneer een coloncarcinoom wordt gevonden bij iemand 

jonger dan 50 jaar, moet men zeker aan de mogelijkheid 

van dit syndroom denken. Zoals bij polyposis coli moeten 

ook directe familieleden van een lijder aan het familiaire 

coloncarcinoom worden gescreend. Bij bijna alle aangedane 

personen kan een mutatie worden gevonden in het replica-

tiesysteem van DNA (micro-satellite instabiliteit).

Polyposis coli eindigt altijd met een of meer coloncarcino-

men indien het colon niet tijdig wordt gereseceerd.

 Bij colitis ulcerosa, die langer bestaat dan ongeveer vijf-

tien jaar, is het risico op het ontstaan van een carcinoom 

duidelijk verhoogd (zie paragraaf 17.8.3).

Kernpunt

• Rechtszijdige colontumoren veroorzaken vaker ane-

mie dan obstructie.

Tabel 17.11  TNM-classificatie colorectaal carcinoom.

primaire tumor:
 − Tis = carcinoma in situ
 − T1 = ingroei in submucosa
 − T2 = ingroei in muscularis propria
 − T3 = doorgroei tot in subserosa
 − T4 = doorgroei naar visceraal peritoneum of andere organen

metastasering naar regionale lymfeklieren:
 − N0 = geen lymfekliermetastasering
 − N1 = metastasering naar een tot drie regionale klieren
 − N2 = metastasering naar vier of meer regionale klieren

metastasering op afstand:
 − M0 = geen metastasering op afstand
 − M1 = metastasering op afstand

Tabel 17.12  Stadia van colorectaal carcinoom.

stadium I T1N0M0

T2N0M0

stadium IIA T3N0M0

stadium IIB T4N0M0

stadium IIIA T1-2N1M0

stadium IIIB T3-4N1M0

stadium IIIC T1-4N2M0

stadium IV T1-4N1-4M1

Tabel 17.13  Specifieke kenmerken van hereditair 
non-polyposis colorectaal carcinoom 
(HNPCC), of het syndroom van Lynch.

presentatie op jeugdige leeftijd (< 50 jaar) in twee opeenvolgende 
generaties

proximale lokalisatie (55-60% rechtercolon)

vaak multipele lokalisaties met poliepen (25%)

vaak differentiatie tot slijmvormend adenocarcinoom (40%)
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aanwezig zijn van metastasen. De vijfjaarsoverleving bij 

stadium I-coloncarcinoom is 80 tot 90%, bij stadium II 60 

tot 70%, bij stadium III tot 30% en bij stadium IV 15%. De 

kans op een tweede carcinoom bij patiënten bij wie reeds 

een tumor werd verwijderd, is groter dan bij de gemid-

delde bevolking. Een metachrone tumor komt voor bij 

ongeveer 10% van de patiënten in de loop van 25 jaar. Om 

die reden is colonoscopie twee tot drie jaar na de operatie 

geïndiceerd en vervolgens endoscopische surveillance 

volgens de consensus Follow-up colonpoliepen (zes jaar 

bij 0-2 poliepen, drie jaar bij meer dan 2 poliepen).

Casuïstiek 

• Een vrouw met intermitterende ileus

• Erfelijk non-polyposis-colonrectumcarcinoom her-

kennen zonder een duidelijke familieanamnese

• IJzergebreksanemie: zoeken naar een overtuigende 

verklaring

• Sigmoïdcarcinoom als langetermijncomplicatie na 

ureterosigmoïdostomie

• Een jonge vrouw uit Kameroen met rectaal bloed-

verlies, intestinale schistosomiasis en rectosigmo-

idcarcinoom

17.7.9   Collageneuze colitis

De belangrijkste kenmerken van deze ziekte zijn een 

ernstige secretoire diarree, met een subepitheliale deposi-

tie van collageen die ten minste 15 μm dik moet zijn. Ook 

moet de collageenlaag diffuus doorlopen en niet onder-

broken zijn. Soms ziet men eveneens een beschadiging 

van het oppervlakte-epitheel en een lymfocytair infiltraat 

in de mucosa. De oorzaak van deze vorm van colitis is 

onbekend. Vaak betreft het mannen of vrouwen van mid-

noom zal altijd een flink aantal biopten worden genomen.

 Voor het opsporen van een coloncarcinoom werd vroe-

ger veel waarde gehecht aan de bepaling van het CEA 

(carcino-embryonaal antigeen), een eiwit dat voorkomt bij 

de normale foetus en dat aanvankelijk als tumorspecifiek 

werd beschouwd. Gezien de vele fout-positieve en fout-

negatieve uitkomsten is de methode echter niet betrouw-

baar. Is de CEA-concentratie na resectie van de tumor 

normaal en stijgt deze nadien, dan is het waarschijnlijk 

dat metastasen zijn ontstaan.

Behandeling Resectie is – indien mogelijk – de aangewezen 

therapie van het coloncarcinoom. Ook bij aanwezigheid van 

metastasen kan uit palliatief oogpunt resectie of het aan-

leggen van een colostoma gewenst zijn om een dreigende 

obstructie of aanhoudend bloedverlies te voorkomen. Bij 

laag gelokaliseerde rectumtumoren kan rectumextirpatie 

noodzakelijk zijn. Bij mannen is deze ingreep geassocieerd 

met een verhoogde kans op impotentie. Preoperatieve ra-

diotherapie voorafgaand aan een in opzet curatieve operatie 

van een adenocarcinoom van het rectum lijkt de kans op een 

lokaal recidief te verminderen. Is er sprake van een carci-

noom bij polyposis coli of bij colitis ulcerosa, dan zal bij 

voorkeur een totale colectomie worden uitgevoerd, gezien 

het zeer grote risico op een recidieftumor. Een obstructie 

door een colontumor kan in één operatie of in twee opera-

ties worden opgeheven, waarbij de patiënt in eerste instan-

tie een stoma krijgt. Ook is het mogelijk om endoscopisch 

een metalen endoprothese – een stent – door de stenose te 

plaatsten. Dit kan bij een obstructie van het colon als bridge-

to-surgery dienen. Door de stent is er weer doorgankelijkheid 

en kan de patiënt optimaal worden voorbereid voor een 

operatie. Daarnaast kan ook voor een stent worden gekozen 

als palliatieve benadering.

 Inmiddels is het standaard om bij het stadium III-colon-

carcinoom adjuvante chemotherapie te geven. Hierbij wor-

den meestal drie chemotherapeutica toegediend, namelijk 

fluorouracil, leucovorine en oxaliplatine. Bij patiënten met 

een hoog risico stadium II-coloncarcinoom kan eveneens 

adjuvante chemotherapie worden overwogen. Er is sprake 

van een hoog risico stadium II-coloncarcinoom als de pa-

tholoog een stadium T
4
 vaststelt, er sprake is van perforatie 

of obstructie bij presentatie, er minder dan tien lymfe-

klieren zijn beoordeeld en er ingroei is van tumorcellen in 

kleine bloedvaatjes (angio-invasie). Adjuvante behande-

ling met chemotherapie verlaagt het risico op recidieven 

na resectie van een stadium III-tumor met ongeveer 40%, 

evenals de driejaarsmortaliteit (ongeveer met 30%).

 Patiënten met een rectumcarcinoom worden in Ne-

derland behandeld met preoperatieve bestraling op de 

tumor. Het is aangetoond dat dit de kans op een lokaal 

recidief vermindert met meer dan 50% en een afname 

geeft van de kankerspecifieke sterfte met 5-12%.

Prognose De prognose is afhankelijk van de mate van 

doorgroei van de tumor door de wand en van het al of niet 

Figuur 17.30 Endoscopisch beeld van een coloncarcinoom. 

De polypeuze tumor vult bijna het gehele lumen.
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Casuïstiek 

• Collagene colitis: macroscopisch onzichtbaar, maar 

niet onbehandelbaar

17.8  Chronische darmontstekingen

Onder chronische darmontstekingen (IBD: inflammatory bo-

wel disease) worden verstaan colitis ulcerosa en de ziekte van 

Crohn (figuur 17.31). Beide aandoeningen zijn overwegend 

ziekten van jonge mensen, zonder uitgesproken voorkeur 

voor man of vrouw. De helft tot twee derde van de patiënten 

is nog geen 30 jaar wanneer de ziekte zich manifesteert. 

Men schat dat in Nederland ongeveer 50.000 patiënten met 

colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn voorkomen. De ziek-

te kan leiden tot veel beperkingen voor de patiënt en tot 

ziekteverzuim door het recidiverende en chronische karak-

ter van de aandoening. Globaal bekeken lijkt de incidentie 

van de ziekte van Crohn in westerse landen toe te nemen.

delbare leeftijd, maar de ziekte is ook op de kinderleeftijd 

beschreven. Men denkt aan een auto-immuunproces of 

aan een verworven stoornis in de collageensynthese en 

-afbraak. Verder zijn alle functies van de tractus digestivus 

normaal. Bij colonoscopie kan men hyperemisch, makke-

lijk kwetsbaar en oedemateus colonslijmvlies aantreffen, 

maar meestal is het slijmvlies macroscopisch normaal.

 Als therapie kan men loperamide geven, waarmee het 

fecesvolume wat wordt verminderd. Daarnaast zijn ook 

bulkvormers toegepast die het defecatiepatroon soms wat 

beter beheersbaar maken. Als meer specifieke therapie 

zijn de 5-ASA-preparaten en corticosteroïden, met name 

budesonide, ook topicaal toegepast.

Kernpunten

• Patiënten met adenomateuze poliepen moeten 

regelmatig colonoscopisch worden gecontroleerd.

• Bij collageneuze colitis is het slijmvlies macrosco-

pisch meestal normaal.

Figuur 17.31 Schema van de histologische afwijkingen bij colitis ulcerosa (a) en de ziekte van Crohn (b).
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een leukocytose met linksverschuiving. Men spreekt dan 

van een toxisch megacolon. Dit is een indicatie tot spoed-

colectomie. Bij histologisch onderzoek vindt men tussen 

de crypten van de mucosa een infiltraat van ontstekings-

cellen met onder andere granulocyten, een sterke vermin-

dering van het aantal slijmbekercellen, oedeem van het 

slijmvlies en abcessen van de crypten (een infiltraat van 

granulocyten in de wand en in het lumen van de crypten). 

Wordt het slijmvlies afgestoten, dan ontstaan er ulcera 

(figuur 17.31). Treedt genezing op, dan komen de slijmbe-

kercellen terug en krijgt het slijmvlies weer min of meer 

zijn normale bouw. Bestaat de ontsteking langer dan tien 

jaar, dan kan dysplasie van het epitheel ontstaan (grote 

kernen die op verschillende niveaus van de cel liggen, 

donkergekleurde kernen, meer mitosen). In dit stadium is 

het risico op een coloncarcinoom verhoogd.

Kernpunten

• Bij colitis ulcerosa is het rectum altijd aangedaan, 

bij de ziekte van Crohn is het rectum vaak opval-

lend gespaard.

• Bij een zeer ernstig verlopende colitis ulcerosa kan 

binnen enkele dagen een toxisch megacolon ont-

staan.

• Bij colitis ulcerosa is alleen het slijmvlies ontsto-

ken, bij de ziekte van Crohn zijn alle wandlagen in 

het ontstekingsproces betrokken.

Klachten
De klachten zijn afhankelijk van de uitgebreidheid en 

ernst van de ontsteking. Bij een proctitis staat diarree 

niet op de voorgrond, maar wel bloed en slijm bij de 

ontlasting. Soms wordt alleen bloed en slijm geloosd. De 

defecatiedrang kan zijn toegenomen, zonder dat zich in 

het rectum (veel) feces bevindt, zoals bij een cystitis een 

frequente aandrang tot urineren bestaat. Is de ontsteking 

uitgebreider, dan is er ook diarree, vrijwel altijd met bloed 

en slijm bij de feces. Hoe uitgebreider en ernstiger de 

ontsteking is, hoe vaker algemene ziekteverschijnselen 

zoals koorts, anorexie en vermagering bestaan. Vóór de-

fecatie hebben de patiënten vaak pijnlijke darmkrampen. 

Extra-intestinale afwijkingen geven de daarbij behorende 

klachten.

Colitis ulcerosa blijft beperkt tot het colon, terwijl bij de 

ziekte van Crohn lokalisaties van de ontsteking in het 

gehele darmkanaal kunnen voorkomen, van mond tot 

anus. Voorkeurslokalisaties bij de ziekte van Crohn zijn 

het distale ileum, het colon en het gebied rond de anus 

(tabel 17.14).

Casuïstiek 

• Inflammatoire darmziekten bij 3 oudere patiënten; 

een onverwachte diagnose bij langer bestaande 

abdominale klachten

17.8.1   Colitis ulcerosa

Macroscopische en histologische afwijkingen
De ontsteking begint in het rectum en strekt zich van-

daar van distaal naar proximaal uit. Is alleen het rectum 

ontstoken, dan spreekt men van een proctitis, bij verdere 

uitbreiding van een proctosigmoïditis, een linkszijdige 

colitis (tot ongeveer de flexura lienalis) of een pancolitis. 

In ongeveer driekwart van de gevallen blijft de ontsteking 

beperkt tot het rectum of het linkercolongedeelte; in 10 

tot 15% betreft het een pancolitis. De ontsteking kan jaren-

lang beperkt blijven tot het rectum of tot een groter deel 

van het colon, maar kan zich ook uitbreiden naar proxi-

maal of tot een pancolitis. Ook kan vanaf het begin sprake 

zijn van een pancolitis.

 De ontsteking is beperkt tot de mucosa. Het slijmvlies 

is rood, gezwollen en bloedt gemakkelijk. Bij ernstige 

ontstekingen kunnen delen van het slijmvlies volledig ge-

destrueerd worden en vervangen door granulatieweefsel 

dat later weer geëpithelialiseerd kan worden, waarna de 

normale slijmvliesstructuur kan terugkomen. Eilandjes 

granulatieweefsel, met epitheel bekleed, kunnen in het 

lumen uitpuilen als pseudopoliepen. Hiervan kunnen er 

soms vele tientallen aanwezig zijn. Het ontstoken, hemor-

ragische slijmvlies bloedt makkelijk. De lokalisatie in het 

distale colon en de neiging tot bloedingen resulteert in 

een hoofdkenmerk van de ziekte: het verliezen van bloed 

via de anus, met of zonder feces. De gevolgen zijn onder 

andere ferriprieve anemie. Bij een zeer ernstige ontste-

king kan binnen enkele dagen een atoon en gedilateerd 

colon ontstaan. Dit gaat gepaard met koorts, een snelle 

pols en andere ernstige algemene ziekteverschijnselen, en 

Tabel 17.14  Overeenkomsten en verschillen in de kliniek tussen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

overeenkomsten verschillen

 − chronisch terugkerende ontstekingen van de darmen
 − oorzaak onbekend
 − komen voornamelijk tussen het twintigste en dertigste jaar aan het 

licht
 − komen in sommige families vaker voor
 − bij beide ziekten kunnen klachten elders in het lichaam ontstaan (o.a. 

ogen, huid en gewrichten)

 − colitis ulcerosa komt alleen in de dikke darm en de endeldarm voor; de 
ziekte van Crohn kan in het hele spijsverteringskanaal voorkomen, met 
een voorkeur voor het laatste deel van de dunne darm en het eerste 
deel van de dikke darm

 − bij colitis ulcerosa komen vrijwel geen vernauwingen, fistels en granu-
lomen voor

 − de ulcera in het slijmvlies zijn anders van vorm
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17.8.2   Ziekte van Crohn

Macroscopische en histologische afwijkingen
Alle delen van het maag-darmkanaal kunnen zijn aan-

gedaan. Bij ongeveer 40% van de patiënten bevindt de 

ontsteking zich uitsluitend in de dunne darm, vooral 

in de laatste ileumlis. Soms is alleen het colon aangetast 

(15 tot 20%), meestal partieel en vaak het proximale deel 

ervan, maar een enkele keer ook in zijn geheel. Meestal 

zijn zowel ileum als colon al of niet per continuitatem 

ontstoken (40 tot 50%). Het rectum blijft hierbij vaak vrij, 

in tegenstelling tot bij colitis ulcerosa, waarbij het rectum 

altijd is aangetast.

 De eerste kenmerkende ontstekingen bij de ziekte van 

Crohn zijn aftoïde ulcera, kleine erosies of ulcera te mid-

den van normaal weefsel. Later worden de ulcera groter, 

vaak in de lengterichting van de darm verlopend, en die-

per. Een verschil met colitis ulcerosa is dat de ontsteking 

in alle lagen van de wand aanwezig is en niet alleen in 

de mucosa. De transmurale ontstekingshaarden bestaan 

vooral uit lymfocyten en plasmacellen, minder uit granu-

locyten. Kenmerkend zijn epitheloïdcellengranulomen, 

vaak met veelkernige reuscellen van Langhans. Deze gra-

nulomen worden in ongeveer 50% van de gevallen gevon-

den bij histologisch onderzoek van zieke darmgedeelten 

of van de bijbehorende lymfeklieren.

 Bij de veelvoorkomende ontsteking van de laatste 

ileumlis ontstaat een verdikking van de wand door 

onder andere een sterke toename van bindweefsel. Dit 

gaat schrompelen, waardoor er een vernauwing van het 

lumen ontstaat. De darmlis verwordt zo tot een min of 

meer starre buis, met een eveneens sterk verdikt mesen-

terium waarin zich vaak grote lymfeklieren bevinden. 

Het vetweefsel in het mesenterium kruipt over het zie-

ke darmoppervlak. Het patroon van ulcera met hiertus-

sen gelegen oedemateus slijmvlies kan op röntgenfoto’s 

doen denken aan plaveisel met kinderhoofdjes (cobble 

stones), een vrij karakteristiek patroon voor de ziekte 

van Crohn. Soortgelijke afwijkingen, vooral vernauwin-

gen van darmgedeelten, kunnen overal in het darmka-

naal voorkomen.

 Andere kenmerkende afwijkingen zijn fissuren, dat wil 

zeggen smalle ulcera die diep in de wand doordringen. 

Daardoor kunnen ook fistels ontstaan met andere holle 

organen, zoals darmlissen, blaas, vagina en ter plaatse 

van littekens soms ook met het huidoppervlak. Fistels 

ontstaan doordat het zieke darmgedeelte verkleeft met 

deze organen. De fissuren eindigen dan niet in de darm-

wand waarin ze zijn ontstaan, maar penetreren door 

de wand van deze andere organen. Daarnaast komen 

perianale fistels vaak voor (30 tot 40% van de patiënten). 

Perforaties naar de vrije buikholte komen zelden voor.

 In tegenstelling tot de colitis ulcerosa, waar de ontste-

king continu is, is de ontsteking bij de ziekte van Crohn 

vaak segmenteel. Zieke darmgedeelten (skip lesions) zijn 

van elkaar gescheiden door macroscopisch normale delen.

Klinische verschijnselen
Aanzienlijk bloedverlies is meestal af te lezen aan de 

bleekheid van huid en slijmvliezen. Bij een flink actieve 

ontsteking komen koorts en tachycardie voor. Er is meest-

al drukpijn over het colon. Alleen bij het toxisch megaco-

lon is de buik opgezet. De peristaltiekgeluiden zijn ge-

woonlijk normaal. Aan de anus en omgeving zijn zelden 

afwijkingen te zien, in tegenstelling tot bij de ziekte van 

Crohn. Bij palpatie van het rectum is er weinig te voelen 

en ziet men bloed aan de handschoen.

Onderzoek
Het CRP, het hemoglobinegehalte en het serumalbumi-

ne zijn meestal de belangrijkste parameters om de ernst 

van de ontsteking te meten. Leukocytose, linksverschui-

ving en trombocytose zijn additionele tekenen van acti-

viteit. Plasmamineralen zijn zelden afwijkend. Leveren-

zymen zullen verhoogd zijn (alkalische fosfatase, trans-

aminasen, soms bilirubine) wanneer een scleroserende 

cholangitis de ontsteking compliceert. Bacteriologisch 

en parasitologisch onderzoek van de feces is in het begin 

van de ontsteking nodig ter uitsluiting van infectieuze 

(entero)colitis.

 Voor het stellen van de diagnose is scopie essentieel. 

Het slijmvlies is te rood en gezwollen. De normaal door-

schemerende bloedvaten in de submucosa zijn niet meer 

te zien. Het slijmvlies bloedt spontaan of bloedinkjes 

ontstaan doordat men er met de scoop langs schuift. Bij 

uitgebreidere ontstekingen zijn ulcera en pus aanwezig 

(figuur 17.32). Soms ziet men pseudopoliepen.

Figuur 17.32 Endoscopisch beeld van colitis ulcerosa.
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Klinische verschijnselen
Bloedarmoede kan berusten op verlies van bloed, maar 

ook op een foliumzuurgebrek en vitamine B
12

-deficiëntie 

(vooral na uitgebreide ileumresecties). Wanneer deze 

oorzaken zijn uitgesloten, gaat het om anemia of chronic 

disease. Gewichtsverlies is vaak aanwezig.

 Bij de ziekte van Crohn van het distale ileum is er 

drukpijn in de rechteronderbuik en soms is de ontstoken, 

verdikte, vast-elastisch aanvoelende darmlis palpabel. 

Soms is een grotere massa te voelen door verkleving van 

de zieke lis met andere darmlissen of door een abces met 

omgevend infiltraat. Infiltraten en verdikte lissen kunnen 

ook op andere plaatsen worden gepalpeerd bij lokalisaties 

elders. Bij een stenose van de darm zijn er de bekende 

obstructieverschijnselen. Is de ontsteking beperkt, dan is 

er bij onderzoek vaak niets te vinden.

 Afwijkingen van en rond de anus komen veel voor, 

zoals sterk verdikte en vergrote anale plooien – gewoon-

lijk beschouwd als hemorroïden! – marisken of anal tags 

genoemd, fissuren en perianale fistels. De fissuren kun-

nen zeer pijnlijk zijn. Het anale kanaal kan nauw zijn en 

weinig soepel aanvoelen door een ontstekingsinfiltraat in 

de wand en rond de anus. Deze afwijkingen komen bij alle 

lokalisaties van de ziekte voor, maar bij ontstekingen in 

colon en rectum is de kans groter.

Beeldvormend onderzoek
Onderzoek van zowel de dunne als dikke darm is nodig. 

Endoscopie is de belangrijkste diagnostische techniek, 

maar voor de diagnostiek van afwijkingen in de dunne 

darm zijn vaak andere beeldvormende technieken nodig 

zoals MRI, CT-scan of videocapsule. Bij de ziekte van 

Crohn valt het niet-diffuse maar vaak segmentele karak-

ter van de ontsteking op, maar ook de aftoïde ulcera, de 

cobble stones, de vernauwingen en de fistels.

 Aan deze ziekte zal men vooral denken wanneer het rec-

tum niet ontstoken is, er aftoïde ulcera zijn te midden van 

normaal uitziend slijmvlies, de ontsteking segmenteel is, 

longitudinale ulcera aanwezig zijn (figuur 17.33) en duide-

lijke, soms niet of nauwelijks te passeren vernauwingen. 

De diagnose wordt zeker wanneer in de biopten granulo-

men worden gevonden.

Casuïstiek 

• Een 28-jarige vrouw met sinds enkele weken buik-

kramp en diarree, met bijmenging van bloed en 

slijm

• Een man met fecale naveluitvloed

• Gluteale abcessen gecompliceerd door sepsis als 

uiting van de ziekte van Crohn

• ‘Frame shift’-mutatie in het CARD15-gen en de 

ziekte van Crohn

Kernpunten

• Fistelvorming is een kenmerkende eigenschap van 

de ziekte van Crohn, niet van colitis ulcerosa.

• Bij de ziekte van Crohn in de laatste ileumlis kun-

nen subileusaanvallen voorkomen.

• Longitudinale ulcera in het colon zijn vrij typisch 

voor de ziekte van Crohn.

• Zowel bij patiënten met colitis ulcerosa als bij de 

ziekte van Crohn kan het risico op coloncarcinoom 

verhoogd zijn.

• De incidentie van de ziekte van Crohn lijkt toe te 

nemen.

Klachten
Het klachtenpatroon bij de ziekte van Crohn is veel ge-

varieerder dan bij colitis ulcerosa en wordt bepaald door 

de lokalisatie en de manifestatie van de aandoening. Be-

perkt de lokalisatie zich tot het colon, dan is diarree een 

belangrijke klacht, zij het dat er vaak geen sprake is van 

zichtbare bloedbijmenging. Bij een ontsteking van het 

distale ileum treedt pijn meer op de voorgrond, vooral in 

de rechteronderbuik, en is diarree vaak afwezig. Pijn is bij 

alle lokalisaties meer uitgesproken wanneer er een dui-

delijke vernauwing van de darm bestaat. Is de obstructie 

bijna totaal, dan ontstaan subileusaanvallen die bestaan 

uit koliekachtige pijn met vaak zichtbare of voelbare pe-

ristaltiek, die vrij plotseling kan zakken onder luid hoor-

baar gerommel. Dit doet denken aan een leeglopende fles 

of gootsteen. Dit fenomeen ontstaat wanneer het de uitge-

zette darm proximaal van de stenose lukt de darminhoud 

door de vernauwing heen te persen. Koorts is meestal 

afwezig, maar actieve ontstekingen van het colon en in 

mindere mate van de dunne darm kunnen wel met koorts 

gepaard gaan. Ook wanneer er als gevolg van een perfo-

ratie een buikabces is ontstaan, is er vrijwel altijd koorts. 

Soms is koorts een hoofdsymptoom en zijn de andere 

meer gebruikelijke hoofdsymptomen zoals pijn en diarree 

weinig opvallend, zodat men dan moet differentiëren met 

andere vormen van febris e causa ignota.

 Bij de ziekte van Crohn kunnen dezelfde extra-intesti-

nale afwijkingen aanwezig zijn met de daarbij behorende 

klachten als bij colitis ulcerosa. Vaak vindt men ook afwij-

kingen van en rond de anus, zoals fissuren, fistels en anal 

tags (zie verder), ook al is het rectum ogenschijnlijk vrij 

van ontsteking. Vooral perianale abcessen en fistels leiden 

tot klachten door regelmatig vochtverlies of – vóór het 

doorbreken – pijn. Omdat de ziekte soms al rond of kort 

na het tiende levensjaar begint, kan er, mede als gevolg 

van anorexie, groeivertraging ontstaan. Bij minder dan 

10% van de patiënten begint de ziekte al vóór het vijftien-

de jaar.
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ongeveer dertigmaal groter zijn dan normaal. Patiënten 

bij wie de colitis beperkt is gebleven tot het linkercolon-

gedeelte, lopen minder risico. Vaak wordt het carcinoom 

pas laat ontdekt omdat patiënt en arts gewend zijn aan 

het symptoom, dat in het algemeen doet denken aan een 

carcinoom, namelijk bloedverlies per anum. Dit is voor 

een patiënt met een colitis niet ongewoon. Vandaar dat 

wordt aangeraden bij alle IBD-patiënten met in ieder 

geval betrokkenheid van het rectosigmoïd acht jaar na 

het ontstaan van de ziektegeassocieerde klachten te star-

ten met surveillancecoloscopie. Hierbij zou in de eerste 

decade eenmaal per drie jaar gescreend moeten worden, 

in de tweede decade eenmaal per twee jaar, en hierna 

jaarlijks. Patiënten met primair scleroserende cholangitis 

dienen meteen, volgend op de diagnose, in een surveillan-

ceprogramma te worden opgenomen, waarbij jaarlijkse 

coloscopieën aanbevolen worden. Patiënten met colitis en 

primair scleroserende cholangitis hebben een veel hogere 

kans op coloncarcinoom dan patiënten met alleen colitis. 

Dysplasie van het colonslijmvlies moet een waarschu-

wing zijn voor een reeds ontstane of zich ontwikkelende 

maligniteit. Het risico hierop dient dan met de patiënt 

besproken te worden en kan zelfs aanleiding zijn om een 

(profylactische) colectomie uit te voeren.

Extra-intestinale afwijkingen
Niet zelden hebben patiënten met een chronische darm-

ontsteking klachten en verschijnselen van erythema 

nodosum (rode, pijnlijke, verheven knobbels vooral op de 

onderbenen), artralgieën of artritis van een van de grotere 

gewrichten, sacro-iliitis of soms zelfs spondylitis ankylo-

poetica (ziekte van Bechterew) met lage rugpijn en verstij-

ving van de rug. Ook oogafwijkingen (uveïtis, episcleritis) 

en afwijkingen van de galgangen (primaire scleroserende 

cholangitis) met leverfunctiestoornissen komen regelma-

tig voor. Veel zeldzamer is een necrotiserende huidafwij-

king (pyoderma gangraenosum). Gewrichtsklachten zijn 

de meest frequente extra-intestinale manifestatie. Deze 

komen voor bij 15 tot 20% van de patiënten (vaker bij de 

ziekte van Crohn dan bij colitis ulcerosa).

Differentiële diagnostiek
In tabel 17.15 wordt een aantal diagnosen gepresenteerd 

die bij het vermoeden van een colitis eveneens moeten 

worden overwogen, vooral wanneer de symptomen korter 

dan zes weken bestaan.

Kernpunten

• Bij surveillance van patiënten met lang bestaande 

IBD worden slijmvliesbiopten genomen om dyspla-

sie te kunnen detecteren.

• Extra-intestinale afwijkingen (huid, gewrichten, 

ogen) komen vaker voor bij de ziekte van Crohn dan 

bij colitis ulcerosa.

17.8.3   Complicaties van chronische 

darmontstekingen

Toxisch megacolon en toxische colitis
Het toxisch megacolon komt in hoofdzaak bij colitis ul-

cerosa voor, maar soms ook bij de ziekte van Crohn. Het 

is een zeldzame maar ernstige complicatie, waarbij de 

ontsteking alle lagen van de colonwand heeft aangetast. 

Door het tonusverlies van de spieren zet de wand sterk 

uit, vooral die van het colon transversum en rechtercolon. 

Meestal gaat het toxisch megacolon gepaard met koorts, 

tachycardie en andere ‘toxische’ verschijnselen. De buik 

is duidelijk opgezet; een buikoverzichtsfoto geeft de om-

vang van de uitzetting aan. Wanneer de verschijnselen 

en de uitzetting van het colon niet binnen enkele dagen 

verminderen door intensieve medicamenteuze therapie, 

is een colonresectie noodzakelijk vanwege de grote kans 

op een perforatie.

 Het toxisch megacolon heeft een mortaliteit van onge-

veer 10%.

 Toxische colitis zonder directe uitzetting is ook een 

ernstige complicatie, zowel bij de ziekte van Crohn als bij 

colitis ulcerosa. Hierbij is eveneens sprake van een ern-

stige colitis met aantasting van alle lagen van het colon en 

toxische verschijnselen door sepsis. Ook hier is bij onvol-

doende reactie op conservatieve therapie een colonresectie 

noodzakelijk. Een ernstige bloeding bij een acute colitis 

kan eveneens reden zijn tot colonresectie.

Coloncarcinoom
Een lang bestaande IBD (zowel de ziekte van Crohn als 

colitis ulcerosa) kan aanleiding geven tot een verhoogd 

risico op coloncarcinoom. Het meeste risico lopen pa-

tiënten met een uitgebreide colitis die langer dan tien 

jaar bestaat. De kans op een coloncarcinoom zou dan 

Figuur 17.33 Endoscopisch beeld bij de ziekte van Crohn van 

het colon met longitudinale, grillig gevormde ulceratie.
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Geneesmiddelen
Zowel bij colitis ulcerosa als bij de ziekte van Crohn ko-

men vooral corticosteroïden, 5-aminosalicylzuurverbin-

dingen (5-ASA), azathioprine of methotrexaat, en TNF 

(tumornecrosefactor-α)-receptorblokkers in aanmerking 

als medicamenteuze behandeling. Corticosteroïden en 

biologicals worden vooral bij de inductie van genezing 

gebruikt, in het bijzonder bij ernstige vormen; 5-ASA en 

azathioprine of methotrexaat dienen vooral als onder-

houdsmedicatie ter preventie van recidieven.

 Bij de ernstigere ontstekingen van het colon – zowel bij 

colitis ulcerosa als bij de ziekte van Crohn – speelt pred-

nison een belangrijke rol, zeker wanneer er ook sprake is 

van koorts, algemeen ziekzijn en een zeer hoge defecatief-

requentie. Prednison kan per os worden gegeven in een 

begindosis van 40 tot 60 mg per dag, of intraveneus in een 

dosis van 1 mg/kg. Bij distale vormen van colitis kunnen ste-

roïdklysma’s nuttig zijn. 5-ASA oefent zijn werking uit door 

lokale aanwezigheid ter plaatse van de ontsteking, daarom 

moeten voldoende hoge 5-ASA-spiegels in het ontstoken 

darmdeel aanwezig zijn. Daarnaast wordt er de laatste jaren 

toenemend gebruikgemaakt van TNF-blokkers. Dit zijn 

middelen die de werking van het cytokine TNF remmen. 

TNF speelt een belangrijke rol bij de ontsteking van de 

darm. TNF-blokkers worden gebruikt als andere medica-

tie, vooral bij de ziekte van Crohn maar ook toenemend bij 

colitis ulcerosa, niet meer of onvoldoende effect hebben. De 

belangrijkste vertegenwoordigers van deze medicijn zijn 

infliximab en adaluminab. Het nadeel van deze middelen is 

dat ze intraveneus elke vier weken (infliximab) of subcutaan 

elke twee weken (adaluminab) moeten worden toegediend. 

Deze middelen zijn zeer effectief, aangezien ze bij ongeveer 

50% van de steroïdrefractaire patiënten tot remissie leiden. 

De langetermijneffecten zijn nog onvoldoende bekend.

 Gedurende vele tientallen jaren werd het preparaat 

sulfasalazine gebruikt, waarin 5-ASA door middel van 

een azo-groep aan sulfapyridine was gekoppeld. De 

azo-verbinding wordt door darmbacteriën (in het colon) 

verbroken, waardoor 5-ASA en sulfapyridine vrijkomen. 

Tegenwoordig wordt de voorkeur gegeven aan 5-ASA-

preparaten die uitsluitend 5-ASA (mesalazine) bevatten. 

Casuïstiek 

• Een man met een huidwond na een hondenbeet

• Leverabcessen als complicatie bij de ziekte van 

Crohn

• De maligne kant van chronisch inflammatoir darm-

lijden

17.8.4   Behandeling van chronische 

darmontstekingen

Het doel van elke behandeling is de klachten te verminde-

ren, een remissie te bereiken en recidieven zo goed mo-

gelijk te voorkomen. Omdat zowel colitis ulcerosa als de 

ziekte van Crohn chronische aandoeningen zijn die jaren-

lang tot levenslang klachten kunnen veroorzaken, moet 

een patiënt de aard en het mogelijke beloop van de ziekte 

en de noodzaak van langdurige behandeling en controle 

kennen. Aangezien het beleid en de medicamenteuze the-

rapie van beide chronische darmontstekingen gedeeltelijk 

parallel lopen, worden ze gezamenlijk besproken.

 Bij de therapie zijn drie onderdelen van belang: alge-

mene maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de 

voedingstoestand, geneesmiddelen en chirurgie.

Verbetering van de voedingstoestand
Patiënten met een flink actieve ontsteking verkeren vaak 

in een matige tot slechte voedingstoestand door een ge-

brek aan eetlust. Het verlies van bloed en eiwithoudend 

vocht ten gevolge van de ontsteking in het darmkanaal 

verhoogt de noodzaak van een ruim aanbod van nutri-

enten. Bij uitgebreide ontstekingen door de ziekte van 

Crohn van de dunne darm kan ook malabsorptie ont-

staan. Aandacht voor een goed en gevarieerd samenge-

steld dieet is van belang. Bij min of meer therapieresisten-

te patiënten met de ziekte van Crohn kan sondevoeding 

gedurende enkele weken een verbetering geven. Parente-

rale voeding bij een ernstige IBD heeft weinig effect op de 

genezing van de ontsteking.

Tabel 17.15  Differentiële diagnostiek bij een colitis. Klinische en endoscopische verschijnselen.

colitis ulcerosa bloedige diarree, fijn-granulaire ontsteking van de mucosa, neemt van proximaal naar distaal in ernst toe

ziekte van Crohn perianale laesies, minder frequent bloedverlies, segmentale ontsteking met ulcera, rectum minder aangedaan

ischemische colitis oudere leeftijd, vasculaire aandoening begint vaak acuut, meestal gelokaliseerd in linkercolon rond de flexura lienalis

collageneuze colitis waterdunne diarree zonder bloed, ‘normale’ mucosa

infectieuze colitis vaak acuut begin, meer zieken in omgeving, feceskweken positief

pseudomembraneuze ontsteking diarree van antibioticagebruik, membraneus oedemateus aspect van mucosa, Clostridium difficile-toxinen positief

amoebencolitis na reizen in endemisch gebied, amoebencysten in verse feces, discrete ulcera in mucosa

gonokokkenproctitis ernstige proctalgie, pus rond feces, granulaire veranderingen in mucosakweken
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catie anders dan de ziekte van Crohn, kan de dunne darm 

worden geanastomoseerd met de anus nadat een reser-

voir (pouch) van de distale dunne darm is vervaardigd 

(ileo-pouch-anale anastomose) (figuur 17.35). Soms is de 

continentie na deze ingreep echter niet volledig en er kan 

ook een ontsteking ontstaan in het reservoir (pouchitis) als 

gevolg van stase van feces. Een pouchitis komt nogal eens 

voor, vooral bij patiënten die een colectomie ondergingen 

wegens colitis ulcerosa (10 tot 40%).

Bij twijfel over de juiste diagnose (ziekte van Crohn of 

De meeste preparaten laten de werkzame stof langzaam 

vanuit gecoate tabletten vrijkomen, zodat voldoende hoge 

concentraties in het distale deel van de dunne darm en het 

colon kunnen worden bereikt. Budesonide is een glucocor-

ticoïd dat via vertraagde afgifte distaal in de dunne darm 

en dikke darm vrijkomt en dat topisch werkt. Het prepa-

raat wordt niet of nauwelijks geresorbeerd, zodat de vaak 

hinderlijke en ernstige bijwerkingen van de corticoste-

roïden grotendeels ontbreken. Uit onderzoek komt naar 

voren dat budesonide effectiever is dan mesalazine bij een 

actieve ziekte van Crohn met een ileocaecale lokalisatie.

 Naast bovengenoemde ontstekingsremmers kunnen 

ook andere immuunsuppressiva worden gebruikt bij in-

flammatoire darmaandoeningen. Zowel azathioprine als 

methotrexaat kunnen zowel bij colitis ulcerosa als bij de 

ziekte van Crohn worden gebruikt om recidieven te voor-

komen. Het middel wordt vooral toegepast bij patiënten 

bij wie tijdens het afbouwen van de corticosteroïdthera-

pie snel een recidief ontstaat. Ten slotte kan bij ernstige 

exacerbaties van colitis ulcerosa ook ciclosporine worden 

gebruikt. De toepassing van de laatstgenoemde immuun-

suppressiva moet voorbehouden blijven aan specialisten 

met ervaring op dit terrein.

Kernpunten

• Bij de behandeling van IBD worden corticosteroï-

den vooral gebruikt ter inductie van genezing (en 

niet zozeer ter preventie van recidieven).

• Bij de preventie van recidieven van IBD speelt aza-

thioprine een belangrijke rol.

Chirurgische therapie
Bij colitis ulcerosa komt resectie van het colon in aanmer-

king wanneer er sprake is van een toxisch megacolon dat 

niet snel geneest, een coloncarcinoom of een sterk ver-

hoogde kans daarop (aanwezigheid van epitheeldysplasie) 

en bij een medicamenteus niet goed te behandelen colitis. 

In alle gevallen wordt het colon geheel verwijderd. Bij een 

totale colectomie wordt een ileostoma aangelegd of een 

ileoanale anastomose. De laatste oplossing is voor de pa-

tiënt het aantrekkelijkst, maar heeft een grotere kans op 

chirurgische complicaties.

 Het voordeel van een totale colectomie bij colitis ulcerosa 

is dat de patiënt daarna is genezen. Een ileostoma wordt 

aangelegd in de rechteronderbuik (figuur 17.34). Het opvan-

gen van feces in het ileostomazakje levert in het algemeen 

geen grote problemen op. Met de huidige hulpmiddelen 

ontstaat zelden lekkage van feces. De procedure is veilig, 

afdoende en na enige instructie kan de patiënt zelf het ileo-

stoma verzorgen. Het is ook mogelijk een continent ileo-

stoma aan te leggen. Bij een dergelijk stoma moet de patiënt 

regelmatig met een katheter het darmreservoir ledigen.

Wanneer het colon wordt verwijderd vanwege een indi-

2

2 cm

1

1

2

3

4

Figuur 17.34 Schema van een ileostoma. 

1 Mesenterium; 2 hechting van darmslijmvlies aan de huid.

Figuur 17.35 Schema van een ileoanale anastomose en een 

ileumreservoir (pouch).  

1 Ileum; 2 ileoanale anastomose; 3 de behouden spiermantel 

van het rectum zonder mucosa; 4 dwarsdoorsnede door het 

ileumreservoir.
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tische en secretoire diarree, naar het beloop in acute en 

chronische diarree. Beide indelingen geven richting aan 

diagnostisch en therapeutisch handelen.

Osmotische diarree
Sulfaat- en magnesiumionen worden slecht geresorbeerd. 

Ruime toediening van de laxantia Na
2
SO

4
 of MgSO

4
 

veroorzaakt diarree omdat deze stoffen het darmvocht 

hypertoon maken. Door het osmotische effect van zo’n hy-

pertone oplossing wordt water naar het lumen verplaatst. 

Het grotere watervolume veroorzaakt de diarree. Ook het 

gebruik van te veel sorbitol, een op glucose lijkende stof 

die onder andere vaak als zoetmiddel wordt gebruikt in 

voedingsmiddelen voor diabetici, kan diarree tot gevolg 

hebben omdat de stof slechts gedeeltelijk wordt geresor-

beerd. Lactasedeficiëntie kan eveneens een osmotische di-

arree veroorzaken. Lactose bereikt dan het colon en wordt 

daar door bacteriën gesplitst, waarbij korteketenvetzuren 

ontstaan, zoals azijnzuur en boterzuur. De osmolaliteit 

neemt toe en water wordt naar het lumen aangetrokken.

 Om te kunnen vaststellen wat de oorzaak is van diarree, 

kan worden onderzocht in hoeverre de osmolaliteit in fe-

ceswater wordt bepaald door de concentraties van Na+, K+, 

Cl– en HCO
3
– , of ook door andere stoffen. Onder normale 

omstandigheden en bij secretoire diarree is de som van de 

Na+- en K+-concentratie, vermenigvuldigd met 2 (om de 

anionen te kunnen meerekenen), ongeveer gelijk aan de 

colitis ulcerosa) moet men na een (sub)totale colectomie 

(tijdelijk) altijd een ileostoma aanleggen. Aangezien bij 

de ziekte van Crohn (in het bijzonder in de dunne darm) 

vaak stricturen ontstaan met verschijnselen van een (sub)

ileus, moet een chirurgische resectie van het zieke darm-

deel worden overwogen. Bij een ernstige recidiverende 

ileitis terminalis zal een ileocaecaalresectie moeten wor-

den uitgevoerd.

Kernpunten

• De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn op 

grond van het klinische beeld en microscopisch on-

derzoek meestal goed van elkaar te onderscheiden.

• De meest gevreesde complicatie van colitis ulce-

rosa is toxische colitis.

• Na totale colectomie wegens colitis ulcerosa kan 

aanleggen van een ileo-pouch-anale anastomose 

een optie zijn.

17.9  Diarree

Definitie
Wanneer de ontlasting minder vorm heeft dan gewoon-

lijk, dun is, terwijl de gemiddelde dagproductie meer is 

dan 200 g en de defecatiefrequentie is toegenomen tot 

driemaal daags of meer, dan spreekt men van diarree. 

Soms klagen patiënten over ‘diarree’ wanneer ze eigenlijk 

fecale incontinentie bedoelen.

Pathogenese
Bij een normaal voedselgebruik passeert dagelijks 7 à 9 l 

vocht het duodenum, waarvan globaal 2 l aanwezig is 

in voedsel en drank en 5 à 7 l afkomstig is van speeksel, 

maagsap, gal en pancreasvocht (figuur 17.36). Een hy-

pertone voedselbrij hoog in de dunne darm wordt snel 

isotoon door waterverplaatsing uit de extracellulaire 

ruimte (extracellulair vocht in de darmwand) naar het 

lumen van duodenum en jejunum. Secretie door het 

dunnedarmslijmvlies, niet alleen van water maar ook 

van ionen, is een fysiologisch verschijnsel. Van de 1500 

ml vocht die per etmaal aan het colon worden aangebo-

den, blijft na resorptie door het colon slechts circa 110 ml 

over.

De verhoogde water- (en zout)excretie die kenmerkend 

is voor diarree, kan het gevolg zijn van een verminderde 

waterresorptie in een ziek colon (colitis), maar ook van 

een sterk verhoogd wateraanbod aan het colon. Het colon 

resorbeert onder normale omstandigheden 1,5 l water per 

dag, maar bij een gelijkmatig aanbod kan de resorptie 

wel 5 l bedragen. De reservecapaciteit van het colon is dus 

aanzienlijk.

Pathofysiologisch kan diarree worden ingedeeld in osmo-

speeksel

1000 ml

1500 ml

pancreassap
1500 mlgal

1000 ml

5000 ml

3000 ml

1200 ml

100 ml

4000 ml
2000 ml

500 ml
2300 ml

1100 ml

maag

duodenum

jejunum

ileum

colon

mmol /l

Na K Cl HCO3

Na K Cl HCO3

130 5 110 30

110 5 50 60

40 80 15 30

plasma (mmol/l)

140 4 100 27

Figuur 17.36 Vloeistofstromen in het maag-darmkanaal. 

Speeksel, maagsap, gal, pancreassap en dunnedarmsecreet 

brengen met het vocht in het voedsel de totale hoeveelheid 

vloeistof die dagelijks met het darmepitheel in aanraking komt 

op 7 à 9 l. Deze hoeveelheid wordt vrijwel geheel geresorbeerd, 

op ongeveer 100 ml na die met de feces wordt uitgescheiden. 

De wisselende concentraties van de elektrolyten in het darm-

vocht op verschillende niveaus in het darmkanaal wijzen op een 

levendig transport van elektrolyten over het darmepitheel.
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Complicaties van diarree
Belangrijke complicaties van diarree zijn uitdroging, 

hypokaliëmie en acidose. In het colon wordt Na+ voor een 

deel tegen K+ uitgewisseld. Hoe groter het Na+-aanbod 

vanuit de dunne darm aan het colon, hoe groter het K+-

verlies kan worden wanneer dit – na uitwisseling tegen 

Na+ – met een overschot aan water het colon wordt uit-

gespoeld. Hetzelfde geldt voor de HCO
3
– -excretie door 

het colonepitheel, die gekoppeld is aan de Cl–-resorptie. 

Wordt het NaCl-aanbod te groot, of is de passage door het 

colon te snel, dan zal behalve K+ en HCO
3
–  ook veel Na+ en 

Cl– met de feces verloren kunnen gaan. Het nettoresultaat 

bij flinke diarree is dus vaak dehydratie, hypokaliëmie, 

acidose en eventueel ook hyponatriëmie en hypochlore-

mie.

 Bij patiënten met diarree moet men dus letten op te-

kenen van dehydratie (orthostatische hypotensie, snelle 

pols, verminderde huidturgor, hoge hematocrietwaarde, 

oplopen van plasma-ureum- en -creatininegehalte, lage 

Na+-uitscheiding in de urine enzovoort), zoutverlies en 

zoutdeficiënties en acidose. Tijdige suppletie is nodig.

Oorzaken en behandeling
Bij de behandeling van diarree geldt dat, naast de beoor-

deling van de toestand van de patiënt en de water- en 

zouthuishouding, de nadruk moet liggen op het opspo-

ren van de oorzaak. Gemakshalve kan diarree worden on-

derscheiden in een acute (korter dan twee tot drie weken 

bestaand) en in een chronische vorm (tabel 17.16).

Kernpunten

• Hypokaliëmie is een veelvoorkomende complicatie 

van diarree.

• Pseudomembraneuze colitis wordt veroorzaakt 

door Clostridium difficile.

Acute diarree
Voor het opsporen van de oorzaak van acute diarree zijn 

de volgende punten van belang.

 De anamnese. Aspect feces: consistentie, kleur, hoeveel-

heid, bijmenging met bloed, slijm of pus. Komt diarree 

ook in de omgeving voor (zoals meestal het geval is bij 

voedselvergiftiging)? Worden of werden de laatste we-

ken antibiotica (kans op pseudomembraneuze colitis) of 

andere geneesmiddelen gebruikt? Werden recent (sub)-

tropische gebieden bezocht? Is er pijn en waar is die gelo-

kaliseerd?

 Het lichamelijk onderzoek. Uitdroging, voedingstoestand, 

koorts, afwijkingen in het abdomen.

 Onderzoek van feces op bacteriën (Salmonella, Shigella, 

Campylobacter), op cysten (Giardia), op vegetatieve vormen 

van Entamoeba histolytica en op toxinen van Clostridium 

difficile (als men vermoedt dat antibioticagebruik een rol 

speelt).

osmolaliteit van de oplossing. Bij patiënten met osmoti-

sche diarree is de osmolaliteit in het fecesvolume per 24 

uur echter veel hoger dan tweemaal de som van de Na+- en 

K+-concentratie, omdat er andere stoffen aanwezig zijn 

(bijvoorbeeld Mg2+, SO
4

2–, korteketenvetzuren). Men 

spreekt dan van een ‘osmolaliteitsgap’. Een belangrijk 

kenmerk van osmotische diarree is dat de diarree stopt bij 

vasten (en bij staken van het laxantiagebruik).

Secretoire diarree 
De nettosecretie van water en elektrolyten in de dunne 

darm hangt enerzijds af van de remming van de Na+- en 

Cl–-resorptie en anderzijds van de stimulatie van de Cl–- 

en Na+-secretie. Dit secretieproces en de remming van de 

resorptie kunnen door verschillende stoffen, secretagogen 

genaamd, worden gestimuleerd. Deze stoffen verhogen 

de intracellulaire concentraties van cAMP, cGMP en Ca2+.

 Bekende voorbeelden van secretagogen zijn cholera-

toxine, toxinen van sommige E. coli-stammen, dihydroxy-

galzuren (chenodesoxycholzuur en desoxycholzuur) en 

hydroxyvetzuren (die ontstaan door bacteriële omzetting 

van vetzuren). Ook het darmhormoon VIP (vasoactief 

intestinaal polypeptide), de transmitter serotonine (car-

cinoïdsyndroom), bepaalde prostaglandinen en sommige 

laxantia verhogen de cAMP-spiegel.

 Belangrijke kenmerken van secretoire diarree zijn het 

ontbreken van een osmolaliteitsgap in de 24-uursfeces en 

het aanhouden van de diarree bij vasten.

 Diarree door een infectie met cholerabacteriën is door-

gaans zeer ernstig, waarbij 4 à 5 l vocht per dag verloren 

kan gaan. Het darmslijmvlies zelf blijft onbeschadigd. 

Behalve cholerabacteriën kunnen sommige stammen van 

E. coli, en waarschijnlijk ook andere bacteriën en bepaalde 

virussen (rotavirus), soortgelijke toxinen produceren, die 

eveneens ernstige diarree veroorzaken.

 Het hormoon VIP wordt soms in grote hoeveelheden 

geproduceerd door een endocriene tumor (‘vip’-oom) in 

het pancreas. Ook deze aandoening gaat gepaard met aan-

zienlijk water- en zoutverlies. Men heeft deze aandoening 

daarom wel pancreatic cholera genoemd (of, naar de eerste 

beschrijvers van deze stoornis, het verner-morrison-syn-

droom).

 Bij overloop van galzuren naar het colon, bijvoorbeeld 

na een ileumresectie of bij een te hoge vetuitscheiding in 

de feces, ontstaat eveneens secretoire diarree.

Kernpunten

• Osmotische diarree kan worden veroorzaakt door 

osmotisch actieve stoffen of door koolhydraten-

malabsorptie.

• Secretoire diarree kan worden veroorzaakt door 

toxinen, door galzuren en door tumoren die hor-

monen of transmitterstoffen produceren.
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op ontstoken gedeelten en ulcera van het colon en soms 

van de dunne darm. Het tussenliggende slijmvlies is 

meestal gezwollen en hyperemisch. Deze ontsteking 

wordt veroorzaakt door een toxine van Clostridium diffi-

cile. De aandoening is ook beschreven als kruisinfectie in 

ziekenhuizen en verpleeghuizen. De patiënten hebben 

diarree, meestal buikpijn, lichte koorts en een leukocy-

tose. Dehydratie is mogelijk. Soms is de feces vermengd 

met bloed. Na het staken van de antibiotica duurt het 

doorgaans nog één à twee weken voordat de klinische 

verschijnselen zijn verdwenen. De diagnose kan wor-

den vermoed op grond van het endoscopische beeld en 

wordt bevestigd door het aantonen van de toxine in de 

feces. Behandeling met vancomycine of metronidazol 

oraal is soms nodig. Ook bij adequate behandeling reci-

diveert de aandoening frequent.

 Geneesmiddelen zijn niet zelden de oorzaak van acute of 

chronische diarree. Navraag naar het geneesmiddelge-

bruik moet een vast onderdeel van de anamnese zijn. Di-

arree kan worden veroorzaakt door digitalispreparaten, 

NSAID’s, diuretica (onder andere etacrynezuur), bèta-

blokkers zoals propranolol, guanethidine, methyldopa, 

antacida zoals MgO of Mg(OH)
2
, antibiotica of cytostati-

ca. Ook mesalazinepreparaten kunnen een oorzaak van 

diarree zijn. Het is raadzaam om bij onbegrepen diarree 

en geneesmiddelengebruik de bijwerkingen hiervan te 

bekijken.

 Chronisch darmontstekingen (IBD: inflammatory bowel 

diseases) zoals colitis ulcerosa, en in mindere mate de 

ziekte van Crohn, kunnen zich soms vrij plotseling 

manifesteren en de diarree kan snel in ernst toenemen, 

zodat een infectie of een andere oorzaak wordt vermoed. 

Een recidief van deze ziekten kan ook op deze wijze 

beginnen. Colonoscopie en kweken van de feces zijn 

noodzakelijk.

Recto- of sigmoïdoscopie met biopsie. Bij infecties met Shigel-

la, Campylobacter, soms Salmonella spp., en met gonokok-

ken en Chlamydia kan het beeld lijken op dat van colitis 

ulcerosa.

 Voor bacteriële en parasitaire oorzaken van diarree en 

voor de behandeling ervan zie hoofdstuk 6.

 Reizigersdiarree wordt in meer dan de helft van de ge-

vallen veroorzaakt door stammen enterotoxineprodu-

cerende E. coli. Behalve door E. coli-stammen kan reizi-

gersdiarree ook worden veroorzaakt door een infectie 

met rotavirussen en Giardia. Gewoonlijk treft de infectie 

reizigers naar tropische en subtropische gebieden. Be-

zoekers van deze gebieden die diarree krijgen, zijn vaak 

genoodzaakt om bedrust te nemen dan wel de reisplan-

nen te veranderen. De eerste verschijnselen van wateri-

ge diarree en buikkrampen ontstaan meestal plotseling, 

vier tot zes dagen na aankomst. Na twee tot drie dagen 

neemt de diarree gewoonlijk af en na een dag of vijf is 

ze meestal verdwenen. Bij 5 tot 10% van de patiënten 

ontstaat koorts en bevat de feces zichtbaar bloed. Er is 

dan meestal sprake van een infectie met Shigella, Cam-

pylobacter, Salmonella spp. of met de parasiet Entamoeba 

histolytica. De diarree ontstaat door gebruik van besmet 

(doorgaans onvoldoende gaar of rauw) voedsel en wa-

ter. Heeft de patiënt geen koorts en bevat de feces geen 

bloed, dan kan loperamide worden voorgeschreven in 

een begindosis van 4 mg en na elke ongevormde ont-

lasting nog eens 2 mg, met minimaal twee uur tussen 

elke dosis. De maximale dosis is 16 mg per dag voor een 

volwassene. Is er koorts en zit er bloed bij de feces, dan 

kan co-trimoxazol worden voorgeschreven, 2 dd 200 

mg trimethoprim, 2 dd 100 mg doxycycline, of 2 dd 500 

mg ciprofloxacine gedurende drie dagen.

 Tijdens of (soms enkele weken) na het gebruik van an-

tibiotica, in het bijzonder clindamycine, amoxicilline en 

cefalosporinen, kan een colitis ontstaan met geelgrijze 

pseudomembraneuze plaques van ontstekingsmateri-

aal. Men spreekt dan van pseudomembraneuze colitis. Deze 

plaques zijn enkele mm tot cm groot en bevinden zich 

Tabel 17.16  Oorzaken van acute en chronische diarree (zie ook tabel 25.21).

acute diarree < 2 à 3 weken chronische diarree

 − voedselvergiftiging (o.a. door toxinen van bacteriën)
 − infectieuze gastro-enteritis (viraal, bacterieel, parasitair)
 − pseudomembraneuze colitis (antibiotica)
 − geneesmiddelen
 − eerste verschijnselen of bij recidief van colitis ulcerosa, ziekte van Crohn
 − darmischemie

 − chronische darmontstekingen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
 − prikkelbaredarmsyndroom
 − paradoxe diarree bij obstipatie
 − parasitaire darminfecties (amoebencolitis, giardiasis)
 − malabsorptie, aids-enteropathie, galzoutdiarree
 − geneesmiddelen en additiva bij voedingsmiddelen
 − laxantiamisbruik
 − metabole stoornissen (hyperthyreoïdie, uremie)
 − neuropathie (bij diabetes mellitus, na truncale vagotomie)
 − bacteriële overgroei van de dunne darm
 − tumoren:

• endocrien (carcinoïd, vipoom, gastrinoom, medullair schildklier-
carcinoom)

• niet endocrien (coloncarcinoom, lymfoom van de dunne darm)
 − villeus adenoom
 − aangeboren afwijkingen (congenitale chloridorroe)
 − uitgebreide dunnedarmresecties
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slechts een klein deel komt in het colon terecht. Na een 

ileumresectie is die hoeveelheid veel groter en kunnen 

de galzouten het colonepitheel aanzetten tot secretie van 

water en zout. Een enkele keer komt dit ook voor na een 

cholecystectomie en mogelijk ook idiopathisch. Deze di-

arree gaat niet gepaard met malabsorptie, gewichtsverlies 

of uitdroging. Behandeling met colestyramine, een hars 

die galzouten bindt, is meestal afdoende.

 Behalve geneesmiddelen kunnen sommige stoffen in voe-

dings- of genotmiddelen diarree veroorzaken, zoals alcohol 

en de slecht resorbeerbare suikers mannitol en sorbitol. 

Deze stoffen worden onder andere als zoetstof gebruikt 

in frisdranken, jam voor diabetici enzovoort. Een te grote 

consumptie kan diarree tot gevolg hebben.

 Laxantiamisbruik is een beruchte oorzaak van onver-

klaarde diarree.

 Metabole stoornissen zoals hyperthyreoïdie, bijnierin-

sufficiëntie en uremie gaan soms samen met diarree. Bij 

hyperthyreoïdie gaat het niet zozeer om echte diarree, als 

wel om een toegenomen defecatiefrequentie. Verschijnse-

len van uitdroging doen zich vrijwel nooit voor.

 Bij diabetische neuropathie komt behalve obstipatie ook 

frequent diarree voor. Deze is vaak moeilijk te behande-

len. Door een verminderde functie van de anale sfincters 

hebben de patiënten niet zelden ook last van incontinen-

tia alvi. Ook de diarree na een truncale vagotomie kan zeer 

storend zijn; soms reageert deze op colestyramine.

 Bij bacteriële overgroei van de dunne darm (bijvoorbeeld 

door stenose, blinde lis of motiliteitsstoornis) kan ook 

chronische diarree ontstaan. Hierbij spelen verschil-

lende mechanismen een rol, waaronder deconjugatie van 

galzouten, dat leidt tot gestoorde micelvorming en pro-

ductie van osmolaliteitverhogende metabolieten door de 

bacteriën.

 Endocriene tumoren kunnen de oorzaak zijn van ernstige 

diarree. Bij het carcinoïdsyndroom speelt de productie 

van een overmaat aan serotonine een rol. De diarree kan 

zo ernstig zijn dat de patiënt eraan overlijdt. Toediening 

van somatostatineanaloga (octreotide) kan uitkomst 

bieden. Bij het syndroom van Verner-Morrison ontstaat 

diarree door een endocriene pancreastumor met een over-

matige productie van vasoactief intestinaal polypeptide 

(VIP).

Kernpunten

• Bij chronische diarree op basis van het prikkelbare-

darmsyndroom treedt zelden nachtelijke diarree op.

• Galzoutdiarree kan meestal goed worden behan-

deld met colestyramine.

• Diarree ten gevolge van een endocriene tumor kan 

vaak worden behandeld met octreotide.

Het villeuze adenoom van het colon is een adenomateuze ver-

andering van het rectum- of colonslijmvlies. De epitheel-

  Intermezzo 17.6 

Probiotica in de gastro-enterologie

Onder probiotica worden levende micro-organismen 

verstaan die na orale toediening een gunstig effect 

hebben doordat ze een verschuiving in de intestinale 

microflora van de gastheer teweegbrengen. Het lijkt 

daarbij vooral te gaan om een verandering van de 

samenstelling van de colonflora. Het menselijke colon 

bevat 1011-1012 bacteriën per ml inhoud. De meeste 

van deze bacteriën zijn obligaat anaeroob (Bacteroides-

soorten, Clostridium-soorten, Bifidobacterium). Een 

van de functies van deze flora is de metabolisatie van 

voedingsstoffen die aan de vertering in de dunne darm 

ontsnapt zijn. Hierbij worden onder andere vitaminen 

(B en K) gevormd en korteketenvetzuren zoals acetaat 

en butyraat.

 Van probiotica wordt, alleen al op grond van de 

definitie, verwacht dat ze een gunstig effect hebben 

op de gezondheid. De aandoeningen van het maag-

darmkanaal waarbij probiotica heilzaam zouden kun-

nen zijn, zijn acute infectieuze diarree, aan antibiotica 

geassocieerde diarree, inflammatoir darmlijden, pou-

chitis, prikkelbaredarmsyndroom, lactosemalabsorptie 

en obstipatie.

 Bij bestudering van de beschikbare literatuur moet 

echter worden geconstateerd dat voor de meeste 

geclaimde effecten geen overtuigend bewijs bestaat. 

Alleen bij acute diarree (zowel bij kinderen als bij vol-

wassenen) werd in een aantal placebogecontroleerde 

onderzoeken een statistisch significant effect van 

probiotica gevonden. Vooral Lactobacillus GG, Lacto-

bacillus reuteri en Saccharomyces boulardii lijken hierbij 

effectief. Er is nog veel onderzoek nodig voordat ge-

fundeerde aanbevelingen voor het gebruik van probio-

tica in de gastro-enterologie kunnen worden gedaan.

Chronische diarree
Chronische darmontstekingen veroorzaken altijd (colitis ulce-

rosa) of vaak (de ziekte van Crohn) diarree.

 Het prikkelbaredarmsyndroom veroorzaakt meestal pijn in 

de linkerbuikhelft en afwisselend diarree met obstipatie. 

Soms is er alleen diarree zonder buikpijn, maar deze leidt 

zelden of nooit tot complicaties. Bij dit syndroom treedt 

zelden ’s nachts diarree op, in tegenstelling tot bij diarree 

door organische oorzaken.

 Parasitaire darminfecties kunnen acuut beginnen, maar 

hebben vaak ook een chronisch beloop (onder andere bij 

aids).

 Malabsorptie, bijvoorbeeld door coeliakie, pancreasinsuf-

ficiëntie of bacteriële overgroei ten gevolge van een moti-

liteitsstoornis in de dunne darm, manifesteert zich vaak 

door diarree met gewichtsverlies. Meestal is het niet moei-

lijk malabsorptie aan te tonen (Fe-, foliumzuurgebrek), 

maar het kost soms wel moeite de oorzaak op te sporen.

 Galzoutdiarree komt vooral voor na ileumresecties. In 

het ileum worden de galzouten grotendeels geresorbeerd; 
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pijn, ontstaan pas door trombose van aambeien. Hemor-

roïden kunnen bloeden, waarbij helderrood bloed wordt 

geloosd, meestal aan het einde van de defecatie. Vanzelf-

sprekend moet men bij elke bloeding ook bedacht zijn op 

andere oorzaken, zoals proctitis, poliepen en tumoren. 

Inwendige hemorroïden zijn alleen met behulp van een 

scopie te ontdekken en manifesteren zich als blauwe 

venentrossen die tot buiten het anale kanaal kunnen uit-

puilen.

Behandeling Behandeling is alleen nodig bij klachten. 

Er zijn verschillende methoden om hemorroïden te laten 

verdwijnen, zoals het injecteren van scleroserende stof-

fen, het aanbrengen van een rubber bandje om de basis 

van een hemorroïd en door infraroodcoagulatie. De opzet 

hierbij is de zwellichamen weer tot hun normale omvang 

terug te brengen. Vroeger werden hemorroïden veel vaker 

chirurgisch verwijderd (met incontinentie als een zeker 

risico), maar door de beschikbare minder invasieve be-

handelmethoden wordt dit nog maar sporadisch gedaan. 

Verse trombusmassa’s kunnen door een incisie over de 

hemorroïd worden verwijderd.

 Omdat aan het ontstaan van hemorroïden vaak obsti-

patie met harde ontlasting ten grondslag ligt, is het van 

belang bij alle patiënten obstipatie met vocht en voe-

dingsvezels te bestrijden en de ontlasting minder hard te 

maken.

Kernpunten

• Hemorroïden kunnen met rubberbandligatie wor-

den behandeld.

• Bij patiënten met hemorroïden is bestrijding van de 

obstipatie een eerste vereiste.

• Bij fissura ani is lokale behandeling met een zalf die 

verslappend op de gladde spier werkt effectief.

cellen produceren soms grote hoeveelheden dun slijm 

met een hoge Na+- en Cl–-concentratie. Door de grote pro-

ductie van dit slijm kan naast Na+, Cl– en HCO
3
–  ook veel K+ 

verloren gaan. Resectie van de tumor (endoscopisch dan 

wel chirurgisch) biedt een blijvende oplossing.

 Na uitgebreide dunnedarmresecties kunnen malabsorptie 

en een overmatig verlies aan water en elektrolyten ont-

staan. Vooral wanneer een groot deel van het ileum én 

het colon zijn gereseceerd, ontstaan grote problemen die 

soms alleen kunnen worden opgelost door regelmatige 

intraveneuze toediening van water en elektrolyten.

Kernpunten

• Acute diarree is vaak zelflimiterend.

• Bij chronische diarree moet altijd naar de oorzaak 

worden gezocht.

• Secretoire diarree persisteert tijdens vasten.

Casuïstiek 

• Chronische diarree; het belang van de anamnese

• Diarree door een toxine van Clostridium difficile bij 

hemato-oncologische patiënten

• Sportdrank: geen rehydratievloeistof voor kinderen

• Een jongen met cholera uit India

• Hevige diarree en eosinofiele colitis toegeschreven 

aan aarsmaden (Enterobius vermicularis)

17.10  Aandoeningen van anus en rectum

17.10.1   Hemorroïden

Hemorroïden zijn varikeuze dilataties van de plexus 

haemorrhoidalis superior boven de linea pectinea (in-

wendige hemorroïden) of van de plexus haemorrhoidalis 

inferior (uitwendige hemorroïden). De uitgezette venen 

veroorzaken op zichzelf geen klachten. Bij het ontstaan 

van hemorroïden spelen obstipatie, een zittend leven en 

soms zwangerschap een rol. Door krachtig en langdurig 

persen en door een gelijktijdig aanwezige hypertonie 

van de inwendige sfincter, waardoor de veneuze afvloed 

uit de plexus haemorrhoidalis superior wordt bemoei-

lijkt, worden de fysiologische zwellichamen in het anale 

kanaal (vaatconglomeraten ter hoogte van de zuilen van 

Morgagni) groter en gaan ze uitpuilen en omlaag zakken 

(figuur 17.37).

Kliniek Hemorroïden zijn te herkennen als blauwachtige 

weke zwellingen die tijdens persen opzwellen. Ze kunnen 

een gevoel van zwelling en zwaarte geven in het anusge-

bied en ze veroorzaken vaak jeuk. Echte klachten, vooral 

1

3

4
2

Figuur 17.37 Schema van inwendige en uitwendige hemor-

roïden. 

1 Plexus haemorrhoidalis superior; 2 plexus haemorrhoidalis 

inferior; 3 inwendige hemorroïden; 4 uitwendige hemorroïden.
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uitvloed van pus moet ook worden gedacht aan een sek-

sueel overdraagbare aandoening in de vorm van een infec-

tieuze proctitis veroorzaakt door gonokokken of Chlamydia, 

waarbij kweken het infectieuze agens aantonen. Bij scopie 

ziet men een makkelijk bloedend oedemateus slijmvlies 

met kleine erosies en ulceraties met pussig beslag.

 Idiopathische proctitis kan in het algemeen afdoende 

worden behandeld met tweemaal daags een zetpil 5-ASA 

(250 of 500 mg). Is het bloedverlies verdwenen, dan kan 

worden volstaan met een zetpil voor het slapen gaan. 

Om de recidiefkans te beperken, moet men hiermee in de 

klachtenvrije periode enkele maanden doorgaan.

 Heeft de ontsteking zich uitgebreid tot in het sigmoïd, 

dan zijn zetpillen meestal niet afdoende en zijn klysma’s 

met 5-ASA (1 à 4 g in 100 ml) of met steroïden effectiever. 

Verdwijnt de ontsteking niet, dan is tevens toediening 

van 5-ASA-preparaten per os nodig, of eventueel zelfs 

prednison.

Kernpunten

• Bij een perianaal abces moet men bedacht zijn op 

de ziekte van Crohn.

• Proctitis kan behalve in het kader van colitis ul-

cerosa ook als seksueel overdraagbare infectieuze 

aandoening voorkomen.

17.10.5   Enterokèle, intussusceptie en 

rectokèle

Onder een enterokèle verstaat men het uitzakken van 

dunnedarmlissen tussen de vagina en het rectum of tus-

sen de blaas en het rectum. Een enterokèle veroorzaakt 

een obstructie op het niveau van het rectum wanneer een 

dergelijke kluwen bij persen het rectumlumen dicht-

drukt. De diagnose kan worden gesteld op basis van de-

fecografisch onderzoek. Vaak is een operatieve correctie 

Casuïstiek 

• Een Nederlander uit Mali met een perianaal ulcus 

veroorzaakt door cutane amoebiasis

17.10.2   Fissura ani

In de lengterichting van het anale kanaal kan een scheur-

tje ontstaan, meestal in de mediaanlijn en aan de dorsale 

zijde. Dit scheurtje veroorzaakt vaak veel pijn tijdens 

en vooral na defecatie. De pijn zou het gevolg zijn van 

spasmen van de inwendige sfincter als gevolg van de fis-

suur. Mogelijk zijn deze spasmen ook de oorzaak van de 

slechte genezing van veel fissuren. Niet altijd veroorzaken 

fissuren overigens (veel) pijn en soms manifesteren ze 

zich alleen door wat bloedverlies. Acute oppervlakkige 

fissuren genezen doorgaans binnen enkele weken met een 

celluloserijk dieet, voldoende vocht en een kortdurende 

behandeling met 1% isosorbidedinitraatzalf of een ander 

nitroglycerinepreparaat.

Casuïstiek 

• Een vrouw met persisterende anusfissuren

17.10.3   Perianale abcessen en fistels

Door een cryptitis die zich in de diepte via de anale klie-

ren (uitmondend in de crypten van Morgagni) uitbreidt, 

kan een submuceus abces ontstaan dat op verschillende 

wijzen kan doorbreken naar de huid of naar het rectum. 

De fistels kunnen onder of door de sfincters heenlopen 

(figuur 17.38). Soms zijn ze grillig vertakt. De inwendige 

opening ligt steeds ter hoogte van de crypten.

Een abces veroorzaakt flinke pijn, koorts en een zichtbare, 

of bij palpatie van het rectum voelbare zwelling. Abcessen 

worden geopend en gedraineerd. Voor het laten verdwij-

nen van fistelgangen worden verschillende methoden 

gebruikt, waaronder het openleggen van de fistelgangen 

en secundair laten dichtgranuleren. Bij een perianaal 

abces moet men er ook op bedacht zijn dat dit een uiting 

kan zijn van de ziekte van Crohn.

17.10.4   Proctitis

Proctitis is een lokale ontsteking van het slijmvlies van het 

rectum. Wanneer deze ontsteking chronisch is, spreken 

we van een idiopathische proctitis, en aangenomen wordt dat 

dit een mildere variant van colitis ulcerosa betreft. Hier-

bij zijn meestal niet meer dan enkele centimeters van de 

endeldarm ontstoken. De ontsteking kan voorkomen bij 

de ziekte van Crohn, maar kan ook in het kader van colitis 

ulcerosa voorkomen. Bij een kortdurende anamnese en bij 

Figuur 17.38 Perianale fistels. Links een intersfincterische en 

rechts een transsfincterische fistel.
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zich in regelmatige afscheiding van dun fecaal vocht (soi-

ling). Incontinentie is meestal het gevolg van insufficiënte 

sfincters door:

 − verwondingen: uitwendig trauma, ruptuur tijdens 

een baring, na een fisteloperatie, hemorroïdectomie 

enzovoort;

 − ouderdom, vooral bij algehele zwakte of dementie;

 − neurologische stoornissen: laesies van het ruggen-

merg, zoals paraplegie, en vooral ook van het sacrale 

merg, de cauda equina en de sacrale plexus, meningo-

myelokèle enzovoort;

 − volledige rectumprolaps;

 − onbekende oorzaken.

Voor het stellen van een diagnose zijn diverse onder-

zoekstechnieken beschikbaar, onder andere anorectale 

manometrie, elektromyografie voor zenuw-spierwerking 

en endoscopische echografie voor het meten van de sfinc-

terdikte en het opsporen van sfincterdefecten.

 De behandeling van incontinentie is niet eenvoudig en 

is mede afhankelijk van de oorzaak. Bij lichte incontinen-

tie kunnen sfincteroefeningen en toepassing van biofeed-

back (terugkoppeling) goede resultaten geven. Tijdens 

biofeedbackoefeningen wordt de kracht van de sfincter-

contractie gemeten en zichtbaar gemaakt via een meter, 

zodat de patiënt het resultaat van zijn pogingen om de 

sfincter te laten contraheren kan aflezen en de pogingen 

eventueel kan bijstellen. Alleen wanneer een lokaal sfinc-

terdefect aanwezig is, kan chirurgische behandeling wor-

den overwogen.

17.10.8   Pruritus ani

Soms bestaat er continu jeuk of komen frequent periodes 

met jeuk voor, met als gevolg een onbeheersbare neiging 

tot krabben. De laesies die hierdoor ontstaan, kunnen de 

jeuk onderhouden of verergeren. Oorzaken van pruritus 

ani zijn:

 − laesies van de anus met incontinentie of afscheiding 

van vocht (soiling);

 − diarree;

 − worminfecties (Enterobius);

 − stafylokokkeninfecties van de huid rondom de anus;

 − schimmelinfecties van vulva en vagina (al of niet als 

gevolg van diabetes mellitus of antibioticagebruik);

 − overgevoeligheid voor zalven, toiletproducten en soms 

voor synthetische kledingstukken;

 − anale aandoeningen (cryptitis, fissuren, hemorroïden).

 De behandeling bestaat vooral uit goed en regelmatig 

reinigen van de anus met water, vooral na elke defecatie. 

De patiënt moet de anus droogdeppen en niet droog-

wrijven. Men moet bij voorkeur geen zalven, zetpillen 

enzovoort, gebruiken, vooral geen zalven die antibiotica 

bevatten. Eventueel kan men wel antischimmelmiddelen 

gebruiken. Een zalf of pasta met corticosteroïden kan ge-

noodzakelijk. Onder rectale intussusceptie verstaat men 

het instulpen van de rectumwand in zichzelf (invagina-

tie). Deze intermitterende afwijking kan het beste worden 

aangetoond met behulp van defecografie.

 Een rectokèle is een uitstulping van de voorwand van 

het rectum in de richting van de vagina. Bij het ouder 

worden nemen rectokèles vaak in grootte toe. Aangeno-

men wordt dat rectokèles vooral het gevolg en niet de oor-

zaak van obstipatie zijn. Rectokèles ontstaan waarschijn-

lijk als gevolg van het feit dat het steunweefsel van het 

septum rectovaginale zwakker wordt. Een grote rectokèle 

kan obstipatie verergeren doordat de evacuatie van de 

feces wordt bemoeilijkt. De diagnose kan worden gesteld 

tijdens lichamelijk onderzoek, bij inspectie van de vagina 

en de anus tijdens persen en rectaal toucher. De diagnose 

kan worden bevestigd met behulp van defecografie. In 

het algemeen wordt er van een rectokèle gesproken wan-

neer die groter is dan 3 cm. Alleen wanneer het een grote 

rectokèle betreft met evidente defecatieproblemen, kan 

chirurgische therapie worden overwogen.

Kernpunten

• Een enterokèle kan obstructie van de defecatie 

veroorzaken.

• Een rectokèle is eerder gevolg dan oorzaak van 

obstipatie.

17.10.6   Prolapsus ani en recti

Bij deze afwijking kan sprake zijn van uitzakken van 

uitsluitend het rectumslijmvlies, maar ook van de gehele 

rectumwand. Een slijmvliesprolaps is meestal het gevolg 

van inwendige hemorroïden of van een perineumscheur. 

Een volledige rectumprolaps, waarbij de gehele rectum-

wand door het anale kanaal uitpuilt, is het gevolg van 

invaginatie (bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een poliep 

of tumor) of van een slappe bekkenbodem (na een trauma, 

door neurologische stoornissen of vooral na een uterus-

extirpatie). De slijmvliesprolaps heeft een dunnere wand 

en het slijmvlies is vaak gewoon roze, terwijl bij een vol-

ledige prolaps de wand veel dikker is en de uitpuilende 

darm donkerrood is door veneuze stuwing. Een volledige 

rectumprolaps wordt behandeld door rectopexie. Of 

patiënten na chirurgische behandeling continent zullen 

zijn, hangt af van de toestand van de sfincters.

17.10.7   Incontinentia alvi

Incontinentie is een onaangename stoornis die een pa-

tiënt sociaal ernstig kan isoleren. Het kan kortdurend 

optreden bij flinke diarree, meer chronisch bij impactie 

van feces in het rectum of bij obstructie van het rectum 

door bijvoorbeeld een tumor. Soms uit de incontinentie 
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Casuïstiek 

• Een man met melaena

• Aortastenose en intestinaal bloedverlies uit angi-

odysplasieën: klepvervanging een therapeutische 

optie

• Een caverneus hemangioom van het colon als oor-

zaak van rectaal bloedverlies op de kinderleeftijd

• Occult gastro-intestinaal bloedverlies door een 

laesie van Dieulafoy in het terminale ileum

• Een patiënt met recidiverende levensbedreigende 

darmbloedingen behandeld met medicamenteuze, 

chirurgische, endoscopische, interventieradiologi-

sche en conservatieve methoden

17.11.1   Hoge en lage bloedingen

Bloedingen in de tractus digestivus worden onderschei-

den in hoge bloedingen (oorsprong proximaal van het 

ligament van Treitz) en lage bloedingen (distaal van dit 

ligament).

 De belangrijkste oorzaken van maag-darmbloedingen 

zijn samengevat in tabel 17.17.

Een acute bloeding kan zich manifesteren door:

 − het braken van bloed (haematemesis): helderrood of 

meer bruin gekleurd bloed door inwerking van maag-

zuur, hetgeen wijst op een bloeding proximaal van het 

ligament van Treitz;

 − zwarte ontlasting (melaena), die doorgaans wijst op 

een bloeding van meer dan 300-400 ml proximaal van 

de flexura lienalis coli;

 − het lozen van een grote hoeveelheid rood bloed, hetzij 

door een bloeding distaal van de flexura lienalis, hetzij 

daarboven, wanneer de passage versneld is en er geen 

bacteriële omzetting van het haem plaatsvindt.

durende korte tijd worden gegeven; bij langdurig gebruik 

wordt de huid vaak atrofisch.

17.10.9   Proctalgia fugax

Hieronder wordt verstaan aanvalsgewijs optredende 

pijn in de anus of laag in het rectum, die vooral ’s nachts 

optreedt, zeer hevig kan zijn en doorgaans spontaan na 

10 à 30 minuten verdwijnt. Vaak komen de aanvallen 

om de paar maanden terug. Verondersteld wordt dat de 

pijn wordt veroorzaakt door krampen van de bekkenbo-

demspieren. Het is, zoals kuitkrampen, een onschuldige 

aandoening. Warme zitbaden of lokale warmteapplicatie 

kunnen soms helpen.

Kernpunten

• Bij fecale incontinentie is gespecialiseerde fysio-

therapie soms van nut.

• Proctalgia fugax wordt vermoedelijk door kramp 

van de bekkenbodemspier veroorzaakt.

17.10.10   Carcinoom van de anus

Verschillende typen tumoren worden gevonden, afhanke-

lijk van het feit of ze ontstaan in het anale kanaal of in de 

huid rond de anus. Tumoren op deze locatie metastaseren 

naar de lymfeklieren in de lies. Patiënten kunnen klagen 

over pijn, bloedverlies, een voelbare massa of verharding 

van het weefsel of jeuk. Chirurgische behandeling is no-

dig. Bij bepaalde tumoren is radiotherapie geïndiceerd.

Casuïstiek 

• Een patiënt met een anuscarcinoom en hypercal-

ciëmie

17.11  Bloedingen in het maag-darmkanaal

Bloedingen kunnen acuut en al of niet massaal zijn, of 

occult en chronisch. Driekwart van de acute bloedingen 

stopt spontaan, maar de kans op een recidief is groot. 

Daarom zal men een patiënt met een acute bloeding van 

enige betekenis vaak opnemen om (a) zo nodig het bloed-

volume aan te vullen of de shock te bestrijden, (b) de bloe-

ding te stoppen, en (c) recidieven te voorkomen door een 

adequate behandeling. De sterfte aan maag-darmbloe-

dingen is niet laag en is voor bloedingen in het proximale 

deel van de tractus digestivus (exclusief bloedingen uit 

slokdarmvarices) ongeveer 10%.

Tabel 17.17  Oorzaken van bloedingen in het maag-
darmkanaal.

hoge bloedingen:
 − ulcus ventriculi of duodeni
 − slokdarmvarices
 − hemorragische gastritis
 − maagtumoren
 − mallory-weiss-laesies
 − oesofagitis
 − dieulafoy-laesie
 − aortoduodenale fistel (na aneurysmachirurgie)

lage bloedingen:
 − proctocolitis (infectieus, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
 − colontumoren
 − darmischemie
 − colondivertikels
 − angiodysplasieën van colon en dunne darm
 − ziekte van Crohn in dunne darm
 − meckel-divertikel met ulcus
 − hemorroïden, fissura ani, thermometer- of canulelaesie



17

694  Interne geneeskunde

Lage bloedingen
Gezien het feit dat de bloeding kan zijn ontstaan in het 

gebied van anus en rectum, kan nauwkeurige inspectie 

met proctoscoop en/of rectoscoop tot de diagnose leiden. 

Meestal zal door middel van sigmoïdoscopie echter tot 

inspectie van het linkercolon (descendens en sigmoïd) 

worden overgegaan. Is de bloedingsplaats dan nog niet 

gevonden, dan zal inspectie van het gehele colon door 

middel van colonoscopie nodig zijn. Dit onderzoek kan 

tijdens de acute fase van de bloeding moeilijk zijn in 

verband met de grote bloedverontreiniging van het co-

lonlumen. Wel kan men direct colonlavage toepassen, 

waarna meestal snel een colonoscopie kan worden uit-

gevoerd. Voor het opsporen van angiodysplasieën van de 

colonwand is colonoscopie (en soms angiografie) de enige 

mogelijkheid. Andere afwijkingen, zoals ontstekingen, 

tumoren en poliepen, kan men ook trachten te vinden 

met behulp van dubbelcontraströntgenonderzoek van 

het colon. Tegenwoordig wordt echter steeds vaker een 

CT-scan van het colon verricht (CT-colografie), waarmee 

ruimte-innemende porcessen groter dan 0,5 cm kunnen 

worden opgespoord. Endoscopie komt echter op de eerste 

plaats. Angiografie en scintigrafie met radioactief gemerk-

te erytrocyten kunnen soms ook nuttig zijn.

 Vindt men geen oorzaak van de bloeding in het colon, 

dan zal de aandacht zich verplaatsen naar de dunne darm. 

Bij een acute bloeding biedt angiografie een goede moge-

lijkheid. Bij meer chronische bloedingen zal tegenwoor-

dig vaak endoscopie met een capsulecamera worden ver-

richt (videocapsule-endoscopie). Indien hierbij een afwij-

king wordt gezien, kan de exacte aard worden vastgesteld 

met enteroscopie. De huidige generatie enteroscopen is 

uitgerust met ballonnen, waardoor een groter oppervlak 

van de dunne darm kan worden bekeken. Het onderzoek 

kan zowel van orale als anale zijde worden verricht. Ten 

slotte kan ballonenteroscopie ook gelijk worden uitge-

voerd, zonder dat videocapsule-endoscopie is verricht.

Kernpunten

• Een mallory-weiss-laesie is een longitudinale mu-

cosascheur op de gastro-oesofageale overgang.

• Bij acute bloedingen uit het maag-darmkanaal 

dient zo snel mogelijk endoscopie te worden ver-

richt.

17.11.2   Behandeling van maag-

darmbloedingen

Vanzelfsprekend gaat de eerste aandacht uit naar de cir-

culatie. Pols en tensie worden regelmatig gecontroleerd, 

een infuus wordt ingebracht, de urineproductie wordt 

gemeten en het hemoglobinegehalte wordt bepaald, even-

als de bloedgroep, het creatinine- en ureumgehalte (stijgt 

Het vermoeden van chronisch occult bloedverlies komt op 

bij patiënten met een ijzergebrekanemie waarvoor geen 

andere voor de hand liggende verklaring bestaat.

 Een goede anamnese (alcohol- en geneesmiddelgebruik, 

leverziekten, braken vóór het bloedbraken, enzovoort) en 

nauwkeurig lichamelijk onderzoek (aanwijzingen voor 

portale hypertensie, huidafwijkingen die suggestief zijn 

voor bijvoorbeeld het henoch-schönlein-syndroom, weer-

standen in de buik, rectaal toucher) komen op de eerste 

plaats.

 Onder het syndroom van Mallory-Weiss verstaat men 

een hoge bloeding in de tractus digestivus die berust op 

een longitudinale mucosascheur op de gastro-oesofageale 

overgang. Een dergelijke scheur ontstaat meestal door 

hevig braken. De typische anamnese van een patiënt met 

dit syndroom luidt dan ook dat na een periode van niet-

bloedig braken plotseling haematemesis is opgetreden.

Kernpunten

• Haematemesis wijst altijd op een bloeding proxi-

maal van het ligament van Treitz.

• Bij een abundante bloeding van het proximale 

deel van de tractus digestivus kan ook rood rectaal 

bloedverlies optreden.

Hoge bloedingen
Endoscopie komt op de eerste plaats en moet bij voorkeur 

zo snel mogelijk worden uitgevoerd om de oorzaak te 

kunnen opsporen. Wacht men één of meer dagen, dan 

kunnen laesies al weer zozeer verbeterd zijn dat men ze 

niet meer ontdekt of niet weet of de bloeding hieraan kan 

worden toegeschreven.

 Soms kan angiografie de plaats van de bloeding dui-

delijk maken wanneer deze met endoscopie niet wordt 

gevonden. In takken van de arteria coeliaca of in de arteria 

mesenterica superior (of inferior indien wordt vermoed 

dat de bloeding afkomstig is uit het linkercolon) wordt 

contraststof gespoten. Is het bloedverlies uit de laesie 

meer dan 1 ml per minuut, dan heeft men kans de plaats 

van de laesie op te sporen door de op de plaats van de bloe-

dingen optredende extravasatie. Daarnaast kunnen met 

behulp van angiografie arterioveneuze malformaties in de 

darmwand worden aangetoond. Deze komen vooral voor 

in het caecum en colon ascendens.

 In plaats van angiografie maakt men ook wel gebruik 

van scintigrafische methoden om de plaats van de bloe-

dende laesie te vinden. In een perifeer vat worden met 

radioactief technetium of indium gemerkte erytrocyten 

gespoten. Met behulp van een gammacamera kunnen dan 

soms aanwijzingen worden verkregen over de bloedings-

plaats.

 Conventioneel röntgenonderzoek heeft geen plaats 

meer bij de diagnostiek van hoge bloedingen.
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17.12  Ischemie van de darm

17.12.1   Vaatvoorziening van het maag-

darmkanaal

De maag en de darm worden van bloed voorzien door 

drie arteriën: de truncus coeliacus, de arteria mesenterica 

superior en de arteria mesenterica inferior. De laatste 

verzorgt het colon descendens en het sigmoïd. De drie 

arteriën hebben onderling verbindingen. Het distale deel 

van het rectum ontvangt bloed uit takken van de arteria 

iliaca interna. Er bestaan eveneens anastomosen tussen 

de arteria mesenterica inferior en de arteria iliaca interna 

(figuur 17.39).

 In de bloedvoorziening van het colon is het gebied 

van de flexura lienalis zwak doordat hier de stroomge-

bieden van de arteria mesenterica superior en de arteria 

mesenterica inferior aan elkaar grenzen en via de arteria 

marginalis met elkaar in verbinding staan. De verbin-

ding tussen deze twee stroomgebieden is niet altijd 

goed ontwikkeld. Behalve via de arteria marginalis staan 

beide stroomgebieden ook met elkaar in contact door 

een verbinding tussen de arteria colica media en de arte-

ria colica sinistra, de anastomosis intermesenterica van 

Riolan (figuur 17.39).

Casuïstiek 

• Intermitterend braken van een patiënte met het 

A.-mesenterica-superiorsyndroom

vaak snel bij hoge bloedingen door het grote aanbod van 

bloedeiwitproducten in de darm en resorptie van de af-

braakproducten ervan), leverfunctietests, trombocyten, 

protrombinetijd (PT) en eventueel andere stollingstests.

 Tekenen van shock zullen doorgaans pas ontstaan als 

ongeveer 25% van het bloedvolume in korte tijd verloren 

is gegaan. Orthostatische hypotensie kan wijzen op een 

dreigende shock. Kort na het begin van een acute maag-

darmbloeding is niet het hemoglobinegehalte een maat 

voor het al of niet toedienen van bloed of bloedproducten 

(het gehalte daalt vaak pas na enkele uren), maar de toe-

stand van de circulatie en de oxygenatie van de weefsels.

 Endoscopie is niet alleen een belangrijke diagnostische 

techniek bij maag-darmbloedingen, maar met endoscopi-

sche technieken is het ook vaak mogelijk een bloeding tot 

staan te brengen of recidieven te voorkomen. Een van de 

meest toegepaste technieken is de injectie van een adre-

nalineoplossing via een door de endoscoop ingebrachte 

naald. Wanneer de bloeding na de adrenaline-injectie is 

gestopt, kan het bloedende vat door middel van elektro- 

of thermocoagulatie worden behandeld. Daarnaast wor-

den tegenwoordig ook endoscopisch geplaatste metalen 

clips gebruikt om de bloeding te stoppen. Combinatiebe-

handelingen, dat wil zeggen twee hemostatische technie-

ken, blijken vooral bij bloedingen uit een peptisch ulcus 

effectief te zijn. Bij bloedingen uit slokdarmvarices wordt 

de voorkeur gegeven aan ligatie met rubber bandjes die 

endoscopisch op de varices worden geplaatst. Bij poliepen 

in het colon is uiteraard endoscopische poliepectomie de 

meest aangewezen behandeling van bloedverlies. Bij op-

pervlakkiger laesies, zoals angiodysplasieën in het colon 

of in het maagantrum, wordt doorgaans de voorkeur 

gegeven aan elektrocoagulatie of argonplasmacoagulatie. 

Bij deze laatste vorm geeft argongas boven het oppervlak 

een coagulerend effect. Ook bij bloedingen in het colon 

kan via een coloscoop een metalen clipje op een bloedend 

vat worden geplaatst.

Kernpunten

• Veel maag-darmbloedingen kunnen met behulp 

van endoscopische technieken tot staan worden 

gebracht.

• Wanneer het bij een grote bloeding in de tractus 

digestivus niet lukt endoscopische hemostase te 

verkrijgen, kan angiografische interventie van nut 

zijn.

Casuïstiek 

• Dubbeleballon-enteroscopie bij de diagnostiek en 

de behandeling van patiënten met onverklaard 

gastro-intestinaal bloedverlies

tr. coeliacus

a. mesenterica
superior

aorta

anastomose van Riolan

a. mesenterica inferior
a. marginalis4

5
6

8

7

3
2
1

Figuur 17.39 De arteriële bloedvoorziening van de darm, in 

het bijzonder van het colon. 

1 Arteria ileocolica; 2 arteria colica dextra; 3 arteria colica me-

dia; 4 arteria colica sinistra; 5 arteria rectalis superior; 6 arteria 

rectalis media; 7 arteria rectalis inferior; 8 arteria iliaca interna 

(arteria hypogastrica).
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verschijnselen en ontstaat koorts. Door bloedingen in de 

necrotische darmwand wordt de ontlasting na verloop 

van tijd bloederig. Bij een totale afsluiting van de arteria 

mesenterica superior zal necrose van de gehele dunne 

darm ontstaan – met uitzondering van de proximale 20 à 

30 cm die bloed ontvangen uit takken van de arteria coe-

liaca – en van het proximale deel van het colon.

 Nadat getracht is de toestand van de patiënt te stabi-

liseren, moet zo snel mogelijk een laparotomie worden 

uitgevoerd. Resectie van de necrotische darm en revascu-

larisatie van nog min of meer vitale darmgedeelten moet 

het doel zijn. De mortaliteit van de aandoening is hoog.

 Ook een embolus kan een acute afsluiting veroorza-

ken. Een embolus in de darmvaten ontstaat vooral bij 

patiënten met wandtrombi in het hart (bijvoorbeeld bij 

boezemfibrilleren), door vegetaties op hartkleppen en uit 

atherosclerotische plaques op hoger gelegen delen van de 

aorta.

Casuïstiek 

• Een man met heftige buikpijn

17.12.4   Aneurysma (dissecans) van de aorta

De meeste aneurysmata ontstaan distaal van de afsplit-

sing van de arteriae renales en dus ook distaal van de grote 

darmarteriën. Ze ontstaan doorgaans op basis van athe-

rosclerose van de wand. Een aneurysma veroorzaakt ge-

woonlijk pas klachten wanneer er complicaties ontstaan, 

zoals lekken van bloed door de wand of een ruptuur of 

scheur in de wand die zich uitbreidt tussen de verschil-

lende lagen (aneurysma dissecans). Al deze complicaties 

gaan gepaard met min of meer hevige pijn met uitstraling 

naar de rug. Aneurysmata zijn vaak goed palpabel als een 

pulserende massa en met behulp van echografie en CT-

scanning zeer goed te ontdekken.

17.12.5   Darminfarct zonder arteriële 

afsluiting

Deze situatie komt vaker voor dan een acute afsluiting 

door een trombotisch proces. Het infarct treedt vrijwel 

alleen op bij patiënten met een reeds marginale bloed-

voorziening van de darm als gevolg van atherosclerose, 

meestal na grote operatieve ingrepen, vooral na aortaope-

raties. Door shock, een insufficiënt hart, tachycardieën 

met een sterke vermindering van het hartminuutvolume 

enzovoort kan in zo’n situatie het aanbod van bloed aan 

de darm zo gering worden dat ischemie ontstaat en zelfs 

een darminfarct. Zijn er aanwijzingen voor acute darm-

ischemie bij een patiënt met een insufficiënte circulatie, 

dan moet men bedacht zijn op dit syndroom. Om een 

echte afsluiting uit te sluiten, is (CT-)angiografisch on-

derzoek noodzakelijk. Door endoscopisch onderzoek kan 

17.12.2   Pathogenese en gevolgen van 

darmischemie

Stoornissen in de bloedvoorziening van het darmkanaal 

kunnen acuut ontstaan, maar ook zeer geleidelijk. Te 

onderscheiden zijn:

 − acute doorbloedingsstoornis: (a) acute arteriële afslui-

ting door trombose, door een embolus, door andere 

oorzaken (onder andere aneurysma dissecans van de 

aorta), (b) als gevolg van een algemene bloeddrukda-

ling in een reeds marginaal doorstroomd darmgedeel-

te, en (c) acute trombose in een vene;

 − chronische doorbloedingsstoornis: in het bijzonder 

door atherosclerose in de vaten van het splanchnicus-

gebied.

Na afsluiting van een arterie volgt in korte tijd necrose 

van de mucosa, met invasie van de necrotische wand door 

bacteriën. De spierlagen blijven langer intact, tot onge-

veer zes uur na een afsluiting. Andere gevolgen van ische-

mie zijn vocht- en eiwitverlies, bloedingen en perforatie. 

Gaat de beschadiging niet zo ver en treedt herstel op van 

de bloedtoevoer, dan ontstaan vaak darmstricturen.

 De diagnose vaatafsluiting kan meestal worden gesteld 

met behulp van echodoppleronderzoek, CT-angiografie 

en angiografie door vaatcanulatie.

Kernpunten

• Bij een acute afsluiting van de arteria mesenterica 

superior zal necrose van vrijwel de gehele dunne 

darm ontstaan.

• Acute darmischemie wordt meestal veroorzaakt 

door een periode van hypovolemie.

Casuïstiek 

• Maag-darmischemie tijdens lichamelijke inspan-

ning als oorzaak van gastro-intestinale klachten

17.12.3   Acute afsluiting van de arteria 

mesenterica

Een acute arteriële afsluiting is vrijwel altijd het gevolg 

van het min of meer plotseling dichtslibben van het vat 

door trombusvorming ter plaatse van een door atheroscle-

rose reeds vernauwd en aangetast arteriesegment. Acute 

afsluiting van de hoofdtak van de arteria mesenterica 

superior komt het meest voor. Het gevolg is plotselinge 

hevige pijn rond de navel. In de loop van enkele uren 

ontstaat het beeld van een paralytische ileus, met braken 

en verschijnselen van peritonitis wanneer de gehele darm-

wand is genecrotiseerd. Spoedig ontwikkelen zich shock-
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Kernpunten

• Bij een spontaan opgetreden trombose in buikve-

nen moet gezocht worden naar syndromen met 

een verhoogde stollingsneiging.

• Angina abdominalis wordt gekenmerkt door post-

prandiale buikpijn en vermagering.

• Ischemische colitis komt vooral voor in het gebied 

tussen flexura lienalis en sigmoïd.

17.12.8   Ischemische colitis

Gezien de vele collateralen leidt onderbreking van de 

bloedstroom naar het colon meestal niet tot volledig 

gangreen van de wand, maar wel tot beschadiging er-

van. Men spreekt dan wel van ischemische colitis. De 

afwijking komt vooral voor in het stroomgebied van de 

arteria mesenterica inferior, dus in het sigmoïd, het colon 

descendens en bij de flexura lienalis, en slechts bij 10 tot 

20% van de patiënten in het colon ascendens en het colon 

transversum. Afsluiting van de arteria mesenterica infe-

rior leidt meestal niet tot gangreen, omdat door athero-

sclerotische vernauwing van de uitmonding uit de aorta 

vaak al een goed ontwikkelde collaterale circulatie via de 

arteria marginalis, de anastomose van Riolan en verbin-

dingen met takken van de arteria iliaca interna bestaat 

(zie figuur 17.39). De meeste ischemische letsels ontstaan 

waarschijnlijk niet door afsluiting van de arteria mesente-

rica inferior, maar door een plotselinge vermindering van 

de bloedstroom in deze arterie door daling van de bloed-

druk. Doorgaans betreft het oudere patiënten.

 Vasculitiden op basis van polyarteriitis nodosa en de 

ziekte van Henoch-Schönlein kunnen eveneens een ische-

mische colitis veroorzaken. Ook vaatbeschadiging door 

radiotherapie hoort in deze categorie thuis. Sterke uitzet-

ting van het colon door een tumor of door impactie van 

feces als gevolg van gebruik van bijvoorbeeld fenothiazi-

nederivaten, kan de druk in de colonwand zodanig verho-

gen dat de bloedvaten in de wand worden dichtgedrukt 

en ischemie ontstaat.

 Ischemische colitis kan weliswaar gepaard gaan met 

symptomen die een acute buik doen vermoeden, maar 

meestal zijn de verschijnselen minder ernstig en bestaan 

uit diarree met bloedbijmenging, met eventueel pijn, 

misselijkheid en braken. Palpatie van de linkerbuikhelft 

is zeer pijnlijk; soms is er spierverzet. Praktisch altijd is er 

een flinke leukocytose. Het albuminegehalte in het serum 

zal dalen als gevolg van het lekken van serumeiwitten uit 

het beschadigde slijmvlies. Duurt de ischemie niet lang, 

dan kan de darmwand geheel genezen. Is dat niet het 

geval, dan ontstaan ulcera die de wandcontour onregel-

matig maken en die zich over een wisselende lengte kun-

nen voordoen. Endoscopisch en pathologisch-anatomisch 

onderzoek maken onderscheid met de ziekte van Crohn 

of een andere vorm van colitis meestal goed mogelijk.

men de uitbreiding en de ernst van de colonischemie vrij 

nauwkeurig vaststellen.

17.12.6   Trombose in buikvenen

Deze trombose komt veel minder vaak voor dan trom-

busvorming in de grote arteriën. De trombose ontstaat 

vooral in de vena mesenterica superior en in de vena por-

tae. Oorzaken zijn onder andere polycytemie, stuwing 

in de venen, ingroei van tumoren in venen, traumata en 

syndromen met een verhoogde stollingsneiging (bijvoor-

beeld antitrombine III- en proteïne C-deficiëntie). Ook 

het gebruik van orale contraceptiva wordt in verband 

gebracht met trombose in buikvenen, evenals in andere 

venen. Niet altijd kan een oorzaak worden aangegeven. 

Het ziektebeeld kan soms even acuut verlopen als een 

plotselinge arteriële afsluiting.

Casuïstiek 

• Een 80-jarige vrouw, bekend met diabetes mellitus 

type 2, hypertensie en een myocardinfarct, presen-

teert zich met acuut ontstane buikpijn

• Primaire veneuze mesenteriale trombose bij 3 

patiënten

17.12.7   Angina abdominalis

Wanneer zowel de arteria coeliaca als de arteria mesen-

terica superior sterk vernauwd zijn door atherosclerose, 

kan dit de oorzaak zijn van pijn midden in de buik of van 

buikkrampen (zie figuur 17.39). Gewoonlijk ontstaat de 

pijn kort na een maaltijd, wanneer het bloedaanbod aan 

de darm toeneemt om aan de grotere behoefte te voldoen 

in verband met digestie en absorptie van voedsel. Kan het 

bloedaanbod slechts onvoldoende toenemen, dan ontstaat 

er een relatief tekort, met als gevolg bovengenoemde 

klachten, die worden omschreven als angina abdominalis. 

De pijn kan enkele uren duren. Wordt niet of slechts wei-

nig gegeten, dan blijft pijn uit. De patiënten vermageren 

meestal aanzienlijk omdat zij niet durven te eten. Licha-

melijk onderzoek brengt zelden veel aan het licht. Soms 

vindt men duidelijke atherosclerose in andere vaten. In 

dat geval is echodoppleronderzoek of CT-angiografie 

van de buikvaten geïndiceerd. Voor het stellen van de 

diagnose zijn de klinische bevindingen echter minstens 

zo belangrijk. Zijn andere oorzaken van de klachten zo 

goed mogelijk uitgesloten, dan kan men besluiten de 

vernauwde vaatdelen (doorgaans gelegen bij de oorsprong 

van de grote arterietakken) te verbreden of het vat dat 

onvoldoende bloed ontvangt te anastomoseren met een 

andere arterie.
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(bofvirus, coxsackievirus), afsluiting van de ductus (tumor), 

hypercalciëmie, hypertriglyceridemie, buiktrauma’s en 

buikoperaties, geneesmiddelen (onder andere steroïden, 

diuretica, azathioprine), ERCP, penetratie van een ulcus 

duodeni in het pancreas, pancreas divisum, dyskinesie van 

de sfincter van Oddi en een erfelijke vorm. Verondersteld 

wordt dat autodigestie van pancreasweefsel door de prote-

olytische pancreasenzymen de oorzaak is. Onder normale 

omstandigheden krijgen deze enzymen hun eiwitsplitsend 

vermogen pas in het duodenum. Gebeurt dit echter in het 

pancreas, dan worden de bekledende cellen van ductuli en 

acini beschadigd. Hoe alcohol een pancreatitis veroorzaakt, 

en of dit verloopt door activering van de eiwitsplitsende 

enzymen in het pancreas, is onduidelijk.

Klinische verschijnselen Aanhoudende, niet-koliekachtige 

pijn in epigastrio, die na enige uren uitstraalt naar rug, 

borst of linkerschouder en minder wordt bij vooroverbui-

gen met opgetrokken knieën, is karakteristiek. Eten ver-

ergert de pijn vaak. De pijn kan matig tot zeer hevig zijn. 

Braken is niet ongewoon. De buik is drukpijnlijk, maar 

zelden is er sprake van défense (wel bij een geperforeerd 

ulcus). Bij een ernstige pancreatitis kan een paralytische 

ileus ontstaan, met opzetten van de buik, hoge koorts, 

tachycardie en shock. Er is dan ook vaak pleuravocht links 

en icterus, soms ook een blauwe verkleuring van de huid 

Kernpunten

• Acute afsluiting van de arteria mesenterica is een 

aandoening met een hoge mortaliteit.

• Ischemische colitis wordt het meest frequent 

gezien bij oudere patiënten die een periode met 

hypotensie doormaakten.

17.13  Aandoeningen van het pancreas

17.13.1   Acute pancreatitis

Een acute ontsteking van het pancreas veroorzaakt oe-

deem en zwelling en in ernstiger gevallen autodigestie 

met necrose met of zonder infectie en bloedingen. Er zijn 

verschillende oorzaken en ook de ernst van de ontsteking 

kan variëren. Pancreatitis veroorzaakt meer of minder 

hevige pijn en hoge spiegels van pancreasenzymen in 

serum en urine.

Oorzaken en pathogenese Belangrijk zijn alcoholmisbruik, 

galstenen en een idiopathische vorm (samen ongeveer 

90% van alle gevallen). Veel minder frequent zijn infecties 

Figuur 17.40 Voorbeelden van CT-scanning en echografie.

a Echografie bij een patiënt met chronische pancreatitis en 

obstructie-icterus. Transversale subcostale opname van het 

hepatoduodenale ligament. De ductus hepaticus communis 

(stippellijn) is verwijd tot 1,2 cm. 

b Transversale opname in de middenbovenbuik. In het pancre-

asparenchym zijn kleine echogene structuren zichtbaar (pijlen) 

die passen bij verkalkingen in het pancreasparenchym. 

c Computertomografie bij een patiënt met acute pancreatitis. 

Transversale opname door de onderzijde van het pancreas. In 

de kop is een goed afgrensbare hypodense laesie zichtbaar die 

past bij een cyste (C). In de paraduodenale fossa (*) en in het 

mesocolon (*) zijn veranderingen zichtbaar die passen bij een 

exsudatieve component van de pancreatitis.

A B

C
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Behandeling De behandeling is vooral ondersteunend en 

bestaat uit behandeling van de klachten, waarbij tevens 

wordt geprobeerd complicaties te voorkomen. De behan-

deling omvat pijnbestrijding (opiaten), bij braken een 

maagsonde, geen voedsel per os, intraveneus vocht, elek-

trolyten en glucose, op peil houden van het bloedvolume 

en bestrijden van shock, controleren van arteriële bloed-

gassen en pH, eventueel O
2
 geven of zelfs beademen, en zo 

nodig calcium (bij hypocalciëmie) en insuline (bij hyper-

glykemie) geven. Het nut van antibiotica bij een ernstige 

pancreatitis zonder geïnfecteerde necrose is omstreden 

door tegenstrijdige resultaten van de tot nu toe verrichte 

onderzoeken.

 De overgrote meerderheid van de patiënten geneest 

meestal binnen één à twee weken. Wanneer hervatten van 

orale voedselinname niet binnen enkele dagen mogelijk 

is, is enterale (via jejunumsonde) of parenterale voeding 

nodig. Endoscopisch onderzoek (ERCP) is geïndiceerd 

wanneer galstenen de oorzaak zijn van de pancreatitis. 

Bij de beoordeling van de ernst van de pancreatitis zijn 

verschillende criteria opgesteld, waaronder de imrie- en 

ranson-criteria. De ranson-criteria (tabel 17.18) zijn bruik-

baar om de ernst in te schatten na 48 uur. Men noemt 

een pancreatitis ernstig wanneer minstens drie van deze 

parameters aanwezig zijn. Naarmate dit aantal groter is, 

wordt de prognose slechter.

 Infectie (door translocatie van bacteriën uit het maag-

darmkanaal) treedt meestal pas na 7-10 dagen op. Tegen-

woordig is het meestal mogelijk om via endoscopische 

in de flanken en rond de navel (door intra-abdominale 

bloedingen) en ascites, en in de ernstigste gevallen respi-

ratoire insufficiëntie.

Diagnostiek Bij het vermoeden van een acute pancreatitis 

worden het serumamylase- en het serumlipasegehalte 

bepaald. In de eerste dagen van een acute pancreatitis zijn 

die waarden sterk verhoogd (meer dan vijfmaal de bo-

vengrens van normaal). Amylasewaarden kunnen echter 

ook verhoogd zijn zonder dat er sprake is van een acute 

ontsteking – bijvoorbeeld bij pseudocysten van het pan-

creas – alsmede door aandoeningen van andere organen 

(speekselklieren, hepatitis, darmafsluitingen). Bij ernstige 

vormen van acute pancreatitis ziet men ook hypoalbu-

minemie, hypocalciëmie, leukocytose, CRP-stijging en 

hyperglykemie. Bij de meeste patiënten met klinische 

verschijnselen van een acute pancreatitis is het pancreas 

vergroot (echografie, CT-scanning; figuur 17.40). Een 

buik overzichts- en thoraxfoto kunnen wijzen op uitge-

zette darmlissen en pleura-exsudaat. Gedifferentieerd 

moet worden met andere acute buikaandoeningen.

Complicaties Een acute pancreatitis kan aanzienlijke 

complicaties veroorzaken.

In en rond het pancreas:

 − flegmone (ontstoken weefselmassa in en rond het pan-

creas), necrose, abces, bloeding;

 − vetnecrose met haarden op peritoneum en omentum;

 − darmnecrose, intraperitoneale bloeding, peritonitis;

 − icterus door dichtdrukken van de ductus choledochus 

door het gezwollen pancreas, compressie van het duo-

denum;

 − na verloop van tijd kan een pseudocyste (een holte ge-

vuld met vocht en necrotische weefselrestanten zonder 

epitheelbekleding – vandaar pseudo) in het pancreas of 

in de omgeving ontstaan.

In andere organen:

 − pleura-exsudaat links, atelectase, respiratoire insuf-

ficiëntie;

 − hypotensie, shock, hypoxie;

 − acute nierinsufficiëntie;

 − hemorragische gastritis, ulcera;

 − diffuse intravasale stolling;

 − hypocalciëmie (meestal het gevolg van de hypoalbumi-

nemie), hyperglykemie;

 − vetnecrose van subcutaan vetweefsel.

Kernpunten

• De belangrijkste oorzaken van acute pancreatitis 

zijn alcoholgebruik en galstenen.

• Voor de diagnose acute pancreatitis is een verho-

ging van het serumamylase- en serumlipasegehalte 

obligaat.

Tabel 17.18  Ranson-criteria.

parameter alle oorzaken galsteen-
pancreatitis

opname

leeftijd > 55 jaar > 70 jaar

leukocyten > 16 × 109/l > 18 × 109/l

bloedglucose (niet-diabetici) > 11 mmol/l > 12 mmol/l 

LDH > 350 U/l > 400 U/l

ASAT > 250 U/l > 250 U/l

0-48 uur

Ht-afname > 10% > 10%

ureumstijging > 1 mmol/l > 0,4 mmol/l

calcium ongecorrigeerd < 2 mmol/l < 2 mmol/l

PO2 arterieel < 8 kPa niet meer mede-
bepalend

base deficit arterieel > 4 mmol/l > 5 mmol/l

vochtsekwestratie > 6 liter > 4 liter

0-2 factoren aanwezig: milde pancreatitis. 
> 2 factoren aanwezig: ernstige pancreatitis.
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oorzaken van acute pancreatitis kunnen wel aanleiding 

geven tot een chronische pancreatitis. Langdurige af-

vloedbelemmering in het pancreas door stenen in de 

ductus van Wirsung, een tumor, sclerose van de papil van 

Vater of fibrose van het pancreas met afsnoering van de 

ductus kan ook een chronische ontsteking veroorzaken. 

Mucoviscidose (zie verder) en sterke ijzerstapeling in het 

pancreas, zoals bij hemochromatose, en hypercalciëmie 

leiden eveneens tot destructie van pancreasweefsel met 

fibrose en pancreasinsufficiëntie. Of een pancreas divisum 

een (partiële) chronische pancreatitis kan veroorzaken is 

nog onduidelijk. Ten slotte komt atrofiëren met fibrose-

ring van het pancreas voor zonder bekende oorzaak. Deze 

idiopathische vorm veroorzaakt vaak pas klachten wan-

neer er een duidelijke insufficiëntie is ontstaan. De ver-

schijnselen zijn dan gewichtsverlies en steatorroe. Hierbij 

ontbreekt meestal pijn.

Klinische verschijnselen De belangrijkste klachten en be-

vindingen zijn pijn, gewichtsverlies, steatorroe, diabetes 

mellitus en geelzucht.

 Pijn staat doorgaans duidelijk op de voorgrond. Bij 

mucoviscidose en hemochromatose is er meestal geen 

pijn. Hoe meer pancreasweefsel verloren gaat en hoe 

duidelijker dus de pancreasinsufficiëntie wordt, des te 

minder wordt doorgaans de pijn. De pijn wordt meestal 

in het maagkuiltje aangegeven of bandvormig in de 

bovenbuik en straalt vaak naar de rug uit, of naar andere 

gedeelten van de buik. De patiënten zitten dikwijls voor-

overgebogen met opgetrokken knieën omdat de pijn in 

die houding het meest dragelijk is. De pijn kan vererge-

ren tijdens eten. Niet zelden raken patiënten verslaafd 

aan morfine omdat de aanhoudende pijn met dit middel 

wordt bestreden.

 Gewichtsverlies kan het gevolg zijn van steatorroe of 

diabetes mellitus, maar kan ook berusten op angst om te 

eten vanwege de toenemende pijn.

 Steatorroe wijst op ernstige destructie van pancreasweef-

sel. Pas wanneer nog slechts 10 tot 15% weefsel over is, 

ontstaat een pancreasinsufficiëntie met steatorroe, malab-

sorptie van cholesterol en vetoplosbare vitaminen en een 

verhoogde N-uitscheiding in de feces door onvoldoende 

technieken necrosectomie te verrichten. Wijzen koorts, 

een sterke leukocytose, positieve bloedkweken en an-

dere verschijnselen hierop, dan is chirurgische therapie 

nodig. Hierbij wordt al het necrotische weefsel van 

pancreas en omgeving verwijderd; zo nodig gebeurt dit 

enkele malen.

 Na verloop van tijd kunnen pseudocysten ontstaan. 

Grote pseudocysten kunnen, meestal na ongeveer zes 

weken, onder endosonografisch geleide punctie worden 

gedraineerd naar de maag of naar een darmlis.

Kernpunten

• Het nut van antibiotica bij een ernstige acute 

pancreatitis zonder geïnfecteerde necrose is om-

streden.

• Een ERCP is geïndiceerd wanneer galstenen de 

oorzaak lijken te zijn van een ernstige pancreatitis.

• Pseudocysten kunnen zowel bij een acute als bij 

een chronische pancreatitis ontstaan.

Casuïstiek 

• Een vrouw met acute pancreatitis

• Timing en keuze van interventie bij necrotiserende 

pancreatitis

• Necrotiserende pancreatitis als onverwachte com-

plicatie bij ernstig zieke patiënten

17.13.2   Chronische pancreatitis

Men spreekt van chronische pancreatitis wanneer er een 

voortschrijdende destructie bestaat van het exocriene 

pancreasweefsel door ontsteking en fibrosering, waarbij 

de afvoergangen op onregelmatige wijze vernauwd of 

verwijd raken. Vooral bij alcoholpancreatitis ontstaan er 

in de afvoergangen neerslagen van eiwitten die de duc-

tuli kunnen verstoppen en later kunnen verkalken. Ook 

andere oorzaken van chronische pancreatitis kunnen 

verkalkingen geven, zoals hyperparathyreoïdie en de he-

reditaire vorm. Rond de zenuwen in en om het pancreas 

kunnen ontstekingsinfiltraten aanwezig zijn die waar-

schijnlijk mede de oorzaak zijn van de pijn. Pseudocysten 

kunnen ontstaan. Het proces kan min of meer gelijkmatig 

verlopen of gekenmerkt worden door exacerbaties met 

episodes die op een acute pancreatitis lijken (chronische 

recidiverende pancreatitis).

 Op basis van afwijkingen bij MRCP/ERCP (figuur 17.41), 

endosonografie en CT-scanning kan de ernst van een 

chronische pancreatitis min of meer worden aangegeven.

Oorzaken en pathogenese Verreweg de belangrijkste oor-

zaak is overmatig alcoholgebruik. Galsteenziekte leidt 

niet tot een chronische pancreatitis. Sommige andere 

1 2 3

Figuur 17.41 ERCP-afwijkingen bij chronische pancreatitis.

1 Beginstadium: de ductus pancreaticus is niet of slechts matig 

uitgezet, de zijtakjes zijn matig uitgezet en onregelmatig. 

2 Matig ernstig: dilatatie en kaliberwisselingen van de ductus 

pancreaticus met cystische dilatatie, stenose of obstructie van 

de zijtakjes. 

3 Ernstige vorm: onregelmatige verwijding van de ductus (kra-

lensnoeraspect) met stenosen en cystische dilataties van de 

zijtakjes en ontstaan van pseudocysten.



Ziekten van maag, darm en pancreas 701

Behandeling Berust de ontsteking op langdurig overma-

tig alcoholgebruik, dan zijn intensieve pogingen om hier-

aan een eind te maken van groot belang. De behandeling 

van de pijn is een groot probleem. Aan krachtige analgeti-

ca, zoals morfinepreparaten, raken de patiënten verslaafd. 

Een coeliacusblokkade of een thoracale splanchnicotomie 

door middel van inspuiten van alcohol kan gedurende en-

kele weken tot maanden de pijn verlichten. Bestaat er een 

duidelijke obstructie van de ductus, dan kan het gestuwde 

deel van het pancreas gedraineerd worden door een ver-

binding met een darmlis. Pseudocysten groter dan enkele 

cm worden vaak gedraineerd; dit gebeurt tegenwoordig 

vooral endosonografisch. In zeer ernstige en hardnekkige 

gevallen worden soms subtotale of totale pancreasresec-

ties uitgevoerd. Langdurige icterus door compressie van 

de ductus choledochus vraagt een biliodigestieve anasto-

mose. Kalkhoudende stenen in de afvoergangen van het 

pancreas die obstructie veroorzaken kunnen endosco-

pisch worden verwijderd.

 De exocriene pancreasinsufficiëntie wordt behandeld 

met pancreasenzympreparaten. In dat geval mag de maag 

niet te veel zuur produceren. Hiervoor kan men een pro-

tonpompremmer geven. Geschikte pancreaspreparaten 

zijn pancreatinecapsules. De capsules of pellets worden 

tijdens de maaltijd ingenomen. De dosis is gewoonlijk 

1-3 capsules bij het ontbijt en bij de lunch, en het dubbele 

aantal bij het diner. Men moet beginnen met een hoge 

dosis; aanpassing van de dosis gebeurt op basis van de 

bepaling van de vetuitscheiding in de feces.

Prognose Wanneer een patiënt in geval van alcoholabu-

sus erin slaagt het drinken te staken, is de prognose niet 

slecht, hoewel bestrijding van de pijn langdurig proble-

men kan geven. Door substitutie met pancreasenzym-

preparaten is de behandeling van pancreasinsufficiëntie 

meestal geen groot probleem.

Kernpunten

• Bij chronische pancreatitis zijn de amylasespiegels 

in serum en urine normaal of laag-normaal.

• Exocriene pancreasinsufficiëntie is een veelvoorko-

mende manifestatie van mucoviscidose.

• Bij mucoviscidose kan het distaal intestinaal ob-

structiesyndroom optreden.

Casuïstiek 

• Een man met hevige buikpijn

• Een jongen met chronische hereditaire pancreatitis 

en nachtelijke buikpijn

• Erfelijke pancreatitis

eiwitvertering. Een slechte eiwitvertering kan op den 

duur onder andere een daling van het serumeiwitgehalte 

veroorzaken, in het bijzonder van albumine, met kans op 

het ontstaan van oedeem.

 Diabetes mellitus ontstaat doorgaans pas wanneer de 

chronische pancreatitis al enkele jaren bestaat en is het 

gevolg van destructie van de eilandjes van Langerhans.

 Icterus, meestal niet zeer uitgesproken, is het gevolg van 

het gedeeltelijk dichtdrukken van de ductus choledochus 

door het vergrote pancreas of door bindweefselschrompe-

ling rond de ductus.

 Bij lichamelijk onderzoek geeft de patiënt vaak pijn aan bij 

palpatie van de bovenbuik, en soms wordt een weerstand 

gevoeld.

Kernpunten

• De belangrijkste oorzaak van chronische pancreati-

tis is overmatig alcoholgebruik.

• De meest voorkomende verschijnselen van chro-

nische pancreatitis zijn pijn, gewichtsverlies en 

steatorroe.

Diagnose Wanneer op een buikoverzichtsfoto of op een 

echogram verkalkingen te zien zijn in de pancreasstreek, 

staat de diagnose wel vast (zie figuur 17.40a en b). Een 

MRCP of ERCP is in veel gevallen bewijzend op grond 

van afwijkingen aan de ductus pancreaticus en de zijtak-

ken (zie figuur 17.41). Ook wanneer bij echografie één of 

meer holten worden gezien, pleit dit sterk voor een chro-

nische pancreatitis.

 Is er een aanzienlijk verlies aan pancreasweefsel ont-

staan, dan zal dat steatorroe tot gevolg hebben; dit kan 

met een vetbalanstest worden gemeten. Serum- en urine-

amylasespiegels zijn meestal normaal, behalve bij acute 

exacerbaties.

 Het is doorgaans niet eenvoudig een chronische pan-

creatitis te onderscheiden van een pancreascarcinoom. Bij 

beide aandoeningen staat pijn op de voorgrond, terwijl 

rond een carcinoom in het pancreas een ontsteking aan-

wezig kan zijn.

Complicaties Er kunnen pseudocysten ontstaan die soms 

een obstructie veroorzaken van het duodenum (zie figuur 

17.40c). Compressie van de ductus choledochus door het 

gezwollen pancreas of door fibrotisch weefsel rond de 

distale ductus is niet ongewoon. Ascites komt minder 

vaak voor en is het gevolg van een pancreasfistel, meestal 

uitgaande van een pseudocyste. Het ascites kan in derge-

lijke gevallen veel lymfe bevatten en heeft een hoog amy-

lasegehalte. Bij een pancreasinsufficiëntie zal ook diabetes 

mellitus kunnen ontstaan. Patiënten lopen het risico 

verslaafd te raken aan morfinepreparaten die ter bestrij-

ding van de pijn worden gegeven.
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soortgelijke darmaandoening voor, die wel wordt aange-

duid met ‘meconiumileusequivalent’ of het distale intesti-

nale obstructiesyndroom. Dit betekent een partiële of totale 

obstructie van het darmkanaal door een ingedikte en on-

verteerde voedselmassa, meestal in het terminale ileum of 

colon ascendens. Vaak is die massa palpabel. Het syndroom 

komt voor bij 20 tot 40% van de patiënten met steatorroe. 

De obstructie kan min of meer acuut ontstaan, maar kan 

zich ook presenteren als een subacuut of chronisch beeld 

van aanvalsgewijze koliekachtige buikpijn. De obstructie 

kan worden voorkomen door een zo goed mogelijke be-

handeling van de pancreasinsufficiëntie. Behandeling kan 

plaatsvinden met oraal toegediend N-acetylcysteïne, dat de 

eiwitmatrix van de ingedikte voedselbrij afbreekt, en door 

klysma’s met het zeer hypertone gastrografine, waardoor 

water naar het colonlumen wordt aangezogen, hetgeen 

onder andere verdunning van de voedselbrij geeft.

 Levercirrose komt voor bij 5 tot 20% van de volwassen 

patiënten. Meestal is de leveraantasting niet diffuus maar 

focaal. Leverinsufficiëntie kan het gevolg zijn.

 Galstenen komen bij ongeveer een kwart van de patiën-

ten voor. Eén van de oorzaken is de steatorroe, waardoor 

grote hoeveelheden galzuren met de feces verloren gaan, 

de galzuurpool afneemt en de gal relatief minder galzu-

ren en meer cholesterol gaat bevatten en dus lithogeen 

wordt. Het galblaasvolume is vaak beduidend afgenomen 

en is soms teruggelopen tot ongeveer 1 ml of minder.

Diagnose en behandeling De diagnose kan worden ge-

steld door meting van het Cl-gehalte in zweet. Waarden 

boven 60 mmol/l bij kinderen zijn bewijzend. Serumamy-

lasewaarden zijn in ongeveer 25% van de gevallen ver-

hoogd. Vaak worden tekenen van galstuwing gevonden 

(onder andere hoge alkalischefosfatasewaarden en gam-

ma-GT). Voor het opsporen van de portale hypertensie is 

echodoppleronderzoek van belang.

 Over de behandeling van chronische pancreatitis werd 

reeds hierboven gesproken (zie behandeling van chroni-

sche pancreatitis, paragraaf 17.3.2).

Casuïstiek 

• Een neonatus met een dikke buik en braken

17.13.4   Cysteuze pancreastumoren

De meest voorkomende cysteuze pancreastumoren zijn 

het mucineus cystadenoom, het sereus cystadenoom en de 

intraductale papillaire mucineuze neoplasie (IPMN). Het 

onderscheid tussen deze laesies kan met behulp van CT-

scan, endo-echografie en cytologisch onderzoek worden 

gemaakt. Sommige van deze laesies hebben de potentie 

tot maligne degeneratie en dienen door middel van een 

resectie (whipple- of pylorussparende whipple-procedure) 

te worden verwijderd.

17.13.3   Mucoviscidose of cystische fibrose 

van het pancreas (zie ook paragraaf 

4.3.1 en 16.2)

Het klinische beeld van mucoviscidose (cystische fibrose) 

kan zeer uiteenlopend zijn. De presentatie is de laatste de-

cennia ook duidelijk veranderd. Voorheen betrof het vooral 

kleine kinderen, maar dankzij betere antibiotische thera-

pie is de prognose geleidelijk zo verbeterd dat nu ongeveer 

80% van de patiënten het twintigste levensjaar bereikt. Aan 

de ziekte ligt een stoornis in de Cl-secretie door het epi-

theel van onder ander luchtwegen, zweetklieren, darmepi-

theel, galgangen en pancreasductuli ten grondslag. De 

aandoening is de meest voorkomende autosomaal recessief 

erfelijke ziekte in de westerse landen, die bij ongeveer één 

op 3600 pasgeborenen voorkomt. Waarschijnlijk is meer 

dan 2% van de bevolking drager van het mutante gen. De 

ziekteverschijnselen zijn een gevolg van de productie van 

taai slijm waardoor afvoergangen verstopt raken. Op de 

voorgrond staan de respiratoire problemen die uiteindelijk 

de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Door slijmophoping in 

de luchtwegen ontstaan recidiverende infecties.

 Verschillende organen van de tractus digestivus kunnen 

in het ziekteproces betrokken zijn: het pancreas (in meer 

dan 90% van de gevallen), het darmkanaal, de lever en 

de galblaas. Door ingedikt secreet kunnen ductuli in het 

pancreas oblitereren en cysteus verwijden; hieraan ont-

leent de ziekte haar naam. Het achter de verstopte ductuli 

gelegen parenchym atrofieert en wordt vervangen door 

bindweefsel en vet. De eilandjes van Langerhans blijven 

aanvankelijk gespaard, maar gaan later ook voor een deel 

verloren. In de lever kunnen kleine galgangen eveneens 

verstopt raken, hetgeen gepaard gaat met cholangitis en 

pericholangitis, steatose en fibrose. Op den duur kan een 

cirrose ontstaan. De darmmucosa kan met een dikke laag 

taai slijm bedekt raken.

Klinische verschijnselen Longproblemen overheersen op 

den duur het klinische beeld. De slijmophopingen in de 

luchtwegen en de recidiverende infecties veroorzaken 

bronchiëctasieën en bronchopneumonieën en na verloop 

van tijd een cor pulmonale. Ook ontstaat niet zelden een 

pneumothorax.

 Pancreasinsufficiëntie is het gevolg van de destructie van 

het pancreasweefsel. Bij veel kinderen en bij de meeste 

volwassenen komen steatorroe en lage serumspiegels 

van vetoplosbare vitaminen voor en meestal ook een te 

geringe stijging van pancreaspolypeptide na een maaltijd. 

De behandeling van de insufficiëntie werd hiervoor al be-

schreven. De matige of slechte voedingstoestand van veel 

patiënten is onder andere het gevolg van een onvoldoende 

behandelde pancreasinsufficiëntie.

 Diabetes mellitus wordt bij 10 tot 20% van de volwassen 

patiënten gevonden.

 Bij de geboorte ziet men bij ongeveer 10% van de patiënt-

jes een meconiumileus. Bij de volwassen patiënten komt een 
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Diagnose Bij het vermoeden van een pancreascarcinoom 

wordt een CT-scan verricht (figuur 17.42).

Door een percutane of endosonografische punctie met een 

circa 0,7 mm dikke flexibele naald wordt onder echocon-

trole het verdachte gebied gepuncteerd en wordt materi-

aal verkregen voor cytologisch onderzoek. Is er een tumor 

aanwezig, dan levert het onderzoek niet altijd tumorcel-

len op, omdat het verkregen materiaal afkomstig kan zijn 

uit een ontsteking die het gezwel omgeeft.

 Endoscopische inspectie van het duodenum is nodig 

om doorgroei op te sporen.

Behandeling Alleen van resectie kan genezing worden 

verwacht. Meestal is er bij ontdekking van de tumor 

reeds sprake van ingroei en heeft resectie geen zin, ook al 

vanwege de niet te verwaarlozen operatiemortaliteit. Bij 

tumoren kleiner dan 2 à 3 cm en tumoren in de papil van 

Vater is de kans op een curatieve resectie het grootst. Bij 

een tumor in corpus of staart zal resectie van het distale 

pancreas worden uitgevoerd, bij een tumor in de kop of 

in de papil van Vater een resectie volgens Whipple (figuur 

17.43). Zo mogelijk wordt de operatie uitgevoerd met be-

houd van de distale maag en de pylorus, de zogenoemde 

pylorussparende whipple-procedure.

Kernpunt

• Bij een pancreascarcinoom bestaat er alleen een 

kans op genezing wanneer de tumor radicaal kan 

worden gereseceerd.

Casuïstiek 

• Cysteuze afwijkingen van het pancreas: inflamma-

toire pseudocyste of neoplasma

17.13.5   Pancreascarcinoom

Van de tumoren van de tractus digestivus komt het pancre-

ascarcinoom op de derde plaats. De laatste decennia is de 

frequentie toegenomen. De oorzaak is niet duidelijk, maar 

er wordt onder meer gedacht aan voedselcomponenten, 

roken, alcoholgebruik en chronische pancreatitis. Soms 

komt het carcinoom familiair voor. Het treft bijna altijd 

personen ouder dan 50 à 60 jaar en er is weinig verschil 

tussen mannen en vrouwen. Wanneer klachten ontstaan, is 

de tumor meestal al zo ver voortgeschreden dat curatieve 

behandeling niet meer mogelijk is. Minder dan 5 tot 10% 

komt in aanmerking voor resectie. De vijfjaarsoverleving 

is nog steeds minder dan 5%. De klachten en symptomen 

wisselen, afhankelijk van de lokalisatie. Icterus is meestal 

het eerste symptoom bij het pancreaskopcarcinoom, pijn 

bij een carcinoom in corpus of staart. In 60 tot 70% van de 

gevallen komt de tumor in de pancreaskop voor.

Klinische verschijnselen De belangrijkste symptomen zijn 

gewichtsverlies, pijn (meer bij corpustumoren) en icterus 

(vooral bij kopcarcinomen). De pijn is meestal gelokali-

seerd in epigastrio of links in de bovenbuik, straalt vaak 

uit naar de rug en vermindert soms in voorovergebogen 

houding. De icterus gaat vaak gepaard met jeuk. Ano-

rexie, misselijkheid, lusteloosheid, een opgeblazen gevoel 

in de buik en diarree komen ook nogal eens voor. Een du-

odenumobstructie is doorgaans een later verschijnsel en 

komt bij 10 tot 20% van de patiënten voor. Diabetes melli-

tus bij wat oudere personen die niet dik zijn en een blanco 

familieanamnese hebben, moet aan de mogelijkheid van 

dit carcinoom doen denken. Tromboflebitis migrans, vaak 

geassocieerd met pancreascarcinoom, is een veel zeldza-

mer verschijnsel.

 Het lichamelijk onderzoek is meestal negatief. De gal-

blaas kan vergroot en palpabel zijn door de galafvloed-

belemmering in de ductus choledochus (symptoom van 

Courvoisier).

Kernpunten

• Pijnloze icterus bij een patiënt ouder dan 50 jaar 

moet aan pancreaskopcarcinoom doen denken.

• Het meest voorkomende symptoom van een car-

cinoom in het corpus van de pancreas is pijn in 

epigastrio en in de rug.

• Het symptoom van Courvoisier is een uitgezette, 

palpabele galblaas, veroorzaakt door een distale 

choledochusobstructie.

Figuur 17.42 Computertomografie bij een patiënt met pan-

creascarcinoom. Een transversale opname door de pancreaskop 

toont een hypodense massa (M) die het merendeel van de kop 

inneemt. De nauwe relatie met de arteria mesenterica superior 

(pijl) suggereert dat de tumor waarschijnlijk niet resectabel is 

(foto: dr. M. van Leeuwen, UMC Utrecht).
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Kernpunten

• Bij pancreaslijden heeft magnetische resonan-

tiecholangiopancreatografie (MRCP) de plaats van 

diagnostische ERCP grotendeels overgenomen.

• Bij de palliatie van een inoperabel pancreaskop-

carcinoom speelt endoscopische plaatsing van een 

plastic of metalen stent in de ductus choledochus 

een belangrijke rol.

17.14  Hormoonproducerende tumoren

17.14.1   Carcinoïd en carcinoïdsyndroom

Een carcinoïd gaat uit van enterochroomaffiene cellen 

in het maag-darmkanaal (90%) of van soortgelijke cel-

len in andere organen, vooral in de bronchi (5 tot 10%). 

Deze tumoren veroorzaken vaak een karakteristiek syn-

droom, waarbij huidverschijnselen, darmstoornissen en 

hartafwijkingen op de voorgrond staan. Ze produceren 

verschillende stoffen die verantwoordelijk zijn voor deze 

verschijnselen, zoals serotonine, kininen, histamine en 

prostaglandinen. Niet al deze stoffen worden echter door 

elke tumor gesynthetiseerd. Ongeveer 1,5% van alle maag-

darmtumoren zijn carcinoïden en driekwart hiervan is 

gelokaliseerd in de dunne darm. Voorkeurslokalisaties 

zijn het ileum, de appendix en het rectum. Maaglokalisa-

ties komen meestal voor bij een atrofische gastritis.

 Het carcinoïdsyndroom komt in het algemeen alleen 

voor wanneer metastasen in de lever aanwezig zijn. Bo-

vengenoemde stoffen kunnen dan vanuit de lever in de 

grote circulatie komen. Dat is ook het geval met carcino-

iden die gelokaliseerd zijn in de bronchi. Bij lokalisaties 

Wanneer de tumor niet te reseceren is, zal bij vernau-

wing van de ductus choledochus een biliodigestieve 

anastomose kunnen worden aangelegd, bijvoorbeeld een 

choledochojejunostomie. Dit is alleen aan te bevelen bij 

patiënten van wie wordt verwacht dat zij nog langer dan 

een halfjaar zullen leven. Bij deze operatie wordt vaak ook 

een gastro-enterostomie gemaakt om latere problemen 

door ingroei in het duodenum te voorkomen. Is de levens-

verwachting minder dan 0,5 à 1 jaar, dan kan bij icterus 

de galafvloed beter worden hersteld door het inbrengen 

van een plastic galwegprothese langs endoscopische of 

percutane weg. Een nadeel hiervan is dat de prothese kan 

dichtslibben, waardoor een cholangitis kan ontstaan en 

vervanging nodig is. De duurdere metalen stents resulte-

ren in een grotere diameter van het stenotische traject in 

de ductus choledochus, waardoor de afvloed langer kan 

worden gegarandeerd. De jeuk zal bij verbetering van de 

galafvloed verdwijnen. De pijn moet krachtig worden 

behandeld; meestal zijn morfinepreparaten nodig. Bij 

epidurale toediening zijn lage doses nodig die de pijn 

voldoende bestrijden met weinig bijwerkingen. Inspuiten 

van de zenuwvezels in de plexus coeliacus met alcohol 

resulteert soms gedurende enkele maanden in een goede 

vermindering van de pijn. Chemotherapeutica zijn tot nu 

toe nog beperkt effectief. Chemotherapie moet dan ook 

bij voorkeur plaatsvinden in een onderzoekssetting.

Prognose De prognose is slecht; gemiddeld is de le-

vensduur na het stellen van de diagnose zes tot negen 

maanden. De vijfjaarsoverleving is te verwaarlozen. Het 

carcinoom van de papil van Vater heeft een iets betere 

prognose (vijfjaarsoverleving 10%).

carcinoom

Figuur 17.43 Resectie volgens Whipple. Het gearceerde gebied (linker figuur) geeft aan welke delen van maag, duodenum, pan-

creas en galwegen worden gereseceerd. De rechter figuur laat de reconstructie zien.
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wisselend en meestal niet indrukwekkend. Ter verminde-

ring van de soms ernstige diarree kan loperamide worden 

voorgeschreven. Somatostatineanaloga (octreotide) met 

verlengde werking en interferon hebben ook gunstige ef-

fecten op de diarree. Radioactief MIGB wordt tegenwoor-

dig ook gebruikt.

Kernpunten

• De voorkeurslokalisaties van carcinoïdtumoren zijn 

de appendix en het ileum.

• Een carcinoïdsyndroom ontstaat meestal pas na 

metastasering naar de lever.

• In de diagnostiek van carcinoïden speelt de bepa-

ling van 5-hydroxyindolazijnzuur in de urine een 

belangrijke rol.

Casuïstiek 

• Een 49-jarige vrouw met onbegrepen klachten van 

braken en diarree

17.14.2   Gastrinoom

Voor een bespreking van het gastrinoom zie paragraaf 

17.5.4.

17.14.3   Vipoom

Voor een bespreking van het vipoom zie paragraaf 17.9.

Kernpunten

• Een carcinoïd leidt in het algemeen pas tot het 

carcinoïdsyndroom wanneer er levermetastasen 

aanwezig zijn.

• De diarree bij het carcinoïdsyndroom kan worden 

behandeld met octreotide.

17.15  Aandoeningen van peritoneum en 
mesenterium

Het peritoneum is de endotheliale eencellagige bekleding 

van de buikorganen en buikwand. Het is een permea-

bele laag, waardoor kleine moleculen gemakkelijk uit 

de buikholte naar de bloedbaan en omgekeerd kunnen 

diffunderen. Grotere moleculen worden via lymfevaten 

onder het peritoneum opgenomen en getransporteerd. De 

grote oppervlakte van het peritoneum (geschat als over-

eenkomend met het huidoppervlak) maakt het bijzonder 

geschikt voor uitwisseling van verschillende stoffen. Hier-

van wordt gebruikgemaakt bij de peritoneale dialyse.

in het maag-darmkanaal worden de secretieproducten 

bij het passeren van de lever door de hepatocyten geïn-

activeerd. Carcinoïden in het rectum en in de appendix 

zouden minder vaak metastaseren. De primaire tumor is 

vaak klein. Metastasen op de darmwand, in mesenteriale 

lymfeklieren en in de lever kunnen daarentegen zeer 

groot worden.

 In en rond de metastasen ontstaat meestal veel fibro-

tisch materiaal dat de oorzaak kan zijn van obstructiever-

schijnselen. Ook ontstaat nogal eens fibrosering van het 

endocard van de rechterharthelft, vooral van de tricuspi-

dalis- en pulmonaliskleppen. Dit is het gevolg van hoge 

concentraties hormonen die de lever gepasseerd zijn en de 

rechterharthelft bereiken. De fibrosering kan leiden tot 

stenose en insufficiëntie van deze kleppen. Het is meestal 

een laat verschijnsel.

 Karakteristiek voor carcinoïden is hun vermogen om 

serotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) te produceren en 

uit te scheiden. Deze stof ontstaat door enzymatische om-

zetting van 5-hydroxytryptofaan, waarvan tryptofaan de 

moedersubstantie is. 5-HT kan zowel door enzymen in de 

tumor als daarbuiten worden omgezet in 5-hydroxyindol-

azijnzuur (5-HIAA) dat met de urine wordt uitgescheiden.

 Waarschijnlijk is serotonine de oorzaak van de hyper-

motiliteit van de darm, hetgeen een typisch kenmerk 

van het carcinoïdsyndroom kan zijn. Het gaat gepaard 

met darmkrampen, borborygmi, diarree en vaak ook 

met malabsorptie. Mogelijk veroorzaakt serotonine ook 

de constrictie van bronchioli en de astma-aanvallen die 

soms voorkomen. Serotonine is waarschijnlijk de oorzaak 

van proliferatie van bindweefsel in en rond de tumoren 

en daarbuiten. De vasodilatatie met de typische flush-

aanvallen, die zo kenmerkend zijn voor dit syndroom, 

worden waarschijnlijk veroorzaakt door bradykinine. 

Mogelijk spelen ook prostaglandinen een rol bij het ont-

staan van diarree en flushing. De aard en de hoeveelheden 

van bovengenoemde stoffen die door carcinoïden kunnen 

worden geproduceerd, verschillen aanzienlijk van patiënt 

tot patiënt. Dit verklaart waarom het syndroom zich op 

zo verschillende wijzen kan manifesteren en waarom niet 

alle kenmerken van het syndroom altijd aanwezig zijn.

 Zeer belangrijk bij de diagnostiek van gemetasta-

seerde carcinoïden is het bepalen van de uitscheiding van 

5-HIAA in de urine. Die is doorgaans hoger dan 60 mg 

per dag (circa 300 μmol; normaal < 10 mg of 50 μmol). Met 

MRI en CT-scanning kunnen deze intra-abdominaal of 

in de lever gelegen metastasen goed worden opgespoord. 

Soms lukt dit ook met behulp van een octreotidescan 

(somatostatineanaloog) of een MIBG-scan (MIBG is meta-

jodobenzylguanidine, een stof die lijkt op serotonine).

Behandeling Verwijdering van de tumor met zo veel 

mogelijk levermetastasen is nuttig, omdat daardoor de 

productie van de vele actieve tumormetabolieten, die 

verantwoordelijk zijn voor het syndroom, sterk kan afne-

men. De effecten van medicamenteuze therapie zijn zeer 
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Kernpunten

• Een SAAG van 11 g/l of hoger past bij portale hyper-

tensie.

• Bij een patiënt met levercirrose en een snel ver-

slechterde algemene toestand moet aan spontane 

bacteriële peritonitis worden gedacht.

17.15.2   Peritonitis

Peritonitis kan ontstaan door een bacteriële infectie – 

meestal door perforatie van een darm, soms hematogeen 

en soms via de tubae (onder andere Chlamydia-infecties) 

– op basis van irritatie door chemische stoffen (zoutzuur 

na een maagperforatie, gal door punctie van de lever of 

galwegen of na galwegchirurgie, talkpoeder na een ope-

ratie) of door een onbekende oorzaak (paroxismale poly-

serositis). Peritonitis kan gegeneraliseerd zijn of lokaal 

wanneer het proces wordt afgekapseld. Het veroorzaakt 

een exsudaat, hetgeen kan leiden tot verkleving van buik-

organen. Afgekapselde processen kunnen buikabcessen 

met pusophoping veroorzaken, vaak in het kleine bekken 

of onder het diafragma. Een lokale, maar vooral een gege-

neraliseerde peritonitis kan paralyse van de darm met een 

paralytische ileus met koorts tot gevolg hebben.

 Bij patiënten met een levercirrose en matige leverfunc-

tie komt soms spontaan een peritonitis voor, vooral wan-

neer er ook ascites is. De oorzaak is meestal een gramne-

gatieve sepsis. De verschijnselen van deze vorm van peri-

tonitis zijn vaak gering, maar de algemene toestand van 

de patiënt kan snel verslechteren. De koorts is wisselend. 

Soms gaat een en ander gepaard met koude rillingen. Bij 

17.15.1   Ascites (zie ook hoofdstuk 18)

Vochtophoping in de buikholte kan vele oorzaken heb-

ben. Men onderscheidt:

 − transsudaat: lichtgele vloeistof met een laag eiwitge-

halte (< 25 g/l) en weinig cellen, dat vooral ontstaat 

door portale hypertensie en hypoproteïnemie;

 − exsudaat: donkergele vloeistof, soms hemorragisch, 

met een hoger eiwitgehalte (> 25 g/l) en met ontste-

kings- of tumorcellen. Komt vooral voor bij ontstekin-

gen of tumoren in de buikholte.

De serum-ascites-albuminegradiënt (SAAG), dit is het 

verschil tussen de serumalbumine- en de ascitesalbumi-

neconcentratie, lijkt beter te differentiëren tussen ascites 

op basis van portale hypertensie en ascites op basis van 

andere oorzaken. Een SAAG van 11 g/l of hoger past bij 

portale hypertensie.

 Ascites manifesteert zich door opzetten van de buik. Bij 

percussie van de buik zijn de flanken mat en verplaatst 

de matheid zich bij liggingsveranderingen. Kleinere hoe-

veelheden ascitesvocht (< 1 liter) zijn niet door percussie, 

maar wel echografisch aan te tonen. De snelheid waarmee 

ascites ontstaat, de hoeveelheid en de oorzaak bepalen de 

mate van klachten als pijn en dyspnoe. Aftappen van wat 

vocht (meestal uitgevoerd halverwege de navel en de spina 

iliaca anterior superior links) kan informatie geven over 

de oorzaak van de ascites (bepaling eiwitgehalte, amylase, 

vetgehalte, kweken, cytologisch onderzoek). Laparoscopie 

biedt de mogelijkheid van inspectie van het buikvlies en 

het nemen van biopten (tumoren, tuberculeuze laesies). 

Tabel 17.19 geeft een overzicht van de oorzaken en de ken-

merken van ascites.

Tabel 17.19  Oorzaken en kenmerken van ascites.

oorzaak aard kenmerken

levercirrose transsudaat portale hypertensie, grote milt, 
hypoproteïnemie, leverfunctiestoornissen

pericarditis constrictiva en rechtsdecompensatie 
door klepvitia

transsudaat hoge centrale veneuze druk, perifeer oedeem, 
grote, vaak drukpijnlijke lever

syndroom van Budd-Chiari (v. hepatica-
obstructie)

transsudaat, soms exsudaat (door 
lymfelekkage?)

grote drukpijnlijke lever, meestal 
leverfunctiestoornissen

ernstige hypoproteïnemie transsudaat perifeer oedeem, vocht in pleuraholte

peritonitis tuberculosa exsudaat, veel lymfocyten soms weerstand(en) in buik, koorts, cachexie; 
laparoscopie verrichten

maligniteit exsudaat, soms hemorragisch soms weerstand(en) in buik, vergrote hobbelige 
lever, cachexie, soms koorts

acute pancreatitis exsudaat meestal ook pleura-exsudaat, hoog 
amylasegehalte

congenitale lymfangiëctasieën, lymfoom van 
lymfeklieren en andere oorzaken van obstructie 
met barsten van lymfevaten in buikholte

chyleuze ascites (melkachtig) bevat chylomicronen
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of colon. De buik raakt opgevuld met een grote massa 

slijmachtig materiaal.

Op het peritoneum komen ook regelmatig metastasen 

van carcinomen van het maag-darmkanaal voor.

Casuïstiek 

• Een 41-jarige man met sinds 1 jaar toenemende 

buikomvang en toch de laatste maanden 10 kg 

afgevallen

• Pseudomyxoma peritonei; een zeldzame tumor, te 

behandelen met cytoreductieve chirurgie en hyper-

therme intraperitoneale chemotherapie

• Primaire peritonitis in samenhang met streptokok-

ken-toxischeshocksyndroom na bovenstelucht-

weginfectie door Streptococcus pyogenes

17.15.4   Acute mesenteritis

Niet zelden worden bij kinderen die geopereerd worden 

in verband met het vermoeden van een acute appendicitis, 

gezwollen lymfeklieren gevonden in het mesenterium en 

een normale appendix. Het gaat hierbij nogal eens om een 

acute virusinfectie (adenovirus) of een infectie met Yersinia 

of Campylobacter.

Kernpunt

• Bij het geringste vermoeden van spontane bac-

teriële peritonitis bij een patiënt met levercirrose 

en ascites moet een diagnostische ascitespunctie 

worden uitgevoerd.

17.16  Enterale en parenterale voeding

Van oudsher worden door officiële instanties richtlijnen 

gegeven voor de dagelijkse behoefte aan calorieën en 

nutriënten voor een normale gezonde populatie. Het is 

van belang daarbij te bedenken dat deze richtlijnen niet 

opgaan voor patiënten met infectieziekten, traumata, 

aandoeningen van de tractus digestivus met malabsorp-

tie, patiënten met vergevorderde carcinomen of andere 

metabole ziekten. Deze patiënten hebben meestal een veel 

grotere en ook een andere voedingsbehoefte. Personen die 

minder nemen dan de aanbevolen dagelijkse behoefte, 

hoeven echter niet noodzakelijkerwijs ondervoed te zijn. 

Een individuele aanpassing speelt een grote rol in de voe-

dingskeuze. Het is dan ook van belang dat er een goede 

balans bestaat tussen de energieopname en het energie-

verbruik. Dat is de enige manier om een goed lichaamsge-

wicht op peil te houden.

de diagnostiek speelt de bepaling van het aantal leukocy-

ten in de ascites een belangrijke rol: boven 0,5 × 109/l moet 

men uitgaan van een bacteriële infectie. Er moet dan niet 

gewacht worden op de uitslag van asciteskweken.

 Aan een tuberculeuze peritonitis moet vooral worden 

gedacht bij immigranten, personen met een vroegere 

manifeste tuberculose en bij patiënten met een vermin-

derde immunologische afweer. Gewichtsverlies, moeheid, 

koorts, pijn, een opgezette buik met ascites en soms pa-

thologische weerstanden in de buik zijn de belangrijkste 

kenmerken. Op het peritoneum bevinden zich meestal 

witte tuberkels. Histologisch onderzoek van tuberkels 

(bijvoorbeeld verkregen door biopsieën tijdens laparosco-

pie) levert de diagnose het snelst.

 Familiaire Middellandse Zeekoorts of familial Mediter-

ranean fever (FMF) is een ziektebeeld dat ook gepaard gaat 

met peritonitis. Het komt vooral voor bij bewoners van 

landen rond de Middellandse Zee en hun afstammelin-

gen. De ziekte is recessief erfelijk en wordt gekenmerkt 

door recidiverende aanvallen van peritonitis met koorts, 

en soms ook van pleuritis en artritis. De peritonitis gaat 

gepaard met hevige pijn. Na enkele dagen nemen de 

klachten spontaan af en verdwijnen korte tijd later. De 

oorzaak is niet bekend. Colchicine verkleint de kans op 

nieuwe aanvallen sterk.

Kernpunten

• Familiaire Middellandse Zeekoorts kan worden 

behandeld met colchicine.

• Mesotheliomen van het peritoneum zijn geassoci-

eerd met blootstelling aan asbest.

Casuïstiek 

• Een meisje met subfebriele temperatuur en ascites

• Een vrouw met pijn in epigastrio 10 jaar na een 

mastectomie

• Spontane bacteriële peritonitis, een ernstige com-

plicatie van levercirrose

• Twee zwangere buitenlandse vrouwen met perito-

nitis tuberculosa

• Twee volwassen patiënten met pneumokokkenpe-

ritonitis

17.15.3   Tumoren van het peritoneum

Een mesothelioom komt vooral voor bij personen die 

gedurende lange tijd met asbest hebben gewerkt. Het is 

vooral gelokaliseerd in de pleura en minder vaak in het 

peritoneum.

 Het pseudomyxoma peritonei is een uitzaaiing van een 

slijmproducerend cystadenocarcinoom van het ovarium 
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Eiwitten
De eiwitsamenstelling van een dieet is doorgaans zeer 

wisselend. Meestal doet dat ook niet veel ter zake, zolang 

in elk geval de negen essentiële aminozuren (histidine, 

threonine, lysine, fenylalanine, leucine, isoleucine, valine, 

methionine en tryptofaan) die nodig zijn om aan de da-

gelijkse behoefte te voldoen en die het lichaam niet zelf 

kan maken, met het dieet worden opgenomen. De eiwit-

behoefte (100-120 g/dag) bestaat daarom uit twee compo-

nenten: eiwitten voor de energiebehoefte en essentiële 

aminozuren.

 Meestal wordt niet meer dan 20% van de dagelijkse 

energiebehoefte met eiwitten gevuld. Wanneer een be-

paald dieet onvoldoende calorieën bevat in de vorm van 

vetten of koolhydraten, zullen steeds meer endogene 

eiwitten worden gebruikt om aan de energiebehoefte te 

voldoen. Dit ziet men vooral bij infecties en traumata 

waarbij spieratrofie optreedt.

 Voor het bepalen van de energiebalans wordt nog vaak 

de stikstofbalans gemeten, die eigenlijk ook berust op de 

omvang van de eiwitinname. Om na te gaan of de N-stof-

wisseling in balans is, moeten de opname van eiwitten en 

de uitscheiding van N in urine en feces worden gemeten 

(deze bedraagt 1-1,5 g/dag).

Koolhydraten en vetten
Koolhydraten leveren veel energie en zijn een noodzake-

lijk onderdeel van een goed gebalanceerde en smakelijke 

voeding. Er is geen limiet aan de mogelijkheid om kool-

hydraten toe te dienen. Bovendien kunnen koolhydraten 

in hun geheel ook door vetten en eiwitten worden vervan-

gen. Ongeveer 10 tot 20 g wordt als onverteerbare koolhy-

draten opgenomen (oplosbare en onoplosbare vezels).

Casuïstiek 

• Metabole ontregeling na opnieuw beginnen met 

voeding: ‘refeeding’-syndroom; de centrale rol van 

fosfaat

17.16.1   Noodzakelijke nutriënten

Energiebehoefte
Het lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig 

om de normale stofwisselingsprocessen op gang te houden 

en een actieve groei te bevorderen. De dagelijkse caloriebe-

hoefte is behalve van de lichaamsactiviteit ook afhankelijk 

van het lichaamsgewicht, het basale metabolisme, de leef-

tijd, het geslacht en de omgevingstemperatuur.

 Een duidelijk syndroom met ondervoeding op de kin-

derleeftijd noemt men marasmus; bij volwassenen noemt 

men dit cachexie. Een volwassen man met een gewicht 

van 70 kg heeft onder basale omstandigheden ongeveer 

300 kJ (= 70 kcal) per uur nodig. Bij zware spierarbeid 

(houthakken) kan dit oplopen tot 2500 kJ (= 600 kcal) per 

uur. De lichaamsactiviteit bepaalt zo de grote variatie in 

de dagelijkse energiebehoefte.

 De belangrijkste caloriebronnen zijn koolhydraten, 

eiwitten en vetten. Koolhydraten en eiwitten leveren 4 

kcal/g, alcohol 7 kcal/g en vet ongeveer 9 kcal/g. De opna-

me van energie wordt uitgedrukt in kilocalorieën of kilo-

joules (kilocalorie × 4,18) per dag. De hoeveelheid energie 

die men in rusttoestand minimaal nodig heeft, kan voor 

gezonde personen worden uitgedrukt met de harris-

benedict-vergelijking. De vergelijking laat de volgende 

berekening voor de resting energy expenditure (REE) zien.

 − Voor mannen: kcal/24 uur = 66,473 + 13,7516 × gewicht 

(in kg) + 5,0033 × lengte (in cm) – 6,7550 × leeftijd (in 

jaren)

 − Voor vrouwen: kcal/24 uur = 655,0955 + 9,5634 × gewicht 

(in kg) + 1,8496 × lengte (in cm) – 4,6756 × leeftijd (in 

jaren)

Deze REE moet dan nog met een individuele activi-

teitsfactor (afhankelijk van leeftijd en geslacht) worden 

vermenigvuldigd om het totale energieverbruik (TEE) te 

berekenen (tabel 17.20).

Kernpunten

• Koolhydraten en eiwitten leveren 4 kcal/g, vet 

9 kcal/g.

• Op grond van geslacht, lichaamsgewicht, lengte en 

leeftijd kan iemands basale energieverbruik worden 

berekend.

• Het totale energieverbruik wordt berekend door 

het basale verbruik te vermenigvuldigen met een 

activiteitsfactor.

Tabel 17.20  Dagelijkse energiebehoefte.

leeftijd  (jr) REE (kcal/kg) activiteitsfactor TEE (kcal/kg)

man

11-14 32,0 1,70 55

15-18 26,7 1,67 45

19-25 24,7 1,67 40

25-50 22,8 1,60 37

≥ 51 19,8 1,50 30

vrouw

11-14 28,5 1,67 47

15-18 24,9 1,60 40

19-24 23,2 1,60 38

25-50 21,9 1,55 36

≥ 51 19,7 1,50 30
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Vetoplosbare vitaminen
De vitaminen A, D, E en K zijn noodzakelijk voor talrijke 

processen in ons lichaam. Een tekort aan deze vitaminen 

komt voor bij malabsorptie en cholestase.

Kernpunten

• De eiwitbehoefte bedraagt 100-120 gram per dag.

• De reële behoefte aan vet is beperkt tot essentiële 

vetzuren zoals linoleenzuur en arachidonzuur.

• De vetoplosbare vitaminen zijn vitamine A, D, E en K.

Vitamine A Vitamine A is belangrijk voor de celgroei en 

een goede opbouw van de mucosa en de huid, en is ook 

nodig voor een goede visus. Een hypervitaminose A is een 

serieus probleem, vooral door stapeling van deze vitamine 

in vetweefsel en in de lever. De vitamine bevindt zich in 

visolie en in talrijke groenten, meestal in de vorm van 

bètacaroteen dat kan worden omgezet in vitamine A met 

een efficiëntie van 50%. De normale behoefte is 800-1000 

IU/dag; bij parenterale voeding 2500 IU/dag.

Vitamine D Vitamine D is een essentiële vitamine die op 

alle leeftijden van groot belang is voor de calciumstofwis-

seling en de skeletopbouw. Hij wordt direct via de inname 

van melk en melkhoudende producten opgenomen in 

de vorm van vitamine D
2
 of D

3
. Vitamine D kan, door 

blootstelling aan ultraviolet licht, ook in de huid wor-

den gemaakt door omzetting van 7-dehydrocholesterol 

naar vitamine D
3
. Excessieve hoeveelheden vitamine D 

(in de grootte van 1000 tot 3000 IU/kg/d) zijn potentieel 

gevaarlijk en kunnen hypercalciëmie en botcomplicaties 

Vet is de belangrijkste energiebron en levert gemiddeld 

tweemaal zoveel energie als koolhydraten. De reële be-

hoefte aan vet is echter beperkt tot essentiële vetzuren zo-

als linoleenzuur en arachidonzuur – meervoudig onver-

zadigde vetzuren – die het lichaam niet zelf kan maken.

Water en elektrolyten
Dagelijks haalt men 700 ml tot 1 liter vocht uit normale 

voedingsproducten zoals fruit en groente. De rest moet 

rechtstreeks in de vorm van waterige oplossing worden 

gedronken. In totaal heeft een gezonde volwassen per-

soon 2 à 2,5 liter vocht per dag nodig. Dit is absoluut no-

dig voor het goed functioneren van het lichaam en vooral 

van de tractus digestivus. Door voldoende water kan er 

ook voldoende perspiratie plaatsvinden, waardoor ook de 

lichaamstemperatuur beter beheersbaar wordt. Ook voor 

de tractus digestivus is voldoende vochtinname belang-

rijk, omdat via speeksel en andere secreties in de tractus 

digestivus het voedsel beter verteerd en getransporteerd 

kan worden. Bovendien wordt ook obstipatie voorkomen, 

in het bijzonder bij oudere en bedlegerige patiënten.

 Zie tabel 17.21 voor de normale opnamebehoefte van 

mineralen.

 Natrium, kalium en chloor komen in grote hoeveel-

heden in normale voedingsproducten voor. Patiënten 

met gastro-intestinale aandoeningen hebben gewoonlijk 

100-200 mmol natrium per dag nodig; soms moet een 

extra hoeveelheid worden gegeven aan patiënten met een 

verhoogd verlies (ileostoma). Bij ernstige ondervoeding en 

bij decompensatio cordis moet niet meer dan 50-60 mmol 

per dag worden toegediend. Voor het op peil houden van 

de normale lichaamsvoorraad is 40-50 mmol kalium per 

dag nodig.

Tabel 17.21  Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid belangrijke mineralen bij volwassenen en symptomen van 
deficiënties. 

mineraal enteraal parenteraal deficiëntiesymptoom labtest

natrium 0,5-5 g 60-150 mmol hypovolemie urine-Na

kalium 2-5 g 60-100 mmol zwakte, paresthesieën, aritmie serum-K

magnesium 300-400 mg 5-15 mmol zwakte, tetanie, hypocalciëmie serum-Mg

calcium 800-1200 mg 5-15 mmol osteomalacie, tetanie, aritmie urine-, plasma-Ca

fosfor 800-1200 mg 20-60 mol zwakte, moeheid plasma-P

chroom 30-200 μg 10-20 μg neuropathie, glucose-intolerantie serum-Cr

koper 2 mg 0,3 mg anemie, leukopenie serum-Cu

jodium 150 μg 70-140 μg hypothyreoïdie, struma TSH

ijzer 10-15 mg 1-1,5 mg microcytaire anemie serum-Fe

mangaan 1,5 mg 0,2-0,8 mg hypocholesterolemie, dermatitis serum-Mn

zink 15 mg 2,5-4 mg groeivertraging, huidlaesies plasma-Zn
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worden verwijderd. De belangrijkste vitaminen worden 

in het kort genoemd en zijn samengevat in tabel 17.22.

Thiamine (vitamine B1  ) Thiamine is belangrijk als kataly-

sator van een aantal enzymen. Bij een deficiëntie kunnen er 

twee klinische syndromen ontstaan. De ‘natte’ beriberi met 

een high output decompensatio cordis waarbij perifere oede-

men op de voorgrond staan, en een metabole acidose. Een 

‘droge’ beriberi gaat meestal samen met een polyneuritis 

en het wernicke-korsakov-syndroom. Hierbij bestaat een 

symmetrische motorische en sensorische disfunctie van de 

vier extremiteiten, een psychose, een nystagmus gevolgd 

door een oftalmoplegie en een ataxie. De behandeling 

bestaat uit dagelijkse toediening van 20-50 mg thiamine-

hydrochloride oraal of intraveneus met goede voeding. De 

‘natte’ beriberi ontstaat meestal na langdurig overmatig 

alcoholgebruik en een zeer eenzijdig koolhydraatrijk di-

eet. Het geven van een glucose-infuus aan een patiënt met 

thiaminegebrek (bijvoorbeeld patiënten met ernstig alco-

holmisbruik) kan een melkzuuracidose uitlokken of een 

beginnend wernicke-korsakov-syndroom versterken.

Kernpunt

• Beriberi wordt veroorzaakt door vitamine B1-defi-

ciëntie.

Riboflavine (vitamine B2  ) Riboflavine is belangrijk voor 

de opbouw van nucleïnezuren en nucleotiden. Een defi-

ciëntie is zeldzaam en ontstaat door een deficiënt dieet. 

veroorzaken. Onder normale omstandigheden is 200 IU/

dag nodig; tijdens een zwangerschap loopt de behoefte op 

tot 400 IU/dag.

Vitamine E Een vitamine E-deficiëntie uit zich in stoor-

nissen in de hematopoëse en de opbouw van spier-, vaat- 

en centraal zenuwstelsel. Vitamine E is een belangrijke 

stof die in het lichaam ook werkzaam kan zijn als antioxi-

dant. Het bevindt zich in grote hoeveelheden in slaolie, 

vetten, margarines, fruit, groenten en graanproducten. Bij 

een hoge inname van meervoudig onverzadigde vetzuren 

kan zo veel vitamine E worden verbruikt dat er een defi-

ciëntie ontstaat. De dagelijkse behoefte ligt tussen de 8 en 

10 mg (alfatocoferol) per dag, maar loopt op tot 50 mg/dag 

bij parenterale voeding.

Vitamine K De vitamine K-familie komt overal in de na-

tuur voor. Een volwassen mens heeft 1 μg/kg/dag nodig 

om de aanmaak van de stollingsfactoren II (protrombine), 

VII, IX en X te stimuleren. Vitamine K wordt in ons li-

chaam opgenomen via de dagelijkse voeding, maar ook 

via extra aanmaak door de gastro-intestinale flora in het 

colon.

Wateroplosbare vitaminen
Er zijn veel soorten wateroplosbare vitaminen die alle als 

co-enzymen essentieel zijn voor de talrijke enzymfuncties 

in het lichaam. Bijna al deze vitaminen bevatten stikstof.

 Het is meestal niet gevaarlijk een overmaat van deze vi-

taminen in te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van vitami-

nepreparaten die ook voor het grote publiek beschikbaar 

zijn. Via de nier kan deze overmaat weer uit het lichaam 

Tabel 17.22  Behoefte aan vitaminen en symptomen van deficiënties.

vitamine dagelijkse behoefte referentiewaarde serum/
bloed

deficiënties symptomen

retinol (vitamine A) 800-1000 IU < 1000 μg/l < 1000 μg/l huidreacties, visusstoornissen

25-hydroxy-D 200 IU D 8-50 μg/l < 1,0 μg/l osteoporose, osteomalacie

1,25-dihydroxy-D 200 IU D 25-65 ng/l – osteoporose, osteomalacie

vitamine E 8-10 mg 70-200 μg/l < 50 μg/l anemie, spierzwakte

vitamine K 1 μg/kg factor II, VII, IX, X – stollingsstoornissen

thiamine 0,5 mg/1000 kcal; > 5 mg/kg TPN 25-75 μg/l < 2 μg/l ‘natte’ en ‘droge’ beriberi, 
Wernicke-Korsakov, psychose

riboflavine B2 > 1,2 mg/dag; > 3 TPN – – glossitis, stomatitis, dermatitis

plasma-vitamine B6 1,6-2,0 mg/dag >50 μg/l < 25 μg/l spierzwakte, anemie

foliumzuur 3 μg/kg; 0,5 mg/dag 
(in zwangerschap)

3-20 mg/l < 2,5 mg/l pancytopenie, megaloblastaire 
anemie, glossitis

vitamine B12 2,0 μg; > 3,0 TPN 200-900 ng/l < 120 ng/l megaloblastaire anemie

ascorbinezuur (vitamine C) 60 mg; > 100 mg (rokers en in 
zwangerschap)

4-15 mg/l <1 mg/l slijmvliesbloedingen, anemie
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Casuïstiek 

• Een 17-jarige vrouw met sedert een jaar bestaande 

buikpijnklachten, algehele zwakte en moeheid, 

vaginaal bloedverlies en multipele huiddefecten 

met slechte wondgenezing

• Gecombineerde strengziekte door vitamine-B12-

deficiëntie: eenvoudige diagnose, effectieve the-

rapie

• Blauwe plekken, uitvallende tanden en vermoeid-

heid bij een patiënte met schizofrenie

• Een man met de combinatie van droge en natte 

beriberi

17.16.2   Beoordeling van de voedingstoestand

Het is bij veel maag-darmaandoeningen belangrijk dat er 

gelet wordt op klinische tekenen van voedingsdeficiën-

ties. Men spreekt van cachexie wanneer bij het onderzoek 

sprake is van een ernstig ondervoede toestand met als 

symptomen een ingevallen gelaat, holle ogen, te royale 

huidplooien, spierverval en een sterk vermagerde buik 

(rimpels). Wanneer het vermoeden van ondervoeding 

bestaat, is het afnemen van een goede dieetanamnese 

noodzakelijk, waarbij ook navraag wordt gedaan naar het 

dagelijks alcoholgebruik (bij voorkeur uitgedrukt in gram 

alcohol per dag). Probeer tevens het normale gewicht en 

voorkomen (oude foto’s) vast te stellen.

 Bleekheid van huid en slijmvliezen kan op anemie 

wijzen. Inschatting van het gewicht bij een bepaalde 

lengte geeft een indicatie van overgewicht dan wel on-

dergewicht. Zo kan men ook een grove schatting maken 

van het subcutane vet door het meten van de dikte van 

de huidplooi aan de bovenarm. Het gewichtsverlies in 

de laatste zes maanden is een belangrijk anamnestisch 

gegeven. Voor het definitief vaststellen van bepaalde 

deficiënties zijn laboratoriumbepalingen noodzakelijk 

(tabel 17.23).

Symptomen zijn stomatitis, glossitis en dermatitis, en 

uiteindelijk ook een ernstige anemie.

Pyridoxine (vitamine B6  ) Pyridoxine doet dienst als 

cofactor bij de stofwisseling van aminozuren. Defi-

ciënties uiten zich in de vorm van spierzwakte en een 

microcytaire anemie. Extra vitamine B
6
 moet worden 

toegediend bij gebruik van het geneesmiddel isoniazide 

(bij tbc).

Foliumzuur Foliumzuur speelt samen met vitamine B
12

 

een belangrijke rol bij de myelinesynthese. Bij een defi-

ciëntie zijn de belangrijkste symptomen een megaloblas-

taire anemie en glossitis. Extra foliumzuur kan worden 

toegediend tijdens de zwangerschap (0,5 mg/dag). Het 

wordt tegenwoordig ook toegepast bij de preventie van 

vasculaire afwijkingen bij hyperhomocysteïnemie (zie 

paragraaf 21.3.4).

Vitamine B12 Vitamine B
12

 wordt na vertering in de maag 

afgesplitst van het voedsel en wordt vervolgens aan de 

R-proteïne uit het speeksel gebonden. Dit complex wordt 

weer gehydrolyseerd door trypsine. Vervolgens wordt 

vitamine B
12

 gebonden aan de intrinsic factor (IF) die uit 

de maag wordt afgescheiden tijdens het verteringsproces. 

Het vitamine-IF-complex bindt weer aan speciale recepto-

ren in het ileum, waar het geabsorbeerd kan worden. Te-

korten ontstaan bij het ontbreken van IF (maagresecties) 

of bij absorptieproblemen (na ileumresecties, bacteriële 

overgroei). De belangrijkste symptomen van een deficiën-

tie zijn een megaloblastaire anemie en een myelopathie, 

zich uitend in een gecombineerd strengsyndroom met 

sensorische en motorische uitval aan de extremiteiten. 

Vooral verlies van fibratiezin en evenwichtsstoornissen 

zijn opvallend. De behandeling van deficiënties bestaat 

uit toediening van 1000 μg vitamine B
12

 intramusculair 

per maand (of eenmaal per twee maanden, afhankelijk 

van de bloedspiegel).

Vitamine C Vitamine C is belangrijk als antioxidant en 

speelt ook een rol bij de hydroxylering van een aantal 

aminozuren in het proces van de eiwitsynthese. Bij een 

deficiëntie ziet men eerst een folliculaire hyperkeratose, 

daarna ontstaan bloedingen in huid, gewrichten en slijm-

vliezen (scheurbuik). Een deficiëntie kan worden voorko-

men door ten minste 10 mg/dag in te nemen. Meestal zijn 

bij ernstig zieke patiënten of bij TPN grotere hoeveelhe-

den nodig (> 100 mg/d).

Minerale elementen
De minerale elementen kunnen worden verdeeld in be-

langrijke mineralen, die we in grote hoeveelheden nodig 

hebben (natrium, kalium, magnesium, calcium en fosfor), 

en spoorelementen, die we slechts in een zeer kleine hoe-

veelheden nodig hebben. De belangrijkste zijn genoemd 

in tabel 17.21.

Tabel 17.23  Belangrijkste laboratoriumbepalingen 
voor het bepalen van de voedingsstatus.

hematologisch onderzoek:
 − hemoglobine
 − MCV
 − protrombinetijd
 − vitamine B12

 − foliumzuur

biochemisch onderzoek:
 − elektrolyten (Na+, K+, Cl–, HCO3–)
 − calcium en fosfaat
 − magnesium
 − ijzer en ijzerbindingscapaciteit
 − totaal eiwit en albumine
 − ureum en creatinine
 − triglyceriden en cholesterol
 − individuele vitaminen (afhankelijk van verder onderzoek)
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meer dan 60 à 90 mmol en ook hierop moet worden 

gelet.

 − Alcohol. Door het gebruik van veel alcohol, vooral in 

combinatie met het roken van sigaretten, neemt het ri-

sico op tumoren in mondholte, larynx, long, slokdarm 

en pancreas sterk toe. Ook het risico op borstcarcinoom 

is verhoogd. Men zou ernaar moeten streven gemid-

deld niet meer dan twee alcoholhoudende drankjes per 

dag te nuttigen (niet meer dan 30 à 40 g alcohol/dag).

 − Het nuttigen van een adequate hoeveelheid vocht. In de orde 

van 2 à 2,5 liter per dag.

 − Een adequate hoeveelheid mineralen, spoorelementen en calci-

um. Bij een inname van ten minste 800 mg calcium per 

dag is het in de regel niet nodig extra calciumtabletten 

of extra vitaminepreparaten te gebruiken.

Specifieke diëten en voedingen
Bij een aantal aandoeningen van de tractus digestivus 

kunnen dieetmaatregelen een belangrijke rol spelen. Voor 

zover van belang is dat in de verschillende paragrafen af-

zonderlijk aangegeven. Een bijzonder nuttig instrument 

voor het bepalen van de voedingsstatus is het afnemen 

van een adequate dieetanamnese, daarbij bij voorkeur 

bijgestaan door een diëtist(e). Is een patiënt niet in staat 

voldoende voeding per os tot zich te nemen, dan moet een 

alternatieve methode worden gezocht. Wanneer de func-

tie van de tractus digestivus in het algemeen niet gestoord 

is, moet men altijd eerst proberen het normale dieet met 

enterale voedingsproducten te suppleren. Lukt dat niet 

via de normale orale weg, dan kan tijdelijke toediening 

via een neus-maagsonde voordeel bieden. Bestaat er een 

langdurige indicatie (> 30 dagen) voor sondevoeding, dan 

kan men opteren voor het aanleggen van een percutane 

endoscopische gastrostomie (PEG). Een PEG is vooral 

geïndiceerd bij patiënten met chronische neurologische 

aandoeningen met slikstoornissen, en bij patiënten die 

een behandeling moeten ondergaan voor tumoren van de 

orofarynx (operatie en/of bestraling) waardoor orale voe-

ding tijdelijk niet mogelijk is. Via sonde of PEG kan door 

middel van een continu druppelinfuus een volwaardige 

enterale voeding aan de patiënt worden toegediend. Men 

gaat dan uit van een dagelijkse behoefte van 2000 à 2500 

kcal, eventueel aangevuld met extra eiwitten en koolhy-

draten bij patiënten in een matige voedingstoestand of 

met een ernstige koortsende ziekte.

 Patiënten met een aandoening van het maag-darmka-

naal verkeren nogal eens in een matige tot slechte voe-

dingstoestand. Niet alleen is het gewicht afgenomen, vaak 

is er ook sprake van een eiwittekort met een verminderde 

spiermassa. Een slechte voedingstoestand gaat gepaard 

met een negatieve N-balans, die zich uit in een vertraagde 

wondgenezing, verminderde immunologische afweer en 

een verhoogd risico op infectie en decubitus.

 Ondervoeding is het gevolg van drie factoren: gebrek 

aan eetlust, malabsorptie en een sterk verhoogde stofwis-

seling. Onvoldoende voedselopname door gebrek aan 

17.16.3   Dieetaanbevelingen

Experimenteel en epidemiologisch onderzoek heeft aan-

getoond dat dieetfactoren waarschijnlijk een belangrijke 

rol spelen bij het ontstaan en bij de preventie van hart- en 

vaatziekten en van kanker. Zo zijn er enkele voorbeelden 

van migrantenonderzoeken waaruit blijkt dat door over-

schakeling naar een overwegend westers dieet binnen 

een à twee generaties het risico op het ontstaan van onder 

andere coloncarcinoom sterk toeneemt. Veel research 

is tegenwoordig gericht op preventie van ziekten door 

een optimaal dieet. Hoewel de resultaten van een aantal 

van deze onderzoeken niet echt bewijzend zijn voor een 

preventief effect van het dieet, kunnen op grond hiervan 

toch wel aanbevelingen worden gedaan voor verstandige 

voeding wat betreft totale energie-inname, de inname van 

vet, natrium, alcohol en complexe koolhydraten, alsmede 

vezels.

Aanbevelingen voor een verstandige voeding
 − Vermindering van de totale energie-inname. Een belangrijke 

factor hierbij is het onder controle brengen van het 

overgewicht. Er is een duidelijke relatie aangetoond 

tussen overgewicht en het vóórkomen van carcinomen 

van uterus, galblaas, nier, maag, colon en mamma. Het 

is echter onbekend of gewichtsvermindering ook het 

risico op deze tumoren vermindert.

 − Een voeding rijk aan vezels met hoogcomplexe koolhydraten. 

Een dergelijke voeding speelt waarschijnlijk een be-

langrijke rol bij de preventie van het ontstaan van co-

loncarcinoom, terwijl er ook een preventief effect van 

uitgaat wat betreft het ontstaan van een aantal ziekten 

van de tractus digestivus, zoals appendicitis, diverticu-

litis, obstipatie en hemorroïden.

 − Verlaagde totale inname van vet in een dieet. Dit geldt zowel 

voor verzadigde als voor meervoudig onverzadigde 

vetten. In experimentele situaties stimuleren beide 

producten de tumorgroei. Een hoge totale vetinname 

lijkt ook een belangrijke factor bij het risico op borst-, 

colon- en prostaatcarcinoom. Vervanging van verza-

digd vet door meervoudig onverzadigde vetzuren en 

ook deels door mono-onverzadigd vet (olijfolie), als-

mede een verlaagde inname van cholesterol in het dieet 

(minder kaas, eieren), spelen een belangrijke rol bij de 

preventie van hart- en vaatziekten. Ook vervanging 

van onverzadigd vet van het ‘trans’-type door vet van 

het ‘cis’-type (onder andere natuurlijke zonnebloem- 

en olijfolie) is hierbij van belang.

 − NaCl, nitraat, nitriet en gerookt voedsel. In landen als China 

en Japan, waar veel voedsel wordt genuttigd met een 

verhoogd gehalte aan deze producten, bestaat een 

duidelijk verband met het ontstaan van slokdarm- en 

maagcarcinoom. Ook in landen met een verhoogd 

gehalte aan nitriet en nitraat in de voeding en in het 

drinkwater is dit verband waarschijnlijk (Colombia). 

De dagelijkse behoefte aan natrium in het dieet is niet 
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17.16.4   Enterale (sonde)voeding

Kunstvoeding voor enterale toediening is in talloze va-

riëteiten verkrijgbaar. De voeding is te verdelen in vier 

groepen.

1. Niet-gesplitste voedingsmengsels die zeer fijn geho-

mogeniseerd zijn. Deze kunnen onder andere vlees, 

groente en fruit bevatten.

2. Ongesplitste eiwitten uit melk of ei, maltosedextrine, 

sacharose en plantaardige oliën, waaronder linolzuur.

3. Gedeeltelijk gesplitste voedingsstoffen. Deze bevatten 

gedeeltelijk gehydrolyseerde fracties van bijvoorbeeld 

melkeiwitten als N-bron (oligopeptiden), maltose-

dextrine en plantaardige oliën (onder andere linol-

zuur, soms ook korteketenvetzuren).

4. Geheel of vrijwel geheel gesplitste voedingsstoffen, 

dus een mengsel van aminozuren, disachariden en mo-

nosachariden en gewoonlijk met weinig vet. Dit type 

kunstvoeding wordt aangeduid als elementair dieet 

(monomere voedingsproducten).

De meeste enterale voeding bevat ook lactose. In speciale 

situaties kan lactosevrije enterale voeding worden toege-

past. Voor het maken van een juiste keuze raadplege men 

een diëtist(e).

 Alle voedingsmengsels bevatten naast de ongesplitste 

of gedeeltelijk of volledig gesplitste eiwitten en kool-

hydraten meestal ook de andere essentiële nutriënten. 

Gewoonlijk is de samenstelling zodanig dat een dagdosis 

van 7535-8370 kJ (1800-2000 kcal) van deze mengsels de 

normale dagelijkse behoefte aan mineralen, spoorelemen-

ten en vitaminen dekt.

 De mengsels kunnen in opgeloste vorm zowel per os 

als via een maagsonde worden gegeven. Doorgaans zijn 

echter de smaak en de eentonigheid van deze voeding 

een beletsel om langdurig per os te worden gebruikt. 

Daarom worden de mengsels vaak via dunne, soepele 

maagsondes toegediend. Aan de populariteit van het 

elementaire dieet heeft de suggestieve naam ruimte-

vaartdieet bijgedragen en ook de vele gunstige berich-

ten die aanvankelijk over dit dieet werden verspreid. De 

ervaring heeft echter geleerd dat veel van deze gunstige 

resultaten slechts schijnbaar waren of met een een-

voudiger, minder elementair en veel minder kostbaar 

dieet eveneens konden worden verkregen. Aan een ele-

mentair dieet zijn ook belangrijke nadelen verbonden. 

De hoge osmolaliteit van de oplossing kan de oorzaak 

zijn van een trage maagontlediging met misselijkheid 

en soms braken, dumpingachtige klachten en diarree. 

Ook de hoge kosten zijn een belangrijk bezwaar. Ele-

mentaire diëten zijn op caloriebasis drie- tot viermaal 

duurder dan mengsels die zijn samengesteld uit onge-

splitste voedingsstoffen (polymere voedingsproducten). 

Parenterale voeding is weer twee- tot viermaal duurder 

dan een elementair dieet.

 Ook kunstvoeding met sojavezels wordt tegenwoordig 

eetlust is de meest voorkomende oorzaak. Koorts, infec-

ties, uitgebreide ontstekingen – bijvoorbeeld bij de ziekte 

van Crohn – en verwondingen gaan gepaard met een 

verhoogd verbruik van calorieën. Om aan de noodzake-

lijke energiebronnen te komen, worden de spiereiwitten 

afgebroken, waarbij een deel van de aminozuren wordt 

omgezet in glucose. Door de geringe koolhydraatreserves 

van het lichaam (150-200 g), voornamelijk leverglycogeen 

dat in ongeveer een halve dag wordt verbruikt, zullen bij 

vasten reeds na korte tijd eiwit en vet worden afgebroken. 

Het toedienen van 100-150 g glucose per dag kan dit pro-

ces in belangrijke mate tegengaan.

 Sommige patiënten met ernstige diarree en dreigende 

uitdroging en patiënten met een short-bowel-syndroom 

(met slechts 50-100 cm dunnedarmrest) kunnen hun 

vocht- en elektrolytenbalans niet goed op peil houden, 

terwijl ze nog wel in staat zijn voldoende eiwit en calo-

rieën op te nemen. Deze patiënten kunnen veel voordeel 

hebben van een orale rehydratievloeistof (ORS) die ge-

bruikmaakt van het zogenoemde gefaciliteerde glucose-

transport door middel van de natrium-glucose-cotrans-

porter, aanwezig in de borstelzoom van de dunne darm 

(tabel 17.24).

 Bij een goede samenstelling van de kunstvoeding kan 

zowel met enterale als met parenterale toediening bij 

katabole patiënten een positieve N-balans worden verkre-

gen. Wil men de ondervoeding van een patiënt bestrijden, 

dan zijn hiervoor 10.400-14.650 kJ (2500-3500 kcal) per 

dag nodig. Bij sterk katabole toestanden (infecties, abces-

sen) is de behoefte nog groter.

 Parenterale voeding komt alleen in aanmerking wan-

neer er duidelijke contra-indicaties zijn voor enterale 

voeding, (intestinale obstructies). Juist in verband met 

de complicaties die kunnen optreden tijdens parenterale 

voeding, is terughoudendheid geboden. Parenterale voe-

ding is bijvoorbeeld geïndiceerd bij hoge obstructies in 

het maag-darmkanaal en bij een te klein restant van de 

dunne darm.

Kernpunt

• Bij langdurige afhankelijkheid van sondevoeding 

moet een percutane endoscopische gastrostomie 

(PEG) worden overwogen.

Tabel 17.24  Orale rehydratievloeistof (ORS).

nutriënten hoeveelheid

natriumchloride 3,5 g (60 mmol)

natriumcitraat 2,9 g (30 mmol)

glucose 20 g (110 mmol)

water 1 liter



17

714  Interne geneeskunde

ontstaan. De vena cava superior heeft, in tegenstelling 

tot perifere venen, een wijde diameter en een sterke 

bloedstroom, zodat snel voldoende verdunning van de 

geconcentreerde oplossing zal ontstaan. Ook een onder-

huidse arterioveneuze fistel, meestal aangelegd in een 

onderarm, kan worden gebruikt.

 Het spreekt vanzelf dat alle essentiële nutriënten in 

voldoende hoeveelheid in de voedingsoplossingen aan-

wezig moeten zijn. Koolhydraten worden bij voorkeur 

toegediend in de vorm van glucoseoplossingen. Vetten 

worden geleverd door isotone emulsies van sojaolie (In-

tralipid). Ze zijn een uitstekende bron van het essentiële 

vetzuur linolzuur en bieden tevens veel calorieën in een 

betrekkelijk gering volume. Aminozuuroplossingen 

worden gebruikt als N-bron. De verschillende mineralen 

zoals Na, K, Ca, Mg, P enzovoort, kunnen in de gewenste 

hoeveelheden aan de glucose- en aminozuuroplossingen 

worden toegevoegd. Er bestaan ook vitaminepreparaten 

voor intraveneuze toediening, waarvan de samenstel-

ling overeenkomt met de dagelijkse behoefte. Indien 

langer dan twee weken uitsluitend parenterale voeding 

wordt gegeven, is toevoeging van spoorelementen aan de 

voedingsoplossingen noodzakelijk teneinde deficiënties 

ervan te voorkomen.

 Vooral aandoeningen op gastro-enterologisch gebied 

komen in aanmerking voor meestal kortdurende, maar 

soms levenslange voeding. Enkele indicaties zijn samen-

gevat in tabel 17.25.

Kernpunten

• Parenterale voeding kan alleen via een centrale 

vene of via een onderhuids aangelegde arteriove-

neuze fistel worden toegediend.

• Een door de diëtist afgenomen dieetanamnese is 

een belangrijk hulpmiddel bij het achterhalen van 

de oorzaak van ondergewicht en deficiënties.

• Wanneer langere tijd sondevoeding op de maag 

 nodig is, wordt tegenwoordig gekozen voor het endo-

scopisch aanleggen van een gastrostomiekatheter.

• De technieken voor totale parenterale voeding 

zijn sterk verbeterd, maar technische en metabole 

complicaties beperken de mogelijkheden.

veelvuldig aanbevolen. De korteketenvetzuren die hieruit 

na fermentatie ontstaan, stimuleren namelijk de darm-

mucosa. De gemiddelde patiënt zal dit echter niet speciaal 

nodig hebben, doordat de meeste standaard isotone poly-

mere voedingsproducten uitstekend in elke voedingsbe-

hoefte kunnen voorzien.

 Enterale kunstvoeding kan op verschillende wijzen 

worden toegediend. Indien de maag normaal func-

tioneert, kan worden gestart met toediening via een 

nasogastrische sonde. De toegangsweg via de neus kan 

slechts gedurende een korte periode worden gebruikt, 

maximaal vier tot zes weken. Wanneer de sondevoe-

ding langer wordt voortgezet, kan men kiezen voor 

een percutane gastrostomiekatheter. Deze kan endo-

scopisch, chirurgisch dan wel röntgenologisch worden 

ingebracht. Bij een patiënt met een gastroparese kan 

men via de percutane gastrostomiekatheter een dun-

nere katheter inbrengen tot in het duodenum. Nadeel 

is echter dat deze vaak dislokeert, waardoor herhaalde 

endoscopische plaatsing nodig is. Het verdient dan de 

voorkeur een percutane jejunostomie aan te leggen. 

Deze kan endoscopisch, radiologisch of chirurgisch 

worden aangelegd.

Kernpunten

• Orale rehydratievloeistof (ORS) bevat natrium, 

zouten en glucose.

• Elementaire kunstvoeding biedt meestal geen voor-

delen boven polymere voedingsproducten.

Casuïstiek 

• Routinematig gebruik van een maagsonde na een 

abdominale operatie niet zinvol

17.16.5   Parenterale voeding

Het intraveneus toedienen van de dagelijks benodigde 

voedingsstoffen heeft de laatste twintig jaar een grote 

vlucht genomen. Gunstige ervaringen met parenterale 

voeding bij de behandeling van uiteenlopende ziekte-

processen, maar ook min of meer ernstige complicaties 

ervan zijn waargenomen. Voor parenterale voeding 

komen in het algemeen patiënten in aanmerking die 

in een slechte voedingstoestand verkeren of die aan 

een langdurig ziekteproces lijden dat gepaard gaat 

met een grote weefselafbraak en bij wie om uiteenlo-

pende redenen voeding per os gedurende langere tijd 

onvoldoende, niet mogelijk of niet gewenst is. Voor het 

toedienen van parenterale voeding zijn perifeer gele-

gen venen niet geschikt, omdat door infusie van sterk 

geconcentreerde oplossingen snel tromboflebitis zal 

Tabel 17.25  Indicaties voor totale parenterale 
voeding in de gastro-enterologie.

malnutritie bij chronische darmontstekingen

preoperatief voor verbetering van de voedingsstatus

short-bowel-syndroom

chronische dunnedarmobstructie

therapie voor enterale fistels
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zorgd door een segmentale galgang (figuur 18.1). Volgens 

de functionele anatomie vormen de segmenten I-IV de 

linkerkwab en de segmenten V-VIII de rechterkwab.

 De lever wordt van arterieel bloed voorzien door de 

arteria hepatica, die meestal uit de truncus coeliacus ont-

springt. Regelmatig ontspringt de arterie naar de rech-

terleverkwab uit de arteria mesenterica superior. De vena 

portae voert het veneuze bloed van maag, darm en milt 

naar de lever. Het bloed verlaat de lever via drie venae he-

paticae; alleen het bloed van de lobus caudatus (segment 

I) stroomt via enkele kleine venen direct naar de vena cava 

inferior.

 De microanatomische eenheid van de lever is het lever-

lobje. Deze structuur wordt gemarkeerd door een porta-

driehoekje enerzijds en de venae centrales anderzijds. In 

een portadriehoekje liggen een takje van de arteria hepa-

tica, een takje van de vena portae en een of twee interlo-

bulaire galwegen. De levercellen liggen in platen met een 

dikte van één cel, die worden begrensd door sinusoïden 

waardoor het bloed van het portadriehoekje naar de vena 

Inleiding

Het spectrum van ziekten van lever en galwegen is voort-

durend in beweging. Wereldwijd dragen virale hepatitis, 

overmatig alcoholgebruik, parasieten en overvoeding in 

grote mate bij tot de burden of disease. Sommige aandoe-

ningen, zoals hepatitis B en C, zijn door middel van vacci-

natie of antivirale therapie steeds beter te voorkomen en/

of te bestrijden. Van andere ziekten, zoals steatohepatitis 

door overgewicht en het hepatocellulair carcinoom, stijgt 

de incidentie en blijft de behandeling moeizaam.

 Aanvankelijk zijn veel leverziekten zonder impone-

rende symptomen; meestal komen belangrijke problemen 

pas in het eindstadium voor, zoals ascites, varicesbloe-

ding, icterus of encefalopathie. Dan is niet alleen de lever-

functie verminderd, maar zijn er ook vaak ernstige stoor-

nissen in de stolling, nierfunctie, hersenfunctie en circu-

latie. De prognose van patiënten met levercirrose en een 

symptomatische complicatie zoals hierboven beschreven, 

is slecht: ongeveer 50% overlijdt binnen een jaar, tenzij 

etiologische therapie beschikbaar is of levertransplantatie 

kan worden uitgevoerd.

 Veel leverziekten veroorzaken symptomen in de huid, 

maar ook afwijkingen in longen, maag en darm komen 

regelmatig voor, naast veranderingen in de regulatie van 

de aanmaak van bloedcellen en hormonen. Voor de behan-

deling van patiënten met leverziekten is kennis van bijna 

alle deelgebieden van de interne geneeskunde van belang.

18.1  Anatomie en fysiologie

18.1.1   Anatomie

De lever is het grootste solide orgaan en weegt bij een vol-

wassene 1200-1500 g. De lever ligt in de rechterbovenbuik, 

wordt grotendeels bekleed met peritoneum viscerale en 

wordt in positie gehouden door een aantal ligamenten. 

Het ligamentum falciforme verbindt de lever met het 

diafragma en de voorste buikwand.

 De lever is opgebouwd uit acht segmenten die elk voor-

zien worden van bloed door een tak van de vena portae en 

de arteria hepatica en waarvan de galafvloed wordt ver-

Ziekten van lever en 
galwegen
H.L.A. Janssen en H.R. van Buuren
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Figuur 18.1 Segmentale anatomie van de lever. De segmen-

ten I-IV vormden de functionele linkerkwab, de segmenten 

V-VIII de rechterkwab. Het scheidingsvlak van de functionele 

rechter- en linkerkwab loopt door het galblaasbed. Het liga-

mentum falciforme scheidt de segmenten II en III van de rest 

van de lever.

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_18, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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Uiteindelijk komt de gal in de grote intrahepatische gal-

wegen, de rechter en de linker ductus hepaticus. Extrahe-

patisch vormen ze de ductus hepaticus communis, die na 

samenkomst met de ductus cysticus ductus choledochus 

heet. Vanuit de ductus choledochus stroomt de gal door 

de papil van Vater in het duodenum. Deze papil vormt 

de gemeenschappelijke uitmonding van de ductus chole-

dochus en de ductus pancreaticus. Rondom de papil van 

Vater bevindt zich de sfincter van Oddi (figuur 18.4).

Kernpunten

• De lever bestaat uit acht segmenten.

• De lever wordt van arterieel en veneus bloed voor-

zien.

• De belangrijkste functionele cellen zijn:

 − hepatocyten;

 − galwegepitheelcellen (cholangiocyten);

 − kupffer-cellen.

centralis vloeit. De gemiddelde afstand tussen de termina-

le vena portae en de vena centralis is 0,5 mm. In het lobje 

onderscheidt men pericentrale en periportale gebieden. 

Het periportale weefsel komt in contact met bloed dat rijk 

is aan zuurstof en voedselbestanddelen, terwijl de pericen-

trale levercellen zuurstofarm bloed krijgen (figuur 18.2).

 De sinusoïden worden voornamelijk gevormd door 

endotheelcellen, die in de lever fenestrae hebben. Via 

deze fenestrae is transport van plasma en kleine partikels 

zoals lipoproteïnen vanuit de bloedbaan naar de levercel 

mogelijk. De levercel heeft microvilli waarvan de toppen 

tot aan de sinusendotheelcel reiken. De ruimte tussen de 

levercellen en de sinuswandcellen is de ruimte van Disse. 

Gehecht aan endotheelcellen liggen in de sinusoïden ook 

kupffer-cellen, behorend tot het mononucleaire fagocy-

tensysteem. In de ruimte van Disse komen stellaatcellen 

voor die grote vetvacuolen hebben. Deze cellen slaan 

onder andere vitamine A op en bij levercelbeschadiging 

kunnen ze transformeren tot myofibroblasten, die col-

lageen en laminine uitscheiden en daardoor bijdragen aan 

fibrosevorming (figuur 18.3).

 Een normale lever bevat ongeveer 100 miljard hepato-

cyten. Het cytoplasma bevat verschillende gebruikelijke 

celorganellen: mitochondriën, een endoplasmatisch reti-

culum, lysosomen en een golgi-apparaat. Levercelspecifie-

ke structuren zijn glycogeenkorrels en de galcanaliculus, 

die gevormd wordt door twee aanliggende levercellen.

 Het galwegsysteem begint in de galcapillair, gevormd 

door de celmembraan van twee aan elkaar grenzende 

hepatocyten. Aan het einde van een celplaat gaat dit cani-

culaire systeem over in een galductulus. 

De ductulus is het kleinste galgangetje dat bekleed is 

met galwegepitheel. Vanuit de ductuli vloeit de gal in de 

interlobulaire galductus die in het portadriehoekje ligt. 
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Figuur 18.2 Microanatomie van de lever. Het leverlobje als 

functionele eenheid van de lever heeft als centrum een porta-

driehoekje met als afgrenzing drie venae centrales. Het takje van 

de arteria en vena portae verdeelt de functionele eenheid in drie 

zones met een hoge, middelmatige en lage toevoer van zuurstof.

Figuur 18.3 Ultrastructuur van de levercel en sinuswand. In de 

sinuswand bevinden zich twee celtypen: de endotheelcellen en 

de kupffer-cellen. De levercelmembraan bevat vele microvilli. 

De ruimte tussen de sinuswand en de levercel is de ruimte van 

Disse; hierin bevinden zich de stellaatcellen. De galcanaliculus 

wordt gevormd door twee aaneenliggende levercelmembranen.

Figuur 18.4 Anatomie van de extrahepatische galwegen.
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ren bereikt 10% het colon, waar deconjugatie en bacteriële 

transformatie tot de secundaire galzuren desoxycholzuur 

en lithocholzuur plaatsvindt. Secundaire galzuren wor-

den grotendeels weer geabsorbeerd in het colon. De pri-

maire en secundaire galzuren gaan met het portale bloed 

terug naar de lever, waar meer dan 90% in één passage 

wordt geëxtraheerd. In de levercel vindt opnieuw conju-

gatie plaats met glycine of taurine van die galzuren die in 

de darm door bacteriële omzetting gedeconjugeerd zijn. 

De enterohepatische kringloop van galzuren blijft intact 

door synthese in de lever van een hoeveelheid galzuren 

die gelijk is aan het verlies van secundaire galzuren met 

de feces (figuur 18.5).

Koolhydraatstofwisseling
De lever zorgt ervoor dat ondanks onregelmatige voedsel-

inname 24 uur per dag glucose beschikbaar is. Een half tot 

vijf uur na de maaltijd worden monosachariden in de darm 

opgenomen die via de vena portae de lever bereiken. De mo-

leculen die niet onmiddellijk worden verbruikt, ondergaan 

omzetting en worden aan elkaar gekoppeld met vorming 

van glycogeen. Dit glucosepolymeer wordt in de hepatocyt 

gestapeld. Als de periode van intestinale absorptie voorbij 

is, wordt het glycogeen in de lever weer afgebroken tot 

glucose om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Vasten 

gedurende meer dan twaalf uur put de leverglycogeenre-

serve uit, omdat het organisme (onder andere hersenen en 

erytrocyten) voortdurend een grote glucosebehoefte heeft. 

Bij uitputting van de glycogeenvoorraad moet een beroep 

worden gedaan op de gluco neogenese, een proces waarbij 

vooral vanuit aminozuren glucose wordt gevormd.

Eiwitstofwisseling
Aminozuren die na absorptie in de darm door de lever 

worden opgenomen of in de lever ontstaan door transa-

minering van ketonen, zijn de bouwstenen van de vele ei-

witten, waarvan een deel een structurele of enzymatische 

rol in de lever heeft en een ander deel in het bloed wordt 

uitgescheiden (albumine, stollingsfactoren). In de lever 

worden ook lichaamseiwitten afgebroken. Een deel van de 

ontstane aminozuren wordt weer gebruikt voor eiwitsyn-

these, een ander deel wordt gedesamineerd met vorming 

van ketozuren voor de gluconeogenese.

18.1.2   Fysiologie

Bloeddoorstroming van de lever
De bloedstroom door de lever is normaal 1200 à 1800 ml per 

minuut, waarvan 70% door de vena portae wordt verzorgd. 

De normale druk in de vena portae is 10 tot 14 mmHg; de 

druk in de vena hepatica is 4 tot 8 mmHg. Het drukverschil 

tussen vena portae en vena hepatica is 6 ± 2 mmHg.

Galsecretie
De galstroom vanuit een volwassen lever is 500 à 800 ml per 

24 uur. Hepatocyten produceren de canaliculaire gal (twee 

derde van de totale galproductie), die wordt aangevuld door 

de secretie van de galductuluscellen (ductulaire gal).

 Canaliculaire gal ontstaat door secretie van galzuren 

en elektrolyten; door osmose wordt water meegenomen. 

De belangrijkste organische stoffen in gal zijn galzuren, 

fosfolipiden, cholesterol en bilirubine in geconjugeerde 

vorm. Het niet in water oplosbare cholesterol wordt door 

galzuren en fosfolipiden in oplossing gehouden door 

vorming van micellen. Ductulaire gal is een vloeistof met 

voornamelijk elektrolyten (onder andere bicarbonaat). De 

elektrolytsamenstelling van de gal wordt in de galductuli 

ongeveer gelijk aan die van plasma, met uitzondering van 

een hogere bicarbonaatconcentratie.

 De gal vloeit gedurende het grootste deel van het et-

maal in de galblaas, enerzijds door een secretiedruk in de 

lever van 15 mmHg, anderzijds doordat de sfincter van 

Oddi voornamelijk gesloten is. In de galblaas wordt 80 

tot 90% van het volume van de levergal geabsorbeerd. Het 

galwegepitheel van de ductus hepaticus en de ductus cho-

ledochus heeft dezelfde functionele capaciteit, want na 

een cholecystectomie vindt hier absorptie van zout en wa-

ter plaats. Tijdens en enige tijd na de maaltijd is de sfinc-

ter van Oddi geopend en stroomt de gal in het duodenum. 

Het hormoon cholecystokinine, dat in het duodenum en 

jejunum vrijkomt onder invloed van vet en aminozuren 

uit de maaltijd, veroorzaakt relaxatie van de sfincter van 

Oddi en tevens contractie van de galblaas. De galblaasgal 

vloeit dan naar het duodenum. Na twintig minuten is de 

galblaas halfleeg en na een uur is de lediging volledig. 

Normaal is de druk in de ductus choledochus wat hoger 

dan die in het duodenum, die circa 10 mmHg bedraagt. In 

het gebied van de sfincter van Oddi bestaat een zone van 

circa 5 mm waar de druk 5 à 10 mmHg hoger is dan in de 

ductus choledochus. In die zone komen ritmische contrac-

ties voor die door cholecystokinine worden verminderd. 

Enterohepatische kringloop van galzuren
Galzuren zijn van cholesterol afgeleide moleculen. Pri-

mair in de lever gesynthetiseerde galzuren zijn cholzuur 

en chenodesoxycholzuur. Conjugatie met glycine of tau-

rine vindt plaats vóór actieve secretie in de galcanaliculus. 

Ongeveer 90% van de primaire galzuren wordt in de darm 

weer geabsorbeerd (in het jejunum door passieve diffusie, 

in het ileum door actief transport). Van de primaire galzu-

‘pool’: 6 mmol,
10 cycli/24 u

secretie gal:
60 mmol/24 u

passieve absorptie
jejunum

actieve absorptie
ileum

fecale uitscheiding
2%
1,2 mmol /24 u

90%

passieve absorptie colon
8% secundaire galzuren

synthese
levergalzuren
1,2 mmol/24 u

Figuur 18.5 Enterohepatische kringloop van galzuren.
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lever. Het niet door de lever opgenomen deel komt in de 

systemische circulatie en wordt via de nier uitgescheiden 

(figuur 18.6).

Ammoniak komt vrij bij het metabolisme van aminozu-

ren in de nier en in de dunnedarmwand, en tijdens spier-

activiteit (spieren nemen in rust ammoniak op). Daarnaast 

ontstaat veel ammoniak in de dikke darm door bacteriële 

omzetting van aminozuren. Ammoniak wordt door de 

levercel opgenomen en enzymatisch omgezet in ureum. 

Ureum wordt grotendeels met de urine uitgescheiden, 

maar een klein deel diffundeert van het bloed naar het 

darmlumen. In de darm vindt weer bacteriële splitsing 

plaats met vorming van ammoniak. Er is dus ook een 

enterohepatische kringloop van de stikstofverbindingen 

ammoniakureum (figuur 18.7).

Kernpunten

• De lever is de accu van het menselijk lichaam.

• De leverfysiologie omvat:

 − regulatie van de koolhydraat-, eiwit- en vetstof-

wisseling;

 − uitscheiding van gal;

 − ontgifting.

Vetstofwisseling
In de lever vindt de belangrijkste regulatie van de vet-

stofwisseling plaats. Chylomicronen, die in enterocyten 

worden gevormd en triglyceriden, fosfolipiden en choles-

terol uit de voeding bevatten, vinden via lymfe en bloed 

hun weg naar de lever. Vrije vetzuren, die in enterocyten 

en vetweefselcellen ontstaan, worden direct via het bloed 

naar de lever gevoerd. Triglyceriden worden in de lever 

gesplitst in glycerol en vrije vetzuren. Vrije vetzuren wor-

den via bètaoxidatie omgezet in fosfolipiden, maar vooral 

in acetyl-CoA. Vanuit acetyl-CoA vindt synthese plaats 

van vrije vetzuren en sterolen zoals cholesterol. Dagelijks 

wordt 600 à 900 mg cholesterol in de lever gesyntheti-

seerd (300 à 500 mg komt uit de voeding). Een deel hier-

van wordt in de gal uitgescheiden, een ander deel wordt 

omgezet in galzuren.

Opslag
De hepatocyten zijn een stapelplaats voor veel verbin-

dingen – zoals vitaminen D, E, K, B
12

 – en metalen – zoals 

ijzer en koper. De stellaatcellen slaan vitamine A op.

Ontgifting en klaring
De lever speelt een belangrijke rol in de detoxificatie en 

eliminatie van lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmid-

delen, plantenchemicaliën, voedseltoevoegingen en mi-

lieuverontreinigingen. Men onderscheidt in deze bioche-

mische processen fase 1-reacties, zoals oxidatie, reductie 

en deacetylatie, gekatalyseerd door het cytochroom P450-

systeem, en fase 2-reacties, zoals conjugatie met glucuron-

zuur, sulfaat of glutathion. Het cytochroom P450-systeem 

is een verzameling enzymen; in de lever zijn meer dan 

twintig verschillende P450-enzymen geïdentificeerd, 

waaronder CYP2E1 (ethanolmetabolisme) en CYP1A2 en 

CYP2C19 (geneesmiddelenmetabolisme). Er zijn geneti-

sche verschillen in de activiteit van cytochroomenzymen, 

waardoor zowel onvoldoende als toxische effecten van ge-

neesmiddelen kunnen worden verklaard. De enzymsyste-

men voor detoxificatie zijn normaal gesproken aanwezig 

voor klaring van endogene metabolieten zoals bilirubine 

en ammoniak.

 Bilirubine is een product van haem dat vrijkomt bij 

afbraak van hemoglobine in beenmerg of milt, of van 

cytochroom P450-enzymen in de lever (figuur 18.6). Bi-

lirubine is in bloed gebonden aan albumine. Het wordt 

opgenomen door de levercel en grotendeels geconjugeerd 

aan glucuronzuur. Via een actief transport (een enzym 

in de canaliculaire membraan van de levercel) wordt het 

bilirubinediglucuronide uitgescheiden in de gal. Hiermee 

is de ontgiftingsfunctie van de lever niet voltooid, omdat 

de door de lever uitgescheiden metabolieten een ente-

rohepatische kringloop kunnen ondergaan. In de darm 

vindt bacteriële deconjugatie en transformatie plaats tot 

urobilinogeen, dat grotendeels met de feces wordt uitge-

scheiden. Een klein deel wordt in de darm geabsorbeerd 

en met bloed uit de vena portae teruggevoerd naar de 

hemoglobine haem enzymen

bilirubine (500 μmmol /24 u)

geconjugeerd
bilirubine

urobilinogeen

urobilinogeen
(10 μmol)

urobilinogeen
(300 μmol)

Figuur 18.6 Het bilirubinemetabolisme en de enterohepati-

sche kringloop van bilirubineafbraakproducten.
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18.2.2   Laboratoriumonderzoek

Laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd om de vraag 

te beantwoorden: is er een ziekte van de lever of van 

de galwegen, en zo ja, hoe ernstig? Een tweede vraag 

betreft de oorzaak van de ziekte. Hieronder worden 

alleen tests besproken in het kader van de algemene 

diagnostiek.

Serumbilirubine
Het serumbilirubine ligt normaal tussen 5 en 17 μmol/l. Er 

is sprake van geelzucht bij een bilirubinegehalte boven de 

50 μmol/l. Bij gezonde personen is in het serum bilirubine 

in ongeconjugeerde vorm aanwezig. Bij hemolyse of bij 

een stoornis van de conjugatie is er een verhoogd onge-

conjugeerd bilirubinegehalte in het serum. Bij hepatitis 

en/of een galafvloedbelemmering (cholestase) bevat ook 

het bloed geconjugeerd bilirubine. De bepaling van het 

totale serumbilirubinegehalte is een belangrijke lever-

functietest.

Serumtransaminasen
De serumtransaminasen alanineaminotransferase (ALAT) 

respectievelijk aspartaataminotransferase (ASAT) komen 

rijkelijk voor in de lever, terwijl ASAT ook in spier-

weefsel voorkomt. Bij een levercelbeschadiging zijn de 

gehalten in het serum van beide enzymen verhoogd 

in relatie tot de mate van levercelverval. Bij een spier-

beschadiging (bijvoorbeeld ook bij een hartinfarct) is 

alleen de ASAT verhoogd. De mate van de transami-

nasestijging, de duur van de stijging en de onderlinge 

verhouding tussen ALAT en ASAT geven een indicatie 

over het type leverziekte (hepatitis, cholangitis/choles-

tase) en de etiologie van de hepatitis (alcohol- of auto-

immuunhepatitis). Een ALAT-verhoging > 1000 IU/l 

wijst op een ernstige hepatitis; als de enzymstijging 

slechts één à twee dagen duurt, is er meestal hypoxie 

in het spel. Normaal is de ALAT hoger dan de ASAT; 

ASAT-waarden die hoger zijn dan de ALAT-waarden 

komen vooral voor bij cirrose, in het bijzonder bij alco-

holische cirrose of auto-immuuncirrose.

Serumalkalische fosfatase en gamma-GT
Het enzym alkalische fosfatase wordt aangemaakt door 

hepatocyten, maar ook in botweefsel, dunne darm 

en placenta. Het enzym gammaglutamyltranspeptidase 

(gamma-GT) wordt voornamelijk door de hepatocyten 

geproduceerd. Bij cholestase is er een verhoging van 

het alkalische fosfatase en de gamma-GT; bij hepatocel-

lulaire beschadigingen kan de gamma-GT samen met 

de serumtransaminasen verhoogd zijn. Een dominante 

verhoging van de gamma-GT komt voor bij overmatig 

alcoholgebruik, bij gebruik van medicamenten die het 

levermetabolisme induceren, bij obesitas, diabetes en 

hyperthyreoïdie.

18.2  Onderzoek

18.2.1   Anamnese en lichamelijk onderzoek

Bij de anamnese wordt aandacht geschonken aan mogelij-

ke etiologische factoren voor leverziekten: toediening van 

bloed- of bloedproducten, verblijf in gebieden waar virale 

hepatitis en andere leverinfecties endemisch zijn, (intra-

veneus) drugsgebruik, alcoholgebruik (aantal glazen per 

week) en geneesmiddelengebruik.

 Bij het lichamelijk onderzoek ligt de patiënt geheel 

horizontaal uitgestrekt. De grootte van de lever wordt be-

paald door het vaststellen van de ondergrens door palpa-

tie en van de bovengrens door percussie. Bij gezonden is 

de lever meestal niet palpabel. Is dat wel het geval, dan is 

de onderrand van de lever normaliter regelmatig en glad, 

terwijl de voorzijde glad en elastisch van consistentie is; 

palpatie is normaliter niet of nauwelijks pijnlijk.

 Afwijkende bevindingen kunnen het best in een schets-

tekening worden vastgelegd. Variaties betreffende de 

vorm van de lever (grote, tot in het kleine bekken reikende 

rechterkwab, of linkerkwab reikend tot in de miltregio) 

wijzen meestal op een leververgroting (hepatomegalie). 

Een hobbelig oppervlak of een zeer vaste consistentie is 

sterk verdacht voor cirrose en/of een tumor. Geelzucht 

(icterus) en andere tekenen van leverinsufficiëntie (spider 

naevi, erythema palmare, gynaecomastie, testisatrofie, 

foetor hepaticus en flapping tremor), van portale hyper-

tensie (splenomegalie, ascites en buikwandvarices) en 

van cholestase (krabeffecten, xanthelasmata en palpabele 

galblaas) moeten altijd worden onderzocht.

70 mmol NH3

ureum 

370 mmol NH3

50 mmol
NH3

20 mmol NH3

250 mmol
NH3

120 mmol
NH3

Figuur 18.7 De belangrijkste lichaamsbronnen van ammoniak 

en de enterohepatische kringloop van ammoniakstikstof.
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Galstenen zijn sterk echogeen en liggen in het laagste 

gebied van de galblaas. Grote stenen tonen door terug-

kaatsing van ultrageluid een echovrije schaduwzone. De 

sensitiviteit van echografie bij de detectie van galstenen 

in de galblaas is meer dan 95% (bij choledochusstenen is 

dit percentage veel lager). Galblaaspoliepen zijn evenals 

galstenen echogeen, maar hebben geen ‘slagschaduw’ en 

hebben een constante plaats bij houdingsverandering. 

Een verdikking van de galblaaswand past bij cholecysti-

tis, maar kan ook worden waargenomen bij ascites, acute 

hepatitis, hypoalbuminemie of een hartinsufficiëntie. 

Een irregulaire verdikking van de galblaaswand wijst 

op galblaaskanker. Bij obstructie onder het niveau van 

de inmonding van de ductus cysticus (bijvoorbeeld door 

een tumor van de distale galwegen of pancreas) zijn de 

galblaas en de ductus choledochus verwijd. Bij een extra-

hepatische obstructie boven de inmonding van de ductus 

cysticus is de diameter van de ductus choledochus nor-

maal en is de galblaas leeg, maar zijn de galwegen in de 

lever verwijd.

 Echografie met contrast, bestaande uit zeer kleine 

luchtbelletjes, heeft een grote diagnostische waarde bij 

de karakterisering van levertumoren. Gezien de con-

tinue registratie van de beelden en het ontbreken van 

contrasttoxiciteit, heeft de contrastechografie een extra 

voordeel op CT en MRI, waar slechts enkele beelden van 

de verschillende fasen worden vastgelegd. De meeste 

levertumoren tonen karakteristieke aankleuringspatro-

nen. Maligne tumoren vertonen typisch een contrastwash-

out in de late fase.

 Echografisch onderzoek van de lever is pijnloos, 

goedkoop, zonder stralingsbelasting en kan aan bed 

uitgevoerd worden. Al deze elementen hebben tot 

gevolg dat echografie een belangrijke plaats inneemt 

in het diagnostisch arsenaal van de internist en MDL-

arts. Zij kunnen in feite reeds in de spreekkamer het 

lichamelijk onderzoek van de buik optimaliseren. In 

meerdere Nederlandse ziekenhuizen worden abdomi-

nale echografieën reeds door internisten en MDL-artsen 

verricht.

Computertomografie
De CT-scan benadert een driedimensionale weergave van 

de lever en de omringende organen. Bij CT heeft de lever 

een dichtheid die ongeveer gelijk is aan die van de milt 

en de nieren. Een geringere dichtheid wordt gezien bij 

steatose, een grotere bij hemochromatose. Het oplossend 

vermogen van een CT-scan kan aanzienlijk worden ver-

hoogd door gelijktijdige intraveneuze toediening van een 

contrastmiddel. Achtereenvolgens kunnen de arteriële, 

portale en veneuze fase bestudeerd worden (vergelijkbaar 

met contrastechografisch onderzoek). Deze zogenoemde 

Serumalbumine en protrombinetijd
Serumeiwitten zijn een belangrijke maat voor de le-

verfunctie. Het serumalbumine moet worden bepaald in 

combinatie met een bepaling van stollingsfactoren in 

plasma (protrombinetijd, INR). Het serumalbuminegehalte 

is normaal 36-53 g/l. Het serumalbumine is lager bij een 

langer bestaande ernstige leverziekte, maar er is een groot 

aantal andere oorzaken van hypoalbuminemie. Een ver-

laagd serumalbumine met verlaagde stollingsfactoren 

wijst in de richting van een leverinsufficiëntie. Bij een laag 

serumalbumine met normale stollingsfactoren moet naar 

andere oorzaken worden gezocht.

Casuïstiek 

• Geïsoleerde stijging van de serumactiviteit van 

aspartaataminotransferase bij een jonge patiënt 

zonder symptomen: macro-AST

18.2.3   Morfologisch onderzoek

Echografie
Echografie is een belangrijk morfologisch onderzoek 

bij patiënten met ziekten van lever of galwegen. Met 

echografie kunnen de grootte en contouren van de lever 

worden beoordeeld, en ook het leverparenchym zelf. 

Normaliter is de grootste dimensie van de lever 12 à 15 

cm. De contouren zijn glad. Het leverparenchym heeft 

een gelijkmatige echoreflectie. De vena portae en de bi-

furcatie zijn goed zichtbaar. De richting en de snelheid 

van de portale flow kunnen met behulp van doppleron-

derzoek worden bepaald. De drie venae hepaticae en hun 

uitmonding in de vena cava inferior kunnen eveneens 

worden beoordeeld. De grootte van de milt (normaal 

kleiner dan 11 à 12 cm) kan worden bepaald. Normaal is in 

nuchtere toestand de galblaas onder de lever herkenbaar 

als een echovrij gebied, met een dunne, scherp begrensde 

wand. De beide ductus hepatici en de ductus hepaticus 

communis met een diameter van 5 à 8 mm zijn eveneens 

zichtbaar. De ductus choledochus is niet altijd volledig in 

beeld te brengen.

 Afwijkende bevindingen betreffen de grootte van de 

lever, de contouren van de lever (hobbelig oppervlak), dif-

fuse afwijkingen van het parenchym (bijvoorbeeld steato-

se), en focale afwijkingen in het parenchym (zoals cysten, 

tumoren, abcessen, verkalkingen, maar ook focale stea-

tose), in de portale vaten (trombus), in de venae hepaticae 

(dilatatie, trombose) en in de intrahepatische galwegen 

(dilatatie). Echografie kan tevens met grote betrouwbaar-

heid informatie geven over de aanwezigheid van ascites 

en collaterale venen tussen de portale en de systemische 

circulatie (figuur 18.8).
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ligheid voor het opsporen van verwijde intrahepatische 

galwegen, afwijkingen van de levervaten en geeft tevens 

informatie over het pancreas. Nadelen van het onderzoek 

zijn de stralingsbelasting en het gebruik van nefro-

toxisch, jodiumhoudend contrastmiddel.

dynamische CT-scan is van belang bij de diagnostiek 

van ruimte-innemende processen, vooral van tumoren 

zoals hemangioom, leveradenoom, focale nodulaire hy-

perplasie, hepatocellulair carcinoom en levermetastasen 

(figuur 18.9). De CT-scan heeft eveneens een hoge gevoe-

Figuur 18.8 Echografie is betrouwbaar bij de diagnostiek van cirrose en ascites (a), van collaterale venen tussen de portale en de syste-

mische circulatie (b) en van galstenen (c). Met deze techniek spoort men frequent ruimte-innemende processen op (d), maar de moge-

lijkheden tot differentiatie hiervan zijn beperkt.

Figuur 18.9 De CT-scan is van belang bij de differentiële diagnostiek van ruimte-innemende processen in de lever, zoals cysten (a), 

maar vooral van benigne tumoren zoals hemangioom, leveradenoom, focale nodulaire hyperplasie, en maligne tumoren (b) zoals 

hepatocellulair carcinoom en levermetastasen.
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niet-invasieve MRCP (zie hiervoor). PTC en ERCP zijn 

tegenwoordig derhalve met name therapeutische ingre-

pen geworden, waarbij galwegstenen kunnen worden 

verwijderd of stents worden geplaatst. Complicaties van 

percutane cholangiografie zijn intraperitoneale bloe-

ding en gallekkage met gallige peritonitis. Complicaties 

van endoscopische cholangiografie zijn pancreatitis en 

cholangitis. Het is van belang telkens individueel maat-

regelen te nemen om complicaties van deze invasieve 

onderzoeken tot een minimum te beperken. Tijdens 

of direct na het onderzoek moet een beslissing worden 

genomen over de noodzaak tot interventie, zoals papil-

lotomie, tijdelijke drainage van de galwegen en/of anti-

biotische therapie.

Leverscintigrafie
De leverscan met radioactief technetium (opname door de 

kupffer-cellen) is een maat voor de functie van het mono-

nucleaire fagocytensysteem van de lever en kan afwijkend 

zijn bij alcoholische cirrose en bij ruimte-innemende 

processen. Een scan met radioactief gelabeld HIDA, een 

tracer die in competitie met bilirubine wordt geklaard, 

geeft informatie over de hepatocellulaire opname en uit-

scheiding in de galwegen. Vulling van de galblaas sluit 

een acute cholecystitis uit.

Positronemissietomografie (PET)
De PET-scan is een veelbelovende, niet-invasieve beeld-

vormende techniek die het mogelijk maakt uiteenlopende 

pathofysiologische processen in vivo te registreren en te 

kwantificeren. Meestal wordt gebruikgemaakt van het 

radioactieve glucoseanalogon fludeoxyglucose (FDG). FDG 

wordt, evenals glucose, door de cel opgenomen maar kan 

niet verder worden gemetaboliseerd. Voordeel van een 

PET-scan is dat het zowel maligne processen als infectieuze 

en inflammatoire aandoeningen zichtbaar kan maken. Er is 

een duidelijke rol voor de PET-scan weggelegd bij het aan-

tonen van levermetastasen van het colorectale carcinoom 

en mogelijk ook voor detectie van het cholangiocarcinoom.

Magnetische resonantie imaging (MRI)
MRI heeft vergelijkbare of zelfs meer mogelijkheden dan 

CT. Lokale expertise en patiëntenpopulatie bepalen vaak 

welke methode (CT of MRI) de voorkeur heeft (figuur 

18.10). Bij MRI wordt gebruikgemaakt van een zeer sterk 

magneetveld en radiogolven om scans te maken van het 

lichaam. Een MRI-scan bestaat uit vele sequenties; se-

quenties kunnen onder andere T
1
-gewogen (vocht is don-

ker) of T
2
-gewogen (vocht is wit) zijn. Bovendien kan men 

het signaal uit specifieke weefsels selectief onderdrukken 

(bijvoorbeeld vetweefsel door vetsuppressie) of selectief 

juist visualiseren (bijvoorbeeld water in galwegen zoals 

bij magnetische resonantiecholangiopancreatografie, 

MRCP; figuur 18.10a). De MRCP is tegenwoordig het 

belangrijkste onderzoek om een verfijnde afbeelding van 

de galwegen te maken. Men kan ook gebruikmaken van 

MRI-contrastmiddelen. De niet-specifieke contrastmid-

delen (bijvoorbeeld gadolinium) hebben een werking die 

vergelijkbaar is met die van de jodiumhoudende contrast-

middelen die bij CT-onderzoek worden gebruikt, maar 

ze zijn niet nefrotoxisch. De specifieke contrastmiddelen 

worden opgenomen door de kupffer-cellen en helpen bij 

de diagnostiek van primaire levertumoren (onder andere 

hepatocellulair carcinoom) en metastasen (figuur 18.10b). 

De contrast-MRI is in de laatste jaren zodanig geopti-

maliseerd dat puncties van leverhaarden slechts nog in 

beperkte mate verricht worden.

Cholangiografie
Cholangiografie is het röntgenologisch onderzoek van 

de galwegen (ductus hepatici, ductus choledochus en 

galblaas) na het inbrengen van een röntgencontrastmid-

del. Het contrast wordt direct in de galwegen gebracht 

via een endoscopische canule door de papil van Vater 

(endoscopische retrograde cholangiopancreatografie, 

ERCP) (figuur 18.11), of door percutaan aanprikken van 

de intrahepatische galwegen (percutane transhepati-

sche cholangiografie, PTC). Voor diagnostisch onder-

zoek zijn PTC en ERCP grotendeels vervangen door de 

Figuur 18.10 a Magnetische resonantiecholangiopancreatografie (MRCP) laat een dominante galwegstenose zien ter hoogte van de 

leverhilus, met een vermoeden van een cholangiocarcinoom bij een patiënt met primaire scleroserende cholangitis. 

b MRI met contrast van een patiënt met – bij CT-onderzoek – enkele ronde afwijkingen in de lever, waarbij het verschil tussen cysten 

en metastasen niet duidelijk was. 

c Bij MRI met contrast is er een irregulaire ringvormige aankleuring van de metastasen, terwijl de cysten sterk aankleuren (met dank 

aan dr. S.M. Hussain, radioloog, Erasmus MC,  Rotterdam).
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Bij een focale laesie moet de leverbiopsie, samen met een 

leverpunctie voor cytologisch onderzoek, worden uitge-

voerd onder volledige echografische of laparoscopische 

controle. Bij een gestoorde hemostase (protrombinetijd 

meer dan 3 à 4 seconden verlengd, of trombocytenaantal 

minder dan 60.000) zijn speciale technieken geïndiceerd 

ter preventie van bloeding (bijvoorbeeld pluggen van het 

biopsiekanaal, een biopsie onder laparoscopische controle 

of een leverbiopsie via transjugulaire canulatie van de 

vena hepaticae).

Leverbiopsie
De morfologische diagnostiek van leverziekten wordt 

vaak afgesloten met een leverbiopsie. Bij het vermoeden 

van een diffuse leverziekte kan meestal worden volstaan 

met een zogenoemde blinde leverbiopsie. Hierbij wordt – 

na sedatie, leverlokalisatie en lokale verdoving – een spe-

ciale naald via de achtste of negende intercostale ruimte 

midaxillair in de lever gebracht en wordt een pijpje le-

verweefsel uitgesneden (figuur 18.12). Bij voorkeur dient 

de plaats van biopteren echografisch te worden bepaald. 

Figuur 18.11 Bij endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) wordt via een endoscopische canule door de papil van 

Vater direct contrast in de galwegen c.q. ductus pancreaticus gebracht. 

a Normaal galwegsysteem. 

b Afwijkend galwegsysteem met stenosen en dilataties, karakteristiek voor primaire scleroserende cholangitis.

Figuur 18.12 a Leverbiopsie volgens de tru-cut-methode.

b Laparoscopische leverbiopsie.

BA
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  Intermezzo 18.1 

Fibroscan

Opsporing van personen met actieve fibrosevorming 

is klinisch van groot belang en is een belangrijke 

reden voor het uitvoeren van een leverbiopsie. In de 

huidige geneeskunde blijft de leverbiopsie een lastig 

onderzoek. Niet alleen is deze invasieve procedure nog 

steeds verantwoordelijk voor angst, pijn, morbiditeit 

en sporadisch mortaliteit, ook de classificatie van 

fibrose op basis van een leverbiopt is onbetrouwbaar 

bij de gebruikelijke grootte van 15 à 25 mm.

 Ter inschatting van de mate van fibrose kan even-

eens gebruikgemaakt worden van de fibroscan. Deze 

nieuwe, niet-invasieve techniek meet de snelheid 

waarmee laagfrequente, elastische golven zich voort-

planten door de lever. De snelheid van voortplanting 

door het leverweefsel is een maat voor de ernst van 

de fibrose. De fibroscanmethode is accuraat in het 

onderscheiden van cirrose ten opzichte van geringe tot 

matige fibrose; het onderscheiden van verschillende 

milde graden van fibrose is nog moeizaam, waardoor 

dit onderzoek tot op heden inferieur is ten opzichte 

van de klassieke leverbiopsie. De fibroscanmeting is 

zonder bijwerkingen, snel, goedkoop en kan daardoor 

regelmatig worden herhaald.

Het verkregen leverpijpje wordt onderworpen aan his-

tologisch onderzoek ter beoordeling van de architectuur 

van de lever, alsmede van de mate van fibrose, ontsteking 

en celnecrose (figuur 18.13). Het histologisch onderzoek 

kan uiteraard ook gegevens verstrekken over de etiologie 

van de ziekte. Additioneel onderzoek, hetzij immuun-

histochemisch (virale eiwitten), hetzij biochemisch (ijzer, 

koper, porfyrinegehalte) of bacteriologisch, kan bijdragen 

aan het bepalen van de etiologie.

Potentiële complicaties van een leverbiopsie zijn vaso-

vagale collaps, pneumothorax, bloeding in lever, buik, 

thorax of thoraxwand, intrahepatische arterioveneuze 

fistel, hemobilie of gallige peritonitis na perforatie van de 

galblaas. Bij goede voorlichting en voorbereiding van de 

patiënt en bij gebruik van een correcte techniek komen 

ernstige complicaties in minder dan 0,1% van de gevallen 

voor.

Figuur 18.13 Een leverbiopt geeft informatie over de mate van fibrose, levercelverval en type ontsteking, alsmede aanwijzingen 

voor of bewijs van de etiologie van de leverziekte. 

a Normale lever met portadriehoekje. 

b Lever met ernstige fibrosebanden en nodulaire afronding van leverparenchym (cirrose).

BA
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Hepatitis wordt vaak onderscheiden in een acute en een 

chronische vorm. Een acute hepatitis is aannemelijk 

wanneer een leverziekte ontstaat ten gevolge van een 

virusinfectie, geneesmiddelentoxiciteit of hypoxie bij 

een tevoren gezond individu. Een acute hepatitis kan 

zonder geelzucht (anicterisch) verlopen of gepaard gaan 

met icterus. Wanneer een acute hepatitis zo ernstig is dat 

encefalopathie ontstaat, spreekt men van een fulminante 

hepatitis.

 Er is sprake van een chronische hepatitis bij het voort-

duren van de leverontsteking gedurende een periode 

langer dan zes maanden. Chronische hepatitis komt 

meestal voor bij persisterende virusinfecties en bij auto-

immuunhepatitis. Chronische hepatitis leidt frequent tot 

fibrose en levercelregeneratie en er ontwikkelt zich een 

levercirrose indien de oorzaak persisteert of recidiveert. In 

het laatste geval ontstaat een hepatitisexacerbatie bij een 

chronische hepatitis, zoals kan voorkomen bij alcoholabu-

sus en virale hepatitis. Persisterend levercelverval bij een 

cirrose leidt meestal tot leverinsufficiëntie. De snelheid 

waarmee een chronische hepatitis in een cirrose overgaat 

of waarmee een cirrose gecompliceerd wordt door leverin-

sufficiëntie, hangt af van de activiteit van de hepatitis. De 

hepatitisactiviteit is gering wanneer het serumgehalte aan 

Gastroscopie
Bij patiënten met levercirrose dient een gastroscopie uit-

gevoerd te worden ter opsporing van slokdarmvarices of 

hypertensieve gastropathie in het kader van portale hy-

pertensie (figuur 18.14).

18.3  Pathofysiologische syndromen

Bij de diagnostiek en classificatie van leverziekten kan 

een onderscheid gemaakt worden in etiologisch, func-

tioneel en morfologisch onderzoek. In de praktijk is het 

niet wenselijk of noodzakelijk om bij elke patiënt alle 

etiologische factoren volledig te analyseren. De basis 

voor de diagnostiek is de anamnese, het lichamelijk 

onderzoek, een aantal eenvoudige laboratoriumonder-

zoeken en echografie, waarmee in principe binnen 24 

uur kan worden vastgesteld of er sprake is van een of 

meer van de volgende pathofysiologische syndromen: 

hepatitis, cholestase, cirrose of leverinsufficiëntie (tabel 

18.1). Op grond van een beperkte differentiële diagnose 

kan dan worden bepaald welk aanvullend etiologisch 

en morfologisch onderzoek (echografie, computerto-

mografie, cholangiografie, leverbiopsie) moet worden 

verricht.

Kernpunt

• Leverdiagnostiek:

 − bepaal eerst type en ernst van de leverziekte 

(binnen 24 uur).

18.3.1   Hepatitis

Hepatitis betekent letterlijk ontsteking van de lever. 

Vaak is er echter geen sprake van een ontsteking, maar 

van afsterven of veranderingen van levercellen. Kenmer-

kend voor hepatitis (zie tabel 18.1) is de verhoging van het 

serumgehalte aan alanineaminotransferase (ALAT) en 

aspartaataminotransferase (ASAT). Ook het melkzuurde-

hydrogenase LDH is verhoogd door het vrijkomen in de 

bloedbaan van het iso-enzym type 5 (type 1 en 2 zijn vooral 

aanwezig in hartspier en erytrocyten).

Figuur 18.14 Slokdarmvarices graad IV; aanwezigheid van red 

spots.

Tabel 18.1  Kenmerken van de grote pathologische syndromen in de hepatologie.

hepatitis cholestase cirrose leverinsufficiëntie

anamnese, lichamelijk onderzoek jeuk, krabeffecten leverconsistentie vast-hard spider naevi

biochemie ALAT ↑
ASAT ↑

alkalische fosfatase ↑
gamma-GT ↑

bilirubine ↑
albumine ↓
protrombine ↓

echografie portale flow ↓
hobbelige contouren
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Intrahepatische cholestase
Intrahepatische cholestase is het gevolg van een stoornis 

op het niveau van de hepatocyt, de galcanaliculus of de 

kleine of middelgrote intrahepatische galductuli. Het on-

derscheid met extrahepatische cholestase kan doorgaans 

gemaakt worden met echografisch onderzoek of MRCP. 

Karakterisering van intrahepatische cholestase (tabel 18.2) 

kan plaatsvinden op grond van klinische en laboratori-

umgegevens in combinatie met histologisch onderzoek.

Kernpunt

• Diagnostiek bij cholestase:

 − lokaliseer de plaats van de obstructie: van 

 levercel tot papil.

Icterus
Icterus (geelzucht) is een vaak voorkomend symptoom 

bij cholestatische leveraandoeningen, maar er zijn ook 

enkele niet-hepatobiliaire oorzaken. Icterus ontstaat wan-

neer bij verhoging van de bloedspiegel van bilirubine de 

oogsclerae en daarna de huid zichtbaar geel worden. Een 

verhoging van het serumbilirubine kan het gevolg zijn van 

een verhoogd aanbod van bilirubine (hemolyse), van een 

hepatocellulaire stoornis in opname, conjugatie of excre-

tie van bilirubine, of van een afvloedbelemmering van gal 

(tabel 18.3). Bij de diagnostiek van geelzucht, en vooral bij 

de indeling in prehepatische, hepatische of posthepatische 

geelzucht, werd jarenlang gebruikgemaakt van de ratio 

bilirubine-geconjugeerd bilirubine in het serum, in com-

binatie met het vóórkomen van urobilinogeen of geconju-

geerd bilirubine in de urine. Tegenwoordig worden deze 

metingen nauwelijks meer verricht, maar wordt op basis 

van anamnese, lichamelijk onderzoek en oriënterend labo-

ratoriumonderzoek met meting van het totaal bilirubine 

vastgesteld of er sprake is van hepatitis, cholestase, cirrose 

of leverinsufficiëntie. Tegelijkertijd kunnen anamnesti-

sche gegevens, zoals pijn, koorts, risicofactoren voor virale 

hepatitis en alcohol- en geneesmiddelengebruik, bijdra-

gen tot het vaststellen van de oorzaak van de icterus.

ALAT minder dan tweemaal verhoogd is, matig bij twee- 

tot vijfmaal, ernstig bij vijf- tot tienmaal en zeer ernstig 

bij een ALAT-verhoging van meer dan tienmaal.

Kernpunten

• Een acute hepatitis is meestal passagère.

• Bij chronische hepatitis bestaat er een risico op 

cirrosevorming.

18.3.2   Cholestase

Cholestase is het syndroom van een verminderde of ge-

heel opgeheven galproductie of galafvloed. Kenmerk van 

cholestase (zie tabel 18.1) is een verhoging in het serum van 

het alkalische fosfatase- en gamma-GT-gehalte. Jeuk komt 

vaak voor. Bij toenemende cholestase ontstaan geelzucht 

met ontkleurde ontlasting (steatorroe) en vermagering. 

Langdurige cholestase leidt vaak tot een verhoging van het 

serumcholesterol en tot subcutane vetophoping, vooral bij 

de oogleden (xanthelasma) (figuur 18.15).Steatorroe ver-

oorzaakt een deficiëntie van de vetoplosbare vitaminen A, 

D, E en K. Vitamine K-deficiëntie leidt tot verlaging van de 

vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren (verlenging van 

de protrombinetijd) en soms tot onderhuidse bloedingen. 

Nachtblindheid door vitamine A-tekort en osteomalacie 

door vitamine-D-tekort komen zelden voor. Cholestase is 

van extrahepatische of intrahepatische origine.

Extrahepatische cholestase
Bij extrahepatische cholestase bestaat er een obstructie 

van de grote galwegen buiten de lever. De belangrijkste 

oorzaken zijn weergegeven in tabel 18.2. Pijn en koorts 

bij cholestase wijzen op een met galstenen geassocieerde 

infectie, tenzij een andere oorzaak bewezen is. Een pal-

pabele of echografisch vergrote galblaas lokaliseert de 

obstructie in de ductus cysticus of in de ductus choledo-

chus (distaal van de inmonding van de ductus cysticus). 

Verwijding van de intrahepatische galwegen wijst meestal 

op een extrahepatische obstructie.

Figuur 18.15 Xanthelasmata ter hoogte van beide oogleden.

Tabel 18.2  Frequente oorzaken van cholestase.

extrahepatisch intrahepatisch

galstenen:
 − ductus choledochus

kanker:
 − pancreas
 − papil van Vater
 − ductus choledochus
 − galblaas
 − ductus hepaticus

strictuur na galblaaschirurgie:
 −  primaire scleroserende 

cholangitis
 −  pancreatitis

geneesmiddelen
kanker:

 − cholangiocellulair
 − hepatocellulair
 − metastasen

immuuncholangitis:
 − primaire biliaire cirrose (PBC)
 − primaire scleroserende 

cholangitis (PSC)
genafwijkingen:

 −  zwangerschapscholestase
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3 mm in diameter), macronodulair (noduli groter dan 

3 mm) of gemengd micro-macronodulair. Cirrose kan 

worden vermoed bij complicaties zoals slokdarmvarices-

bloeding, ascites, encefalopathie of hepatocellulair carci-

noom, maar ook bij hepatitis c.q. cholestase in combinatie 

met tekenen van portale hypertensie (splenomegalie, 

trombopenie) of chronische leverinsufficiëntie (spider 

naevi, stollingsstoornissen, hypoalbuminemie).

 Kenmerken (zie tabel 18.1) zijn een vaste consistentie 

van de lever bij palpatie en een hobbelig leveroppervlak 

en een vertraagde portale flow bij (doppler)echografie. 

Een leverbiopt is diagnostisch voor cirrose als dit ten min-

ste één nodus volledig omgeven door bindweefsel toont. 

Bij macronodulaire cirrose en bij een klein leverbiopt zijn 

grote bindweefselschotten, een veranderde leverstruc-

tuur (geen normale portadriehoekjes) en fragmentatie 

compatibel, maar niet diagnostisch voor cirrose. De sensi-

tiviteit van leverbiopsie voor de diagnose cirrose is slechts 

60-70%. Een leverbiopsie-uitslag die compatibel is met 

cirrose, in combinatie met kenmerkende echografische 

afwijkingen, is in de praktijk toereikend voor de diagnose 

cirrose.

 De klinische betekenis van de diagnose cirrose is 

groot omdat complicaties, zoals varicesbloedingen en 

de ontwikkeling van hepatocellulair carcinoom, en le-

Icterus kan ook het gevolg zijn van hemolyse (verlaagd 

hemoglobine en haptoglobine, verhoogd aantal reticulo-

cyten en LDH) of van een bilirubinestofwisselingsstoor-

nis. Resorptie van een groot hematoom kan soms ook 

leiden tot (geringe) icterus. Bij het syndroom van Gilbert 

is de activiteit van het enzym UDP-glucuronyltransferase 

in de lever verlaagd. In de klinische praktijk wordt dit 

enzym niet bepaald. De diagnose wordt gesteld bij een ge-

ringe hyperbilirubinemie (serumbilirubine 25-70 μmol/l) 

zonder kenmerken van pathofysiologische syndromen 

of hemolyse, en wordt bevestigd door het vaststellen van 

een normale serumgalzuurspiegel. Dit syndroom komt 

regelmatig voor, is volkomen goedaardig en behandeling 

is niet noodzakelijk. Bij de zeldzame ziekte van Crigler-

Najjar is er een vrijwel totale afwezigheid van het glucu-

ronyltransferase, met een sterke hyperbilirubinemie (500-

700 μmol/l). Behandeling is geïndiceerd ter preventie van 

hersenbeschadiging (kernicterus).

Kernpunt

• Diagnostiek bij geelzucht:

 − Bepaal de plaats van pathologie:

 − leverziekte, of

 − galwegobstructie, of

 − hemolyse.

Casuïstiek 

• Galwegafwijkingen bij V.-portaetrombose

• Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie: het syn-

droom van Gilbert en van Crigler-Najjar type I en II

• Obstructie-icterus door portale varicosis

18.3.3   Cirrose

Cirrose is een diffuus proces dat wordt gekenmerkt door 

bindweefselvorming (fibrose) en verandering van de 

normale leverstructuur in afzonderlijke noduli omgeven 

door fibrose (figuur 18.16). Cirrose wordt ingedeeld in 

micronodulair (alle, of de meeste noduli zijn kleiner dan 

Tabel 18.3  Indeling van geelzucht (icterus).

prehepatisch intrahepatisch posthepatisch

hemolyse
hematoom

cirrose
hepatitis:

 − virale hepatitis
 − toxische hepatitis

intrahepatische cholestase:
 − geneesmiddelen
 − kanker
 − immuuncholangitis
 − bilirubineconjugatie-

stoornis
 − syndroom van Gilbert

extrahepatische 
 cholestase:

 − galstenen
 − kanker
 − stricturen
 − primaire 

 scleroserende 
cholangitis

 − pancreatitis

Figuur 18.16 Bindweefselvorming in de lever op macrosco-

pisch en microscopisch niveau.
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genetische afwijking gedacht, in het bijzonder aan de 

ziekte van Wilson. Hierbij passend waren een verlaagd 

ceruloplasminegehalte in het bloed en een verhoogde 

koperuitscheiding in de urine.

 De symptomatische behandeling bestond uit een 

1200 mg Na-beperkt dieet, infusie van albumine en 

diuretische therapie met spironolacton en furosemide. 

Als etiologische behandeling werd de koperbinder 

D-penicillamine voorgeschreven. Hierop verdwenen 

de ascites en het oedeem, maar ook de leverfunctie 

verbeterde gestaag, met uiteindelijk volledige norma-

lisatie van de levertesten en van de hematologische 

afwijkingen. Na enkele maanden kon patiënte haar 

werk volledig hervatten.

De ziektegeschiedenis illustreert dat – zelfs bij ernstig 

leverfalen op basis van een chronische ziekte – etio-

logische therapie kan leiden tot volledig herstel van 

de leverfunctie en verdwijnen van klachten. Door te 

stoppen met alcohol, door suppressie van virale repli-

catie en door suppressie van auto-immuunreactiviteit 

kunnen ernstig gedecompenseerde patiënten met 

respectievelijk alcoholische steatohepatitis, virale he-

patitis of auto-immuunhepatitis ontsnappen aan een 

levertransplantatie en kan klinisch en biochemisch 

herstel volgen.

18.3.4   Leverinsufficiëntie

Laboratoriumkenmerken van leverinsufficiëntie (zie 

tabel 18.1) zijn een verlaging van de leverafhankelijke 

stollingsfactoren (protrombine, fibrinogeen, factor V, 

antitrombine), evenals een verhoging van bilirubine- en 

ammoniakgehalten. Bij leverinsufficiëntie is het opmer-

kelijk dat het conjugatiemetabolisme intact blijft; het 

serumbilirubine is grotendeels van het geconjugeerde 

type. Het alkalische fosfatase- en gamma-GT-gehalte zijn 

meestal niet of matig verhoogd; er zijn minder functio-

neel intacte hepatocyten voor de verhoogde aanmaak van 

deze enzymen. Bij een toenemende leverinsufficiëntie 

ontstaat encefalopathie met bewustzijnsverlaging, flap-

ping tremor, desoriëntatie en coma. Men spreekt dan van 

leverfalen. Een langdurige leverinsufficiëntie leidt ook tot 

een verlaging van de serumeiwitten met een lange halve-

ringstijd, zoals albumine, en tot diverse huidafwijkingen 

zoals spider naevi en erythema palmare. Uitingen van een 

gestoorde leverstofwisseling van geslachtshormonen zijn 

amenorroe bij de vrouw en gynaecomastie bij de man. De 

circulatie wordt hyperkinetisch door een verlaging van de 

perifere vaatweerstand, met als gevolg een verlaging van 

de bloeddruk.

 Leverinsufficiëntie c.q. leverfalen wordt ingedeeld in een 

acute en een chronische vorm. Men spreekt van acuut als de 

leverziekte niet langer dan drie maanden manifest is. Een 

acute leverinsufficiëntie komt voor bij virusinfecties (hepa-

titis A, B, D en in zeer zeldzame gevallen herpes simplex), 

vergerelateerde sterfte vrijwel alleen voorkomen in dit 

vergevorderde stadium. De behandeling van leverziekten, 

ook wanneer er al cirrose is ontstaan, is steeds gericht op 

eliminatie van de oorzaak (virussuppressie, stoppen van 

alcoholgebruik). Daarbij kan de ziekte ook in het cirroti-

sche stadium inactiveren en kunnen verschijnselen van 

een gedecompenseerde cirrose (icterus, ascites, encefalo-

pathie) weer verdwijnen. Hoewel lange tijd is aangeno-

men dat cirrose een onomkeerbaar histologisch stadium 

is, blijkt dat dit toch in enkele gevallen weer reversibel 

kan zijn. Nauwgezet etiologisch onderzoek gevolgd door 

causale behandeling is dan ook van essentieel belang. 

Regelmatig komt het voor dat er meerdere oorzaken zijn, 

zoals hepatitis C en alcohol- of α
1
-antitrypsinedeficiëntie 

en hepatitis B. De belangrijkste oorzaken zijn weergege-

ven in tabel 18.4.

Kernpunt

• Ziektelast bij cirrose:

 − geen cirrose: beperkte morbiditeit, minimale 

 mortaliteit;

 − wel cirrose: reëel risico op complicaties en mor-

taliteit.

  Intermezzo 18.2 

Etiologische behandeling van cirrose

Een 22-jarige vrouw met icterus, ascites en oedeem 

werd verwezen voor levertransplantatie. Opmerkelijk 

was dat zij vanaf haar vroege jeugd in mentale ontwik-

keling was achtergebleven en dat een broer was over-

leden aan een onbekende neurologische ziekte.

 Laboratoriumonderzoek toonde anemie, trombope-

nie, verhoogd bilirubine, verlaagd albumine en sterk 

verlengde protrombinetijd, alles passend bij cirrose 

met leverfalen. De child-pugh-score was 13 punten op 

basis van bilirubine: 100 μmol = 3 punten, albumine: 

18 g/l = 3 punten, protrombinetijd: 62 s = 3 punten, 

ascites/oedeem: massaal = 3 punten, encefalopathie: 

afwezig = 1 punt.

 Gezien de jonge leeftijd, de neurologische afwijkin-

gen en de familieanamnese werd als etiologie aan een 

Tabel 18.4  Frequente oorzaken van cirrose.

micronodulair macronodulair biliair

alcohol chronische hepatitis 
B, C

primaire biliaire 
cirrose

non-alcoholische 
steatohepatitis

auto-immuun-
hepatitis

primaire sclerose-
rende cholangitis

cryptogene cirrose secundaire biliaire 
cirrose
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 − intellectuele functies (geheugenverlies, desoriëntatie 

in tijd, plaats, persoon);

 − motoriek (langzame spraak, apraxie, asterixis, hyper-

reflexie, rigiditeit).

In comateuze toestand komen storingen in de centrale 

neurogene regulatie voor, zoals hyperventilatie, cheyne-

stokes-ademhaling, hyper- of hypothermie en hyper- of 

hypotensie.

 Neuropathofysiologische kenmerken van hepati-

sche encefalopathie zijn verhoging van het aminozuur 

glutamine in de liquor cerebrospinalis, toename van 

de Alzheimer type II-astrocyten en vertraging van het 

elektro-encefalogram. Al deze afwijkingen komen voor 

bij hyperammoniëmie. Bij een ernstige leverinsufficiëntie 

zijn er echter vaak nog andere metabole stoornissen aan-

wezig die de hersencelfunctie belemmeren, zoals hypoxie, 

uremie, hypoglykemie en acidose of alkalose. Exogene 

stoffen die het bewustzijn verlagen (sedativa) zijn even-

eens vaak oorzaak van encefalopathie.

Kernpunt

• Het risico op het ontstaan van encefalopathie 

wordt bepaald door:

 − de mate van leverfalen;

 − de omvang van portosystemische shunting;

 − uitlokkende factoren: tractus-digestivusbloe-

dingen, infecties, obstipatie, dehydratie, gebruik 

van geneesmiddelen zoals benzodiazepinen.

18.4  Algemene therapeutische aspecten

18.4.1   Behandeling van jeuk

Jeuk (pruritus) komt bij leverziekten, vooral bij cholestati-

sche aandoeningen als PBC en PSC, regelmatig voor. Vaak 

treedt deze in periodes van weken tot enkele maanden 

op en zijn de klachten ’s avonds en ’s nachts het hevigst, 

leidend tot verstoorde nachtrust en vermoeidheid over-

dag. Jeuk kan dusdanig ernstig en refractair voor therapie 

zijn, dat de patiënt tot radeloosheid wordt gedreven. Door 

krabben kunnen huidafwijkingen ontstaan. De precieze 

pathogenese is onbekend. Er is geen relatie met de ernst 

van de onderliggende leverziekte, met het bilirubinege-

halte of met galzuurspiegels.

 Lokale externe middelen zoals vochtinbrengende 

crèmes of menthol bevattende preparaten kunnen soms 

een gering gunstig effect hebben.

 Bij jeuk worden de volgende middelen toegepast, vaak op-

eenvolgend zoals hier weergegeven bij onvoldoende succes. 

Van deze middelen is aangetoond dat ze werkzaam kunnen 

zijn. Vaak is het mogelijk om een behandeling weer te sta-

ken wanneer de klachten enkele weken verdwenen zijn. 

intoxicaties (paracetamol, xtc en de paddenstoel Amanita 

phalloides), idiosyncratische geneesmiddelenreacties (ha-

lothaan, valproaat, cumarinen), immunologische ziekten 

(auto-immuunhepatitis), circulatiestoornissen (ischemi-

sche hepatitis, budd-chiari-syndroom), stofwisselingsziek-

ten (ziekte van Wilson, acute leververvetting) en bij massale 

tumorgroei in de lever (meestal diffuse metastasering).

 Chronische leverinsufficiëntie c.q. leverfalen ontstaat 

bij levercirrose wanneer de oorzaak van de ziekte persi-

steert of wanneer de cirrotische lever beschadigd wordt 

door hypoxie, shock, toxinen, medicamenten of infecties.

 Een chronische afvloedbelemmering van gal of veneus 

bloed kan tot secundaire biliaire cirrose respectievelijk 

cirrhose cardiaque leiden, maar leverinsufficiëntie is hierbij 

zeldzaam.

Kernpunten

• Dreigend leverfalen:

 − bij een verlaging van stollingsfactoren (< 50%).

• Manifest leverfalen:

 − tevens klinische symptomen zoals encefalopa-

thie en ascites.

18.3.5   Hepatische encefalopathie

Hepatische encefalopathie is een in principe reversibel 

neuropsychiatrisch syndroom, veroorzaakt door metabole 

veranderingen bij leverinsufficiëntie. Naast een vermin-

derde leverfunctie kan ook portosystemische shunting 

een belangrijke rol in de pathogenese spelen. De precieze 

pathofysiologie is echter niet opgehelderd. Encefalo-

pathie komt enerzijds voor bij ernstige acute hepatitis, 

anderzijds bij cirrose met leverinsufficiëntie en/of portale 

hypertensie. De voor de hersenen toxische stoffen komen 

– voor zover bekend – uit de darm en zijn afbraakproduc-

ten van eiwit of andere stikstofhoudende verbindingen. 

Ammoniak wordt als de belangrijkste toxische stof be-

schouwd. Het is echter onwaarschijnlijk dat ammoniakin-

toxicatie verantwoordelijk is voor alle manifestaties.

 Vaak wordt encefalopathie geluxeerd door intercur-

rente aandoeningen die kunnen leiden tot verhoging 

van het ammoniakgehalte door verhoogde productie of 

intestinale opname, of verminderde klaring. De meest 

voorkomende uitlokkende omstandigheden zijn gastro-

intestinale bloedingen waarbij een verhoogd eiwitaanbod 

(hemoglobine) in de darm leidt tot een verhoogd ammo-

niakgehalte, verder obstipatie, dehydratie (bijvoorbeeld 

door gebruik van diuretica) en infecties zoals spontane 

bacteriële peritonitis.

 Klinische verschijnselen betreffen veranderingen in:

 − bewustzijn (verstoring van het dag-nachtritme, ver-

minderd reactievermogen, schemertoestand, coma);

 − persoonlijkheid (abnormaal sociaal gedrag, extrover-

sie, depressie, paranoïdie);
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leidt tot een daling van de pH-waarde in het colon, waar-

door minder ammoniak wordt geresorbeerd. Een andere 

verondersteld werkingsmechanisme is dat door veran-

dering van de bacteriële flora minder ammoniak wordt 

geproduceerd. Onderdrukking van de bacteriële ammo-

niakvorming kan ook plaatsvinden door toediening van 

niet-resorbeerbare antibiotica zoals rifaximin. De produc-

tie van ammoniak door de nieren kan worden verminderd 

door het staken van diuretica. Een vermindering van de 

gevoeligheid voor ammoniak en andere toxinen kan wor-

den verkregen door het staken van neuropsychiatrische 

medicatie zoals benzodiazepinen en correctie van meta-

bole factoren zoals anemie, uremie en elektrolytstoornis-

sen.

Kernpunt

• De therapie van hepatische encefalopathie bestaat 

uit:

 − behandeling van de onderliggende ziekte;

 − behandeling van uitlokkende factoren zoals 

bloedingen, infecties en obstipatie;

 − correctie van metabole stoornissen zoals ane-

mie en elektrolytstoornisassen;

 − toediening van lactulose of lactitol;

 − eventueel toediening van niet-resorbeerbare 

antibiotica zoals rifaximin.

18.4.4   Overige algemene maatregelen

Bedrust
Er is geen wetenschappelijke basis voor het voorschrijven 

van bedrust, behalve eventueel bij de initiële behandeling 

van ernstige ascites. Bij een acute ziekte heeft de patiënt 

vaak behoefte aan bedrust; later is een goede nachtrust 

met enkele rustperiodes overdag voldoende.

Dieet, vitaminen en alcohol
Een patiënt met een leverziekte moet een volwaardig di-

eet gebruiken. Bij een acute hepatitis is een hoogcalorisch 

(meer dan 2800 calorieën) dieet gunstig ter verkorting van 

de ziekteduur. Melk en melkproducten worden vaak goed 

verdragen. Bij alcoholische hepatitis en bij anorexie of 

braken is sondevoeding noodzakelijk. Bij een chronische 

leverziekte is toediening van meer dan 2000 calorieën met 

een vierde maaltijd voor het slapengaan (om nachtelijke 

katabolie tegen te gaan) en 80 g eiwit van belang. Bij cho-

lestase moet ondanks de malabsorptie de hoeveelheid vet 

niet worden verminderd, terwijl aandacht moet worden 

besteed aan voldoende calcium en vitamine A, D, E en K. 

Bij chronische cholestase is suppletie van deze vitaminen 

geïndiceerd. Bij ascites is beperking van de dagelijkse 

natriuminname tot 1200 mg aangewezen. Patiënten met 

chronische leverziekten hebben een verhoogd risico voor 

osteoporose en moeten voldoende calcium (0,8 g/dag) en 

 − Colestyramine: dit is een niet-resorbeerbare hars die 

galzuren en mogelijk andere stoffen die betrokken zijn 

bij het ontstaan van jeuk, kan binden. Bijwerkingen 

zoals misselijkheid en obstipatie komen regelmatig 

voor. De smaak wordt vaak als onaangenaam ervaren.

 − Rifampicine: dit is een antibioticum met een enzym-

inducerende werking in de lever. Het veronderstelde 

werkingsmechanisme is een verhoogde metabolisering 

van pruritogene stoffen. 

 − Naltrexon: dit is een centraal werkende opioïdantago-

nist. Endogene opioïden spelen een rol bij de centrale 

perceptie van jeuk. 

Kernpunten

• De pathogenese van jeuk is nog onbegrepen.

• Medicamenteuze behandelopties zijn colestyra-

mine, rifampicine en naltrexon.

18.4.2   Behandeling van vermoeidheid

Vermoeidheid is een vaak voorkomende klacht bij chroni-

sche leverziekten, vooral bij auto-immuunaandoeningen. 

Het ontstaansmechanisme is onbekend en een effectieve 

therapie ontbreekt. Verbetering van de algemene licha-

melijke conditie door oefeningen en sport (vaak gestaakt 

in verband met vermoeidheid), voor zover dit voor de 

patiënt haalbaar is, kan een gunstig effect hebben. Ver-

moeidheid kan volledige participatie in het arbeidsproces 

onmogelijk maken, hoewel daartegen medisch gezien 

meestal geen bezwaar bestaat. Bij een chronische lever-

ziekte is er doorgaans geen reden om recreatieve sportbe-

oefening te ontraden.

18.4.3   Behandeling van hepatische 

encefalopathie

De behandeling is primair gericht op de onderliggende 

leverziekte en op het wegnemen van uitlokkende factoren 

zoals bloedingen, infecties, dehydratie en obstipatie. Bij 

encefalopathie speelt hyperammoniëmie een belangrijke 

rol. Vermindering van het aanbod aan ammoniak kan 

worden bereikt door beperking van de hoeveelheid eiwit 

in het dieet. Dit is evenwel een maatregel die slechts bij 

uitzondering wordt toegepast, aangezien patiënten met 

encefalopathie vaak al een slechte voedingsconditie heb-

ben, met vaak uitgesproken spieratrofie, die door eiwitbe-

perking verder kan verslechteren.

 De medicamenteuze standaardbehandeling is toedie-

ning van lactulose in de vorm van een siroop of klysma. 

Lactulose is een niet-resorbeerbare disacharide die in het 

colon door bacteriën wordt omgezet in vetzuren die een 

laxerend effect hebben. Het ammoniakgehalte in het 

bloed wordt waarschijnlijk verlaagd doordat lactulose 
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geclassificeerd volgens het schema van Child-Pugh (tabel 

18.5). De operatieve mortaliteit bij A-patiënten is minder 

dan 5%, bij B-patiënten circa 20% en bij C-patiënten tot 

wel 50%. Veelvoorkomende problemen bij operaties zijn 

bloedverlies door stollingstoornissen en portale hyperten-

sie, het postoperatief ontstaan of verergeren van ascites en 

van (litteken)breuken, asciteslekkage, trage wondgene-

zing en verhoogde gevoeligheid voor infecties. 

18.5  Portale hypertensie

Portale hypertensie wordt gedefinieerd als een blijvende 

verhoging van de druk in het portale systeem. Deze druk 

wordt bepaald door het portale bloedvolume dat door de 

lever stroomt en de daarbij ondervonden weerstand. In de 

praktijk wordt de portale druk uitgedrukt als de portale 

drukgradiënt; dit is het verschil tussen de drukken in de 

vena portae en de vena hepatica of vena cava inferior. Deze 

druk is normaal 4-6 mmHg. Varicesbloedingen doen zich 

vrijwel niet voor bij een gradiënt lager dan 12 mmHg.

Kernpunt

• Portale hypertensie (drukverschil vena portae-vena 

hepatica) > 12 mmHg: varicesontwikkeling met 

bloedingsrisico.

Portale hypertensie gaat gepaard met een groot aantal 

(patho)fysiologische veranderingen en kan leiden tot com-

plicaties die vrijwel alle organen kunnen betreffen (tabel 

18.6).

vitamine D gebruiken, vooral door gebruik van voldoende 

zuivelproducten. De drempel om extra calcium en vitami-

ne D voor te schrijven dient laag te zijn. Beperking van vet 

wordt door leken algemeen van belang geacht, maar vet in 

zuivelproducten en olijfolie wordt bijna altijd uitstekend 

verdragen. Gelet op het anabole en eetlustbevorderende 

effect van prednison moeten gebruikers hiervan waken 

voor overmatige voedselinname. Wanneer er geen aan-

wijzingen zijn voor een alcoholische leverziekte, lijkt er 

doorgaans geen bezwaar te zijn tegen één glas wijn of een 

equivalente hoeveelheid alcohol per dag.

Orale anticonceptiva en geneesmiddelen
Bij de initiële evaluatie worden geneesmiddelen, net als 

alcohol, zoveel mogelijk gestaakt en daarna alleen op 

goede indicatie hervat. De huidige orale anticonceptiva 

hebben meestal geen relatie met de leverziekte en bij de 

meeste chronische leverziekten is er geen bezwaar tegen 

het gebruik hiervan. Bij twijfel kunnen ze worden vervan-

gen door een andere vorm van anticonceptie. 

 Terughoudendheid met geneesmiddelen is doorgaans 

verstandig. Anderzijds zijn er weinig geneesmiddelen 

die bij goede indicatie niet door patiënten met een lever-

aandoening gebruikt kunnen worden. Paracetamol is ook 

bij patiënten met leverziekten een veelgebruikt en veilig 

analgeticum, maar de dagdosering dient niet meer te zijn 

dan 2 g.

Zwangerschap en seksualiteit
Vrouwen met een chronische leverziekte hebben een 

verminderde fertiliteit, maar zwangerschap wordt in het 

algemeen goed verdragen. Zwangere vrouwen met cirrose 

en slokdarmvarices hebben waarschijnlijk een verhoogd 

risico op bloedingen, vooral bij de partus. Bij zwanger-

schapswens, liever dan vroeg in de zwangerschap, kan 

daarom endoscopisch onderzoek op slokdarmvarices wor-

den verricht met zo nodig preventieve bandligatie. Ge-

bruik van propranolol moet bij zwangerschap vermeden 

worden. Schadelijke effecten van middelen als prednison, 

azathioprine of ursodeoxycholzuur op de foetale ontwik-

keling zijn niet aangetoond. Continuering van deze medi-

catie gedurende de zwangerschap wordt aanbevolen.

 Net als bij andere chronische aandoeningen kan er 

bij patiënten met levercirrose sprake zijn van een ver-

minderde libido en bij mannen van erectiestoornissen. 

Spironolacton is een veelgebruikt diureticum dat, naast 

(pijnlijke) gynaecomastie, deze problemen mede kan 

veroorzaken of versterken.

Risico’s bij operatie
Patiënten met een acute hepatitis hebben een verhoogde 

postoperatieve mortaliteit. Electieve chirurgie is daarom 

pas na herstel aan te bevelen. Patiënten met een chro-

nische leverziekte zonder tekenen van decompensatie 

(icterus, ascites of encefalopathie) verdragen operatieve 

ingrepen meestal goed. Cirrosepatiënten kunnen worden 

Tabel 18.5  Classificatie volgens Child-Pugh van 
patiënten met levercirrose.

punten* 1 2 3

bilirubine (μmol)** < 34 34-51 > 51

protrombinetijd,
 − verlenging (s)***
 − INR

< 4 s
< 1,7

4-6 s
1,7-2,3

> 6 s
> 2,3

albumine (g/l) > 35 28-35 < 28

ascites afwezig aanwezig massaal

encefalopathie afwezig aanwezig stupor/coma

* Child-pugh-classificatie: A: ≤ 6 punten; B: 7-9 punten; C: ≥ 10 punten.
** Bij cholestatische ziekten (bijv. PBC): 1: < 68; 2: 68-170; 3: > 170 μmol.
*** De getallen zijn ontleend aan de oorspronkelijke publicatie, maar 
variëren naar gelang de gebruikte reagentia in het laboratorium.
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andering gaat samen met een hyperdynamische circulatie 

die vooral bij voortgeschreden leverziekte voorkomt. 

Kenmerken zijn hoge hartfrequentie, lage bloeddruk en 

warme extremiteiten. De verhoogde portale instroom 

is het gevolg van arteriolaire vasodilatatie, waarvan de 

oorzaak onder meer gelegen is in verhoogde productie 

van vaatverwijdende stoffen, zoals stikstofoxide, in het 

splanchnicusgebied.

18.5.3   Portosystemische collaterale 

circulatie

Portale hypertensie is de drijvende kracht bij de ontwik-

keling van portosystemische collateralen. Deze venen 

voeren portaal bloed af naar de systemische veneuze cir-

culatie waardoor het portale systeem ontlast wordt. Dit 

proces wordt aangeduid als portosystemische shunting. 

Het is een fysiologisch aanpassingsmechanisme dat sterk 

oplopen van de portale druk en veneuze stuwing tegen-

gaat. Collateralen ontwikkelen zich waar pre-existente 

verbindingen tussen het portale vaatbed en het stroomge-

beid van de vena cava inferior en superior aanwezig zijn 

of zich kunnen vormen. De belangrijkste predilectieplaats 

is het gastro-oesofageale overgangsgebied waar het por-

tale systeem communiceert met het stroomgebied van de 

vena cava superior via het azygossysteem, met ontwikke-

ling van varices in het distale gedeelte van de slokdarm 

(figuur 18.14) en in het fundus-cardiagebied van de maag. 

Andere locaties zijn de anorectale regio, het ligamentum 

falciforme met rekanalisatie van de vena umbilicalis, het 

retroperitoneum, adhesies tussen buikorganen en buik-

wand (figuur 18.17) en enterostoma’s.

Splenomegalie en hypersplenisme
Portale hypertensie gaat vrijwel altijd gepaard met 

asymptomatische miltvergroting. Sekwestratie van 

bloedcellen in de milt kan leiden tot trombocytopenie en 

leukocytopenie, soms ook tot anemie. Deze bevindingen 

worden aangeduid als hypersplenisme.

Casuïstiek 

• Een 9-jarige jongen met een geïsoleerde spleno-

megalie

• Obstructie-icterus door portale varicosis

18.5.1   Oorzaken van portale hypertensie

Portale hypertensie kan onderverdeeld worden naar het 

niveau van veneuze obstructie (tabel 18.7). Bij prehepati-

sche portale hypertensie is er meestal geen ascites. Intra-

hepatische portale hypertensie op basis van levercirrose 

komt verreweg het meest voor. Ascites wordt daarbij vaak 

gevonden. Posthepatische portale hypertensie is zeldzaam.

18.5.2   Pathofysiologie van portale 

hypertensie

Bij de meeste oorzaken van portale hypertensie is een 

verhoogde vaatweerstand, berustend op een gefixeerde 

vasculaire obstructie door fibrotische verlittekening en 

formatie van levernoduli, de belangrijkste factor. Andere 

factoren die daaraan kunnen bijdragen, zijn onder meer 

trombose, collageenafzetting in de perisinusoïdale ruim-

te, vermindering van sinusoïdale fenestratie en zwelling 

van hepatocyten. Er zijn echter ook functionele, dynami-

sche veranderingen zoals contractie van stellaatcellen en 

vasoconstrictie door vasoactieve stoffen die de intrahepa-

tische vaatweerstand bepalen.

 Het tweede mechanisme leidend tot portale drukver-

hoging is toename van de instroom van bloed. Deze ver-

Tabel 18.6  Complicaties bij portale hypertensie.

bloeding uit varices:
 − oesofagus- en maagvarices
 − ectopische varices

portale hypertensieve gastropathie

portale hypertensieve colopathie

GAVE (gastric antral vascular ectasia)

ascites

hepatische hydrothorax

hepatische encefalopathie

hepatorenaal syndroom

hepatopulmonaal syndroom

pulmonale hypertensie

cardiomyopathie

spontane bacteriëmie

spontane bacteriële peritonitis

Tabel 18.7  Classificatie van portale hypertensie.

type belangrijkste oorzaken

linkszijdig obstructie van vena lienalis door pancreasaan-
doening

prehepatisch vena portae trombose
obstructie van vena portae door maligniteit

intrahepatisch schistosomiasis
congenitale leverfibrose
nodulaire regeneratieve hyperplasie
cirrose, alle oorzaken 
veno-occlusive disease
trombose van levervenen
levermetastasen

posthepatisch web of trombose vena cava inferior
pericarditis constrictiva
(rechtszijdige) decompensatio cordis
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behandeling worden de varices meestal op vier tot zes 

plaatsen geligeerd. Deze behandeling moet enige malen 

herhaald worden totdat de varices voldoende zijn geëra-

diceerd.

 Injecties met Histoacryl®-Lipiodol® (weefsellijm) zijn 

effectief bij bloedingen uit maagvarices.

 Bij verdenking op een varicesbloeding wordt gestart 

met intraveneuze vasoactieve therapie (terlipressine, 

octreotide of somatostatine), die de effectiviteit van de 

endoscopische therapie kan vergroten door verlaging 

van de portale druk en collaterale bloedflow. Bij onsuc-

cesvolle endoscopische therapie is ballontamponnade 

een effectieve, maar tijdelijke, optie. Na maximaal 24 uur 

dient opnieuw een poging tot endoscopische behande-

ling ondernomen te worden, of dient overgegaan te wor-

den op plaatsing van een transjugulaire intrahepatische 

portosys temische shunt (TIPS) (figuur 18.19).

 Bij levercirrose is er een verhoogde bacteriële translo-

catie vanuit de darm, die bij een varicesbloeding waar-

schijnlijk nog verder toeneemt. Dit verhoogt het risico 

op infecties zoals peritonitis. Daarnaast spelen infecties 

waarschijnlijk een belangrijke rol bij het ontstaan en 

recidiveren van bloedingen. Profylactische antibiotische 

therapie leidt tot een significante afname van het aantal 

infecties en van sterfte. 

Kernpunt

• Tripeltherapie bij acute varicesbloedingen:

 − antibiotica;

 − vasoactieve geneesmiddelen zoals terlipressine 

of octreotide;

 − endoscopische behandeling: rubberbandligatie 

bij oesofagusvaricesbloeding, weefsellijminjectie 

bij maagvaricesbloeding.

18.5.4   Varicesbloedingen

Bloedingen uit oesofagus- en maagvarices behoren tot de 

ernstigste complicaties bij levercirrose. De belangrijkste 

symptomen zijn haematemesis (bloedbraken) en melaena 

(dunne teerzwarte ontlasting). De bloedingskans neemt 

toe met de ernst van de leverziekte en de grootte van de 

varices. Uitlokkende factoren zijn bacteriële infecties en 

het gebruik van aspirine en NSAID’s. Zonder behande-

ling zal meer dan de helft van de patiënten die een eerste 

bloeding overleven een recidief krijgen. De prognose bij 

een bloeding wordt vooral bepaald door de ernst van de 

onderliggende leverziekte. Overlijden ten gevolge van 

verbloeding komt weinig voor. De belangrijkste doods-

oorzaken zijn infecties en lever- en multiorgaanfalen.

Primaire preventie
Behandeling met de niet-selectieve bètablokker propra-

nolol kan de kans op varicesbloedingen bij aanwezigheid 

van middelgrote en grote varices met ongeveer 50% ver-

lagen. Propranolol leidt tot verlaging van de portale druk 

door daling van de cardiac output en door vermindering 

van de portale bloedinstroom en van de weerstand in het 

collaterale vaatbed. Behandeling is gericht op een daling 

van de hartfrequentie met 25%, met een ondergrens van 

50-55/minuut. 

Behandeling van acute varicesbloedingen
Behandeling op een intensivecareafdeling is meestal ge-

wenst. In principe wordt endoscopie zo snel mogelijk na 

opname verricht, nadat hypotensie en shock bestreden 

zijn en bloed is toegediend. De oorzaak van de bloeding 

kan zo met zekerheid vastgesteld worden en aansluitend 

kan endoscopische behandeling volgen. Endotracheale 

intubatie vermindert de kans op aspiratie en vergemak-

kelijkt de behandeling. Voor oesofagusvarices is rubber-

bandligatie de behandeling van keus (figuur 18.18). Per 

a b

Figuur 18.17 Adhesie tussen omentum en voorste buikwand, 

met collaterale vaatontwikkeling.

Figuur 18.18 Endoscopische bandligatie van oesofagusvari-

ces. Een varix wordt aangezogen in een op de endoscoop aan-

gebrachte cilinder (a), waarna een rubber bandje om de basis 

van de varix wordt geschoten (b).

A B
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precies gesproken kan worden van falende secundaire 

preventie. Veelal wordt bij een eerste recidiefbloeding 

de ingestelde behandeling nog gecontinueerd. Bij een 

tweede recidief dient een andere behandeling ingezet te 

worden. De consensus is dat de tweedelijnsbehandeling 

in alle gevallen TIPS is.

Secundaire preventie van varicesbloedingen
Na de acute bloedingsepisode dient behandeling te 

volgen, gericht op het voorkomen van hernieuwde 

bloedingen. De gelijkwaardig gebleken alternatieven 

zijn propranolol en endoscopische bandligatie. Band-

ligatie dient herhaald te worden tot de varices geëra-

diceerd zijn. Er is geen duidelijke consensus wanneer 

1

2

3

6

5

4

Figuur 18.19 Een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS) is een interventieradiologische behandeling.

a Via katheterisatie van de vena jugularis externa wordt een katheter opgevoerd door de vena cava superior en de rechterharthelft 

naar een levervene. 1 = vena cava superior; 2= vena hepatica; 3 = vena portae tak; 4 = vena mesenterica superior; 5 = vena lienalis; 

6 = vena gastrica sinistra. 

b Door middel van een punctie vanuit een levervene door het leverparenchym is een verbinding gemaakt met het portale systeem; 

een voerdraad is opgevoerd. 

c Het parenchymateuze traject tussen vena portae en vena hepatica wordt met een ballon gedilateerd. 

d Met een zelfexpanderende metalen stent wordt het parenchymateuze traject overbrugd en opengehouden. Het portale bloed zal 

voornamelijk via de shunt afgevoerd worden, met normalisatie van de portale druk tot gevolg.

A

C

B

D
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18.5.6   Ascites

Ascites is een ophoping van vocht in de peritoneale ruim-

te. Geringe hoeveelheden geven geen klachten; hoeveelhe-

den meer dan 3-4 liter kunnen mechanische bezwaren ge-

ven (figuur 18.21). Ascitesvorming gaat vaak gepaard met 

breuken (hernia’s), zoals navel-, lies- en littekenbreuken. 

De meest voorkomende oorzaak is levercirrose. Andere 

oorzaken zijn onder meer carcinomateuze en tuberculeu-

ze peritonitis, lekkage van lymfebanen (chyleuze ascites) 

of van de ductus pancreaticus, en pericarditis constric-

tiva. De ontwikkeling van ascites bij cirrose duidt op een 

ernstig voortgeschreden ziekte. De precieze pathogenese 

van ascitesvorming bij cirrose is niet geheel duidelijk. 

Prehepatische portale hypertensie heeft zelden ascites tot 

gevolg, posthepatische portale hypertensie daarentegen 

vrijwel altijd. Centraal in de pathogenese staan hemo-

dynamische veranderingen samenhangend met perifere 

arteriële vasodilatatie, vooral in het splanchnicusgebied, 

leidend tot relatieve vasculaire ondervulling. Secundair 

treden er hormonale en neurale compensatiemechanis-

men in werking, leidend tot retentie van water en zout. 

Samen met een verlaging van de colloïdosmotische druk 

in het plasma door hypoalbuminemie kan dit uiteindelijk 

leiden tot ascitesvorming (figuur 18.22).

 Bij aanwezigheid van minder dan 1-1,5 liter ascites zijn 

er meestal geen afwijkingen bij lichamelijk onderzoek. 

Om ascites vast te stellen, is echografisch onderzoek het 

meest geschikt. Een diagnostische punctie met bepaling 

van het albuminegehalte in ascites verschaft betrouwbare 

informatie over de waarschijnlijke oorzaak. Een serum-

ascites-albuminegradiënt (SAAG) ≥ 11 g/l duidt op portale 

hypertensie, een SAAG < 11 g/l wijst op een andere oor-

zaak, zoals tuberculose of peritonitis carcinomatosa.

 De behandeling richt zich primair op de onderlig-

gende oorzaak. De behandeling bestaat verder uit een 

natriumbeperking in het dieet van 1200 mg (= 52 mmol 

  Intermezzo 18.3 

TIPS: what’s in a name?

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werd geëxpe-

rimenteerd met het langs niet-operatieve weg creëren 

van intrahepatische portosystemische shunts voor de 

behandeling van varicesbloedingen. Vooral de ontwik-

keling van zelfexpanderende metalen stents leidde tot 

een technische stroomversnelling, en vanaf het begin 

van de jaren negentig kon de techniek geleidelijk in de 

klinische praktijk worden geïntroduceerd.

 In die jaren was er nog geen uniforme naamgeving 

voor deze nieuwe interventieradiologische behande-

ling. Herold Conn, een autoriteit op het gebied van 

portale hypertensie, schreef daarover in 1993 (Hepato-

logy. 1993;17:148-58) het volgende:

 ‘At this relatively early stage of its development it 

is desirable to give this technique its rightful name. 

This procedure is almost always performed through the 

jugular vein; hence the adjective transjugular. Because 

these procedures can also be performed through the 

femoral veins, they could just as well be called transfe-

moral procedures. The exact anatomic site of the skin 

puncture, however, is irrelevant. Furthermore, trans is 

common to all. In my opinion, the most rational term 

should include the necessary words, all the necessary 

words and nothing but the necessary words. Thus the 

ideal term would be intrahepatic portal-systemic shunt 

(or stent) and its acronym IPS. Unfortunately, IPS is a 

weak little term, not at all the charismatic name of a 

dramatic new procedure that may help lead us out of 

the portal wilderness. Besides, the term TIPS has caught 

on, and any attempt to change it to a term that sounds 

like a suppressed hiccup would not be a popular move. 

Hence I suggest that we embrace TIPS forevermore.’

18.5.5   Maagafwijkingen bij portale 

hypertensie

Bij portale hypertensie wordt endoscopisch vrijwel altijd 

een accentuering van het normale patroon van de areolae 

gastricae gevonden, leidend tot een mozaïek- of slangen-

huidaspect. De veranderingen zijn het meest uitgespro-

ken in het corpus en fundusgebied en berusten op vaso-

dilatatie en/of een toegenomen doorbloeding. Significant 

bloedverlies komt zelden voor.

 GAVE (gastric antral vascular ectasia) (figuur 18.20) 

komt vooral voor bij oudere vrouwen met cirrose en 

wordt gekarakteriseerd door verspreide, rode, puntvor-

mige mucosa-afwijkingen in het antrum, soms ook in het 

cardiagebied en in de bulbus duodeni. De pathogenese 

is onduidelijk, maar berust niet direct op portale druk-

verhoging. Histologisch kunnen venectasieën, trombi 

en fibrohyalinose worden gevonden. GAVE kan leiden 

tot chronisch bloedverlies. Endoscopische behandeling 

(argonplasmacoagulatie) is meestal effectief. Behandeling 

met TIPS is niet werkzaam.

Figuur 18.20 Gastroscopisch beeld van GAVE met verspreide 

rode puntvormige afwijkingen in het antrum van de maag.
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effect van zoutbeperking en diuretische behandeling 

(refractaire ascites) kan, eventueel herhaalde, ontlastende 

paracentese worden verricht. Daarbij wordt via een in 

de buikholte ingebrachte naald het ascitesvocht binnen 

enkele uren verwijderd. Bij refractaire ascites is TIPS een 

behandelingsoptie.

18.5.7   Hepatische hydrothorax

Ongeveer 5 tot 10% van de patiënten met cirrose ontwik-

kelt hepatische hydrothorax, gedefinieerd als een pleurale 

effusie zonder pulmonale of cardiale oorzaak. De aandoe-

ning berust op transport van ascites naar de pleuraholte 

door kleine defecten in het diafragma. In ongeveer 85% 

van de gevallen is het pleuravocht rechtszijdig gelokali-

seerd, mogelijk omdat het diafragma daar in aanleg zwak-

kere plekken heeft. De behandeling is als die van ascites. 

Langdurige pleuradrainage lost het probleem nooit op, 

leidt vaak tot ernstige complicaties en dient vermeden te 

worden.

18.5.8   Spontane bacteriële peritonitis

Spontane bacteriële peritonitis (SBP) is een infectie van 

ascites, optredend zonder aanwijsbaar intra-abdomi-

naal infectiefocus of perforatie van een buikorgaan. 

Klinische verschijnselen variëren van het volledig ont-

breken van klachten of symptomen tot het optreden 

Na of 3 gram NaCl) en toediening van diuretica zoals de 

aldosteronantagonist spironolacton, al dan niet in combi-

natie met het lisdiureticum furosemide. Een belangrijke 

leidraad bij de behandeling is om niet te streven naar het 

totaal verdwijnen van ascites, maar naar vermindering 

van klachten. Te intensieve behandeling kan leiden tot 

complicaties zoals hypo- of hyperkaliëmie, nierinsuffi-

ciëntie en encefalopathie.

Bij massale symptomatische ascites of bij onvoldoende 

Figuur 18.21 Bolle buik door grote hoeveelheid ascites bij 

levercirrose.

Figuur 18.22 Veronderstelde pathogenese van ascites bij levercirrose.

levercirrose
levercelinsufficiëntie + portale hypertensie

hypoalbuminemie perifere 
vasodilatatie
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splanchnicusvaatbed
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lymfeflow

effectief bloedvolume
verlaagd

angiotensine
renine

aldosteron

ADH noradrenaline

retentie NaCl/H2O
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portale capillairen 

druk 
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18.6  Virale hepatitis

  Intermezzo 18.4 

Geschiedenis van virale hepatitis

Reeds in de oudheid zijn epidemieën van geelzucht 

beschreven. Toch ontstond pas in de eerste helft 

van de vorige eeuw het begrip ‘infectieuze hepatitis’. 

Vooral bloed en feces van patiënten met epidemische 

geelzucht bleken besmettelijk. Toediening van deze 

lichaamsstoffen na passage over bacteriefilters aan 

vrijwilligers resulteerde in geelzucht na een incubatie-

periode van twee tot zes weken of twee tot zes maan-

den. Als oorzakelijk agens werd het bestaan van hepa-

titis A-virus (hepatitis infectiosa) en hepatitis B-virus 

(serumhepatitis) aangenomen.

 In 1965 vond Blumberg met een gel-diffusiesys-

teem een antigeen-antilichaamreactie tussen het 

serum van een Australische aborigine en sera van he-

mofiliepatiënten die regelmatig bloedproducten had-

den ontvangen. Het jaar daarop bleek dat het antigeen 

het manteleiwit was van het hepatitis B-virus (HBsAg). 

Hierna volgde de volledige identificatie van het hepa-

titis B-virus. Voor zijn ontdekking ontving Blumberg in 

1976 de Nobelprijs (figuur I.18.1).

 Tabel I.18.1 geeft de karakteristieken van verschil-

lende vormen van virale hepatitis weer.

Figuur I.18.1 Elektronenmicroscopisch beeld van hepa-

titis B-virus: volledige viruspartikels in een overmaat van 

manteleiwit. (Met dank aan: Cornelia Büchen- Osmond, 

ICTVdB, Columbia University, Durham, NC).

In 1973 werd door Feinstone het hepatitis A-virus 

ontdekt. Met een elektronenmicroscoop toonde hij 

in feces virusachtige partikels aan die aggregeerden 

door toevoeging van serum van een patiënt die net 

herstelde van een infectieuze hepatitis. Toen bleek dat 

niet alle gevallen van hepatitis door bloedtransfusie of 

epidemische waterbesmetting als gevolg van infectie 

met hepatitis A- of hepatitis B-virus werden veroor-

zaakt.

 In 1977 beschreef Rizzetto, die levercoupes on-

derzocht met immuunfluorescentietechnieken, een 

van buikklachten, encefalopathie, verslechtering van 

nierfunctie of septische shock. SBP ontstaat doordat 

bacteriën door de darmwand kunnen migreren (bacte-

riële translocatie) en dan via lymfeklieren en veneuze 

circulatie leiden tot bacteriëmie met kolonisatie van 

ascites en peritoneale holte. De meest voorkomende 

verwekkers zijn gramnegatieve bacteriën zoals E. coli. 

De diagnose wordt gesteld bij aanwezigheid van ≥ 250 

segmentkernige neutrofiele granulocyten per ml (0,25 

× 109/l) ascites. Kweken blijven vaak negatief. Wegens de 

hoge prevalentie van SBP moet laagdrempelig diagnos-

tische paracentese worden verricht bij patiënten met 

cirrose en ascites.

 Antibiotische behandeling na het stellen van de diag-

nose dient gevolgd te worden door antibiotische onder-

houdsbehandeling ter voorkoming van recidieven.

18.5.9   Hepatorenaal syndroom

Dit syndroom berust op ernstige renale vasoconstrictie 

leidend tot functionele nierinsufficiëntie. Bij type 1 is er 

snel progressief nierfunctieverlies, bij type 2 een lang-

zaam toenemende en minder ernstige nierinsufficiëntie. 

Bij type 1 zijn varicesbloedingen en infecties frequent uit-

lokkende factoren. Onbehandeld is de mortaliteit hierbij 

meer dan 75% binnen vier weken. Behandeling met intra-

veneuze toediening van terlipressine (vasoconstrictor) en 

albumine is bij een deel van de patiënten effectief.

18.5.10   Hepatopulmonaal syndroom en 

pulmonale hypertensie

Het hepatopulmonaal syndroom wordt gekarakteriseerd 

door een zuurstofonderverzadiging in het bloed door 

verminderde alveolaire gasuitwisseling berustend op 

pulmonale vasodilatatie. De oorzaak is waarschijnlijk ge-

legen in een overmatige productie of shunting van vaso-

dilaterende stoffen bij cirrose. Veelvoorkomende klachten 

en bevindingen zijn kortademigheid bij inspanning en bij 

rechtop zitten (platypneu), cyanose en trommelstokvin-

gers. Zuurstoftoediening is een tijdelijke behandelings-

mogelijkheid.

 Pulmonale hypertensie wordt mogelijk veroorzaakt 

door een disbalans van vasodilaterende en vasoconstric-

toire stoffen in de pulmonale circulatie. De hoofdklacht 

is dyspnée d’effort. Bij de behandeling wordt gebruikge-

maakt van vasodilaterende geneesmiddelen. Voor beide 

aandoeningen geldt dat levertransplantatie de enige po-

tentieel curatieve behandeling is.
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reizen. Hepatitis A is endemisch in sommige landen rond 

de Middellandse Zee en in veel ontwikkelingslanden 

waar een laag hygiënisch niveau samengaat met een grote 

bevolkingsdichtheid. Door de lage natuurlijke bescher-

mingsgraad komen nu epidemieën voor via besmetting 

van voedsel. Besmetting van drinkwater door fecale ver-

Houghton de isolatie van een cDNA-kloon afkomstig 

van het parenteraal overdraagbare hepatitis C-virus. 

Met behulp van moleculair-biologische technieken is 

het hele virus gekarakteriseerd, zonder dat het gevisu-

aliseerd of gekweekt kon worden.

 Het is bijzonder dat deze vijf hepatitisvirussen op 

zo uiteenlopende wijze zijn ontdekt. Men vermoedt dat 

het overgrote deel van de virale leverpathologie door 

deze vijf virussen kan worden verklaard.

nieuw antigeen in de kernen van levercellen van pa-

tiënten met chronische hepatitis B; het zogenoemde 

δ-antigeen bleek onderdeel van het hepatitis D-virus.

 In 1983 werd het enterale hepatitis E-virus ont-

dekt door een vrijwilliger oraal te besmetten met 

kandidaatvirus en de feces immuunelektronenmicro-

scopisch te onderzoeken. Het bijzondere was dat de 

auteur Balayan ook de vrijwilliger was.

 In 1989 rapporteerden Choo, Kuo, Weiner en 

Tabel I.18.1 Overzicht van virale hepatitis.

HAV HBV HCV HDV HEV

genoom RNA DNA RNA RNA RNA

familie picornavirus hepa-DNA-virus flavivirus (viroïd) calicivirus

incubatietijd (dagen) 15-45 30-180 15-150 30-180 15-60

transmissie fecaal-oraal percutaan/
permucosaal

percutaan/ 
 permucosaal

percutaan/ permu-
cosaal

fecaal-oraal

diagnose IgM-anti-HAV HBsAg, 
IgM-anti-HBc

anti-HCV, 
HCV-RNA

IgM-anti-HDV, 
 HDV-RNA

IgM-anti-HEV

preventie actieve/passieve 
 immunisatie

actieve/passieve 
 immunisatie

– – actieve immunisatie

chronisch beloop – + + + –

behandeling – peginterferon, 
nucleos(t)ideanalogen

peginterferon met 
ribavirine

peginterferon –

icterus

ALAT

HAV in feces

0 1 2 3 4

maanden na besmetting met HAV

anti-HAV-IgG-type

anti-HAV-IgM-type

prodromen reconvalescentie

Figuur 18.23 Schematische weergave van het beloop en de 

laboratoriumbevindingen bij acute hepatitis A. 

HAV: hepatitis A-virus.

18.6.1   Acute virale hepatitis

Virologie en epidemiologie
Het hepatitis A-virus (HAV) is een RNA-enterovirus dat 

voornamelijk via de fecaal-orale route wordt overge-

bracht. De incubatieperiode is twee tot zes weken. Na be-

smetting wordt het virus naar de lever gevoerd, alwaar het 

zich vermenigvuldigt. Na één tot drie weken wordt het 

virus via de gal naar de darm uitgescheiden en verschijnt 

het in het bloed en de feces. Ongeveer een week later zijn 

antilichamen tegen hepatitis A van het IgM-type (IgM-an-

ti-HAV) in het bloed aantoonbaar en begint de viremie en 

de fecale uitscheiding van viruspartikels af te nemen. Als 

de ziekte symptomatisch verloopt, ontstaan de klachten 

ongeveer gelijktijdig met de vorming van IgM-anti-HAV 

(figuur 18.23). In de helft van de gevallen zijn ten tijde van 

het ontstaan van geelzucht in de feces geen viruspartikels 

meer aantoonbaar.

 Bij jonge kinderen is de ziekte meestal zonder symp-

tomen. Bij het stijgen van de leeftijd neemt de kans op de 

icterische vorm toe. Hepatitis A geneest bijna altijd volle-

dig en complicaties komen zelden voor.

 Jarenlang was de incidentie van hepatitis A het hoogst 

bij schoolgaande kinderen. In West-Europa heeft nu een 

verschuiving plaatsgevonden naar allochtone kinderen en 

autochtone volwassenen die naar endemische gebieden 
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tegen hepatitis B. Acute infecties treden op dit moment 

vooral op door seksuele overdracht van het virus. Dit 

is gerelateerd aan een toenemend aantal hepatitis B-

geïnfecteerde immigranten dat zich mengt met de Ne-

derlandse bevolking, aan een toenemend reisgedrag naar 

endemische gebieden en aan het feit dat homoseksuele 

mannen met de adequate hiv-behandeling minder vaak 

condooms gebruiken. HBsAg is in veel lichaamsvloeistof-

fen aangetoond, maar bloed en semen moeten toch als 

de voornaamste bron van infectie worden beschouwd. In 

endemische gebieden komt frequent transmissie voor bij 

jonge kinderen, hetzij door verticale transmissie direct 

na de geboorte, hetzij door horizontale transmissie in de 

eerste levensjaren.

Het hepatitis D-virus (HDV) is een incompleet virus dat 

voor zijn transmissie afhankelijk is van hepatitis B. Het 

hepatitis D-virus is een RNA-virus dat is opgebouwd uit 

de mantel van het hepatitis B-virus (antigeen: HBsAg) 

en een eigen kern (antigeen: HDAg). Besmetting van een 

gezonde persoon met hepatitis B en D leidt tot een co-

infectie van hepatitis B en D (meestal tegelijkertijd, soms 

enkele weken na elkaar), waarbij de ernst van de infectie 

meestal groter is dan bij alleen een hepatitis B-infectie. 

Besmetting van een chronische hepatitis B-drager met 

hepatitis D heeft een superinfectie tot gevolg, met ook nu 

vaak een ernstig klinisch beeld. De wereldwijde incidentie 

van hepatitis D daalt, mede door actieve vaccinatiestrate-

gieën tegen hepatitis B.

Het hepatitis C-virus (HCV) is een RNA-virus dat evenals 

HBV voornamelijk via de parenterale route wordt over-

gebracht. Het virus is moeilijk zichtbaar te maken en in 

vitro te vermenigvuldigen.

 Volgens de genetische informatie zijn er een kerneiwit 

en twee manteleiwitten. Verder codeert het virale genoom 

voor eiwitten die essentieel zijn voor de replicatie, zoals 

ontreiniging was vroeger een belangrijke oorzaak van 

epidemieën.

Het hepatitis B-virus (HBV) is een DNA-virus dat voor-

namelijk via de parenterale route wordt overgebracht. 

Het virus is opgebouwd uit een mantel en een kern. De 

manteleiwitten hebben diverse antigene determinan-

ten, waarvan de belangrijkste het HBsAg is (hepatitis 

B-surface-antigeen, vroeger australië-antigeen genoemd). 

De kern heeft ook ten minste één specifiek antigeen, het 

hepatitis B-core-antigeen (HBcAg), en bevat circulair 

dubbelstrengs-DNA en het enzym DNA-polymerase. Een 

van HBcAg afgeleid antigeen is het HBe-antigeen. Het 

HBs- en HBe-antigeen zijn virale eiwitten die naast com-

plete viruspartikels vrij in het serum voorkomen. Het aan-

tal viruspartikels in het bloed bij een patiënt met actieve 

virale replicatie (einde incubatiefase acute hepatitis of bij 

chronische hepatitis B) is meestal meer dan 105 per ml. Een 

zeer kleine hoeveelheid bloed is reeds een infectieus ino-

culum, zodat een prik van een met bloed besmette naald 

de ziekte kan overbrengen. Besmetting via de orale weg is 

wel mogelijk, maar alleen met grote inocula (1 ml serum 

of meer). De incubatietijd varieert tussen twee en zes 

maanden; een massale infectie verkort de incubatietijd. 

Na besmetting vermenigvuldigt het virus zich in de lever. 

Na één tot vier maanden verschijnt HBsAg in het bloed. 

Korte tijd later is HBeAg aantoonbaar. HBcAg komt niet 

vrij in het bloed voor, alleen in de levercellen. Ongeveer 

gelijktijdig met het verschijnen van antilichamen te-

gen HBcAg van het IgM-type (IgM-anti-HBc) ontstaan 

meestal de eerste klachten als de ziekte symptomatisch 

verloopt. HBeAg verdwijnt in de regel enkele weken na 

het ontstaan van de klachten, HBsAg drie tot zes weken 

later. Antilichamen tegen HBsAg (anti-HBs) zijn meestal 

pas na enkele maanden in het bloed aantoonbaar. Bij circa 

20% van de patiënten met acute hepatitis B is HBsAg niet 

meer aantoonbaar bij het ontstaan van de symptomen. De 

diagnose kan dan alleen worden gesteld door het aanto-

nen van IgM-anti-HBc of door het later verschijnen van 

anti-HBs. Immuniteit na infectie met hepatitis B ontstaat 

bij vorming van anti-HBs (figuur 18.24).

Bij jonge kinderen is de ziekte meestal zonder symp-

tomen, maar het risico op het ontstaan van chronische 

hepatitis B is hoger dan 50%. Bij minder dan 5% van de 

volwassenen gaat een acute hepatitis B over in een chroni-

sche vorm. Chronische hepatitis kan in vijf tot dertig jaar 

overgaan in een cirrose met complicaties als leverfalen en 

hepatocellulair carcinoom.

 In Nederland is na een initiële daling van de incidentie 

van acute hepatitis B door de screening van bloeddonors 

op HBsAg en door de maatregelen bij drugsgebruik 

(schone spuiten), het voorkomen gestabiliseerd of zelfs 

gestegen. Dit wordt mogelijk mede veroorzaakt doordat 

de Nederlandse bevolking als een van de weinige in de 

ontwikkelde wereld niet standaard gevaccineerd wordt 

icterus

ALAT

HAV in feces

0 1 2 3 4

maanden na besmetting met HAV

anti-HAV-IgG-type

anti-HAV-IgM-type

prodromen reconvalescentie

Figuur 18.24 Schematische weergave van het beloop en de 

laboratoriumbevindingen bij acute hepatitis B.
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men. Gedurende één tot vier weken bestaan klachten van 

vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, 

en soms pijn in de rechterbovenbuik. Bij een minderheid 

van de patiënten ontstaan artralgieën en/of urticaria. 

Wanneer de icterus verschijnt, nemen de prodromale ver-

schijnselen af. Meestal bereikt de icterus na vier tot acht 

dagen zijn hoogtepunt. De urine is dan donker gekleurd, 

terwijl de feces normaal van kleur of ontkleurd zijn. De 

lever kan pijnlijk zijn bij palpatie. Binnen twee tot zes 

weken daalt het serumbilirubinegehalte weer tot normale 

waarden. De klachten zijn dan meestal al enige tijd ver-

dwenen, behalve de vermoeidheid, die nog maanden na 

het verdwijnen van de geelzucht kan blijven bestaan.

 Bij sommige patiënten met acute icterische hepatitis is 

het beloop minder typisch. De serumbilirubinespiegel en 

cholestasetests kunnen buiten verhouding hoger zijn dan 

de serumtransaminasen, en ook langer aanhouden. Vaak 

heeft de patiënt geen klachten meer. Bij sommige gevallen 

van hepatitis B blijkt er een additionele medicamenteuze 

hepatitis te zijn. Bij een acute icterische hepatitis ontwik-

kelt de patiënt soms tekenen van hepatische encefalopa-

thie en andere tekenen van ernstige leverinsufficiëntie 

(stollingsfactoren minder dan 30%). Er is dan sprake van 

een fulminante hepatitis. De anicterische vorm van acute 

virale hepatitis veroorzaakt vaak symptomen die identiek 

zijn aan het prodromale stadium van de icterische vorm.

Laboratoriumonderzoek
De meest kenmerkende laboratoriumafwijking bij een 

acute virale hepatitis is de sterke stijging van de serum-

transaminasen. Meestal is de ALAT-stijging meer dan 

dertigmaal de bovengrens van normaal. In lichte gevallen 

van acute virale hepatitis kunnen ALAT-waarden lager dan 

tienmaal de bovengrens van normaal worden gevonden. 

De serumtransaminasen zijn praktisch altijd meer dan één 

week sterk verhoogd; bij de meeste patiënten treedt bin-

nen zes à acht weken normalisatie op. In het beloop van 

een fulminante hepatitis kunnen vrijwel normale serum-

transaminasewaarden worden gevonden doordat de mees-

het RNA-afhankelijke RNA-polymerase, of voor de trans-

latie c.q. eiwitsplitsing, zoals proteasen en helicase. Deze 

eiwitten roepen evenals het kerneiwit antistoffen op, die 

met één test (anti-HCV) worden gedetecteerd; deze test 

wordt soms laat (twaalf tot achttien weken na besmetting) 

positief.

 Seksuele transmissie komt zelden voor en is vooral be-

schreven bij hiv-geïnfecteerde mannen. Perinatale trans-

missie is evenmin frequent beschreven, maar overdracht 

via een besmette naald is relatief makkelijk (1 tot 5%). De 

incubatietijd is zes weken tot twee maanden. Antilicha-

men tegen HCV zijn dan bij de minderheid aantoonbaar, 

maar worden later in bijna alle gevallen positief. Na een 

jaar heeft 10 tot 30% van de patiënten het virus geklaard. 

Het probleem van een hepatitis C-virusinfectie is de chro-

nische hepatitis. Spontane virusklaring in de chronische 

fase is zeldzaam. Meer dan de helft van de patiënten met 

een chronische hepatitis heeft tekenen van een persiste-

rende leverontsteking (verhoging van ALAT) en loopt het 

risico op ontwikkeling naar cirrose, leverfalen en hepato-

cellulair carcinoom. Dit proces duurt tien tot dertig jaar. 

Na het klaren van het virus ontstaat geen langdurige im-

muniteit en behoort herinfectie tot de mogelijkheden.

Het hepatitis-E-virus (HEV) lijkt op het hepatitis A-virus. 

Het komt voornamelijk voor in Afrika en Azië, maar is 

ook in Nederland beschreven, vooral bij varkensboerde-

rijen. Het veroorzaakt epidemieën, waarschijnlijk door 

verontreiniging van water.

Symptomatologie
Het beloop van een acute hepatitis kan variëren van een 

asymptomatische anicterische hepatitis tot een zoge-

noemde fulminante hepatitis met icterus en coma. Een 

ernstige icterische en fulminante hepatitis komt het 

meest voor bij hepatitis B en D, minder frequent bij he-

patitis A en E en zelden bij hepatitis C. Een belangrijke 

factor die het beloop bepaalt, is de reactie van de gastheer. 

Oude mensen lopen het grootste risico, terwijl in som-

mige ontwikkelingslanden het percentage fulminante 

hepatitis vooral bij zwangere vrouwen hoog is, in het 

bijzonder ten gevolge van hepatitis E.

 De variabiliteit in het beloop van een hepatitisinfectie 

uit zich ook op een andere manier. Terwijl hepatitis A en 

E nooit leiden tot een chronische hepatitis of tot cirrose, 

persisteert het hepatitis B-virus na het doormaken van 

een acute hepatitis bij ongeveer 5% tevoren gezonde vol-

wassenen (figuur 18.25). Neonaten, dialysepatiënten en 

patiënten met immuunsuppressieve therapie ontwikke-

len echter in meer dan 50% van de gevallen een chronische 

hepatitis. Bij hepatitis C ontstaat in meer dan 70% van de 

gevallen chronische hepatitis, met een duidelijk verschil 

in chroniciteit tussen patiënten met icterus (60%) en anic-

terische personen (90%).

De icterische vorm van acute hepatitis begint vaak met prodro-

acute 
hepatitis

fulminante
hepatitis

dood

genezing

acute hepatitis 
van 

lange duur

chronische
hepatitis

Figuur 18.25 Het natuurlijk beloop van acute hepatitis B bij 

volwassenen (de dikte van de pijlen weerspiegelt de maat voor 

de kans op het betreffende beloop).
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gekoppeld aan kindervaccinaties, toegediend moeten 

worden. Het vaccin wordt nu gegeven aan personen met 

een verhoogd risico op een hepatitis B-virusinfectie. Di-

verse groepen patiënten en gezonden komen hiervoor in 

aanmerking. Patiëntengroepen zijn dialysebehoeftigen, 

hemofilielijders en anderen die regelmatig bloedproduc-

ten ontvangen, en geestelijk gehandicapten woonachtig 

in een instituut. De categorie gezonden betreft neonaten 

van HBsAg-positieve moeders, mannelijke homoseksuelen 

met multipele seksuele contacten, intraveneuze drugsge-

bruikers, seksuele partners van HBsAg-positieve perso-

nen, gezinsleden van HBsAg-positieve personen, personen 

die langer dan zes maanden in een endemisch gebied ver-

blijven, personen die een prikaccident hebben gehad, en 

ziekenhuispersoneel dat veelvuldig met bloed en naalden 

in aanraking komt. Personen die een hepatitis B-infectie 

hebben doorgemaakt en/of anti-HBs-antistoffen hebben, 

zijn beschermd en hebben geen immunisatie nodig. Vacci-

natie tegen hepatitis B beschermt ook tegen hepatitis D.

 Preventie van hepatitis C betreft vooral het screenen 

van bloeddonors en het gebruik van ‘schone’ naalden, 

onder andere door drugsgebruikers. Er is geen hepatitis 

C-immuunglobuline en ook geen hepatitis C-vaccin be-

schikbaar.

 Virushepatitis is een ziekte waarvoor in Nederland 

aangifteplicht bestaat.

Kernpunten

• Diagnostiek bij acute virale hepatitis:

 − hepatitis A: IgM-anti-HAV;

 − hepatitis B: IgM-anti-HBc;

 − hepatitis C: anti-HCV, indien negatief: HCV-RNA;

 − hepatitis D: IgM-anti-HDAg;

 − hepatitis E: IgM-anti-HEV.

• Acute virale hepatitis:

 − overgang naar chronische virale hepatitis:

 − hepatitis A: nooit;

 − hepatitis B: baby’s en jonge kinderen: > 50%; 

volwassenen: < 5%;

 − hepatitis C: anicterisch: > 90%; icterisch: ca. 60%;

 − hepatitis D met hepatitis B: < 5%;

 − hepatitis D op chronische hepatitis B: > 90%;

 − hepatitis E: vrijwel nooit.

• Ziektelast bij virale hepatitis:

 − acute virale hepatitis:

 − passagère morbiditeit;

 − mortaliteit < 1%.

 − chronische virale hepatitis:

 − risico op cirrose, langdurige morbiditeit;

 − mortaliteit 10 tot 20%.

• Preventie van virale hepatitis:

 − voor werkers in de gezondheidszorg is vaccinatie 

tegen hepatitis A en B zeer veilig en langdurig 

effectief.

te levercellen reeds te gronde zijn gegaan. Het serumbili-

rubinegehalte is verhoogd bij de icterische vorm, normaal 

bij de anicterische vorm en meestal sterk verhoogd bij een 

fulminante hepatitis. In alle gevallen is het bilirubine van 

het geconjugeerde type. De alkalische fosfatase en gamma-

GT zijn slechts licht tot matig verhoogd. Het serumalbu-

minegehalte is praktisch altijd normaal. Een evidente da-

ling van de stollingsfactoren (verlaagde factor V; verlengde 

INR) duidt op een ernstige parenchymbeschadiging en 

noopt tot stringente (poli)klinische controle.

Therapie
Acute virale hepatitis A, B, D of E geneest bij meer dan 

90% van de patiënten spontaan binnen tien weken na 

de diagnose. Causale therapie (therapie gericht op de 

eliminatie van de verwekker) is niet geïndiceerd. De 

behandeling van een acute virale hepatitis is symptoma-

tisch. Alleen bij dreigend leverfalen kan behandeling met 

nucleosideanalogen overwogen worden. Overtuigend 

wetenschappelijk bewijs dat dit effectiever is dan alleen 

ondersteunende maatregelen, zoals goede voeding, ont-

breekt. Acute hepatitis C geneest bij ongeveer 30% van de 

patiënten spontaan; anicterische acute hepatitis C geneest 

bij minder dan 10% van de patiënten. Causale therapie 

met interferon-α of peginterferon, gericht op de elimina-

tie van HCV, is in meer dan 90% van de gevallen effectief 

en is dan ook geïndiceerd bij de behandeling van een 

acute hepatitis C-infectie.

Preventie
De preventie van virale hepatitis is belangrijk. Aangezien 

hepatitis A-besmetting via de fecaal-orale weg plaats-

vindt, zijn goede sanitaire voorzieningen en voedselhy-

giëne van belang. Reizigers naar landen met endemische 

hepatitis A wordt vaccinatie tegen hepatitis A geadviseerd. 

Personen die een icterische hepatitis A-infectie hebben 

doorgemaakt of antilichamen tegen hepatitis A hebben, 

hebben geen immunisatie nodig.

 Hepatitis B wordt voornamelijk via bloed en seksueel 

contact overgebracht. Screening van transfusiebloed en 

bloedproducten op HBsAg, gebruik van steriele naalden 

en hygiënische maatregelen in gezondheidscentra en 

ziekenhuizen zijn belangrijke preventieve maatregelen, 

evenals zorgvuldige hygiëne van HBV-dragers bij bloe-

dende wondjes, gebruik van persoonlijke artikelen zoals 

tandenborstels, en seksueel gedrag. Het verschaffen van 

schone naalden helpt mogelijk om het aantal gevallen van 

hepatitis bij intraveneuze drugsgebruikers te beperken.

 Hepatitis B-immuunglobuline (HBIg 0,1 ml/kg, 

maximaal 5 ml) vermindert na besmetting de ernst van 

het ziektebeloop en mogelijk de besmettelijkheid voor 

derden. De toediening is geïndiceerd bij de zogenoemde 

postexposure profylaxe. Dit betreft voornamelijk personen 

die een prikaccident hebben en neonaten van HBsAg-

positieve moeders.

Het hepatitis B-vaccin zou aan de algehele bevolking, 
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hepatitis wordt onderscheiden in diverse graden van ac-

tiviteit van de leverontsteking, gebaseerd op de mate van 

verhoging van de serumtransaminasen en de leverbiop-

siebevindingen enerzijds en de mate van virale replicatie 

anderzijds (figuur 18.26).

Chronische hepatitis B komt in Nederland voor bij circa 

0,2-0,4% van de bevolking. Chronische hepatitis D komt 

voornamelijk voor bij immigranten vanuit landen rond-

om de Middellandse Zee en Midden-Afrika, alsmede bij 

intraveneuze drugsgebruikers. Chronische hepatitis C 

komt naar schatting voor bij 0,4% van de bevolking; 70% 

van hen heeft een aantoonbare virale replicatie.

Laboratoriumonderzoek
De laboratoriumbevindingen bij een chronische virale 

hepatitis zijn vaak normaal, met uitzondering van een 

wisselende verhoging van de serumtransaminasen. Indien 

de serum-ALAT niet meer dan tweemaal de bovengrens 

van normaal is, is de ziekteactiviteit gering. Bij een ver-

hoging van vijf- tot tienmaal de bovengrens van normaal 

wordt de chronische hepatitis als ernstig geclassificeerd. 

Het alkalische fosfatase is vaak normaal, evenals de im-

muunglobulinen. Bij cirrose zijn de afwijkingen meestal 

meer uitgesproken. Het bilirubinegehalte is normaal tot 

matig verhoogd (15-50 μmol/l). Stollingsfactoren kunnen 

verlaagd zijn, evenals het albumine.

Pathologische anatomie
Chronische hepatitis wordt onderverdeeld volgens morfo-

logische bevindingen die samenhangen met de prognose. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen minimale afwij-

kingen, chronische hepatitis zonder fibrose, chronische 

hepatitis met fibrose, en cirrose. In alle stadia kunnen er 

geringe, matige of ernstige tekenen van ontsteking zijn.

 Bij chronische hepatitis met een virale oorsprong is er karak-

teristiek een mononucleair infiltraat in de portale velden en 

meestal slechts een beperkte beschadiging in het leverkwab-

je. Het letsel dat kenmerkend is voor chronische hepatitis is 

de zogenoemde periportale interface-hepatitis. Hierbij gaan 

groepjes levercellen op het grensvlak tussen parenchym en 

bindweefsel van de portale velden te gronde ten gevolge van 

apoptose. Bij een sterkere uitbreiding van het ontstekings-

infiltraat is er sprake van wigvormige penetratie van het 

parenchym (actieve septa). Bij een verdere toename van de 

activiteit van de ziekte kan bovendien confluerende necrose 

voorkomen, die panlobulair of multilobulair kan zijn. De 

combinatie van interface-hepatitis, actieve septumvorming 

en confluerende necrose leidt snel tot verkaveling van de 

lobulaire architectuur en cirrotische ombouw van de lever.

 Cirrose wordt gekenmerkt door een totale verstoring van 

de architectuur met fibreuze septa en regeneratienodi. De 

ziekte is hiermee in een vergevorderd stadium gekomen. 

Interface-hepatitis duidt op activiteit van de ontsteking 

en kan het beschadigde orgaan nog verder aantasten. 

Daarentegen kan, vooral bij eliminatie van virale antige-

Casuïstiek 

• Twee patiënten met acute hepatitis B uit dezelfde 

piercingsalon

• Een man met in Nederland opgelopen hepatitis E

18.6.2   Acute hepatitis ten gevolge van andere 

virussen

Epstein-barr-virus
Het epstein-barr-virus (EBV) is het oorzakelijke agens 

van mononucleosis infectiosa (ook ziekte van Pfeiffer 

genoemd). Deze virusinfectie gaat bijna altijd met een 

lichte hepatitis gepaard, meestal zonder klinische tekenen 

van leverontsteking. De serumtransaminasen zijn licht 

tot matig verhoogd, icterus is ongewoon. Fulminante en 

chronische hepatitis komen vrijwel niet voor.

Cytomegalovirus
Het cytomegalovirus (CMV) kan eveneens acute hepatitis 

veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij patiënten 

met immuunsuppressieve therapie (endogene reactiva-

tie). Meestal zijn de biochemische afwijkingen mild en is 

er geen icterus. Bij histologisch onderzoek kunnen in de 

kernen van de hepatocyten typische insluitlichaampjes 

worden gezien. Het beloop is gunstig wanneer overma-

tige immuunsuppressie wordt vermeden.

Herpessimplexvirus
Hepatitis als gevolg van het herpessimplexvirus (HSV) 

komt relatief zelden voor, maar kan een zeer ernstig 

beloop hebben bij zuigelingen en bij patiënten met im-

muunsuppressieve therapie.

Verschillende exotische virusinfecties kunnen gepaard 

gaan met een niet goed te definiëren hepatitis. Bij perso-

nen afkomstig uit Afrika en Azië moet worden gedacht 

aan gele koorts, ebola-, lassa- en andere virussen. Er moet 

dan onverwijld contact worden opgenomen met de desbe-

treffende geneeskundige inspecteur van de volksgezond-

heid. Van het hepatitis G-virus en het hepatitis TT-virus is 

nooit overtuigend bewezen dat ze voor de mens daadwer-

kelijk pathogeen zijn en hepatitis veroorzaken.

18.6.3   Chronische virale hepatitis

Definitie en epidemiologie
Chronische hepatitis wordt gekenmerkt door een dif-

fuse ontsteking van de lever die langer dan zes maanden 

duurt. Soms geven klinische symptomen (leverstigmata, 

splenomegalie) of laboratoriumbevindingen (ernstige 

fibrose of cirrose bij leverbiopsie) al bij de eerste analyse 

aan dat de ziekte langer dan zes maanden bestaat. Een 

persisterende hepatitis B-, C- of D-infectie is een belang-

rijke oorzaak van chronische hepatitis. Chronische virale 
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nen, de ziekte ook volledig inactief worden. De prognose 

wordt dan niet zozeer bepaald door het optreden van 

leverinsufficiëntie, maar door het eventueel ontstaan van 

een hepatocellulair carcinoom (figuur 18.27).

Klinisch beloop
De klachten van een patiënt met een chronische virale he-

patitis zijn in de beginfase weinig uitgesproken. Vaak zijn 

er in het geheel geen klachten, soms over vermoeidheid, 

pijn in de leverstreek of gewrichtspijnen. Bij lichamelijk 

onderzoek kunnen afwijkingen ontbreken. De lever is 
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# belangrijke fibrose: histologisch ten minste porto-portale septa. ULN= upper limit of normal: bovengrens van normaal.
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Figuur 18.26 Diagnostisch denkraam ter bepaling van de prognose van chronische virale hepatitis. Progressie van de leverziekte 

treedt op bij actieve virale replicatie en een continue of intermitterende immuunreactie daarop van de gastheer. De kans op pro-

gressie kan globaal worden geschat op grond van meting van virus in het bloed, serumtransaminasen en leverhistologie.
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Figuur 18.27 Het natuurlijk beloop van een hepatitis B-

infectie.
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HCV gepaard met extrahepatische verschijnselen, zoals 

cryoglobulinemie, membraneuze glomerulonefritis, 

non-hodgkinlymfoom, diabetes mellitus, auto-immuun-

ziekten en dermatologische aandoeningen. Levercir-

rose ontwikkelt zich in 5-20% van de patiënten binnen 

10-20 jaar na de besmetting. De snelheid van progressie 

wordt beïnvloed door verschillende factoren, met name 

alcoholgebruik, comorbiditeiten zoals niet-alcoholische 

steatohepatitis en coïnfecties met hepatitis B en hiv. Ge-

decompenseerde leverziekte treedt jaarlijks op bij 4%, en 

hepatocellulair carcinoom ontwikkelt zich in 1-5% van de 

patiënten met cirrose per jaar. In tegenstelling tot de situ-

atie bij hepatitis B ontstaat hepatocellulair carcinoom bij 

chronische hepatitis C vrijwel uitsluitend in cirrotische 

levers. De overleving van patiënten met chronische he-

patitis C is niet verminderd vergeleken met de algemene 

bevolking zo lang zich geen cirrose heeft ontwikkeld. 

Patiënten met een gecompenseerde levercirrose hebben 

een vijfjaarsoverleving van ongeveer 90%.

Therapie
Chronische virale hepatitis B, C of D geneest bij het me-

rendeel van de patiënten niet spontaan. Bij chronische 

virale hepatitis is suppressie van de virale replicatie door 

de komst van antivirale therapie binnen de mogelijkhe-

den gekomen.

 Door behandeling van chronische hepatitis B met gepe-

gyleerd (peg) interferon-α verdwijnt in ongeveer 20 tot 40% 

van de gevallen de hoge virale replicatie en komt de ziekte 

in remissie. Na een aantal jaren verdwijnt bij deze patiën-

ten frequent het HBsAg. De kans op een gunstige reactie 

op deze behandeling kan bepaald worden aan de hand van 

het hepatitis B-genotype, de virale load en mate van ontste-

kingsactiviteit. Behandeling met peginterferon dient voor 

een half tot één jaar gegeven te worden. Voor patiënten bij 

wie interferonen niet effectief zijn of die te veel last heb-

ben van de vele bijwerkingen, zijn nucleosideanalogen 

beschikbaar. Lamivudine, adefovir en telbivudine zijn orale 

antivirale middelen die het hepatitis B-virus onderdruk-

ken, maar na enkele jaren is er een grote kans op resistente 

virusvormen. Entecavir en tenofovir zijn effectiever, leiden 

bij vrijwel alle patiënten tot een ondetecteerbare virale load 

en hebben niet of nauwelijks risico op resistentievorming. 

vaak wat vergroot en is vast van consistentie. Bij evolutie 

naar cirrose kunnen spider naevi, erythema palmare en 

splenomegalie voorkomen. Icterus en ascites treden pas 

op tijdens een periode met toenemende activiteit van de 

leverontsteking bij reeds ontstane cirrose.

Chronische hepatitis B Patiënten met chronische hepatitis B 

kunnen zich presenteren in een van de volgende vier fasen 

(figuur 18.27 en 18.28). In de immunotolerante fase is het 

HBsAg en het hepatitis Be-antigeen (HBeAg) aantoonbaar, 

er is een hoge HBV-DNA-concentratie (> 1,0 × 105 kopieën/

ml of > 2,0 × 104 IU/ml) in het bloed, de ALAT is normaal, 

en er is minimale necro-inflammatie in het leverbiopt. De 

duur van de immunotolerante fase ligt in het algemeen 

tussen de 10 en 30 jaar. Deze fase is echter veel korter of 

afwezig indien het hepatitis B-virus op latere leeftijd wordt 

opgelopen. De tweede fase wordt de immunoactieve fase 

genoemd. Die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

het  HBsAg en HBeAg, een hoge dan wel fluctuerende HBV-

DNA-concentratie in het bloed, een persisterende of inter-

mitterend verhoogde ALAT, en actieve necro-inflammatie 

in het leverbiopt. Deze fase wordt gekenmerkt door activi-

teit van de afweer tegen het virus, en HBeAg-seroconversie 

(het verlies van HBeAg en de vorming van de betrokken 

antistof; anti-HBe) kan optreden. Het inactieve dragerschap 

treedt op na HBeAg-seroconversie. Het wordt verder ge-

kenmerkt door de aanwezigheid van HBsAg, een lage HBV-

DNA-concentratie (< 1,0 × 104 kopieën/ml of < 2,0 × 103 IU/

ml), en een normale ALAT. 

 Hoewel de virusreplicatie persisteert, wordt deze sterk 

onderdrukt door de afweer van de gastheer, en in het 

algemeen gaat het gepaard met een goede prognose en 

een laag risico op het ontwikkelen van cirrose of hepato-

cellulair carcinoom. Echter, 20-30% ontwikkelt uiteinde-

lijk weer een actieve hepatitis. Deze fase, de chronische 

 HBeAg-negatieve actieve hepatitis, wordt gekenmerkt 

door de afwezigheid van HBeAg, aanwezigheid van 

 HBsAg en anti-HBe, verhoogde HBV-DNA-concentraties 

in het bloed, en actieve necro-inflammatie in het lever-

biopt. Karakteristiek is het fluctuerende beloop van de 

ALAT. Bij deze patiënten zijn er HBV-varianten geselec-

teerd waarbij HBeAg-productie ontbreekt door mutaties 

in het virale genoom. In geval van immuunsuppressie 

kan tevens reactivatie van een HBV-infectie optreden. 

Per jaar ontwikkelt gemiddeld 6% van chronische HBV-

geïnfecteerden levercirrose, met een cumulatieve vijfjaar-

sincidentie van 20%. De vijfjaarsoverleving na het ontwik-

kelen van cirrose is 84%, wat afneemt tot 35% in het geval 

van gedecompenseerde cirrose. Aanwezigheid van cirrose 

geeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van hepato-

cellulair carcinoom. Co-infectie met hepatitis D geeft in 

het algemeen een snel progressieve leverziekte.

Chronische hepatitis C Symptomen zijn meestal afwezig 

of aspecifiek, zoals vermoeidheid, en hangen niet samen 

met de activiteit van de ziekte. In sommige gevallen gaat 

anti-HBe
HBeAg

HBV-DNA

ALAT

immunotolerante
fase

immunoactieve
fase

inactieve
fase

HBeAg-negatieve
chronische hepatitis

Figuur 18.28 De verschillende fasen van chronische hepatitis-B.
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Casuïstiek 

• Lamivudine ter voorkoming van opvlamming van 

chronische hepatitis B tijdens chemotherapie voor 

non-Hodgkin-lymfoom

• Fatale fibroserende cholestatische hepatitis na 

niertransplantatie

18.7  Bacteriële en andere infecties van de 
lever

Hoewel de lever via de systemische en portale circulatie 

frequent aan bacterie-invasie blootstaat, zijn bacteriële 

ontstekingen van de lever zeldzaam. Wanneer bacteriën 

de lever binnendringen en gedijen, ontstaat meestal geen 

diffuse hepatitis maar een abces of granulomateuze hepa-

titis. Daarnaast kunnen bacteriële toxinen, die elders in 

het lichaam worden geproduceerd, een remmend effect 

hebben op hepatocellulaire biliaire transportfuncties, 

leidend tot cholestase met soms icterus.

18.7.1   Leverabces

Leverabcessen kunnen ontstaan door versleping van bac-

teriën naar de lever vanuit een abdominale focus zoals ap-

pendicitis, diverticulitis of cholangitis. In ongeveer de helft 

van de gevallen wordt geen oorzaak gevonden. Soms wordt 

een bestaande levercyste geïnfecteerd. Anaerobe bacteriën 

en Klebsiella zijn de belangrijkste verwekkers. Bij patiënten 

afkomstig uit (sub)tropische gebieden kunnen parasieten 

(amoeben) de oorzaak zijn. De kernsymptomen van een 

leverabces zijn koorts, vaak met koude rillingen, en pijn in 

de rechterbovenbuik met uitstraling naar de rechterschou-

der. De lever kan drukpijnlijk zijn. Biochemisch onderzoek 

toont tekenen van bacteriële infectie, zoals een verhoogd 

CRP-gehalte en leukocytose; de levertesten zijn meestal 

weinig gestoord. Echografie en computertomografie zijn de 

belangrijkste diagnostische hulpmiddelen.

 De behandeling bestaat in eerste instantie uit een combi-

natie van antibiotica die effectief zijn tegen zowel anaerobe 

als gramnegatieve bacteriën. Bij het vermoeden van amoe-

ben is metronidazol het middel van keuze. Punctie van het 

leverabces onder echografische controle met ontlastende 

drainage is vrijwel altijd aangewezen. Antibiotische thera-

pie wordt meestal ten minste zes weken voortgezet.

Casuïstiek 

• Malaise na een Afrika-reis: amoebenabces van de 

lever

• Uitbraak van amoebiasis in een Nederlands gezin; 

tropen onverwacht dichtbij

• Leverabces na navelpiercing

• Leverabcessen als complicatie bij de ziekte van Crohn

Net als bij hiv is waarschijnlijk langdurige therapie met 

deze middelen noodzakelijk. Het stoppen van de behande-

ling met nucleosideanalogen leidt vrijwel altijd tot een 

relaps van ziekteactiviteit. Het is onduidelijk en vooralsnog 

volstrekt niet aangetoond dat combinatietherapie voor de 

toekomst een lager resistentierisico en daardoor een hoger 

therapierendement zal geven.

 Bij chronische hepatitis C is de kans op genezing, af-

hankelijk van het HCV-genotype, 50-90% bij behandeling 

met peginterferon in combinatie met ribavirine. Vooral 

verlenging van de behandelingsduur tot één jaar bij ge-

notype 1 en 4, de introductie van een langwerkend prepa-

raat (peginterferon) en aanpassing van de dosis ribavirine 

afhankelijk van het genotype hebben het genezingsper-

centage fors verhoogd. Er zijn verschillende modellen, op 

basis van virale load tijdens therapie, waarop de kostbare 

en toxische behandeling van peginterferon en ribavirine 

aangepast of vroegtijdig gestopt kan worden. Recent zijn 

ook polymorfismen in het interleukine-28-gen gevonden, 

die voorafgaande aan de behandeling een sterk voorspel-

lende waarde hebben voor de kans op respons. Veel van 

de non-responders op antivirale therapie (HCV-RNA blijft 

aantoonbaar) hebben na therapie weer ziekteactiviteit. 

Voor hen is op dit moment geen goede behandeling be-

schikbaar. De behandeling van chronische hepatitis C zal 

in de komende jaren echter drastisch veranderen. Bin-

nenkort zullen de eerste virusreplicatie remmers (telapra-

vir en bocepravir) worden geregistreerd. Veel vergelijk-

bare middelen, veelal protease- of polymeraseremmers, 

zijn in ontwikkeling. Met deze nieuwe replicatieremmers 

zijn we in staat een snelle virusdaling te genereren. Er 

ontstaat echter zeer snel resistentie, waardoor combina-

tiebehandeling met een verkorte kuur van peginterferon 

en ribavirine voorlopig noodzakelijk lijkt. Wellicht kun-

nen combinaties van replicatieremmers in de toekomst 

de zware behandeling met peginterferon en ribavirine 

overbodig maken.

Chronische hepatitis D Chronische hepatitis D is zeer 

moeizaam te behandelen. Alleen behandeling met peg-

interferon is bij een beperkt aantal patiënten effectief. 

Er zijn studies gaande om te bepalen of combinaties met 

nucleosideanalogen werkzamer zijn.

Kernpunt

• Anno 2010 is de behandeling van chronische hepa-

titis B en C bijzonder effectief:

 − blijvende remmissie van hepatitis B door im-

muuncontrole (peginterferon) of volledige virus-

suppressie (nucleosideanalogen) bij meer dan 

90% van de patiënten;

 − genezing van hepatitis C met peginterferon en 

ribavirine bij 50-90% van de patiënten.
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18.7.5   Echinococcus-cyste

Een Echinococcus-cyste ontstaat in de lever tijdens de ont-

wikkelingsfase van Echinococcus granulosus. Echinococcus 

granulosus is endemisch in het Middellandse Zeegebied en 

wordt daarom het meest aangetroffen bij immigranten 

uit deze gebieden.

 Symptomen van Echinococcus granulosus ontstaan bij het 

groter worden van de cyste (groei circa 1 cm per jaar). Pijn 

in de rechterbovenbuik is een frequente klacht, terwijl 

urticaria en/of periodes met jeuk kunnen voorkomen als 

uiting van een allergische reactie op vrijgekomen anti-

geen uit de cyste. Behalve eosinofilie zijn er meestal geen 

biochemische afwijkingen. In 15% van de gevallen ontstaat 

een ruptuur, meestal naar de galwegen, met tekenen van 

koorts en geelzucht.

 De diagnose Echinococcus-cyste wordt waarschijnlijk 

door röntgenologisch onderzoek van de bovenbuik. De 

diagnose kan worden bevestigd door het aantonen van an-

tilichamen tegen Echinococcus. De serologische reactie kan 

echter negatief zijn als de cyste recent niet gelekt heeft 

of de parasiet dood is. Bij echo- en computertomografie 

kunnen grootte en aard (uniloculair, multiloculair, verkal-

kingen) van de cyste vaak precies worden vastgesteld. 

 De standaardbehandeling van een Echinococcus-cyste bij 

symptomatische patiënten is veranderd van chirurgische 

extirpatie tot punctie en lokale therapie. Door ingebrach-

te vloeistof (absolute alcohol of hypertoon zout) worden 

de scolices in de cyste gedood. Medicamenteuze therapie 

met albendazol is mogelijk nuttig bij de pre- en postinter-

ventiebehandeling.

Kernpunt

• Bacteriële infecties van de lever: geen diffuse hepa-

titis, maar een focaal abces of diffuse cholestase.

Casuïstiek 

• Een Turkse man met bovenbuikklachten en mis-

selijkheid

18.8  Alcoholische leverziekte

Ruim 80% van de Nederlandse bevolking ouder dan 12 

jaar gebruikt wel eens alcohol en 11% gebruikt ten minste 

een dag per week ten minste zes alcoholische consump-

ties. Ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking voldoet 

aan de DSM-criteria voor een stoornis in het gebruik van 

alcohol. Omgerekend betreft dit ongeveer 800.000 perso-

nen. Alcoholmisbruik en -afhankelijkheid komen bedui-

dend meer voor bij mannen. Op grond van deze gegevens 

18.7.2   Septische cholestase

Geelzucht komt regelmatig voor bij sepsis, vooral bij 

kinderen. Zowel gramnegatieve bacteriën als anaerobe 

staafjes en kokken kunnen geelzucht veroorzaken, waar-

schijnlijk via een toxine. Bij de ziekte van Weil door Lep-

tospira icterohaemorrhagiae is een toxine de oorzaak van de 

levercelzwelling.

 Biochemisch is er naast geelzucht slechts een geringe 

verhoging van transaminasen en alkalische fosfatase.

Casuïstiek 

• Een man met icterus, nierfunctiestoornissen, trom-

bocytopenie, spierpijn en verwardheid

18.7.3   Perihepatitis

Bij vrouwen kan perihepatitis gezien worden ten gevolge 

van pelveoperitonitis door gonokokken of Chlamydia. 

Deze complicatie komt één tot twee maanden na de vene-

rische besmetting voor en gaat gewoonlijk gepaard met 

koorts en pijn in de rechterbovenbuik. Laparoscopisch 

onderzoek toont een fibrineuze ontsteking van het kapsel 

van Glisson, die later kan leiden tot ‘vioolsnaar’-achtige 

adhesies tussen lever en buikwand.

Casuïstiek 

• FitzHugh-Curtis-syndroom door infectie met Chla-

mydia trachomatis.

• Het syndroom van Fitz-Hugh-Curtis: 2 patiëntes 

met perihepatitis en ook sepsis

18.7.4   Granulomateuze hepatitis

Granulomateuze hepatitis ontstaat door een immunolo-

gische reactie, waarbij het opruimen van het antigeen zeer 

traag verloopt.

 Leverziekten door mycobacteriën, zoals tuberculose, 

lepra, door Rickettsiae (Q-koorts) en door schimmels zijn 

zeldzaam in Noord-Europa, evenals parasitaire infecties 

door Schistosoma, Leishmania, Fasciola hepatica en malaria-

Plasmodium. Histologisch onderzoek en kweek van de 

lever kan vaak bijdragen aan het stellen van een diagnose, 

in het bijzonder bij miliaire tuberculose.

Casuïstiek 

• Granulomen in de lever bij een Somalische patiënt 

met chronische hepatitis C toch veroorzaakt door 

tuberculose
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in de levercel of aanleiding geeft tot een verhoging van de 

triglyceridenconcentratie in het serum.

18.8.2   Anamnese

Een nauwkeurige anamnese is essentieel om alcoholi-

sche leverziekte te detecteren. Informatie van partners of 

andere familieleden en huisarts is belangrijk. Alcoholge-

bruik wordt vaak ontkend en nog vaker gebagatelliseerd. 

Gebruik van de CAGE-criteria kan behulpzaam zijn bij 

het signaleren van problematisch drinken (tabel 18.8). Een 

voorgeschiedenis die vaak meerdere trauma’s vermeldt, 

zoals rib- of andere fracturen, bekeuringen of ontzeggin-

gen van de rijbevoegdheid en problemen in de relationele 

of werksfeer kunnen wijzen op alcoholproblematiek, 

evenals gebruik van of verzoek om sedativa of slaapmid-

delen, alcoholfoetor, gebruik van maskerende geuren en 

verwaarlozing van de lichamelijke verzorging. Bij perso-

nen die overmatig alcohol gebruiken, komt alcoholpro-

blematiek bij naaste verwanten vaker voor.

18.8.3   Steatose, hepatitis en cirrose

De leverafwijkingen bij ethanoltoxiciteit betreffen stea-

tose (hepatocellulaire vetstapeling), hepatitis en cirrose, 

of mengvormen daarvan. Meestal is de steatose diffuus. 

 Alcoholische hepatitis wordt gekenmerkt door acidofiele 

necrose van levercellen, eosinofiele insluitlichaampjes (mal-

lory-lichaampjes, die samengeklonterd cytoskelet bevat-

ten), polynucleair infiltraat en kupffer-celhyperplasie. Deze 

hepatocellulaire veranderingen zijn het meest uitgesproken 

in de centrilobulaire regio. Vaak is er een kenmerkende 

perisinusoïdale fibrose, soms cholestase met galtrombi.

 Alcoholische levercirrose is meestal micronodulair; met 

noduli kleiner dan 3 mm. Soms is er hepatomegalie ten 

gevolge van bindweefseltoename en actieve nodulaire 

regeneratie. Vaker betreft het een kleiner wordende lever, 

met atrofie door destructie van hepatocyten. In eenzelfde 

lever kunnen atrofische en hypertrofische zones voorko-

men. De aanduiding cirrose van Laënnec, die typisch zou 

zijn voor alcoholische levercirrose, betreft een micronodu-

laire atrofische cirrose.

18.8.4   Symptomatologie

Leversteatose is meestal asymptomatisch. Bij lichamelijk 

onderzoek kan de lever vergroot zijn. 

 Alcoholische hepatitis kan gepaard gaan met icterus. Bij 

de anicterische vorm zijn er vaak geen of geringe sympto-

men. Bij de icterische vorm kunnen er klachten zijn van 

pijn in de rechterbovenbuik en koorts, zodat het beeld 

doet denken aan cholangitis. Patiënten met een ernstige 

alcoholische leverbeschadiging zijn vaak vermagerd en 

hebben spieratrofie. Andere bevindingen zijn onder meer 

erythema palmare, spider naevi, hematomen, gynaeco-

mastie, testisatrofie, ascites en splenomegalie.

is het niet verwonderlijk dat aandoeningen ten gevolge 

van alcoholgebruik tot de meest voorkomende leverziek-

ten behoren. Het betreft een spectrum dat varieert van 

asymptomatische milde levertestafwijkingen tot alcoholi-

sche hepatitis en levercirrose met leverfalen. 

18.8.1   Etiologie

Alcohol (ethylalcohol, ethanol), in grote hoeveelheden 

ingenomen, is toxisch voor de lever. Dertig gram alcohol 

per dag (= 3 glazen per dag; elk glas bier, wijn, sherry, 

jenever, cognac of whisky bevat ongeveer 10-12 g alcohol) 

heeft praktisch geen effect op de lever van een man; bij 

vrouwen is de tolerantie minder (20 g). Leverbeschadiging 

is gebruikelijk bij personen die jarenlang meer dan 80 g 

alcohol per dag drinken. Toch zijn er velen die met 160 g 

ethanol per dag na tien jaar geen klinische tekenen van 

leverziekte hebben. Leverschade ten gevolge van alcohol 

treedt in versterkte mate op bij personen met chronische 

hepatitis B en C en hemochromatose.

 De pathofysiologie van de levertoxiciteit van ethanol is 

niet geheel opgehelderd. De volgende mechanismen zijn 

genoemd:

 − levercelverval veroorzaakt door acetaldehyde, een me-

taboliet van ethanol;

 − levercelveranderingen door hepatocytaire anoxie, ver-

oorzaakt door een hypermetabolisme ten gevolge van 

de oxidatie van alcohol;

 − levercelverval veroorzaakt door immunologische reac-

tiviteit, in het bijzonder bij personen met voortgaande 

levercelbeschadiging na het staken van alcoholinname.

Daarnaast is er mogelijk een direct effect van ethanol 

op de productie van collageen door stellaatcellen in de 

sinuswand. Verder is waarschijnlijk ook het ontstaan van 

macrovesiculaire steatose van belang. Ethanol vermindert 

de oxidatie van vetzuren in de levercel (de zuurstof wordt 

preferentieel gebruikt voor het metabolisme van ethanol 

zelf) en bevordert de synthese van triglyceriden. Individu-

ele factoren die samenhangen met het lipoproteïnetrans-

port bepalen of de triglyceride zich voornamelijk ophoopt 

Tabel 18.8  De CAGE (cut down, annoyed by 
criticism, guilty about drinking, eye 
opener)- criteria.  
Een positief antwoord op een of meer 
van de volgende vragen suggereert een 
alcoholprobleem.

Heeft u ooit behoefte gevoeld om het gebruik van alcohol te vermin-
deren?

Bent u geïrriteerd wanneer anderen u aanspreken op uw alcoholge-
bruik?

Heeft u zich ooit schuldig gevoeld over uw alcoholgebruik?

Gebruikt u ’s morgens na het opstaan wel eens alcohol om u beter te 
voelen?
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Kernpunten

• Diagnostiek bij alcoholische leverziekte:

 − gerichte anamnese; CAGE-criteria;

 − hepatomegalie, spider naevi, erythema palmare, 

spieratrofie;

 − verhoogd MCV en gamma-GT; ASAT hoger dan 

ALAT; hoog IgA;

 − micronodulaire cirrose of steatohepatitis.

• Therapie bij alcoholische leverziekte:

 − stoppen met alcohol. Succes vraagt om steun 

van partner, huisarts en verslavingsarts.

18.9  Niet-alcoholische steatohepatitis 

18.9.1   Definitie en epidemiologie

Steatose (vervetting) van de lever is meestal een onschul-

dige aandoening die vanzelf overgaat dan wel door aan-

passingen van de levensstijl reversibel is. Patiënten met 

niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) hebben echter 

een actieve leverziekte die niet onschuldig is. In de Angel-

saksische literatuur wordt frequent over non-alcoholic fatty 

liver disease (NAFLD) gesproken. Dit is een verzamelterm 

waar NASH deel van uitmaakt. Bij NASH is er naast stea-

tose ook ontsteking en fibrose. NASH leidt uiteindelijk bij 

20% van de patiënten tot levercirrose en soms ook tot he-

patocellulair carcinoom. In de Verenigde Staten is NASH 

op dit moment een van de belangrijkste oorzaken van 

levercirrose en een van de belangrijkste indicaties voor 

levertransplantatie. In Nederland is NASH nog steeds een 

zeldzame indicatie, maar met de toenemende obesitas zal 

dit zeker veranderen.

 NASH komt waarschijnlijk bij ongeveer 200.000 men-

sen in Nederland voor. De aandoening is sterk geassoci-

eerd met overgewicht. Naast leefstijl is waarschijnlijk een 

bepaalde genetische predispositie nodig voor progressie 

van NASH tot cirrose. Polymorfismen van genen die code-

ren voor het microsomale triglyceridetransfereiwit, super-

oxidedismutase-2, de CD14-endotoxinereceptor, TNF-α, 

transforming growth factor-β en angiotensinogeen kun-

nen alle geassocieerd zijn met steatohepatitis en fibrose.

18.9.2   Pathogenese

Insulineresistentie met hoge insulinespiegels is van groot 

belang bij de pathogenese van NASH. Insuline induceert 

lipolyse in het vetweefsel. Als gevolg daarvan is er een 

overvloedig aanbod aan vrije vetzuren aan de lever, die 

enerzijds de mitochondriale vetzuurverbranding stimu-

leren en anderzijds de stapeling van triglyceriden. Trigly-

ceriden worden gedeeltelijk afgevoerd via very low density 

lipoproteïnen of gestapeld als macrovesiculair vet. De 

overmatige vetzuuroxidatie leidt tot de vorming van reac-

18.8.5   Laboratorium- en beeldvormend 

onderzoek

Het gamma-GT-gehalte is dikwijls sterk verhoogd, bij een 

normale tot licht verhoogde alkalische fosfataseconcen-

tratie. De ASAT is matig verhoogd. De ALAT is normaal of 

licht verhoogd, maar bijna altijd minder dan de ASAT. Het 

volume van de erytrocyten (MCV) is vaak toegenomen. 

Bij de ernstige vormen is er hyperbilirubinemie en zijn er 

tekenen van leverinsufficiëntie, zoals een verlaagd albu-

minegehalte en verlaagde stollingsfactoren. Algemene 

symptomen van ontsteking zijn leukocytose (tot 20 × 109/l) 

en een verhoging van IgA. Vaststellen van alcohol in het 

bloed kan soms behulpzaam zijn om tot de diagnose al-

coholische leverziekte te komen. Echografisch onderzoek 

kan steatose of cirrose tonen, maar specifieke kenmerken 

ontbreken.

18.8.6   Therapie en beloop

De causale therapie van alcoholische leverbeschadiging 

bestaat uit het totaal en definitief staken van alcohol-

gebruik. Professionele begeleiding en hulp zijn vaak 

noodzakelijk, evenals steun van partner, andere verwan-

ten en huisarts. Met deze behandeling kan alcoholische 

steatohepatitis geheel omkeerbaar zijn en kan ook een 

gedecompenseerde cirrose herstel tonen met verdwijnen 

van ascites, icterus en encefalopathie. 

 Alcoholische hepatitis is een ernstig ziektebeeld. De 

diagnose wordt gesteld op grond van klinische (koorts, 

anorexie, hepatomegalie, leukocytose, hyperbilirubi-

nemie, ASAT- en ALAT-verhoging) en histologische 

gegevens (necrose, mallory-lichaampjes, infiltraat met 

segmentkernige leukocyten), maar leverbiopsie is van-

wege stollingsstoornissen niet altijd mogelijk. Ondanks 

het staken van de alcoholinname kan de toestand van de 

patiënt verslechteren en kan de dood volgen door lever-

insufficiëntie. Op grond van protrombinetijd en biliru-

binegehalte kan een schatting gemaakt worden van de 

prognose en kan besloten worden tot behandeling met 

prednison, het enige geneesmiddel waarvan het nut is 

aangetoond. Een andere hoeksteen van de behandeling 

is enterale sondevoeding met minimaal toediening van 

30 kcal/kg/dag.

 Patiënten met persisterende leverinsufficiëntie ondanks 

zes maanden alcoholabstinentie komen in aanmerking 

voor een beoordeling voor levertransplantatie.
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assessment of insulin-resistance: nuchter insuline (mIU/l) 

× nuchter glucose (mmol/l) gedeeld door 22,5) geeft een 

betere indicatie voor insulineresistentie. Bij een verho-

ging van deze waarde is er sprake van insulineresistentie 

(normaal 1,4-0,7; bij NASH > 2). Verder moet men nagaan 

of er sprake is van diabetes, hypertriglyceridemie, hyper-

cholesterolemie of obesitas (BMI > 25 kg/m2).

18.9.4   Behandeling

Bij de behandeling van NASH is het belangrijk om het ge-

hele metabole syndroom (obesitas, diabetes of insulinere-

sistentie, hypertensie, hypertriglyceridemie en hypercho-

lesterolemie) in ogenschouw te nemen. Gewichtsreductie 

is het allerbelangrijkste behandelingsdoel. Preferentieel 

dient dit te gebeuren met een dieet dat relatief weinig 

enkelvoudige suikers en verzadigde vetten bevat. Voorts 

moet het dieet rijk zijn aan meervoudig onverzadigde 

vetten. Sociaal alcoholgebruik draagt bij aan de steatose 

en kan het best gestopt worden. In hoeverre dit eventuele 

cardiovasculaire complicaties in de hand werkt, is on-

bekend. Verder is lichaamsbeweging van belang voor de 

behandeling van NASH. Bij spierarbeid worden vetzuren 

vooral in de spieren geoxideerd, waardoor de oxidatieve 

stress in de lever doorbroken wordt.

tieve zuurstofradicalen die met de in de lever gestapelde 

triglyceriden reageren en reactieve lipidenperoxiden 

vormen. Deze oxidatieve stress leidt vervolgens tot celbe-

schadiging en celdood. Het gevolg is een ontstekingsre-

actie die de collageenvormende stellaatcellen activeert en 

daarmee fibrose en later ook cirrose veroorzaakt.

18.9.3   Diagnose

NASH is geassocieerd met diabetes mellitus type 2, hy-

pertensie, hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie en 

centrale obesitas (metabool syndroom). Omdat alcohol-

gebruik eveneens tot steatose leidt, is voor de diagnose 

NASH van belang dat men niet meer dan twee eenheden 

alcohol per dag gebruikt. Voor het onderscheid tussen 

alcoholische en niet-alcoholische steatohepatitis kan 

men gebruikmaken van de ASAT/ALAT-verhouding: bij 

NASH is deze < 1 en bij leverziekte op basis van alcohol 

vaak > 1. Patiënten met NASH hebben als gevolg van de 

vetstapeling frequent een hepatomegalie. Bij echogra-

fisch onderzoek duidt naast een vergrote lever verhoogde 

echogeniciteit op te veel vet in de lever, maar dit betekent 

nog niet dat er ook daadwerkelijk NASH aanwezig is. 

Voor die diagnose moet er ten minste ook sprake zijn van 

ontsteking en fibrosevorming. Er zijn verschillende di-

agnostische algoritmen die op niet-invasieve parameters 

zijn gebaseerd. Deze zijn meestal gebaseerd op variabe-

len zoals leeftijd, alcoholgebruik, BMI, huidplooidikte, 

buikomvang, ASAT, ALAT en gamma-GT-activiteit, 

plasmaglucose, triglyceride en cholesterolgehalte. Voor 

een zekere diagnose moet een leverbiopsie verricht wor-

den. Bij NASH is er sprake van steatose met verval van 

hepatocyten, pericellulaire en perisinusoïdale fibrose in 

de pericentrale zone van de leveracinus, en een rondcellig 

lobulair ontstekingsinfiltraat (figuur 18.29).

Als de diagnose NASH is gesteld, moet naar de oorzaak 

worden gezocht (tabel 18.9). Veel NASH-patiënten tonen 

insulineresistentie. Het bloedsuikergehalte geeft hiervoor 

uiteraard een indicatie, maar personen met een normaal 

nuchter bloedsuikergehalte kunnen insulineresistent 

zijn. De zogenoemde HOMA-IR-index (homeostasis model 

Figuur 18.29 Histopathologie van NASH met duidelijk zichtbare vetstapeling (helder), zonder (a) en met (b) fibrose (blauw).

Tabel 18.9  Oorzaken van NASH.

macrovesiculaire steatose microvesiculaire steatose

obesitas
diabetes mellitus type 2
totale parenterale voeding
snelle gewichtsreductie
lipodystrofie
dysbètalipoproteïnemie
ziekte van Weber-Christian
inflammatoire darmziekte
bacteriële overgroei van de dunne 
darm
geneesmiddelen:

 − glucocorticoïden
 − oestrogenen
 − tamoxifen
 − methotrexaat
 − zidovudine

geneesmiddelen:
 − didanosine
 − tetracycline
 − aspirine

acute vetlever tijdens de 
 zwangerschap
syndroom van Reye
cocaïnegebruik

A B
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een macromolecuul in de hepatocyt, waarna antigeen-

expressie plaatsvindt. De leverceldestructie is het gevolg 

van immunologische reactiviteit en er bestaat geen relatie 

met de dosis of met enzyminductie. Er zijn dan frequent 

begeleidende verschijnselen van koorts, huiduitslag en 

eosinofilie. Bij herhaling van de toediening volgt een 

hepatitisaanval met een korter interval dan bij de eerste 

hepatitisepisode.

18.10.2   Beloopvormen

Een toxische hepatitis verloopt vaak asymptomatisch en 

wordt opgemerkt door afwijkende levertests. De klinisch 

manifeste vormen worden ingedeeld in cholestatische 

toxische hepatitis, cytolytische toxische hepatitis en ge-

mengde toxische hepatitis.

Cholestatische toxische hepatitis
Morfologisch vindt men cholestase zonder opvallende 

levercelafwijkingen. In het portadriehoekje is er dikwijls 

toch een infiltraat van voornamelijk mononucleaire cellen 

en zijn er soms afwijkingen aan de kleine intrahepatische 

galgangen. De symptomen van de zuivere cholestase zijn 

jeuk en eventueel icterus. Het alkalische fosfatase- en 

gamma-GT-gehalte is sterk verhoogd en in ernstige geval-

len is ook het serumbilirubine verhoogd. Na staken van 

het geneesmiddel neemt de cholestase geleidelijk af, met 

uiteindelijk meestal een volledige genezing. De biochemi-

sche normalisatie kan maanden duren.

Cytolytische toxische hepatitis
Bij deze vorm bestaat er morfologisch necrose van hepato-

cyten. Bij de directe hepatotoxiciteit is de necrose centrilo-

bulair gelokaliseerd, samenhangend met de verminderde 

zuurstoftoevoer aldaar. De symptomen bestaan uit icterus 

zonder jeuk. Bij laboratoriumonderzoek is er een sterke 

verhoging van de serumtransaminasen, waarbij de ALAT 

meestal sterker verhoogd is dan de ASAT. De concentraties 

alkalische fosfatase en gamma-GT zijn normaal of licht 

verhoogd. Afhankelijk van de mate van levercelbeschadi-

ging zijn er tekenen van leverinsufficiëntie met een da-

ling van het percentage stollingsfactoren en een stijging 

van het plasma-ammoniak. Een fulminante hepatitis kan 

voorkomen.

Gemengde toxische hepatitis
Bij deze vaak voorkomende vorm zijn er zowel kenmer-

ken van cholestase als van hepatitis. Het risico van lever-

insufficiëntie is bij deze vorm minder groot dan bij de 

zuivere cytolytische toxische hepatitis.

18.10.3   Hepatotoxische geneesmiddelen

Zeer veel geneesmiddelen kunnen leverafwijkingen ver-

oorzaken (tabel 18.10). Bij elke leverziekte is het van groot 

belang een complete lijst van de door de patiënt gebruikte 

De chirurgische behandeling van morbide obesitas heeft 

voor- en nadelen. Enerzijds is het een effectieve maatregel 

wanneer conservatieve maatregelen niet gewerkt hebben, 

anderzijds kan het in zeldzame gevallen de NASH ver-

ergeren en zelfs tot leverfalen leiden. In het algemeen is 

bariatrische chirurgie bij deze categorie patiënten een ef-

fectieve procedure die leidt tot gewichtsverlies met verbe-

tering van NASH en verdwijnen van insulineresistentie.

 Er is momenteel geen goede medicamenteuze thera-

pie. Omdat insulineresistentie een centraal gegeven is bij 

NASH, is het begrijpelijk dat geneesmiddelen worden 

toegepast die insulineresistentie bestrijden. De resultaten 

zijn echter beperkt en er is mogelijk oversterfte door car-

diovasculaire oorzaken. Het antioxidatieve vitamine E is 

mogelijk effectief.

Kernpunten

• NASH (non-alcoholische steatohepatitis) is de 

meest prevalente oorzaak van een ALAT-verhoging.

• NASH is een leverziekte met een snel stijgende 

incidentie.

18.10  Toxische hepatitis

18.10.1   Mechanismen

Toxische hepatitis is het gevolg van inname van exogene 

stoffen, die toxisch voor de lever worden doordat een te 

grote hoeveelheid wordt ingenomen (paracetamol bij een 

poging tot zelfmoord, alcohol) of door een overmatige 

gevoeligheid van de gastheer (de meeste geneesmiddelen-

reacties).

 Medicamenteuze hepatitis ontstaat door een afwijking van 

het normale metabolisme van geneesmiddelen. Normaal 

wordt bij de fase 1-reactie (oxidatie in de microsomen via 

het cytochroom P450-systeem) het geneesmiddelmole-

cuul chemisch inactief, waarna in fase 2 conjugatie met 

vooral glucuronzuur plaatsvindt. Bij hepatotoxiciteit van het 

directe type wordt echter in fase 1 een chemisch zeer reac-

tieve metaboliet gevormd, die zich covalent kan binden 

met de macromoleculen van de hepatocyt. Reactieve me-

tabolieten worden normaliter weggevangen door zoge-

noemde scavengers, onder andere glutathion. Bij een grote 

productie van reactieve metabolieten (door inname van 

een hoge dosis geneesmiddelen of gelijktijdige inname 

van twee geneesmiddelen waarvan één het cytochroom 

P450-systeem induceert) ontstaat een overmaat aan zeer 

reactieve metabolieten en binding aan essentiële celstruc-

turen. Bij de directe hepatotoxiciteit van geneesmiddelen 

bestaat er dus meestal een relatie met de dosis of met 

enzyminductie. Bij hepatotoxiciteit van het indirecte type is 

er een reactie van het geneesmiddel of de metaboliet met 
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medicatie; na volledige normalisatie van de levertests 

het opnieuw optreden van afwijkingen na hernieuwd 

gebruik (vaak accidental re-challenge);

 − immunoallergische verschijnselen zoals koorts, huid-

uitslag en eosinofilie bij indirecte geneesmiddelentoxi-

citeit;

 − histologisch: centrilobulaire lokalisatie van de leveraf-

wijkingen bij directe hepatotoxiciteit;

 − het ontbreken van een andere verklaring voor de lever-

aandoening.

Specifieke laboratoriumtests zijn niet algemeen geaccep-

teerd. Een definitief bewijs van geneesmiddelentoxiciteit 

wordt verkregen door het opnieuw optreden van leveraf-

wijkingen na hernieuwde inname. Van een electieve re-

challenge wordt echter vaak vanwege de risico’s afgezien. 

Deze mag eventueel alleen plaatsvinden bij een sterke 

indicatie, na informed consent en onder zeer nauwgezette 

controle.

18.10.5   Therapie

De causale therapie van toxische hepatitis bestaat uit het 

staken van de inname van de als toxisch beschouwde stof, 

vaak een geneesmiddel. Bij een overdosis paracetamol kan 

door intraveneuze toediening van acetylcysteïne lever-

necrose worden voorkomen indien de toediening binnen 

24 uur na inname plaatsvindt. Bij een medicamenteuze 

hepatitis met een indirecte oorzaak kan toediening van 

corticosteroïden worden overwogen, vooral wanneer er 

additionele immunoallergische verschijnselen zijn.

Kernpunt

• Toxische hepatitis:

 − overweeg altijd geneesmiddelengebruik als 

oorzaak van levertestafwijkingen;

 − twee (patiënt en apotheker) weten meer van de 

gebruikte geneesmiddelen dan één (patiënt).

18.11  Auto-immune leverziekten

18.11.1   Auto-immuunhepatitis

Auto-immuunhepatitis is een chronische leverontsteking 

waarvan de oorzaak onbekend is en waarbij leverbeschadi-

ging ontstaat door auto-immunologische mechanismen. 

Aangenomen wordt dat de ziekte kan ontstaan door een 

exogene factor die een voortgaande, niet-adequate ont-

stekingsreactie op gang brengt bij een daarvoor genetisch 

gepredisponeerd persoon. De ziekte is relatief zeldzaam, 

komt vaker voor bij vrouwen en heeft een zeer variabele 

presentatie en beloop. Bij 30-50% van de patiënten is er bij 

medicijnen aan te leggen en een database te raadplegen 

om na te gaan of er een mogelijke causale relatie bestaat. 

Niet vergeten dient te worden dat ook zogenoemde na-

tuurgeneesmiddelen, afslankproducten of supplementen 

soms tot leverbeschadiging kunnen leiden.

Casuïstiek 

• Paracetamol bij chronisch alcoholgebruik: weinig is 

voor de lever snel teveel

• Acute hepatitis na gebruik van een plantaardig pre-

paraat met stinkende gouwe (Chelidonium majus)

18.10.4   Diagnostiek van medicamenteuze 

hepatitis

De symptomen en laboratoriumafwijkingen zijn zelden 

specifiek. De diagnose berust meestal op een van de vol-

gende criteria:

 − de chronologische relatie tussen het innemen van een 

geneesmiddel en het ontstaan van de leverafwijking; 

het inzetten van een verbetering na het staken van de 

Tabel 18.10  Belangrijkste veroorzakers van 
geneesmiddelenhepatitis.

antibiotica:
 − isoniazide
 − flucloxacilline
 − ketoconazol
 − nitrofurantoïne
 − amoxicilline/clavulaanzuur
 − co-trimoxazol

analgetica:
 − paracetamol
 − diclofenac en andere NSAID’s

anesthetica:
 − halothaan

antivirale middelen:
 − nevirapine
 − ritonavir

anti-epileptica:
 − fenytoïne
 − valproaat
 − carbamazepine

cytostatica:
 − methotrexaat

hartritmeregulatoren:
 − amiodaron

immuunsuppressiva:
 − ciclosporine
 − azathioprine

fenothiazinen:
 − chloorpromazine

antistollingsmiddelen:
 − cumarinen
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gegeven tussen 30 en 10 mg, daarna een onderhoudsdosis 

van 10 mg. Deze dosering gaat gepaard met minimale 

bijwerkingen. Gezien de frequente terugkeer van de 

hepatitisactiviteit bij een dosis van uitsluitend 10 mg 

prednison, wordt dit middel vaak gecombineerd met 50 

mg azathioprine. De bijwerkingen van deze dosering zijn 

eveneens minimaal.

 De behandeling moet worden voortgezet totdat klini-

sche, biochemische en immunologische remissie is verkre-

gen (normale serumtransaminasen en IgG) gedurende 1-2 

jaar. Vermindering van de immuunsuppressieve therapie 

verloopt over enkele jaren. Eerst wordt de prednisonme-

dicatie verminderd tot 5 mg. Indien geen reactivatie ont-

staat, wordt de prednison een jaar later gestopt. Vermin-

dering van azathioprine kan eventueel weer enkele jaren 

later overwogen worden. Bij sommige patiënten wordt 

genezing bereikt, maar bij het merendeel van de patiën-

ten – vooral bij degenen met een cirrose – is levenslange 

behandeling noodzakelijk. Na het verminderen of staken 

van de immuunsuppressieve therapie moet de patiënt bij 

de eerste tekenen van geelzucht onmiddellijk medische 

behandeling zoeken, gezien het gevaar van een fatale 

leverinsufficiëntie.

Kernpunten

• Diagnostiek bij auto-immuunhepatitis:

 − vijf- tot tienmaal verhoging van ALAT en ASAT;

 − anderhalf- tot tweemaal verhoging van IgG.

• Therapie bij auto-immuunhepatitis:

 − het doel van de onderhoudsbehandeling is 

 klinische, biochemische en immunologische 

remissie gedurende ten minste één jaar.

Casuïstiek 

• Drie vrouwen met auto-immune hepatitis: het 

klinisch belang van tijdige diagnose en van remissie

18.11.2   Primaire biliaire cirrose (PBC)

PBC is een langzaam progressieve aandoening die wordt 

gekenmerkt door destructie van de kleine intrahepatische 

galwegen (tabel 18.11). De naamgeving is ongelukkig om-

dat alleen in de eindfase cirrose aanwezig is.

 De oorzaak is niet bekend. De auto-immuunhypothese 

berust onder meer op een verhoging van het serum-IgM 

en het vóórkomen van autoantilichamen gericht tegen 

mitochondriën, histologische afwijkingen die een immu-

nologische reactie suggereren en het gelijktijdig voorko-

men van andere auto-immuunziekten (o.a. syndroom van 

Sjögren, syndroom van Raynaud, hypothyreoïdie).

 PBC manifesteert zich voornamelijk (90%) bij vrouwen 

van 35 tot 65 jaar. Een flink deel van de patiënten heeft 

presentatie al levercirrose. Hoewel de ziekte op elke leeftijd 

voorkomt, doet deze zich vooral voor bij meisjes en jonge 

vrouwen en bij vrouwen van 40-65 jaar. De ziekte komt 

soms samen voor met PBC of PSC (over lapsyndromen).

Symptomatologie
Soms wordt de ziekte bij toeval gevonden, soms bij bloed-

onderzoek naar aanleiding van klachten als vermoeidheid 

of artralgie, soms is de presentatie met icterus en zeer 

zelden met leverfalen. Vaak is er bij vrouwen amenorroe.

 Bij lichamelijk onderzoek kan er icterus zijn en een 

vergrote lever, vooral wat betreft de linkerkwab. Stigmata 

zoals spider naevi zijn frequent aanwezig. Bij een minder-

heid van de patiënten ziet men erythema palmare of sple-

nomegalie.

Laboratoriumonderzoek
Het bilirubinegehalte kan variëren van normaal tot sterk 

verhoogd. Kenmerkend is de verhoging van de ALAT en 

ASAT. Indien deze enzymen minder dan tweemaal ver-

hoogd zijn, is de ontstekingsactiviteit minimaal, maar bij 

een tienvoudige verhoging is er sprake van een ernstige ont-

steking. De concentraties alkalische fosfatase en gamma-GT 

zijn gering verhoogd. Wel zijn er vaak tekenen van lever-

insufficiëntie, zoals een verlengde protrombinetijd en een 

verlaagd albumine, geaccentueerd door hypergammaglo-

bulinemie van het IgG-type. Antilichamen tegen nucleaire 

factoren, glad spierweefsel, levermicrosomen of cytoplasma 

zijn in de meerderheid van de gevallen aanwezig. Uitingen 

van hypersplenisme door portale hypertensie zijn leuko-

penie en trombopenie; soms zijn er ook antistoffen tegen 

bloedelementen, die de pancytopenie kunnen verergeren.

Leverbiopsie
De kenmerkende afwijkingen zijn een dicht lymfoplas-

macellulair infiltraat, dat vanuit de portadriehoekjes het 

leverlobje binnendringt (interface-hepatitis), en afsnoe-

ring van groepjes levercellen (rosetting). Bij inactivatie van 

de ziekte ontstaat chronische portale hepatitis. Bij forse 

activiteit wordt regelmatig min of meer uitgebreide ne-

crose gezien met collaps. 

Diagnose
Er is geen eenvoudige of enkelvoudige diagnostische test 

en de diagnose berust op een combinatie van klinische, la-

boratorium- en histologische gegevens. Leverbiopsie kan 

de diagnose onderbouwen, maar op grond van biopsie al-

leen kan de diagnose vaak niet gesteld worden. Belangrijk 

bij de diagnostiek is ook het zoveel mogelijk uitsluiten 

van andere leverziekten. Het stellen van de diagnose kan 

mede berusten op de waargenomen reactie op behande-

ling met prednison. 

Therapie
De hoeksteen van de behandeling van auto-immuunhe-

patitis is prednison. In de eerste zes weken worden doses 
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Kernpunt

• Bij primaire biliaire cirrose is ursodeoxycholzuur 

een effectieve therapie.

18.11.3   Primaire scleroserende cholangitis 

(PSC)

PSC is een doorgaans langzaam progressieve, chronische 

inflammatoire aandoening van de intra- en extrahepa-

tische galwegen, waarbij vernauwingen (stricturen) en 

dilataties in de intra- en/of extrahepatische galgangen 

ontstaan (zie figuur 18.11b). Een auto-immuunmechanis-

me wordt verondersteld. In meer dan 70% van de gevallen 

is er ook een chronische inflammatoire darmziekte (colitis 

ulcerosa of ziekte van Crohn). Soms gaat PSC samen met 

auto-immuunhepatitis (overlapsyndroom). Histologisch 

wordt een mononucleair celinfiltraat in het portadrie-

hoekje gevonden en soms een karakteristieke gelaagde fi-

brose rond de portale galgang (uienschilfibrose). De ziekte 

komt voornamelijk voor bij mannen jonger dan 45 jaar en 

kan langdurig asymptomatisch zijn. De initiële sympto-

men zijn jeuk, vermoeidheid en soms geelzucht of pijn in 

de leverregio. De lever is soms vergroot, met biochemische 

tekenen van cholestase. De serumtransaminasen zijn vaak 

drie- tot vijfmaal verhoogd. De immuunglobulinen zijn 

weinig karakteristiek verhoogd en specifieke antistoffen 

ontbreken. De diagnose berust op de karakteristieke ste-

nosen en verwijdingen van de galwegen bij beeldvormend 

onderzoek, tegenwoordig MRCP. Galsteenvorming komt 

regelmatig voor. Opvallend is vaak de grote galblaas. De 

oorzaak hiervan is niet bekend.

 Er is geen effectieve medicamenteuze therapie. Behan-

deling met ursodeoxycholzuur heeft een gunstig effect 

op de cholestase, maar een effect op het natuurlijk beloop 

is niet aangetoond. Snel progressieve icterus of bacteriële 

cholangitis kan berusten op een uitgesproken stenose 

in de ductus hepatocholedochus. Er wordt dan van een 

dominante galgangstenose gesproken. Endoscopische 

geen of nauwelijks klachten. Presenterende symptomen 

zijn vooral vermoeidheid, jeuk en artralgieën. Bij lichame-

lijk onderzoek kunnen afwijkingen praktisch ontbreken, 

maar men ziet soms hepatomegalie, icterus, krabeffecten, 

hyperpigmentatie of xanthelasmata.

Onderzoek
Histologisch is er in het beginstadium een portale ont-

steking met aantasting van het galwegepitheel, soms met 

granuloomvorming. In het tweede stadium is er galgang-

proliferatie en vaak periportale hepatitis. In het derde 

stadium ontstaat er toenemende fibrose; in het vierde 

stadium is er cirrose. Vanaf het tweede stadium kunnen 

er histologisch tekenen zijn van cholestase met ophoping 

van galpigment in hepatocyten, canaliculaire galtrombi 

en koperstapeling. Naarmate de ziekte vordert, treedt er 

een afname op van portale galgangen (ductopenie).

 De laboratoriumafwijkingen wijzen op cholestase, met 

verhoging van alkalische fosfatase, gamma-GT, bilirubine 

en cholesterol. De transaminasen zijn wisselend ver-

hoogd. Bij ongeveer 90% van de patiënten worden anti-

mitochondriale antilichamen gevonden. Het IgM-gehalte 

is vaak verhoogd. Echografie is vooral belangrijk voor 

het uitsluiten van galwegobstructie. Leverbiopsie kan de 

diagnose bevestigen of onderbouwen.

Therapie
De behandeling bestaat uit orale toediening van het gal-

zuur ursodeoxycholzuur in een dosering van 13-15 mg/kg/

dag in een of meer doses. Behandeling leidt tot verbete-

ring of normalisatie van de gestoorde levertests en tot een 

verbetering van de prognose. Bij de meeste patiënten is 

bij het stellen van de diagnose het albumine- en bilirubi-

negehalte in het serum normaal. Bij deze patiënten wijkt 

bij behandeling met ursodeoxycholzuur de prognose niet 

af van die van de normale populatie. Vermoeidheid is een 

frequent voorkomende klacht die vaak niet verbetert met 

genoemde behandeling en waarvoor een effectieve thera-

pie ontbreekt. Voor de behandeling van jeuk zie paragraaf 

18.4.1. Indien de ziekte leidt tot leverinsufficiëntie, kan 

levertransplantatie volgen.

Tabel 18.11  Kenmerken van primaire biliaire cirrose (PBC) en primaire scleroserende cholangitis (PSC).

kenmerk PBC PSC

pathologie destructie van kleine intrahepatische galwegen inflammatoire fibrosering van intra- en extrahepatische galwegen

sekse, leeftijd vrouwen: 35-65 jaar mannen: < 45 jaar

symptomen moeheid, jeuk, artralgie, icterus jeuk, icterus

comorbiditeit syndromen van Sjögren en Raynaud, sclerodermie inflammatoire darmziekten (> 70%)

laboratoriumonderzoek antimitochondriale antistoffen, IgM ↑ alkalische fosfatase ↑, gamma-GT ↑, ALAT ↑, ASAT ↑

diagnostisch hoofdpunt leverbiopt: portale galgangpathologie cholangiografie: stenosen en verwijdingen

↑: verhoogd.
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wordt. De vorming van cholesterolkristallen duurt uren; 

vandaar dat kristalvorming normaal nauwelijks optreedt. 

Galstenen kunnen makkelijker ontstaan bij versnelde nu-

cleatie of bij vertraagde c.q. incomplete ontlediging van 

de galblaas. Condities die samenhangen met een verhoog-

de cholesterolsecretie zijn vrouwelijke sekse, genetische 

factoren, oestrogeengebruik, obesitas en sterk afvallen. Bij 

darmziekten die samengaan met malabsorptie van gal-

zuren kan een tekort aan galzuren ontstaan en daardoor 

oververzadigde gal.

 Galstenen zijn meestal asymptomatisch. Als een gal-

steen de ductus cysticus afsluit, ontstaat een galaanval, 

eventueel gecompliceerd door een acute cholecystitis. Als 

de obstructie incompleet, intermitterend en recidiverend 

is, ontstaat een chronische cholecystitis. Een galsteen in 

de ductus choledochus kan pijnaanvallen veroorzaken en 

leiden tot obstructie-icterus. Kleine stenen die de papil 

passeren, kunnen leiden tot pancreatitis. Bij asymptoma-

tische galblaasstenen is de incidentie van complicaties 

(galkolieken, cholecystitis, pancreatitis) maximaal 20% 

in vijf jaar (figuur 18.30). Preventieve (laparoscopische) 

cholecystectomie is ondanks de beperkte morbiditeit en 

mortaliteit van de operatie niet aangewezen.

Kernpunt

• Bij asymptomatische galstenen is behandeling niet 

geïndiceerd.

Casuïstiek 

• Symptomatisch galsteenlijden: een operatie-

indicatie

• Patiënten met bovenbuikklachten en echografisch 

aangetoonde galstenen: beginnen met een expec-

tatief beleid

• Galsteenklachten na cholecystectomie: mogelijk 

een tweede galblaas

18.12.2   Cholecystitis

Acute cholecystitis
Acute cholecystitis ontstaat meestal als gevolg van een ob-

structie van de ductus cysticus door een steen. De galblaas 

vergroot zich en de druk neemt toe. Er ontstaat ontste-

king en oedeem van de galblaaswand. Secundair volgt een 

bacteriële infectie van gal en galblaaswand. Ischemische 

necrose en perforatie kunnen volgen. Perforatie naar de 

vrije buikholte heeft een biliaire peritonitis tot gevolg, 

perforatie naar de darm een galblaasduodenum- of een 

galblaascolonfistel. Bij een galblaasdarmperforatie, met 

migratie van een grote galsteen, kan een galsteenileus 

ontstaan.

therapie met ballondilatatie of tijdelijke plaatsing van 

een plastic endoprothese kan dan succesvol zijn. Een 

gevreesde complicatie is de ontwikkeling van cholangio-

carcinoom. Deze diagnose is notoir moeilijk te stellen. De 

prognose van cholangiocarcinoom bij PSC is somber, met 

een vijfjaarsoverleving < 10%. Bij progressie van de ziekte 

tot cirrose met tekenen van leverfalen of bij onbehandel-

bare galwegstenosen met recidiverende cholangitis of 

jeuk, moet levertransplantatie worden overwogen.

Kernpunten

• Voor primaire scleroserende cholangitis bestaat 

geen effectieve medicamenteuze therapie.

• Endoscopische therapie kan succesvol zijn bij do-

minante galwegstenosen.

• De enige curatieve optie is levertransplantatie.

Casuïstiek 

• Een patiënt met scleroserende auto-immune pan-

creaticocholangitis als oorzaak van recidiverende 

cholangitis na pylorussparende pancreaticoduo-

denectomie

18.12  Galstenen en cholangitis

18.12.1   Galstenen

Globaal gesproken worden twee typen galstenen onder-

scheiden: cholesterolstenen en bilirubinepigmentstenen. 

In de westerse wereld is 80% van de galstenen van het 

cholesteroltype en 20% van het pigmenttype. Choleste-

rolgalstenen bevatten meer dan 50% van hun gewicht aan 

cholesterol. De pigmentgalstenen bevatten voornamelijk 

bilirubinezouten.

 Zwarte pigmentstenen zijn samengesteld uit ongecon-

jugeerde bilirubinepolymeren. Ze ontstaan bij een toege-

nomen secretie van ongeconjugeerd bilirubine in de gal, 

voornamelijk bij chronische hemolyse en cirrose. Bruine 

pigmentstenen bevatten calciumbilirubine. Ze ontstaan 

voornamelijk door bacteriële deconjugatie van bilirubine 

en komen voor bij galwegstricturen, na een biliodiges-

tieve anastomose, bij congenitale galwegafwijkingen of 

door een andere oorzaak van chronische bacteriële gal-

weginfectie. Bij het ontstaan van cholesterolstenen is van 

belang dat cholesterol praktisch onoplosbaar is in water 

en in gal in oplossing wordt gehouden door vorming van 

micellen met galzuren en fosfolipiden. Oververzadigde 

gal ontstaat bij een verhoogde secretie van cholesterol of 

bij een verminderde secretie van fosfolipiden of galzuren. 

Tijdens vasten (’s nachts) wordt gal bij de meeste personen 

oververzadigd, terwijl na de maaltijd de gal onverzadigd 
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Chronische cholecystitis
Chronische cholecystitis is een histologische diagnose. 

Het is de meest frequente aandoening bij lang bestaande 

cholecystolithiasis. Men neemt aan dat regelmatig incom-

plete en recidiverende obstructie van de ductus cysticus 

door een steen een rol bij het ontstaan speelt. Histologisch 

is de galblaas verschrompeld met een verdikte wand.

 Echografisch worden galstenen en een verdikte gal-

blaaswand gevonden. Bij biliaire symptomen bestaat de 

behandeling uit cholecystectomie.

Porseleingalblaas en galblaaspoliepen
Soms wordt bij radiologisch onderzoek een kalkhouden-

de galblaaswand (porseleingalblaas) gevonden. Gezien het 

verhoogde risico op galblaascarcinoom is cholecystecto-

mie geïndiceerd.

 Cholecystectomie is ook geïndiceerd bij galblaaspolie-

pen die groter zijn dan 18 mm, aangezien deze maligne 

kunnen zijn of maligne kunnen ontaarden. Bij poliepen 

van 10-18 mm wordt ook vaak voor operatie gekozen. 

Kleinere poliepen kunnen echografisch vervolgd worden.

Het eerste symptoom is de pijn van de galaanval, daarna 

wordt het klinische beeld sterk bepaald door een lokale 

peritonitis. Soms is er koorts, een snelle oppervlakkige 

ademhaling en défense musculaire in de rechterboven-

buik. Soms is een grote galblaas palpabel. Bij laborato-

riumonderzoek is er leukocytose met granulocytose. 

Bilirubine, alkalische fosfatase, serumtransaminasen en 

amylase zijn licht afwijkend of normaal. Bij echografisch 

onderzoek is er een grote galblaas met een verdikte wand 

en stenen en is er circumscripte drukpijn opwekbaar met 

de echotransducer. De behandeling bestaat uit analgetica 

en cholecystectomie. Echografisch geleide precutane 

galblaasdrainage wordt echter in toenemende mate toe-

gepast als tijdelijke of definitieve behandeling. Galblaas-

drainage wordt ook toegepast bij acalculeuze (ontbreken 

van galstenen) cholecystitis. Deze aandoening komt 

vooral voor bij oudere patiënten met ernstige andere aan-

doeningen.

koliek

choledocho-
lithiasis

spontane 
repositie

galsteen

totale papil-
afsluiting

hydrops

afsluiting van
de hals

spontane
repositie

passage van
de steen

pancreatitis

empyeem

acute
cholecystitis

chronische
cholecystitis

geen klachten

sclerose 
van de 
papil of fistel

perforatie
fistel

carcinoom

Figuur 18.30 Complicaties van galstenen. Afsluiting van de ductus cysticus of de papil van Vater leidt tot een galwegkoliek. Indien 

er geen spontane repositie volgt, zijn er vele klinische en pathologische manifestaties mogelijk, deels afhankelijk van de lokalisatie 

van de afsluiting die de galsteen veroorzaakt.
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rumbilirubine; soms ook zijn de transaminasen kortdurend 

sterk verhoogd. Omdat de galsteen heen en weer kan pen-

delen, is de galwegobstructie meestal niet compleet. Mede 

door de vaak al aanwezige chronische cholecystitis is een 

sterke uitzetting van de galblaas ongebruikelijk. Daaren-

tegen is de kans op infectie met bacteriën afkomstig uit de 

darm groot, waardoor een cholangitis ontstaat. Wanneer de 

steen in de ampulla van Vater tevens de ductus pancreaticus 

al dan niet tijdelijk afsluit, kan acute pancreatitis ontstaan.

 Choledochusstenen kunnen ook asymptomatisch zijn. 

Asymptomatische choledochusstenen zijn aanwezig bij 5 

tot 10% van de patiënten die een electieve cholecystecto-

mie ondergaan. Bij voorafgaande galkoliek, cholestase of 

cholangitis is de prevalentie van choledochusstenen onge-

veer 50%.

 De behandeling van choledochusstenen bestaat voorna-

melijk uit endoscopische papillotomie en extractie.

Kernpunt

• Therapie bij choledochusstenen bestaat uit endo-

scopische papillotomie en extractie.

Casuïstiek 

• Obstructief galweglijden: zijn endoscopische re-

trograde cholangiopancreatografie en papillotomie 

altijd echt nodig?

18.12.4   Intrahepatische galstenen

Intrahepatische galstenen ontstaan ter plekke als bruine 

pigmentstenen al dan niet na een bacteriële infectie, in 

associatie met een anatomische afwijking van de galgang 

(bijvoorbeeld scleroserende cholangitis) of na een para-

sitaire infectie. In Japan en China komen deze stenen 

regelmatig voor, maar ze zijn zeldzaam in het Westen. 

Symptomen zijn cholangitis en soms pijn, maar vaak 

ontbreken klachten. De diagnose wordt gesteld met be-

hulp van echografie en cholangiografie. Endoscopische 

behandeling faalt regelmatig. Andere opties zijn percu-

tane transhepatische behandeling, chirurgische therapie 

en behandeling met ursodeoxycholzuur.

18.13  Ziekten van de bloedvaten

18.13.1   Arteria hepatica en venae hepaticae

Ziekten van de arteria hepatica zijn zeldzaam en betreffen 

een aneurysma van de arteria hepatica, een arterioportale 

fistel en trombose van de arteria hepatica. De ziekten van 

de venae hepaticae betreffen obstructie van de grote venen 

Kernpunt

• Cholecystectomie is geïndiceerd bij:

 − acute calculeuze cholecystitis;

 − symptomatische galblaas- en choledochus-

stenen;

 − na biliaire pancreatitis;

 − bij porseleingalblaas en grote galblaaspoliepen.

Casuïstiek 

• Acute acalculeuze cholecystitis; ook buiten de 

intensive care

18.12.3   Choledochusstenen

Galstenen in de ductus choledochus (figuur 18.31) zijn 

meestal het gevolg van migratie van galblaasstenen. Soms 

zijn choledochusstenen afkomstig uit de intrahepatische 

galwegen. Bij een choledochusstenose of een biliodiges-

tieve anastomose kunnen stenen ook in de ductus chole-

dochus zelf ontstaan.

 Choledochusstenen veroorzaken symptomen wanneer 

ze de ductus choledochus afsluiten; meestal komen ze vast 

te zitten in het prepapillaire deel. Galstuwing veroorzaakt 

dan een galkoliek, cholestase en een verhoging van het se-

Figuur 18.31 ERCP toont een verbrede ductus hepatochole-

dochus met een aantal vullingsdefecten passend bij grote cho-

ledochusstenen. De ductus pancreaticus is licht verbreed.
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deels het gevolg van een vermindering van de leverbloed-

doorstroming, secundair aan een verminderd hartmi-

nuutvolume (ischemische lever).

 Bij een chronische stuwing is er morfologisch rondom 

wijde venae centrales een centrilobulaire afname van 

hepatocyten en een opvulling van verwijde sinusoïden 

met erytrocyten. Soms is er fibrose en slechts in zeldzame 

gevallen is er een echte cirrose met regeneratienoduli.

 Bij een rechtszijdige decompensatio cordis veroorzaakt 

de lever meestal geen klachten. Bij lichamelijk onderzoek 

is er hepatomegalie. Palpatie van de lever is vaak pijnlijk 

en veroorzaakt opzwellen van de vena jugularis (hepato-

jugulaire reflux). Begeleidende symptomen zijn vaak asci-

tes en oedeem aan de benen. Er is een lichte verhoging van 

het serumbilirubine, alkalische fosfatase en serumtrans-

aminasen. Het serumalbumine is verlaagd. Karakteristiek 

zijn de echografische afwijkingen met een sterk verwijde 

vena cava en venae hepaticae bij een vergrote lever.

 Bij een ischemische hepatitis, bijvoorbeeld na linksde-

compensatie met een tijdelijk sterk verlaagd hartminuut-

volume (cardiale shock), kunnen de serumtransaminasen 

meer dan twintigmaal verhoogd zijn, vergelijkbaar met 

een acute hepatitis. De stollingsfactoren zijn verlaagd en 

het plasma-ammoniak is verhoogd.

 De behandeling van de hartinsufficiëntie leidt tot op-

merkelijk snel herstel van de leverafwijkingen, zowel bij 

het syndroom van de veneuze stuwing als bij afwijkingen 

ten gevolge van een lage cardiac output.

18.13.3   Vena portae trombose

De belangrijkste oorzaken van afwijkingen van de vena 

portae zijn trombose bij trombofilie, myeloproliferatief 

syndroom, cirrose of tumoringroei. Niet zelden is er een 

multifactoriële etiologie. Berucht is het optreden van een 

vena portae trombose bij een hepatocellulair carcinoom 

ontstaan in een cirrotische lever op basis van chronische 

hepatitis B of C. De symptomen, kenmerkend voor prehe-

patische portale hypertensie, zijn splenomegalie en slok-

darmvarices, terwijl ascites afwezig of beperkt is.

 Laboratoriumafwijkingen berusten op splenomegalie 

(anemie, leukopenie of trombocytopenie) of op een on-

(budd-chiari-syndroom) en endoflebitis van de middelgro-

te afvoerende venen (sinusoïdaal obstructief syndroom).

Budd-chiari-syndroom
Het budd-chiari-syndroom wordt veroorzaakt door ob-

structie van de grote levervenen, meestal door trombose 

maar ook door externe compressie of ingroei van tumor. 

Trombose van de venae hepaticae is vaak geassocieerd met 

een trombofilie of met een myeloproliferatief syndroom. 

Microscopisch onderzoek toont dilatatie van sinusoïden 

met ophoping van erytrocyten en centrilobulaire necrose 

en fibrose (figuur 18.32). Het budd-chiari-syndroom mani-

festeert zich meestal door ascites. Soms ontstaat het syn-

droom acuut, met buikpijn en een opgezette buik, icterus 

en een grote pijnlijke lever. Laboratoriumonderzoek toont 

niet-specifieke veranderingen in de levertests. Echogra-

fisch onderzoek toont obstructie van de venae hepaticae of 

niet te visualiseren venae hepaticae met omkering van de 

stroomrichting in intrahepatische portale venen. Causale 

behandeling met anticoagulantia is geïndiceerd. Bij on-

voldoende controle van de ascites, of bij het ontstaan van 

leverinsufficiëntie door intrahepatische stuwing, is een 

transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt 

geïndiceerd. Bij een progressieve leverinsufficiëntie kan 

alleen levertransplantatie tot herstel leiden.

Sinusoïdaal obstructief syndroom
Bij sinusoïdaal obstructief syndroom, vroeger ook wel 

veno-occlusieve ziekte genoemd, zijn de grote takken van 

de venae hepaticae gaaf, maar is er een obstructie van de 

sinusoïden en de kleine centrilobulaire venen. De ziekte 

wordt tegenwoordig voornamelijk veroorzaakt door be-

straling en chemotherapie, meestal in het kader van been-

mergtransplantatie. Meest kenmerkend is het plotseling 

ontstaan van ascites en ernstige levertestafwijkingen. Niet 

zelden is de uitkomst fataal.

18.13.2   Lever en cardiopathie

De afwijkingen aan de lever bij hartziekten worden deels 

veroorzaakt door een toename van de veneuze druk in de 

vena cava en het rechteratrium (stuwingslever), en zijn 

Figuur 18.32 Macro- en microscopisch beeld van het budd-chiari-syndroom.

BA
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en impotentie zijn de belangrijkste klinische kenmer-

ken. Zonder behandeling leidt de ziekte tot de dood 

door complicaties als diabetes, hartaandoening, lever-

insufficiëntie of hepatocellulair carcinoom. Ernstige 

extrahepatische manifestaties van de ziekte worden 

door vroege opsporing tegenwoordig nog maar zelden 

gezien.

 De diagnose hemochromatose berust op het aantonen 

van een verhoging van de verzadiging van het serum-

transferrine, meestal in combinatie met een toename van 

het serumferritine of de ijzerconcentratie in de lever. Het 

genetische karakter van de ijzerstapeling wordt bepaald 

met een DNA-test. Verreweg het grootste deel van de 

patiënten is homozygoot voor deze mutatie; slechts een 

klein deel is heterozygoot voor de Cys282Tyr- en de Hi-

s63Asp-mutatie. Ook bij homozygoten ontwikkelt slechts 

een minderheid klinische verschijnselen. Er is dus sprake 

van een wisselende klinische penetrantie, afhankelijk van 

verschillende factoren: persoonsgebonden factoren (groei, 

dieet, menses, bloedverlies), omgevingsfactoren (alcohol-

gebruik, metabool syndroom, chronische virale hepatitis). 

Leverbiopsie geeft informatie over de aanwezigheid van 

cirrose en eventuele bijkomende pathologie.

 De behandeling bestaat uit wekelijkse aderlatingen 

van 500 ml bloed, totdat het serumferritine laag-normaal 

(< 50 μg/ml) is geworden. De duur van de behandeling kan 

oplopen tot twee jaar. De behandeling voorkomt progres-

sie van de leverziekte, maar beïnvloedt niet het risico van 

hepatocellulair carcinoom in geval van cirrose en heeft 

geen invloed op de eventueel aanwezige hartziekte, di-

abetes, impotentie of artropathie. In het precirrotische 

stadium leidt behandeling meestal tot volledige gene-

zing. Naast aderlatingen is beperking van alcohol aan te 

bevelen, om de kans op cirrosevorming zo klein mogelijk 

te maken.

 Het stellen van de diagnose hemochromatose is een 

indicatie tot familieonderzoek van broers en zusters. 

Detectie van homozygoten is mogelijk op basis van trans-

ferrineverzadiging, serumferritine en gendiagnostiek. 

Alleen personen homozygoot voor het hemochromatose-

gen met verhoging van de transferrineverzadiging en een 

verhoogd serumferritine moeten preventief worden be-

handeld met aderlatingen; hiermee worden de klinische 

manifestaties van de ziekte geheel voorkomen.

Kernpunten

• Diagnostiek bij genetische leverziekten:

 − gezien de lage penetrantie is functionele 

 diagnostiek superieur aan gendiagnostiek.

• Preventie van genetische leverziekten:

 − hemochromatose: matig met alcohol.

derliggende ziekte van de lever of van naburige organen. 

Bloedingen uit oesofagusvarices zijn bij langer bestaande 

vena portae trombose de belangrijkste complicatie. Deze 

zijn in het algemeen makkelijker te behandelen dan bij 

levercirrose, omdat de leverfunctie intact is en er minder 

infecties optreden. Behandeling van acute trombose van 

de vena portae met anticoagulantia moet worden overwo-

gen; andere therapieën betreffen de oorzakelijke ziekten 

of de varices.

18.14  Stofwisselingsziekten

Aangeboren stofwisselingsziekten van de lever zijn re-

latief zeldzaam en betreffen stapeling van ijzer, koper, 

α
1
-antitrypsine, porfyrinen, glycogeen en niet-triglyceri-

devet. Leverafwijkingen ten gevolge van een verworven 

ontregeling van de stofwisseling komen vaak voor en 

betreffen hoofdzakelijk adipositas, diabetes en zwanger-

schap.

18.14.1   Hemochromatose (zie ook 

paragraaf 4.7)

Hemochromatose is een erfelijke ziekte met ijzerstapeling 

in de lever, die autosomaal recessief wordt overgeërfd. 

Meestal betreft het een puntmutatie van het HFE-gen 

Cys282Tyr. De prevalentie van de homozygote vorm in 

het blanke ras is ongeveer 0,6%, maar door incomplete 

penetrantie krijgen slechts een kleine minderheid van 

de mannen en nog minder vrouwen symptomen van 

ijzerstapeling. De ijzerstapeling is het gevolg van een 

toegenomen intestinale absorptie van ijzer. De huidige 

opvatting is dat bij de regulatie van het ijzermetabolisme 

hepcidin een centrale rol speelt. De synthese van hepcidin 

vindt plaats in de hepatocyt en staat onder invloed van het 

HFE-gen, transferrinereceptor-2 (TfR2) en hemojuveline 

(HJV). Hepcidin reguleert de afgifte van ijzer door de 

intestinale cellen en de macrofagen. Verlies van één van de 

regulerende eiwitten resulteert in een ongecontroleerde 

afgifte van ijzer uit de enterocyten en macrofagen. Gevolg 

is een verhoogd circulerend ijzergehalte in het bloed en 

stapeling van ijzer in organen.

 Aanvankelijk is de lever normaal, afgezien van de his-

tochemisch aantoonbare ijzerstapeling. Later heeft de 

ijzerstapeling een progressieve fibrose tot gevolg, met 

uiteindelijk ontwikkeling van cirrose. In geval van cirrose 

bestaat er een risico op ontwikkeling van een hepatocellu-

lair carcinoom. In de tweede fase ontstaat ook ijzerstape-

ling buiten de lever, vooral in het pancreas en myocard.

 Symptomen van hemochromatose manifesteren zich 

vanaf het dertigste jaar bij de man en na de menopauze 

bij de vrouw. Vermoeidheid, artralgie, donkere huid 

(door melaninepigmentatie), hepatomegalie, diabetes 



Ziekten van lever en galwegen 761

Casuïstiek 

• Een adolescent met hemolytische anemie en stol-

lingsstoornissen als uiting van de ziekte van Wil-

son, behandeld met levertransplantatie

• De ziekte van Wilson: koperstapeling door mutaties 

in ATP7B

18.14.3   α
1
-antitrypsinedeficiëntie

Het α
1
-antitrypsine is een serumglycoproteïne die door de 

lever gesynthetiseerd wordt. Door een genafwijking (geno-

type PIZZ) kan het eiwit maar gedeeltelijk door de hepa-

tocyt worden uitgescheiden. De leverziekte ontstaat door 

ophoping van eiwit in hepatocyten, de longziekte door een 

tekort aan serumglycoproteïne (zie ook paragraaf 16.3.3). 

De ziekte is zeldzaam. Klinische manifestaties zijn een 

neonatale hepatitis en op volwassen leeftijd longemfyseem 

of levercirrose. De meerderheid van de personen met een 

α
1
-antitrypsinedeficiëntie heeft geen klinische symptomen.

 De diagnose berust op het aantonen van α
1
-antitrypsine-

stapeling in hepatocyten van een leverbiopt, of een lage 

serumspiegel. Er wordt geadviseerd bij verdenking op α
1
-

antitrypsinedeficiëntie niet alleen de serumconcentraties te 

bepalen (verlaagd bij circa 80% in geval van PIZZ), maar ook 

gerichte kwalitatieve diagnostiek te verrichten in de vorm 

van fenotypering of genotypering. Kenmerkende lever-

histologie toont PAS-positieve intracellulaire insluitsels, 

maar bij kinderen wordt een leverbiopsie vaak achterwege 

gelaten bij positieve feno- of genotypering. De behandeling 

van α
1
-antitrypsinedeficiëntie op de kinderleeftijd is symp-

tomatisch en gericht op het verkrijgen van voldoende groei 

door voedingsaanpassingen gericht op cholestase (suppletie 

van vetoplosbare vitaminen, hoogenergetisch dieet) en op 

het verminderen van geassocieerde symptomen. Er is verder 

geen oorzakelijke behandeling van de ziekte; levertrans-

plantatie is met succes uitgevoerd.

 Kernpunten

• Therapie bij genetische leverziekten:

 − hemochromatose: aderlatingen;

 − ziekte van Wilson: ontkopering met D-penicilla-

mine of zink;

 − α1-antitrypsinedeficiëntie: levertransplantatie.

Casuïstiek 

• Primair levercelcarcinoom als complicatie van 

[alpha]1-antitrypsinedeficiëntie bij een 67-jarige man

• [Alpha]1-antitrypsinedeficiëntie

• Heterozygotie voor [alpha]1-antitrypsinedeficiëntie 

als cofactor bij de ontwikkeling van een chronische 

leveraandoening

Casuïstiek 

• Zaadloos door ijzerstapeling: mannelijke infertiliteit 

bij hereditaire hemochromatose

• HFE-mutaties bij primaire hemochromatose

• Diagnostiek bij 5 patiënten met mogelijk primaire 

hemochromatose

18.14.2   Ziekte van Wilson

De ziekte van Wilson is een zeldzame erfelijke ziekte met 

koperstapeling, die autosomaal recessief wordt overge-

erfd. De aandoening wordt veroorzaakt door mutaties in 

het ATP7B-gen, gelegen op chromosoom 13. Dit codeert 

voor het ATP7B-eiwit, dat essentieel is voor koperexport 

uit de lever. De primaire afwijking is dus waarschijnlijk 

een verminderde koperexcretie met de gal.

 De ziekteverschijnselen ontstaan bijna altijd vóór het 

dertigste levensjaar. De ziekte van Wilson kan zich pre-

senteren als een acute hepatitis, vaak in combinatie met 

een hemolytische anemie. Vaker manifesteert de ziekte 

zich als cirrose, waarbij zich een leverinsufficiëntie ont-

wikkelt. Even vaak bepalen de neuropsychiatrische symp-

tomen het ziektebeeld, in het bijzonder verhoogde spier-

toniciteit en onwillekeurige bewegingen zoals tremoren 

en spasmen. Bij velen treden persoonsveranderingen op.

 De diagnose berust op het aantonen van kenmerkende 

afwijkingen: de ring van Kayser-Fleischer (koperdepo-

sitie aan de periferie van de cornea), verhoging van de 

koperexcretie via de urine en verlaging van het serumce-

ruloplasminegehalte. Gendiagnostiek is in ontwikkeling 

maar nog maar beperkt geschikt om als diagnosticum te 

gebruiken. Leverbiopsie is van belang bij het vaststellen 

van de fibrosegraad. De koperkleuring in het leverbiopt 

kan negatief zijn door de heterogene koperdistributie in 

de lever. De totale koperconcentratie in het serum is bij 

de ziekte van Wilson vaak, maar niet altijd, verlaagd en is 

daarom minder betrouwbaar als diagnosticum.

 De causale behandeling bestaat uit toediening van D-

penicillamine, dat koper bindt en wordt uitgescheiden in 

de urine, of van zink, dat de koperabsorptie in de darmen 

blokkeert. Continue behandeling kan tot volledige remis-

sie van de ziekte leiden, alhoewel de eventueel aanwezige 

levercirrose blijft bestaan. Staken van de therapie heeft na 

enkele maanden al tot gevolg dat de leverafwijkingen met 

leverinsufficiëntie in ernstige mate terugkeren. Indien 

de ziekte van Wilson wordt ontdekt, is familieonderzoek 

van broers en zusters geïndiceerd om personen met le-

verafwijkingen en een gestoord kopermetabolisme op te 

sporen. Behandeling met zink van asymptomatische ho-

mozygoten kan de klinische manifestaties van de ziekte 

geheel voorkomen. Omdat zink minder bijwerkingen 

heeft dan penicillamine, wordt het tegenwoordig vaker 

gebruikt.
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en de kans op zwangerschapscomplicaties. Het risico op 

een recidief in een volgende zwangerschap is verhoogd.

Acute leververvetting
Acute leververvetting kan voorkomen in het derde trimes-

ter van de zwangerschap. De symptomen zijn misselijk-

heid, braken en buikpijn. Er zijn tekenen van leverinsuf-

ficiëntie, zoals icterus, een daling van stollingsfactoren en 

een stijging van het plasma-ammoniak. Andere afwijkin-

gen betreffen een leukocytose, trombopenie en een verho-

ging van het creatinine- en ureumgehalte. De afwijkingen 

verdwijnen snel na de bevalling, zonder blijvende gevol-

gen. De ziekte kan echter leiden tot een ernstige leverinsuf-

ficiëntie die de dood tot gevolg heeft. In verband hiermee 

is onmiddellijke beëindiging van de zwangerschap geïndi-

ceerd bij het stellen van de diagnose leverinsufficiëntie.

Leverafwijkingen bij zwangerschapstoxicose
Bij zwangeren met toxicose kan in het derde trimester 

het HELLP-syndroom (hemolysis, elevated liver enzymes, low 

platelets) ontstaan, met ongeveer dezelfde symptomen als 

bij acute leververvetting. Er is een fibrineneerslag met 

trombi in de levervaten, soms gecompliceerd door een 

subcapsulair hematoom. Bij een dreigende leverruptuur 

of bij foetale nood is een sectio caesarea geïndiceerd.

Diversen
Zwangerschap heeft meestal geen invloed op bestaande 

leverziekten. Auto-immuunhepatitis kan gepaard gaan 

met amenorroe en infertiliteit. Behandeling met pred-

nison en azathioprine herstelt zowel de leverfunctie als 

de cyclus en maakt een normale zwangerschap mogelijk. 

Aanwezigheid van portale hypertensie zou bij zwanger-

schap het risico op het ontstaan van een varicesbloeding 

theoretisch kunnen verhogen, maar hiervoor is weinig 

epidemiologisch bewijs.

Casuïstiek 

• De zwangere met een acute leverziekte

18.15  Benigne tumoren

De benigne tumoren van de lever kunnen globaal worden 

ingedeeld in cysten en solide tumoren.

18.15.1   Solitaire levercysten

De solitaire levercyste is een ronde, met sereus vocht ge-

vulde holte, afgegrensd door kubisch epitheel dat sterk 

lijkt op galwegepitheel. Meestal is er geen verbinding 

met de intrahepatische galwegen. De diameter van de 

cyste kan variëren van enkele millimeters tot meer dan 

10 cm. Levercysten komen frequent voor: de prevalentie 

18.14.4   Porfyrie

De stofwisseling van porfyrine vindt plaats in erytrocyten 

en hepatocyten. Bij deficiëntie van een enzym in de keten 

van het porfyrinemetabolisme kan zich een porfyrine-

intermediair ophopen. Porfyrie is een verzamelnaam van 

een heterogene groep genetische of verworven afwijkin-

gen van een partieel enzymdefect in de haemsynthese. De 

haemsynthese is meestal nog normaal, maar er ontstaat 

een stapeling van metabolieten in de lever of perifere 

weefsels die kan leiden tot een scala aan klinische manifes-

taties. Porfyrieaanvallen worden hierbij veelal uitgelokt 

door blootstelling aan een of meer verschillende exogene 

factoren zoals medicamenten, alcohol of infecties. Som-

mige zeldzame vormen van porfyrie geven continu klach-

ten. Afhankelijk van de plaats van ophoping onderscheidt 

men erytropoëtische porfyrie en hepatische porfyrie. Bij 

hepatische porfyrie vindt stapeling van porfyrine in de 

lever plaats, hetgeen tot een chronische hepatitis en cirrose 

kan leiden. De klinische symptomen betreffen huidafwij-

kingen (onder andere blaren bij zonexpositie), buikpijn 

en afwijkende levertests. De uitscheiding van porfyrine in 

de urine is verhoogd. Soms is er tevens een aanzienlijke 

ijzerstapeling in de lever. Behandeling van de ijzerstape-

ling door aderlating verbetert het porfyrinemetabolisme. 

Andere elementen van de therapie zijn abstinentie van 

alcohol en geneesmiddelen die porfyrie kunnen uitlokken.

18.14.5   Lever en zwangerschap

Normale fysiologie
Tijdens de zwangerschap kunnen spider naevi en erythe-

ma palmare ontstaan. Deze verschijnselen hangen samen 

met de verhoogde oestrogeenspiegel, zonder relatie met 

een gestoorde leverfunctie. De serumconcentratie alkali-

sche fosfatase neemt tijdens de zwangerschap geleidelijk 

toe en bereikt de dubbele waarde van normaal door een 

stijging van het iso-enzym van placentaire oorsprong. De 

gamma-GT blijft normaal.

 Hevig braken in het eerste trimester van de zwanger-

schap wordt soms gecompliceerd door icterus zonder 

duidelijke cholestase of hepatitis. Na staken van het bra-

ken en hervatten van de voeding verdwijnt de icterus. Het 

ontstaansmechanisme van de icterus is onbekend.

 Hieronder en in tabel 18.12 worden de drie belangrijkste 

leveraandoeningen tijdens de zwangerschap behandeld.

Zwangerschapscholestase
Zwangerschapscholestase komt relatief weinig voor in 

West-Europa. De ziekte uit zich in het laatste trimester van 

de zwangerschap door jeuk en soms icterus. Er is cholesta-

se en soms ook een verhoging van de serumtransaminasen 

en galzuurspiegel. Er zijn geen tekenen van leverinsuffi-

ciëntie of van portale hypertensie. De cholestase verdwijnt 

in de week na de bevalling. Door behandeling met ursode-

oxycholzuur verminderen de jeuk, levertestafwijkingen 
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methode. Ook chirurgische therapie is mogelijk. Hierbij 

wordt een (laparoscopische) fenestratie van de levercysten 

verricht. De cysten worden als het ware onthoofd, zodanig 

dat er communicatie met de peritoneale holte ontstaat. 

Grote terughoudendheid ten aanzien van chirurgie is 

geboden in verband met de grote kans op recidief. In 

zeldzame gevallen van zeer uitgebreide levercysten met 

maaguitgangsproblemen en beperkte mobiliteit voor de 

patiënt wordt een levertransplantatie verricht.

Casuïstiek 

• Hepatocystine en autosomaal dominante polycys-

teuze leverziekte

bij volwassenen is 5 tot 15%. In de helft van de gevallen is 

de cyste enkelvoudig, bij de andere helft komen verschil-

lende cysten voor. Meestal is de cyste asymptomatisch, 

maar een grote cyste kan bovenbuikklachten veroorzaken, 

vooral door druk op de maaguitgang.

 De diagnose wordt gesteld met behulp van echografie, 

CT- of MRI-scan. Een exacte beschrijving van de inhoud 

van de cyste, van de scherpte van de wand en van het om-

liggende leverweefsel is van belang voor de differentiatie 

met een Echinococcus-cyste en ander cysteuze processen. 

Een asymptomatische cyste behoeft geen behandeling. 

Bij persisterende bovenbuikklachten is behandeling geïn-

diceerd. Een ontlastende punctie geeft verlichting, maar 

wordt meestal snel gevolgd door een recidief. Obliteratie 

van het cystenepitheel door het percutaan inbrengen van 

een scleroserende vloeistof kan effectief zijn. Chirurgie is 

zelden geïndiceerd.

18.15.2   Polycysteuze leverziekte

Er bestaan twee vormen van erfelijke polycysteuze lever-

ziekten. De eerste vorm komt voor in samenhang met 

polycysteuze nierziekte en heet dan ook autosomaal do-

minante erfelijke cystennieren (ADPKD). Bij deze ziekte 

komen multipele cysten in de lever voor, afhankelijk van 

de leeftijd (in meer dan de helft van de gevallen zijn de 

patiënten ouder dan 60 jaar). De tweede vorm heet (auto-

somaal dominante) polycysteuze leverziekte (PCLD). Bij 

deze vorm treden polycysteuze nieren niet op.

 Bij geringe cystengrootte zijn er geen symptomen. 

Grote cysten kunnen pijn en bovenbuikklachten veroor-

zaken (figuur 18.33). Zelfs als de gehele lever ingenomen 

lijkt door cysten, zijn de levertests en de leverfunctie 

normaal. De principes van behandeling zijn gelijk aan die 

bij een enkelvoudige cyste. Aspiratie van cystevocht en 

injectie van een sclerosans (alcohol) is de minst invasieve 

Tabel 18.12  Karakteristieken van intrahepatische zwangerschapscholestase, HELLP en acute leververvetting.

laboratoriumwaarde zwangerschapscholestase HELLP acute leververvetting

% zwangerschappen 0,1% 0,2-0,6% 0,005-0,01%

zwangerschapsweek 25-32 27-36 28-40

familieanamnese + – +/–

voorafgaande pre-eclampsie – + 50%

transaminasen < 200 IU/l > 70 IU/l 300-500

alkalische fosfatase 2-5 hoger dan normaal 5-10 hoger dan normaal

bilirubine normaal 50-680 μmol/l

moederlijke sterfte 0% 1-25% 7-18%

perinatale sterfte 0,4-1,4% 11% 9-23%

histologie cholestase necrose en bloedingen microvesiculaire vetdepositie

Figuur 18.33 CT-onderzoek (zonder contrast) van patiënt met 

opgezet abdomen. Aanwezigheid van multipele cysten in de 

lever en beide nieren.
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therapie aangewezen. Bij een anatomische ligging die 

een resectie riskant maakt, kan de aanvoerende tak van de 

arteria hepatica selectief worden onderbonden of geëm-

boliseerd.

Casuïstiek 

• Een vrouw met malaise en afwijkende leverenzym-

waarden

• Het leverceladenoom, een tumor bij veelal jonge 

vrouwen

18.15.5   Focale nodulaire hyperplasie

Focale nodulaire hyperplasie is een circumscripte af-

wijking in de lever, die bestaat uit pseudolobuli van 

schijnbaar normale hepatocyten en die wordt begrensd 

door bindweefselbanden waarin bloedvaten en galgan-

gen voorkomen. In het centrum van de tumor bevindt 

zich een stervormige fibrosekern. De tumor, die vaker bij 

vrouwen dan bij mannen voorkomt, is meestal asymp-

tomatisch en wordt bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij 

echografie. Soms veroorzaakt een grote tumor bovenbuik-

klachten. Additioneel onderzoek met contrastechografie, 

dynamische CT-scanning of MRI en, indien noodzakelijk, 

een leverbiopsie maken het mogelijk focale nodulaire 

hyperplasie te onderscheiden van een adenoom of hepa-

tocellulair carcinoom. Complicaties van focale nodulaire 

hyperplasie zijn minimaal.

Casuïstiek 

• Een zwangere Turkse vrouw met een tumor in de 

lever

18.15.6   Zeldzame benigne levertumoren

Biliaire hamartomen zijn biliaire malformaties, die vaak als 

kleine en multipele laesies in de gehele lever gelokaliseerd 

zijn. De afwijkingen worden soms geïnterpreteerd als 

metastasen, vooral in geval van een onderliggende malig-

niteit. Behandeling is niet geïndiceerd.

 Het biliaire cystadenoom van de lever ontwikkelt zich 

wellicht uit ectopische resten van de embryonale voor-

darm, geclusterd in de lever. Maligne degeneratie wordt 

beschreven in een kwart van de gevallen. Deze tumor kan 

lastig te onderscheiden zijn van een cystadenocarcinoom. 

Een ruime resectie van de tumor is derhalve geïndiceerd.

 Het angiomyolipoom is een mesenchymale tumor. De 

verschillende histologische componenten van de tumor, 

zoals vetcellen, bloedvaten en gladde spiervezels, zijn een 

gevolg van deze verschillende ontwikkelingsstadia van 

de precursorcel en bepalen het heterogene radiologische 

aspect. Maligne degeneratie is niet beschreven.

18.15.3   Hemangioom

Hemangiomen zijn afwijkingen die zijn afgegrensd door 

endotheelcellen en gevuld met bloed. Hemangiomen 

worden exclusief door de arteria hepatica gevoed. Heman-

giomen zijn de meest frequent voorkomende benigne 

levertumoren; de prevalentie bij volwassenen wordt ge-

schat op 10 tot 20%. In 20% van de gevallen komen er meer 

hemangiomen in de lever voor. Een hemangioom wordt 

frequent bij toeval ontdekt, tegenwoordig meestal bij 

echografisch onderzoek. Indien een differentiële diagnose 

met meta stasen wordt overwogen, is dynamische CT-

scanning of MRI geïndiceerd. Biopsie van de laesie dient 

uitsluitend onder echografische controle te geschieden, 

zodat de laesie wordt benaderd via enkele centimeters 

normaal leverweefsel, ter vermijding van een intra-ab-

dominale bloeding. Hemangiomen veroorzaken meestal 

geen symptomen. Complicaties zoals ruptuur, intravasale 

stolling in het hemangioom, koorts en hartinsufficiëntie 

ten gevolge van arterioveneuze shunting zijn zeldzaam.

 Behandeling is meestal niet nodig, zelfs als het heman-

gioom groot is. Alleen bij zeer ernstige bovenbuikklach-

ten of bij het ontstaan van complicaties is chirurgie met 

resectie van het hemangioom aangewezen.

Casuïstiek 

• Koorts als uiting van inflammatoir syndroom bij 

een patiënte met een leverhemangioom

18.15.4   Leveradenoom

Het leveradenoom bestaat uit normaal gedifferentieerde 

hepatocyten, dicht bij elkaar gelegen, zonder sinusoïden 

of portale velden. Soms is de laesie afgekapseld, maar 

meestal is er geen scherpe afgrenzing van het normale 

leverweefsel. De tumoren worden gevoed door de arteria 

hepatica. Een leveradenoom is een relatief zeldzame af-

wijking. Bij gebruik van orale anticonceptiva neemt de 

prevalentie toe. Ook androgenen en anabole steroïden 

bevorderen de groei van adenomen. Adenomen met een 

grootte van minder dan 6 cm veroorzaken meestal geen 

symptomen of complicaties. Grote adenomen zijn vaak 

ook asymptomatisch, maar kunnen pijn in de rechter-

bovenbuik veroorzaken, waarschijnlijk ten gevolge van 

intratumorale necrose of bloeding. Een adenoom kan dan 

ruptureren, met als gevolg een levensgevaarlijke intra-

peritoneale bloeding. De diagnose wordt meestal gesteld 

met behulp van echografie, al dan niet met contrast, ge-

volgd door dynamische CT-scanning of MRI. Een biopsie 

van de leverhaard is met de huidige radiologische moge-

lijkheden meestal niet noodzakelijk.

 De behandeling bestaat uit het staken van eventuele 

hormonale medicatie. Indien een adenoom van meer dan 

5 cm niet slinkt, of in grootte toeneemt, is chirurgische 
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klinische consequenties heeft. Ter vermijding van entme-

tastasen wordt een dunne naald gebruikt en wordt opper-

vlakkig aanprikken van de tumor vermeden. Een biopsie 

behoort tegenwoordig niet meer tot de routine work-up.

 Afhankelijk van de grootte, de ligging, de ernst van on-

derliggende leverziekte, andere ziekten die de levensver-

wachting beïnvloeden en de klachten varieert de behande-

ling van expectatief met pijnbestrijding tot chirurgische 

excisie en levertransplantatie. Regionale en lokaal ablatie-

ve therapieën, waaronder transkatheter arteriële chemo-

embolisatie, percutane ethanolinjectie en radiofrequente 

ablatie, zijn geaccepteerde alternatieve behandelingen bij 

patiënten met een niet-resectabel HCC. Medicamenteuze 

behandeling heeft vooralsnog een beperkte waarde. De 

angiogeneseremmer sorafenib geeft enkele maanden 

overlevingswinst en van chemotherapie is het nut niet 

aangetoond. De prognose is in het algemeen slecht, met 

een vijfjaarsoverleving van ongeveer 25%.

Kernpunten

• Diagnostiek van hepatocellulair carcinoom (HCC):

 − meestal ontstaat deze tumor bij levercirrose 

veroorzaakt door hepatitis B of C.

• Prognose van hepatocellulair carcinoom (HCC):

 − symptomatisch: mediane overleving zes maanden;

 − asymptomatisch: mediane duur tot symptomen 

twee jaar.

Casuïstiek 

• Primair levercelcarcinoom als complicatie van 

[alpha]1-antitrypsinedeficiëntie bij een 67-jarige man

• Hepatocellulair carcinoom gecompliceerd door 

‘non-islet cell tumour hypoglycaemia’ (niet-insuli-

noomhypoglykemie)

18.16.2   Andere primaire levertumoren

Intrahepatische cholangiocarcinomen zijn zeldzamer dan 

het hepatocellulair carcinoom en minder vaak geassoci-

eerd met levercirrose. Deze tumor is een relatief frequente 

complicatie van primaire scleroserende cholangitis. 

Curatieve resectie is slechts zelden mogelijk. Hepatoblas-

tomen zijn embryonale tumoren die zich manifesteren 

op de kinderleeftijd in een niet-cirrotische lever. Resectie 

in combinatie met chemotherapie resulteert in meer dan 

50% van de gevallen in overleving. Angiosarcomen en 

hemangio-endotheliomen zijn zeldzaam. Deze tumoren, 

die geassocieerd zijn met het gebruik van anabole steroï-

den, zijn nauwelijks gevoelig voor therapie. Voor patiën-

ten met hepatoblastomen of hemangio-endotheliomen 

beperkt tot de lever, kan levertransplantatie een kansvolle 

behandeling zijn.

18.16  Maligne tumoren

Maligne tumoren van de lever zijn van primaire of se-

cundaire oorsprong. Primaire tumoren ontstaan uit he-

patocyten (hepatocellulair carcinoom, hepatoblastoom), 

galwegepitheelcellen (cholangiocellulair carcinoom) of si-

nuswandcellen (angiosarcoom, hemangio-endothelioom). 

Secundaire tumoren ontstaan wanneer maligne cellen van 

elders via de bloed- of lymfebaan de lever bereiken, zich 

daar nestelen en uitgroeien (metastasen).

18.16.1   Hepatocellulair carcinoom

Het hepatocellulair carcinoom (ook levercarcinoom of 

HCC genoemd) is wereldwijd een van de meest voor-

komende tumoren. Jaarlijks worden er tussen de 0,5 en 

1 miljoen mensen gediagnosticeerd met een HCC. De 

tumor ontstaat in ongeveer 75% van de gevallen in een 

cirrotische lever. Belangrijk etiologische factoren zijn een 

vroegere of persisterende infectie met hepatitis B- of he-

patitis C-virus. Het virus is voornamelijk oncogeen door 

het doen ontstaan van levercirrose. Het hepatitis B-virus 

integreert met het genoom van de gastheer en kan ook 

zonder levercirrose aanleiding geven tot het ontstaan 

van HCC. Bij andere vormen van cirrose, bijvoorbeeld 

ten gevolge van alcoholabusus, hemochromatose, α
1
-

antitrypsinedeficiëntie of porfyrie, komt eveneens HCC 

voor. Aflatoxine, een product van de schimmel Aspergillus 

flavus, is een levercarcinogeen; in Afrika en Oost-Azië is 

een correlatie vastgesteld tussen de geschatte hoeveelheid 

aflatoxine in het voedsel en de incidentie van hepatocel-

lulair carcinoom. Morfologisch is de tumor vaak goed 

gedifferentieerd. Histochemisch onderzoek op glycogeen, 

keratine en andere specifiek hepatocytaire kenmerken 

kan de leverorigine van de tumor bevestigen. Een bijzon-

dere vorm is het fibrolaminaire carcinoom, waarbij de 

tumor doorschoten is met bindweefselschotten; de rest 

van de lever is hierbij meestal normaal (niet-cirrotisch).

 HCC kan vroegtijdig worden opgespoord door 

periodiek (halfjaarlijks) onderzoek van cirrosepa-

tiënten met echografie. De diagnostische waarde van 

α-foetoproteïnebepaling bij de vroegdetectie is beperkt. 

Buiten screeningsprogramma’s presenteert de ziekte zich 

meestal met vermagering, pijn in de bovenbuik of teke-

nen van leverinsufficiëntie dan wel vena portae trombose.

 Beeldvormend onderzoek speelt een belangrijke rol bij 

het stellen van de diagnose. De meest gebruikte methoden 

zijn echografie, CT en MRI. Veelal wordt eerst echografie 

verricht. MRI of CT wordt vaak gebruikt om afwijkingen 

die echografisch gedetecteerd zijn nader te karakteriseren. 

Contrastechografie is een veelbelovende techniek en in 

verschillende studies wordt een vergelijkbare diagnosti-

sche opbrengst verkregen als bij MRI- en CT-scans. Voor 

verdere stagering wordt een CT-thorax/abdomen en 

een botscan aanbevolen. Bij twijfel aan de diagnose kan 

een histologische punctie worden overwogen indien dit 
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18.16.5   Levermetastasen

Levermetastasen zijn de meest frequente oorzaak van ma-

ligne tumoren in de lever. De primaire tumor is meestal 

gelegen in colon, maag, pancreas, mamma of bronchus. 

De diagnose wordt gesteld op grond van radiologisch 

onderzoek (echografie, CT of MRI) en cytologisch of his-

tologisch onderzoek. Indien de primaire tumor onbekend 

is, is een leverbiopsie noodzakelijk, vooral om bijzondere 

tumoren met een relatief gunstige prognose op te sporen. 

Metastasen van endocriene tumoren zijn vaak weinig 

progressief en mogelijk te beïnvloeden door specifieke 

chemotherapie. Ook bij metastasen van het mammacarci-

noom kan met hormonale of chemotherapie een verbete-

ring van de kwaliteit van het leven worden bereikt. Meta-

stasen van het coloncarcinoom komen in aanmerking 

voor resectie of hittebehandeling.

Casuïstiek 

• Een ernstig zieke oudere man met icterus

• Betere behandelingsmogelijkheden voor patiënten 

met colorectale levermetastasen

18.17  Trauma

18.17.1   Leverruptuur

Een trauma van de lever dat leidt tot een kapsel- of paren-

chymscheur is vaak het gevolg van een verkeersongeval 

of van een steek- of kogelverwonding. Diagnostische 

paracentese of peritoneale lavage, echografie en/of CT-

scanning zijn van grote waarde. Chirurgie of radiolo-

gische interventie (coiling van aanvoerende arterie) is de 

behandeling van keuze bij tekenen van een persisterende 

bloeding.

Casuïstiek 

• Een spontane leverbloeding tijdens de zwanger-

schap: een zeldzame, levensbedreigende situatie

18.17.2   Galwegstrictuur

Een trauma van de galwegen kan leiden tot een lokale 

vernauwing (strictuur) van de extrahepatische galwegen. 

Vaak is de strictuur het gevolg van een complicatie van 

cholecystectomie. De strictuur bevindt zich meestal ter 

hoogte van de ductus hepaticus en is 1 à 2 cm lang. Proxi-

maal zijn de galwegen verwijd. De symptomen zijn cho-

lestase, soms gecompliceerd door cholangitis. De diagnose 

berust op echografisch onderzoek, aangevuld met MRI-

cholangiografie. De behandeling is meestal chirurgisch of 

18.16.3   Galblaascarcinoom

Galblaascarcinomen manifesteren zich bijna altijd bij per-

sonen ouder dan 60 jaar; meestal zijn er grote galstenen 

in de galblaas aanwezig. Een verkalkte (porselein)galblaas 

predisponeert voor kanker. Galblaascarcinomen komen 

niet vaak voor. De diagnose wordt regelmatig bij toeval 

gesteld bij histologisch onderzoek van de galblaas na 

een cholecystectomie. In andere gevallen zijn er klachten 

van pijn in de rechterbovenbuik en vermagering of geel-

zucht, met een palpabele massa in de rechterbovenbuik. 

Gewoonlijk breidt de tumor zich snel uit in de galblaas 

zelf en infiltreert ook de lever. Lokale uitbreiding naar 

duodenum, maag, colon en regionale lymfeklieren volgt 

snel. Beeldvormend onderzoek toont meestal een massa 

in het lumen van de galblaas, die soms de gehele galblaas 

vervangt.

 De behandeling is gewoonlijk beperkt tot een cholecyst-

ectomie, omdat van radicalere ingrepen geen overtuigend 

bewijs is verkregen van verbeterde overleving. Vaak is de 

tumor al inoperabel. De prognose is slecht, met een medi-

ane overleving van zes maanden. Langetermijnoverleving 

is waargenomen bij patiënten bij wie de tumor bij toeval 

werd aangetroffen in het cholecystectomiepreparaat.

Casuïstiek 

• Diversiteit in klachten bij manifestatie van het 

galblaascarcinoom

• Tumoren in de galblaas; een moeilijke differentiatie 

tussen maligniteit en goedaardige tumor

18.16.4   Galwegcarcinoom

Maligne tumoren van de extrahepatische galwegen kun-

nen voorkomen ter hoogte van de papil van Vater, de 

ductus choledochus of de zogeheten hilus van linker en 

rechter ductus hepaticus. De prevalentie van het galweg-

carcinoom is onder andere verhoogd bij primaire sclero-

serende cholangitis en een choledochuscyste. De tumor 

ontwikkelt zich vaak geleidelijk, met jeuk, icterus en 

vermagering. Cholangitis is zelden het eerste symptoom. 

Bij echografie, MRI- of CT-scan ziet men dilatatie van de 

intrahepatische galwegen. Met percutane of retrograde 

cholangiografie kan men de obstructie precies lokaliseren. 

Via deze toegangswegen kan soms ook weefsel voor een 

histologische diagnose en ontlasting van de galwegob-

structie worden verkregen.

 De behandeling bestaat, indien mogelijk, uit chirur-

gische resectie. Wanneer lokale doorgroei of extrahepa-

tische metastasering resectie zinloos maakt, is het per-

cutaan of endoscopisch inbrengen van een galwegstent 

meestal mogelijk, waardoor de geelzucht vermindert of 

verdwijnt. Deze palliatieve behandeling heeft geen in-

vloed op de levensverwachting.
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metabole stoornissen in de lever en retransplantatie na 

eerdere levertransplantatie (figuur 18.34). Eindstadium 

chronische leverziekte met leverfalen betreft met name 

levercirrose en is de belangrijkste indicatie. De com-

plicaties die optreden bij eindstadium levercirrose zijn 

vastgelegd in prognostische scores. De bekendste is de 

child-pugh-classificatie (zie tabel 18.5). Bij een klasse B of 

C met progressie is er veelal een indicatie voor levertrans-

plantatie. Tegenwoordig wordt de model for end-stage liver 

disease (MELD)-score veel gebruikt. Deze correleert met de 

driemaandsoverleving bij cirrose.

 Levertransplantatie is meestal niet mogelijk bij syste-

mische infectie waarbij de focus niet in de lever ligt, bij 

extrahepatische maligniteit en bij andere aandoeningen 

die de prognose negatief beïnvloeden of kunnen leiden 

tot complicaties bij levertransplantatie.

 Meestal wordt bij de ontvanger de zieke lever verwij-

derd en vervangen door een gehele donorlever op de-

zelfde plaats (orthotope levertransplantatie). De operatie 

bij de ontvanger bestaat uit drie fasen: (1) resectie van de 

eigen lever met galblaas; (2) de anhepatische fase (zonder 

lever, waarin bloedingen gestopt worden en de nieuwe 

lever ingehecht wordt), en (3) de fase na reperfusie van de 

donorlever. In sommige centra maakt tegenwoordig le-

vertransplantatie met een levende donor een substantieel 

percentage van het aantal levertransplantaties uit. Het is 

bij volwassen ontvangers meestal nodig de rechterkwab 

te doneren, omdat zowel de ontvanger als de donor vol-

doende levermassa moeten overhouden. De lever groeit 

bij beide personen weer aan tot vrijwel volledige grootte.

 Na een levertransplantatie wordt levenslang immuun-

suppressie gegeven om afstoting van de donorlever te 

voorkomen. Die treedt nog maar bij ongeveer 20% van de 

patiënten op. Meestal wordt begonnen met corticosteroï-

den, een calcineurineremmer (tacrolimus of ciclo sporine) 

en eventueel mycofenolaatmofetil. Behoudens afstoting 

zijn de belangrijkste complicaties kort na een levertrans-

plantatie primaire graft-disfunctie, trombose van de arte-

ria hepatica of vena portae, (opportunistische) infecties en 

galwegcomplicaties. Op de lange termijn is er door de im-

muunsuppressieve medicatie een verhoogd risico op nier-

insufficiëntie en maligne tumoren. Tevens kan terugkeer 

van ziekte (met name hepatitis B en C en hepatocellulair 

carcinoom) in het transplantaat optreden. Momenteel is 

er een goede patiëntoverleving in gespecialiseerde centra, 

met een vijfjaarsoverleving van 80%. Sommige patiënten 

dienen echter geretransplanteerd te worden. De overle-

ving van het transplantaat ligt meestal ongeveer 10% lager 

dan de patiëntoverleving.

Kernpunt

• Levertransplantatie is de belangrijkste therapie bij 

progressieve leverziekten waarvoor geen etiologi-

sche behandeling helpt of beschikbaar is.

endoscopisch, bij voorkeur in een centrum dat is gespecia-

liseerd in galwegchirurgie. De kans op een recidief van de 

galwegstrictuur is anders groot, met kans op de ontwik-

keling van secundaire biliaire cirrose.

Casuïstiek 

• Obstructie-icterus na galwegchirurgie: een benigne 

strictuur of niet?

18.17.3   Galblaas- of galwegperforatie

Een laesie van de galblaas of van de galwegen leidt tot het 

uitstromen van gal in de buikholte. Meestal is er sprake 

van een iatrogeen letsel (galwegchirurgie, leverbiopsie). 

Gal in de vrije buikholte veroorzaakt hevige pijnen, 

gevolgd door shock, mede door peritoneale exsudatie. 

Vaak ontstaat een paralytische ileus. In sommige gevallen 

vormt zich geleidelijk ascites. Een diagnostische paracen-

tese toont gal. Bij een galblaasperforatie is cholecystec-

tomie aangewezen; bij een galwegperforatie is soms ook 

endoscopische plaatsing van een stent effectief.

18.17.4   Hemobilie

Hemobilie is het syndroom van bloeding in de galwegen 

met afvloed van bloed via de extrahepatische galwegen 

naar het duodenum. De oorzaak van hemobilie is in meer 

dan 90% van de gevallen een trauma, waarbij een hoog 

percentage iatrogeen is (leverbiopsie, percutane cholan-

giografie, TIPS-procedures). De symptomen zijn galko-

liek, icterus en melaena. Er kan een interval van één tot 

drie weken zijn tussen een leverbiopsie en het optreden 

van hemobilie. De diagnose kan worden onderbouwd 

met duodenoscopie, wanneer bloeding uit de papil van 

Vater waarneembaar is. De diagnose wordt met zeker-

heid gesteld met behulp van angiografie. Hemobilie kan 

spontaan genezen, maar recidieven komen vaak voor. Bij 

recidiverende bloedingen is selectieve embolisatie via de 

arteria hepatica vrijwel altijd mogelijk en effectief.

Casuïstiek 

• Hemobilie als complicatie van laparoscopische 

cholecystectomie

• Een kind met traumatische hemobilie

18.18  Levertransplantatie

Levertransplantatie is op dit moment de enige goede 

behandeling voor eindstadium leverfalen. Er zijn vijf 

indicaties voor levertransplantatie: eindstadium chro-

nische leverziekte, levertumoren, acuut leverfalen, 
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Casuïstiek 

• Orthotope levertransplantatie bij HIV-positiviteit 

en krachtige antiretrovirale behandeling; de eerste 

patiënt in Nederland

• Levertransplantatie met een levende donor: de 

eerste 3 casussen in Rotterdam
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Figuur 18.34 Indicaties voor levertransplantatie bij volwassenen 1988-2006 (Europese Lever Transplantatie Registratie). a Alle 

patiënten (n = 59.773). b Patiënten met cirrose (n = 34.811).
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Endocrinologie
J.A. Romijn, J.W.A. Smit en S.E. Papapoulos

Inleiding

Endocrinologie houdt zich bezig met de (patho)fysiologie 

van de klieren die hormonen in de bloedbaan uitscheiden. 

Hormonen zijn chemische signaalstoffen die de functie 

van diverse doelweefsels en -organen beïnvloeden. Cen-

traal voor het begrip van hormoonwerking is het recep-

torconcept. Een receptor, die uit één of twee eiwitketens 

bestaat (monomeer of dimeer), bindt het hormoon en 

geeft het hormoonsignaal door; in feite gaat het dus om 

een signaaltransducer (figuur 19.1). Bij signaaloverdracht 

via de bloedbaan spreekt men van endocriene effecten. Ook 

lokaal actieve groeifactoren, zoals cytokinen, die eveneens 

via de bloedbaan worden getransporteerd en elders via 

receptoren hun effecten uitoefenen, kan men als hormo-

nen beschouwen. De overdracht van signalen in het CZS 

via synapsen vindt eveneens via hormonen plaats, die in 

dat geval neurotransmitters worden genoemd.

Klinische endocrinologie is het subspecialisme van de 

inwendige geneeskunde dat zich bezighoudt met ziekten 

van endocriene klieren en hormonale functiestoornissen. 

De analyse van de pathogenese en etiologie van de betref-

fende ziekten zijn onmisbaar om tot goede therapiekeu-

zen te komen.

Kernpunten

• Endocrinologie richt zich op ziekten van vorm en 

functie van endocriene klieren en op stoornissen in 

hormoonwerking.

• Elk hormoon oefent zijn werking uit via specifieke 

receptoren.

19.1  Algemene begrippen

19.1.1   Hormonen in bloed

Bij de beoordeling van hormoonconcentraties moet men 

zich rekenschap geven van de juiste betekenis van refe-

rentiewaarden, want hormoonspiegels vertonen een grote 

variatie door:

 − effecten van leeftijd, geslacht, voedingsstatus;

 − meting van totale in plaats van vrije hormoonspiegel;

 − circadiaan ritme;

 − pulsatiele secretie;

 − effecten van geneesmiddelen op hormoonproductie of 

plasma-eiwitbinding.

Daarom is de spreiding van referentiewaarden bij gezon-

den meestal groot en bij veel hormoonbepalingen kan in 

het individuele geval geen goede discriminatiewaarde 

tussen gezond en ziek worden aangegeven. Vooral bij 

corticosteroïden, geslachtshormonen en jodothyroni-

nen wordt de interpretatie van de gemeten hormoon-

concentratie in het bloed nog bemoeilijkt doordat deze 

hormonen soms voor een aanzienlijk deel gebonden zijn 

aan zogenoemde ‘transporteiwitten’. De binding van 

thyroxine en cortisol neemt bijvoorbeeld toe bij gebruik 

van oestrogenen, zoals het geval is bij orale anticonceptie. 

De vrije hormoonconcentratie in serum is in die gevallen een 

betere maat voor het biologische effect.

Het hormooneffect is afhankelijk van verschillende 

factoren: de vrije hormoonconcentratie ter plaatse van de 

receptor, de affiniteit van de receptor voor het hormoon, 

het aantal receptoren en postreceptor mechanismen. Het 

hormooneffect wordt dus bepaald door de (vrije) hor-

moonconcentratie en niet (althans niet direct) door de 

hormoonproductie per tijdseenheid.

De meeste hormonale afwijkingen ontstaan door ab-

normale hormoonconcentraties, maar ze kunnen ook 

berusten op hereditaire of verworven afwijkingen in 

receptorgevoeligheid of op stoornissen in de signaal-

transductie (zie verder). De hormoonconcentratie [H] is de 

resultante van de productiesnelheid (PR) en de metabole 

klaring (Cl):

Figuur 19.1 Schema van hormoonwerking.

vrij hormoon + receptor hormoon-receptorcomplex

geen effect wel effect

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_19, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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TRH (thyreotropin-releasing hormone) voor de hypofyse-

schildklierregelkring, CRH (corticotropin-releasing hor-

mone) voor de hypofyse-bijnierregelkring en GnRH 

(gonadotropin-releasing hormone) voor de hypofyse-gona-

denregelkring.

Bij de laatstgenoemde systemen bevat de hypofyse 

de sensor- en comparator-functies, terwijl de effector-

functie in de schildklier, bijnier en gonaden ligt. De 

effector houdt de serumspiegel van thyroxine, cortisol 

en testosteron op peil. Deze hormonen brengen op hun 

beurt effecten teweeg in verschillende doelorganen of 

-weefsels, waaronder het terugkoppelingseffect. Als 

voorbeeld de schildklier (figuur 19.2): de streefwaarde 

(setting) in de regelkring wordt bepaald door TRH. 

De secretie van TRH resulteert, na verrekening met 

het terugkoppelingssignaal, in de benodigde afgifte 

van het als meldsignaal functionerende TSH (thyroid-

stimulating hormone). Dit zet de schildklier aan tot de 

gewenste (extra) productie van schildklierhormoon, dat 

op zijn beurt verantwoordelijk is voor de terugmelding. 

De regulatie van de hypofyse-ovariumregelkring bij de 

vrouw is gecompliceerder door de aanwezigheid van 

een unieke positieve feedback, die verantwoordelijk is 

voor de ovulatie-inductie.

Kernpunten

• Hormoonsecretie vindt gecontroleerd plaats door 

middel van principes van feedbackregulatie.

• De hypofyse-ovariumas is uniek door een positieve 

feedbackregulatie.

19.1.3   Functioneel onderzoek

Om het functioneren van een regelkring te onderzoeken, 

kan men in de eerste plaats onder zogenoemde basale om-

standigheden de serumspiegels van de betreffende hor-

monen van hypofyse en effectororgaan meten. Op deze 

wijze kan men meestal een goede indruk krijgen over 

hypo- of hyperfunctie van het effectororgaan (bijvoor-

beeld de schildklier) en over de vraag of de aandoening 

primair in dit effectororgaan gelegen is of secundair is aan 

een aandoening van de hypofyse. In het eerste geval zal de 

terugkoppeling op zichzelf intact zijn en gaat hypofunc-

tie gepaard met een verhoging van TSH en hyperfunctie 

met een verlaging van TSH. Bij een zogenoemde secun-

daire functiestoornis, waarbij de ziekteoorzaak in de hy-

pofyse ligt, lopen de veranderingen in TSH en T
4
 parallel; 

dat wil zeggen dat beide zijn verlaagd of verhoogd. Bo-

vendien kan de relatie tussen gereguleerde grootheid (bij-

voorbeeld T
4
) en meldsignaal (bijvoorbeeld TSH) tevens 

een indruk geven over de instelling van de regelkring, 

met andere woorden: over het effect van TRH (en andere 

modulatoren). Deze relatie is bij benadering een eenvou-

dige eerstegraads exponentiële functie (figuur 19.3).

[H] = 
PR

ofwel PR = [H] × Cl
Cl

Veelal zullen afwijkende concentraties het gevolg zijn 

van een abnormale productie van een hormoon. Wan-

neer geen goede indruk kan worden verkregen over de 

vraag of er sprake is van overproductie van een hormoon, 

bijvoorbeeld bij sterk wisselende hormoonconcentraties 

in het verloop van de dag, kan men ook de productiesnel-

heid (secretie per dag) bepalen, of als afgeleide daarvan de 

uitscheiding van (afbraak)producten in de 24-uursurine, 

zoals 17-ketogene steroïden, catecholaminen en VMA 

(vanillylamandelzuur).

Kernpunten

• Veel hormonen worden pulsatiel afgegeven aan het 

bloed. Daardoor kan er een enorme variatie zijn van 

de plasmaconcentraties van deze hormonen.

• Er zijn vele factoren die de plasmaconcentraties 

van hormonen kunnen beïnvloeden.

• De vrije, niet aan eiwitten gebonden fractie van een 

hormoon is de biologisch actieve fractie.

19.1.2   Regulatie van hormoonconcentratie

De concentraties van hormonen worden gereguleerd 

door negatieve terugkoppeling. Er is een aantal duidelijk 

gekarakteriseerde regelkringen, zoals bij de glucose- 

en calciumhomeostase, de hypofyse-schildklierkring, 

de hypofyse-bijnierkring, de hypofyse-gonadenkring 

enzovoort. Een dergelijke regelkring heeft een refe-

rentiewaarde ofwel instelsignaal (setting) nodig. Dat kan 

theoretisch in een endocrien orgaan zelf gegenereerd 

worden, maar ook van het CZS afkomstig zijn, bij-

voorbeeld de releasing-hormonen uit de hypothalamus: 

Figuur 19.2 Hypofyse-schildklierregelkring.

ya: meldsignaal (actuation); yc: correctiesignaal; yr: gereguleerde 

grootheid; yt: terugmelding; xi: input streefwaarde; [TH]: serum-

concentratie schildklierhormoon; Σ: summatie van inkomende 

signalen.
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Kernpunten

• De functie van sommige endocriene organen 

(bijvoorbeeld schildklier) kan onderzocht worden 

door de meting van de plasmaconcentraties van de 

betreffende hormonen.

• De functie van andere endocriene organen (bijvoor-

beeld bijnierschors) wordt onderzocht door middel 

van remmings- of stimulatietests.

19.1.4   Circadiane ritmen en pulsatiele secretie

Hormoonconcentraties zijn niet constant maar vertonen 

vaak ritmische veranderingen. De meeste hormonen worden in 

kortdurende pulsen aan de bloedbaan afgegeven (pulsatiele 

secretie). Wanneer deze hormonen een korte halveringstijd 

hebben, kunnen daardoor in de loop van de dag sterk wis-

selende bloedspiegels worden gevonden. Daarnaast kunnen 

circadiane ritmen, dat wil zeggen variaties in hormoon-

secretie over 24 uur, bijvoorbeeld dag-nachtverschillen, 

problemen opleveren bij de interpretatie van gemeten 

waarden, maar ze kunnen soms ook als hulpmiddel worden 

gebruikt. Zo is de overproductie van cortisol bij het syn-

droom van Cushing niet aantoonbaar door een enkele cor-

tisolbepaling in de ochtend, maar wijst het verdwijnen van 

het normale dagritme wel in deze richting (figuur 19.4).

Kernpunten

• Sommige hormonen vertonen een diurnaal ritme, 

dat wil zeggen: ze variëren in de loop van 24 uur 

volgens een bepaald patroon.

• Sommige hormonen tonen grote variaties binnen 

de termijn van bijvoorbeeld een uur, door pulsatiele 

afgifte.

Om de functie van de verschillende onderdelen van 

deze regelkringen, of van endocriene organen in het 

algemeen, nader te onderzoeken, kan men ook min of 

meer fysiologische prikkels toedienen. Men spreekt dan 

van stimulatie- of remmingstests. Deze kunnen behulp-

zaam zijn bij een nadere lokalisatie en karakterisering 

van de functiestoornis. Kan men bijvoorbeeld aanto-

nen dat de overproductie van een bepaald hormoon 

of afbraakproducten daarvan zich niet laat remmen 

of stimuleren, dan spreekt men van ‘autonome’ over-

productie, zoals door een benigne of maligne tumor. 

Wanneer de normale basale waarden niet goed gemeten 

kunnen worden, bijvoorbeeld van groeihormoon, kan 

een stimulatietest uitwijzen of er al dan niet sprake is 

van deficiëntie.
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Figuur 19.3 Functionele relatie tussen T4 en TSH in de schild-

klierregelkring.
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Figuur 19.4 a. Normaal dagritme van ACTH (doorgetrokken lijn) en cortisol (gestippelde lijn). Bloedmonsters werden om de tien 

minuten afgenomen. De cortisolspiegels zijn het hoogste aan het einde van de nacht en in het begin van de ochtend. b. ACTH- en 

cortisoldagritme bij het syndroom van Cushing. Opvallend is dat er geen belangrijke 24-uursvariatie van de cortisolspiegels meer is. 

In vergelijking met gezonden is ook de basale secretie verhoogd.
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bijvoorbeeld het testiculairefeminisatiesyndroom, schild-

klierhormoonresistentie en groeihormoonresistentie. Er be-

staan ook hormoonovergevoeligheidssyndromen, die veroorzaakt 

worden door activerende mutaties in genen, bijvoorbeeld in 

de TSH-receptor waardoor hyperthyreoïdie ontstaat.

Kernpunten

• Sommige hormonen werken via membraanrecep-

toren, andere via kernreceptoren.

• Sommige, zeldzame, endocriene ziekten worden 

veroorzaakt door mutaties van de betreffende re-

ceptoren.

19.1.5   Werking van hormonen

Weefsels herkennen hormonen door middel van speci-

fieke receptoren. Pathofysiologie van hormoonwerking 

kan berusten op afwijkingen van hormoonconcentratie, 

receptoraffiniteit, receptoraantal en/of postreceptorsig-

naaltransductie (zie figuur 19.1 en tabel 19.1). Receptoren 

voor peptidehormonen en catecholaminen zijn herken-

ningsplaatsen aan de buitenzijde van de celmembraan. Hor-

monen kunnen zich aan deze plaatsen binden waarna, via 

activering van een second-messenger-systeem (cyclisch 

AMP, inositoltrifosfaat + diacylglycerol en proteïnekina-

seactivatie), het effect totstandkomt (figuur 19.5).

De receptoren voor bijvoorbeeld steroïdhormonen en 

jodothyroninen liggen in de kern. Ze behoren fylogene-

tisch tot één receptorfamilie. De kernreceptor wordt 

geactiveerd door binding van het hormoon, waardoor het 

hormoon-receptorcomplex aan een ‘responselement’ in 

specifieke genen bindt, die daardoor geactiveerd worden. 

Dit heeft synthese van verschillende specifieke eiwitten, 

onder andere enzymen, tot gevolg. Bij een verminderd 

receptoraantal, een veranderde receptorstructuur (een 

zogenoemd receptordefect) of een verminderde moge-

lijkheid om de boodschap binnen de cel over te brengen 

(postreceptordefect), kunnen op perifeer niveau verschil-

len in gevoeligheid voor het hormoon ontstaan.

Er bestaan diverse hormoonresistentiesyndromen die berusten 

op veelal bekende puntmutaties in het gen van de receptor, 

Figuur 19.5 Membraanreceptroren en signaaltransductieroutes.

R G E

klasse receptorkinasen G-eiwitgekoppelde receptoren ligand-afhankelijke ionkanalen

ligand insuline, groeifactoren
peptiden, neurotransmitters 

en prostaglandinen
neurotransmitters en aminozuren

algemene
structuur

tyrosinekinase 2nd messenger ionen

autofosforilatie

fosforilatiecascade

genactivering

of      Gsα en Giα  

 E = fosfolipase C    of  adenylaatcyclase

 

R = ‘seven loop’ transmembraanreceptor; G = G-eiwit; E = enzym

DAG  +  IP3

G = Gq

C-kinasen  Ca2+ A-kinasen

cAMP

Tabel 19.1 Hormonen en hun receptoren.

I peptiden

membraanreceptoren

catecholaminen

II tyrosinederivaten

jodothyroninen

kernreceptoren

III steroïden
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1969 Ontdekking van de eerste hypothalamische re-

leasing factors. 

1971 Ontdekking van G-eiwitten als second-messen-

ger-systeem van hormonen.

1979 Synthese van recombinantinsuline.

1980 Ontdekking van CRH.

1985 Kloning van de insulinereceptor.

1994 Ontdekking van leptine, het eerste vetweefsel-

hormoon.

2001 Ontdekking van resistine, een hormoon geprodu-

ceerd door vetweefsel. 

Kernpunten

• Hormoonspiegels tonen bij gezonde personen 

grote variaties.

• Een groot aantal geneesmiddelen beïnvloedt de 

hormoonconcentraties bij niet-endocriene ziekten.

• Bij veel hormoonconcentraties kan in het individu-

ele geval geen goed onderscheid worden gemaakt 

tussen gezond en ziek. Daardoor zijn aanvullende 

hormoontests vaak onontbeerlijk om de overmatige 

dan wel tekortschietende werking van een endo-

crien orgaan vast te stellen.

19.2  Aandoeningen van de hypofyse

De hypofyse van de mens bestaat uit een voorkwab, de 

adenohypofyse, en een achterkwab, de neurohypofyse. De 

neurohypofyse is door neurosecretoire vezels rechtstreeks 

met de hypothalamuskernen verbonden; de adenohypofy-

se daarentegen wordt beïnvloed vanuit de hypothalamus 

door de afgifte van lokaal geproduceerde hormonen, die 

via het zogeheten hypofysaire poortaderstelsel naar dit 

orgaan worden getransporteerd (figuur 19.6). De hypotha-

lamushormonen die de adenohypofyse beïnvloeden, wor-

den genoemd in tabel 19.2. De regulatie van de afgifte van 

hypofysehormonen is gecompliceerd en vindt onder an-

dere plaats door pulsatiele secretie van hypothalamushor-

monen naar de hypofyse en via negatieve feedbacksigna-

len op de hypofyse en op de hypothalamus. Modulerende 

factoren vanuit de omgeving, zoals de licht-donkercyclus, 

voedselopname en stress, beïnvloeden eveneens de afgifte 

van hypothalamushormonen.

19.1.6   Neuro-endocrinologie

De klinische neuro-endocrinologie omvat afwijkingen 

van de hypothalamus en de hypofyse. De laatste jaren is 

duidelijk geworden dat de hormonen in de hypothalamus 

en hypofyse ook een belangrijke invloed hebben op be-

paalde hersenfuncties en op gedrag. Een voorbeeld hier-

van zijn de endorfinen en enkefalinen, die fragmenten 

zijn van het prehormoon pro-opiomelanocortine (POMC), 

waaruit ook het adrenocorticotrope hormoon (ACTH) 

ontstaat. Mutaties in de melanocortine 4-receptor (MC4R) 

in de hypothalamus zijn geassocieerd met obesitas bij de 

mens. Het is de meest voorkomende genetische deeloor-

zaak voor obesitas, die aanwezig is bij circa 4% van alle 

personen met obesitas. Een verdere bespreking van dit 

terrein valt buiten het kader van dit boek.

  Intermezzo 19.1 

Voortgaande geschiedenis van de 

endocrinologie

1835 Beschrijving van het klinische beeld van struma 

en hyperthyreoïdie door Robert Graves.

1840 Beschrijving van oftalmopathie door C. von 

Basedow.

1855 Beschrijving van het klinische beeld van 

bijnierinsufficiëntie door Thomas Addison.

1891 Beschrijving van het klinische beeld van 

acromegalie door Pierre Marie.

1891 Behandeling van myxoedeem met 

schildklierextract.

1902 Ontdekking en zuivering van het eerste hormoon: 

adrenaline.

1905 Starling introduceert het concept van hormonen 

als moleculen die via het bloed van de 

endocriene klier worden getransporteerd naar 

het orgaan, waar ze hun werking uitoefenen. 

1922 Ontdekking van insuline door Banting en Best.

1925 Ontdekking van parathormoon. 

1932 Beschrijving van de ziekte van Cushing en de 

transsfenoïdale behandeling daarvan door 

Harvey Cushing.

1934 Beschrijving van het klinische beeld van 

hyperparathyreoïdie door Fuller Albright.

1934 Ontdekking van thyroxine. 

1934 Ontdekking van cortison.

1935 Ontdekking van testosteron. 

1938 Toepassing van radioactief jodium.

1940 Behandeling van bijnierinsufficiëntie met 

glucocorticoïden.

1945 Ontdekking van groeihormoon. 

1954 Ontrafeling van de aminozuurvolgorde van het 

eerste eiwit: insuline.

1959 Beschrijving van de radio-immunoassay. 

1964 Ontdekking van cAMP als second-messenger-

systeem van hormonen.

Tabel 19.2 Hypothalamushormonen.

corticotropin-releasing hormone CRH

thyrotropin-releasing hormone TRH

growth hormone-releasing hormone GHRH

gonadotropin-releasing hormone LHRH (GnRH) 
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Door de adenohypofyse worden de volgende hormonen 

gesynthetiseerd en afgegeven: (1) groeihormoon (GH), 

(2) prolactine, (3) follikelstimulerend hormoon (FSH), (4) 

luteïniserend hormoon (LH), (5) adrenocorticotroop hor-

moon (ACTH), (6) thyroïdstimulerend hormoon (TSH). 

Elk van deze hormonen wordt door een specifieke cel in 

de hypofyse gesynthetiseerd, zoals men kan aantonen met 

immunohistochemische technieken. Ziektebeelden die 

door hypofyse-hypothalamusafwijkingen ontstaan, zijn 

vermeld in tabel 19.3 en kunnen globaal worden ingedeeld 

naar overproductie dan wel een tekortschieten van de syn-

these van hypofysehormonen.

Anatomie
De hypofyse ligt in de sella turcica, die aan de bovenzijde 

wordt begrensd door het diaphragma sellae, zijdelings 

door de sinus cavernosus, waardoorheen de arteria caro-

tis en de nervi III, IV, VI en de eerste tak van de nervus V 

lopen. Aan de onderzijde bevindt zich de sinus sphenoi-

dalis. Vlak boven het diaphragma sellae loopt het chiasma 

opticum. Wanneer de hypofyse groter is geworden, bij-

voorbeeld door een adenoom, kan door druk op het chias-

ma opticum gezichtsveldbeperking ontstaan (beginnend met 

bitemporale bovenkwadrantuitval, daarna leidend tot 

bitemporale hemianopsie en ten slotte voerend tot volle-

dige blindheid). Het adenoom kan zich ook uitbreiden in 

de sinus sphenoidalis en de sinus cavernosus. In dit laatste 

geval kunnen oogspierparesen ontstaan.

Kernpunten

• De hypofyse bestaat uit een voor- en een achter-

kwab met elk een verschillende neuroanatomie.

• Hypofysaire ziekten uiten zich door de gevolgen van 

anatomische expansie (met name gezichtsvelduit-

val), uitval van hypofyse hormonen, en/of excessieve 

productie van een of soms meerdere hormonen.

Casuïstiek 

• Apoplexie van de hypofyse: een endocrinologisch 

spoedgeval

Figuur 19.6 Het neurohypofysaire systeem. Neuronen in de 

hypothalamus kunnen worden onderscheiden in het magno-

cellulaire en het parvocellulaire systeem. Het eerstgenoemde is 

gelegen in de nuclei paraventricularis (PV) en supraopticus (SO) 

en produceert de hormonen vasopressine en oxytocine, die aan 

het uiteinde van de axonen in de achterkwab (A) van de hypo-

fyse worden gesecerneerd. De neuronen van het parvocellulaire 

systeem liggen meer verspreid en hun axonen eindigen in de 

eminentia mediane (EM). Ze produceren de hypothalamische 

releasing-hormonen die worden uitgescheiden in het portale 

veneuze systeem (PS) van de hypofysesteel en via deze portale 

vaten de hypofysevoorkwab (V) bereiken.

V

A

PS

EM

PC

C

SO

PV

Tabel 19.3  Ziekten ontstaan door hypofyse-hypothalamusafwijkingen.

hypofyseachterkwab:
 − te geringe ADH-productie
 − te grote ADH-productie

diabetes insipidus
inappropriate ADH-secretie

hypofysevoorkwab:
 − te geringe productie van

• alle hormonen
• een of meer hormonen

 − te grote productie van
• groeihormoon
• prolactine
• ACTH
• TSH

panhypopituïtarisme
partieel hypopituïtarisme, of geïsoleerde uitval van GH, FSH, TSH of ACTH

acromegalie of gigantisme
galactorroe en amenorroe, bij de man impotentie
ziekte van Cushing
hyperthyreoïdie
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de diurese stoppen na toediening van exogeen ADH, in 

tegenstelling tot bij renale diabetes insipidus, waarbij 

geen effect is van exogeen ADH op de diurese. Naast het 

stellen van de functionele diagnose is het van belang de 

oorzaak van de centrale diabetes insipidus op te sporen 

door middel van een MRI-scan van het hypofyse-hypo-

thalamusgebied. Uitval van andere hypofysefuncties, 

dan wel de aanwezigheid van hyperprolactinemie (als 

gevolg van onvoldoende transport van dopamine, dat 

de afgifte van prolactine remt, van de hypothalamus 

naar de hypofyse) pleit voor een centrale genese van de 

aandoening.

Voor de substitutietherapie wordt het vasopressineana-

logon DDAVP (1-desamino-8-D-arginine-vasopressine) 

gebruikt, dat intranasaal toegediend een werkingsduur 

heeft van ongeveer twaalf uur. Dit middel kan eventueel 

ook intramusculair, intraveneus of oraal worden toe-

gediend. Patiënten die nog enige ADH-reserve hebben, 

kunnen ook worden behandeld met carbamazepine in een 

dosis van 0,4-0,6 g per dag. Dit middel werkt via centrale 

stimulatie van de ADH-productie.

Psychogene polydipsie is soms moeilijk te onderschei-

den van centrale diabetes insipidus. Meestal hebben deze 

patiënten een licht verlaagd plasmanatriumgehalte. Pri-

maire polydipsie kan echter ook berusten op een organi-

sche laesie van de hypothalamus.

Renale diabetes insipidus berust op perifere ADH-resistentie. 

De oorzaken zijn velerlei, zoals kaliumdepletie, hyper-

calciëmie, chronische pyelonefritis, ureterobstructie, 

tubulusnecrose, myeloom, amyloïdose, intoxicatie met 

lithiumcarbonaat en sikkelcelanemie. In zeldzame ge-

vallen komt deze afwijking voor als een erfelijke ziekte, 

bijvoorbeeld door inactiverende mutaties van de ADH-

receptor, waardoor ADH verminderd werkzaam is op 

de niertubuli. De behandeling bestaat uit het geven van 

thiazidediuretica, die vermoedelijk een verhoogde water-

resorptie bewerkstelligen door een lichte zoutdepletie (zie 

ook paragraaf 11.4).

Kernpunten

• ADH wordt geproduceerd in de hypothalamus en 

via de achterkwab van de hypofyse afgegeven aan 

het bloed.

• Een tekort aan ADH veroorzaakt centrale diabetes 

insipidus.

• Een verminderde werking van ADH op de nier ver-

oorzaakt nefrogene diabetes insipidus.

• Diabetes insipidus wordt vastgesteld door een 

zorgvuldig uitgevoerde dorstproef.

• Bij een gestoorde dorstproef differentieert de 

reactie op ADH tussen een centrale (reageert op 

ADH) en nefrogene (reageert niet op ADH) diabetes 

insipidus.

19.2.1   Diabetes insipidus

Het belangrijkste hormoon van de neurohypofyse is het 

antidiuretisch hormoon (ADH). Dit hormoon wordt in 

de nucleus supraopticus en in de nucleus paraventricu-

laris gesynthetiseerd en in granula via de zenuwbanen 

getransporteerd naar de hypofyseachterkwab. Onvol-

doende afgifte van ADH, meestal veroorzaakt door 

afwijkingen in de hypothalamus dan wel als gevolg van 

hypofysesteeldoorsnijding, veroorzaakt diabetes insi-

pidus. Het hormoon verhoogt de permeabiliteit voor 

water in de verzamelbuisjes van de nier, met als gevolg 

een vergrote terugresorptie van water. Daardoor wordt 

de osmolaliteit van het bloed binnen nauwkeurige gren-

zen constant gehouden. Voor de mens bedraagt dit 280 

± 2 mosmol/kg. Bij afwijkingen van de osmolaliteit zul-

len osmoreceptoren in de hypothalamus reageren met 

een prikkel tot verhoogde of verlaagde afgifte van ADH. 

Hierbij is het dorstcentrum nauw betrokken. Stoornis-

sen in de osmoregulatie kunnen worden veroorzaakt 

door onvoldoende ADH-afgifte of door renale onge-

voeligheid voor ADH, respectievelijk centrale en renale 

diabetes insipidus genoemd.

Centrale diabetes insipidus uit zich klinisch in polyurie en 

polydipsie. De polyurie kan bij een gering tekort aan 

ADH 3 liter, maar bij het totaal ontbreken 12 tot 15 liter 

per dag bedragen. Kenmerkend is dat bij deze aandoe-

ning de polyurie ook ’s nachts optreedt. Onder normale 

omstandigheden is de diurese ’s nachts beperkt door 

een stijging van ADH-secretie, die bij deze patiënten 

verminderd of afwezig is. Indien de patiënt met di-

abetes insipidus niet goed drinkt, door bijkomende 

stoornissen in het dorstgevoel of door stoornissen van 

het bewustzijn, kan dit snel leiden tot uitdroging en 

circulatoire collaps. De urine heeft een lage soortelijke 

massa en een lage osmolaliteit; het natriumgehalte en 

de osmolaliteit van het bloed zijn verhoogd. Oorzaken 

van diabetes insipidus kunnen zijn: tumoren in het 

hypothalamus-hypofysegebied (zoals craniofaryngi-

oom, germinoom, glioom, histiocytose, leukemische 

infiltraties of metastasen), chronische infecties aan de 

schedelbasis (bijvoorbeeld sarcoïdose, tuberculose en 

syfilis), trauma (bijvoorbeeld schedelbasisfractuur of 

een neurochirurgische ingreep) en idiopathisch.

De diagnose centrale diabetes insipidus wordt gesteld 

met behulp van een dorstproef, waarbij elk uur de 

diurese, lichaamsgewicht, bloeddruk, polsfrequentie, 

plasmanatriumgehalte en osmolaliteit van plasma en 

urine worden vervolgd. Een voortgaande overmatige 

diurese met laagblijvende urineosmolaliteit en oplo-

pende plasmanatriumspiegels en plasmaosmolaliteit 

bevestigen de diagnose diabetes insipidus. Door vervol-

gens de reactie op toegediend ADH op de diurese vast 

te stellen, kan men centrale diabetes insipidus onder-

scheiden van de renale vorm: bij de centrale vorm zal 
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een geconcentreerde natriumchlorideoplossing in 

aanmerking, eventueel gecombineerd met furosemide. 

Men moet daarbij streven naar een toename van het 

natriumgehalte in het serum met niet meer dan onge-

veer 10-12 mmol/l per 24 uur. Bij een te snelle correctie 

van het serumnatrium bestaat namelijk het risico van 

centrale pontiene myelinolyse (CPM) met irreversibele 

neurologische schade.

Kernpunten

• Overmatige secretie van ADH is een van de oorza-

ken van hyponatriëmie.

• Het syndroom van de ‘inappropriate ADH-secretie’ 

(SIADH) heeft vele oorzaken.

19.2.3   Hypofysevoorkwabinsuff iciëntie

Wanneer de functie van de adenohypofyse onvoldoende is, 

spreekt men van hypopituïtarisme; bij gelijktijdige uitval 

van de neurohypofyse is er sprake van panhypopituïta-

risme. De oorzaken zijn vermeld in tabel 19.5.

Bij de symptomen staat vermoeidheid op de voorgrond. De 

huid wordt bleek en er ontstaan fijne plooitjes rond de 

mondhoeken en ogen. De oksel- en pubisbeharing valt uit. 

Bij vrouwen ontstaat amenorroe, bij mannen impotentie. 

De libido wordt minder of verdwijnt geheel. Het ontbreken 

van lactatie na een partus met hevig bloedverlies kan het 

eerste symptoom zijn van een zich ontwikkelend hypopi-

tuïtarisme. Wanneer het ziektebeeld geleidelijk ontstaat, 

schiet gewoonlijk de groeihormoonproductie als eerste te-

kort (bij kinderen uit zich dit in een gestoorde lengtegroei), 

daarna de gonadotrope functies, vervolgens de adrenocor-

ticotrope en als laatste de thyreotrope functie.

De symptomen van een groeihormoondeficiëntie bij 

volwassenen zijn pas recent goed onderkend. Een onbe-

19.2.2   Het syndroom van de ‘inappropriate  

ADH-secretie’ (SIADH)

Bij hyponatriëmie zonder tekenen van hypovolemie 

moet men rekening houden met de mogelijkheid van 

overmatige ADH-afgifte, die niet op normale wijze 

geregeld wordt door de plasmaosmolaliteit. Daardoor 

ontstaat waterretentie en als gevolg daarvan hypona-

triëmie. Het toegenomen extracellulaire volume heeft 

een verhoogde glomerulusfiltratie en een daling van 

de aldosteronproductie tot gevolg, waardoor natrium-

verlies optreedt. Dit leidt tot een versterking dan wel 

handhaving van de hyponatriëmie. Het is essentieel de 

oorzaak van SIADH op te sporen. SIADH is geassoci-

eerd met een grote verscheidenheid van ziekten (tabel 

19.4). SIADH kan natuurlijk ook ontstaan door overdo-

sering met vasopressine.

Symptomen ontstaan pas wanneer het serumnatriumge-

halte is gedaald tot onder 120 mmol/l. De symptomen 

zijn matige gewichtstoename, algemene malaise, vage 

maagklachten en in gevorderde gevallen, wanneer het 

natriumgehalte daalt tot onder 110 mmol/l, sufheid, 

verwardheid, convulsies en eventueel coma. De diagno-

se kan worden gesteld op de hyponatriëmie en andere 

gegevens die wijzen op hemodilutie, zoals verlaagde 

hematocriet, hypoalbuminemie en een laag urinezuur- 

en creatininegehalte van het bloed. Hyponatriëmie als 

gevolg van natriumtekort of -verlies, bijvoorbeeld bij 

primaire bijnierschorsinsufficiëntie, moet worden uit-

gesloten.

Indien de patiënt klachten heeft van de water-

intoxicatie, is behandeling aangewezen. Deze bestaat 

uit beperking van de vochtopname tot 750-1000 ml/

dag. Bij asymptomatische chronische SIADH kan hier-

mee worden volstaan, onafhankelijk van de mate van 

hyponatriëmie. Bij symptomatische (acute) ernstige 

hyponatriëmie komt initiële therapie met infusie van 

Tabel 19.4  Oorzaken van ‘inappropriate ADH-
secretie’ (SIADH).

aandoeningen  
CZS

bloeding, trauma, infectie, tumoren

medicamenteus onder andere chloorpropamide, carbamazepine, 
cyclofosfamide, serotonineopnameremmers, xtc

endocrien (secundaire) bijnierschorsinsufficiëntie
ernstige hypothyreoïdie

ectopische ADH-
productie

onder andere kleincellig longcarcinoom

operaties in hypothalamus-hypofysegebied
uitgebreide thorax- en buikchirurgie

longziekten tuberculose, virale en bacteriële pneumonie

diversen onder andere hiv-infectie, porfyrie

CZS: centraal zenuwstelsel; xtc: ecstasy (methyleendioxymethamfeta-
mine); hiv: humaan immunodeficiëntievirus.

Tabel 19.5  Oorzaken van hypopituïtarisme door 
ziekten van hypothalamus of hypofyse.

congenitaal geïsoleerd, soms hereditair
gecombineerde uitval (o.a. hypoplasie)

fysisch trauma, chirurgie, irradiatie, infarcering (syn-
droom van Sheehan)

medicamenteus secundaire bijnierschorsinsufficiëntie na staken 
van corticosteroïdtherapie

infectieus meningitis, tuberculose enzovoort (zeldzaam)

auto-immuun lymfocytaire hypofysitis (o.a. postpartum)

granulomateus sarcoïdose (in het bijzonder van hypofysesteel)
granulomateuze hypofysitis (zeldzaam)

neoplastisch hypofyseadenomen (macroadenomen)
craniofaryngioom en epidermoïdcyste
andere tumoren in hypofyseregio
metastasen van elders



Endocrinologie 777

groeihormoon. De dosering bij volwassenen moet indivi-

dueel worden bepaald en is leeftijd- en sekseafhankelijk. 

Contra-indicatie is de aanwezigheid van een maligniteit. 

Bij uitval van de gonadotrope functie als gevolg van 

primaire hypofyseafwijkingen kan de fertiliteit worden 

hersteld door behandeling met LH en FSH. Bij stoornissen 

op hypothalamusniveau, wanneer de hypofyse dus nog 

voldoende kan reageren, kan de fertiliteit worden hersteld 

door langdurige pulsatiele toediening van LHRH.

Kernpunten

• Uitval van LH en FSH leidt bij de vrouw tot amenor-

roe, bij de man tot libidoverlies, erectiestoornissen 

en verminderde baardgroei.

• De symptomen van groeihormoondeficiëntie bij 

volwassenen zijn aspecifiek.

• Verminderde TSH-secretie leidt tot secundaire 

hypothyreoïdie.

• Verminderde ACTH-secretie leidt tot secundaire 

bijnierinsufficiëntie.

Casuïstiek 

• Een patiënte met post partum ontstane algehele 

malaise, anorexie en ventriculaire tachycardieën

• Kinderen met een craniofaryngioom, een ‘goedaar-

dige’ hersentumor met grote morbiditeit

• Irreversibel coma na hypoglykemie bij het syn-

droom van Sheehan met bijnierschorsinsufficiëntie

• Het ‘empty sella’-syndroom als oorzaak van panhy-

popituïtarisme

• Posttraumatisch hypopituïtarisme

19.2.4   Hypofyseadenomen

Hypofyseadenomen kunnen worden ingedeeld in functi-

onerende en niet-functionerende adenomen (tabel 19.6). 

Bij hormoonoverproductie wordt een overmaat aan hy-

pofysehormoon (of een fragment daarvan) geproduceerd 

en aan de bloedbaan afgegeven. De symptomatologie 

hangt af van het in overmaat geproduceerde hormoon, 

van de mate waarin de overige hypofysefuncties bewaard 

zijn gebleven en van de lokale gevolgen van de tumor op 

de omgevende structuren zoals het chiasma opticum. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen microadenomen (dat 

wil zeggen < 1 cm doorsnede) en macroadenomen (dat wil 

zeggen > 1 cm doorsnede). Dit onderscheid is van klinisch 

belang, omdat microadenomen in tegenstelling tot ma-

croadenomen vrijwel nooit gepaard gaan met uitval van 

hypofysehormonen of aanleiding geven tot chiasmacom-

pressie. Vaak klagen de patiënten met een macroadenoom 

over hoofdpijn. Primaire hypofysetumoren zijn zelden of 

nooit maligne.

handelde groeihormoondeficiëntie is geassocieerd met 

verhoogde mortaliteit, vooral door cardiovasculaire ziek-

ten. De symptomen van een groeihormoondeficiëntie zijn 

aspecifiek en uiten zich onder meer door verminderde 

energie. Andere verschijnselen zijn subtiele veranderin-

gen, zoals toegenomen vetmassa, vooral abdominaal, ver-

minderde spierkracht, afgenomen uithoudingsvermogen, 

droge huid en een verhoogd serumcholesterolgehalte. 

De diagnose wordt bevestigd door een te geringe stijging 

van het groeihormoongehalte in plasma na inductie van 

hypoglykemie na exogene toediening van insuline (in-

sulinetolerantietest). Een groeihormoondeficiëntie bij 

volwassenen kan voorkomen als geïsoleerde aandoening, 

maar is meestal gecombineerd met uitval van de andere 

voorkwabfuncties.

Voor de diagnose van hypofyse-insufficiëntie zijn de 

anamnese en het lichamelijk onderzoek belangrijk. Hy-

ponatriëmie of hypoglykemie komt soms voor. Voor het 

vaststellen van de reservefuncties van de hypofyse is een 

aantal onderzoeken beschikbaar, zoals de TRH-, CRH-, 

LHRH- en GHRH-test, waarbij de hypofysereservefunctie 

direct wordt getoetst. Tests waarbij de integriteit van het 

hypothalamus-hypofysesysteem wordt nagegaan, zijn 

bijvoorbeeld de insulinetolerantietest (voor de groeihor-

moon- en ACTH-reserve) en de GHRH-arginine-infusie-

test (voor de groeihormoonreserve).

De oorzaak van het hypopituïtarisme moet worden 

vastgesteld, nadat de biochemische evaluatie is afgerond. 

Daarvoor is MRI-onderzoek noodzakelijk van de hypo-

thalamus en hypofyse (figuur 19.7). In het kader van de 

analyse van een hypofysetumor mag onderzoek van de 

gezichtsvelden niet ontbreken, vooral als de hypofysetu-

mor groter is dan 1 cm.

Men geeft substitutietherapie naargelang de klinische en 

biochemische bevindingen. In het algemeen bestaat de 

behandeling uit het verstrekken van hormonen die het 

doelorgaan produceert, zoals hydrocortison, thyroxine, 

testosteron, of oestrogenen gecombineerd met een proges-

tativum. Een groeihormoondeficiëntie bij kinderen met 

een gestoorde lengtegroei en bij volwassenen met klachten 

kan nu goed worden behandeld met recombinant-humaan 

Figuur 19.7 Sagittale MRI: de pijlen geven het hypofyse-

adenoom aan.
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Behandeling met een dopamineagonist, bijvoorbeeld 

cabergoline of quinagolide, kan de prolactinesecretie 

vaak afdoende remmen, waardoor symptomen als ga-

lactorroe en hypogonadisme verdwijnen. Tevens kan 

deze behandeling leiden tot tumorverkleining, ook 

in gevallen waarbij de visus wordt bedreigd. Wanneer 

echter na een proefbehandeling van een groot adenoom 

(macroadenoom) de visus en de gezichtsvelden niet of 

onvoldoende snel verbeteren, is operatieve behandeling 

geïndiceerd. De keuze van de operatieve benaderings-

weg is transsfenoïdaal.

Kernpunten

• Hyperprolactinemie wordt veroorzaakt door fy-

siologische, pathologische en medicamenteuze 

factoren.

• Hyperprolactinemie leidt tot secundair hypogona-

disme doordat prolactine de afgifte van LHRH remt 

en daardoor die van LH en FSH remt.

• Dopamineagonisten zijn de eerste keus van behan-

deling van prolactinomen.

Acromegalie
Vroege symptomen van acromegalie zijn carpaletunnel-

syndroom, transpiratie en artralgieën. Late symptomen 

zijn vergroving van het gelaat, vergroting van handen en 

voeten, macroglossie, mitralis- en aortaklepinsufficiëntie.

Acromegalie ontstaat indien de hypofysetumor een 

overmaat aan groeihormoon produceert. In zeldzame 

gevallen wordt de ziekte veroorzaakt door een overmatige 

productie van GHRH of door ectopische groeihormoon-

productie. Groeihormoon is een anabool hormoon dat 

deels direct aangrijpt op de cel, deels indirect via insulin-

like growth factor I (IGF-I) – vroeger ook wel somatomedine 

genoemd – dat onder invloed van groeihormoon door de 

lever wordt geproduceerd en aan het bloed wordt afgege-

ven. Groeihormoon wordt pulsatiel gesecerneerd met lage 

Kernpunten

• Hypofyseadenomen kunnen gepaard gaan met over-

productie van hormonen dan wel afunctioneel zijn.

• Macroadenomen van de hypofyse zijn groter dan 

1 cm en kunnen leiden tot uitval van hypofysefunc-

ties door compressie van normaal hypofyseweefsel 

en tot gezichtsvelduitval door compressie van het 

chiasma opticum.

• Microadenomen van de hypofyse geven alleen 

klinische verschijnselen als ze te veel hormoon 

produceren.

Prolactinoom
Er zijn verschillende oorzaken van hyperprolactinemie: 

fysiologische oorzaken (bijvoorbeeld zwangerschap), 

 pathologische oorzaken (prolactinoom, verdrukking 

van de hypofysesteel, hypothyreoïdie, nierinsufficiëntie, 

 levercirrose) en medicamenteuze oorzaken.

Als een hypofysetumor een overmaat aan prolactine pro-

duceert, spreekt men van een prolactinoom. De  tumor kan 

kleiner zijn dan 1 cm (microadenoom), maar ook veel groter 

(macroprolactinoom). Macroprolactinomen worden vaker 

bij mannen aangetroffen, omdat zij later dan vrouwen ter 

diagnostiek komen. Bij de vrouw veroorzaakt een prolac-

tinoom irregulaire anovulatoire cycli dan wel amenorroe, 

al of niet gecombineerd met galactorroe. Bij de man leidt 

een overmaat aan prolactine tot impotentie en eventueel 

gynaecomastie. Soms is er sprake van een milde hyperpro-

lactinemie (dat wil zeggen prolactine tot maximaal vijf-

maal de normale waarde). Men moet zich ervan bewust zijn 

dat hyperprolactinemie niet hoeft te wijzen op een func-

tionerend hypofyseadenoom, maar dat andere oorzaken 

mogelijk zijn, zoals druk op de hypofysesteel of gebruik 

van antidopaminerge farmaca (tabel 19.7). De effecten van 

prolactine op de gonadale functies worden verklaard door 

een inhiberend effect van prolactine op LHRH-afgifte en 

daardoor op LH- en FSH-secretie, waardoor hypogonado-

troop hypogonadisme ontstaat.

Tabel 19.6  Relatieve frequentie van voorkomen 
van hypofyseadenomen.

prolactinoom 30%

niet-functionerend adenoom 25%

GH-producerend adenoom (acromegalie) 16%

plurihormonaal adenoom (meestal GH + prolactine) 12%

ACTH-producerend adenoom (ziekte van Cushing) 14%

gonadotrofineproducerend adenoom 2%

TSH-producerend adenoom <1%

alfa-subunit-producerend adenoom <1%

Tabel 19.7  Oorzaken van galactorroe en/of 
hyperprolactinemie.

hypofyseadenoom micro- en macroprolactinoom
gecombineerde prolactine-/GH-overproductie

hypofysesteellaesies trauma, sarcoïdose, tumoren

laesies thoraxwand onder andere thoracotomie, verbrandingen, 
herpes zoster

medicamenteus onder andere metoclopramide, sulpiride, fe-
nothiazinen, pimozide, haloperidol, verapamil, 
heroïne

endocrien primaire hypothyreoïdie 

ectopisch human placental lactogen, hypernefroom, 
longcarcinoom

diversen onder andere nierinsufficiëntie, levercirrose
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de ligamenten. De libido en potentie nemen af of ver-

dwijnen geheel, terwijl bij vrouwen amenorroe kan 

ontstaan. Veel patiënten klagen over hoofdpijn. Verder 

komen hypertensie, galactorroe en hirsutisme voor.

plasmaconcentraties tussen de pieken. De episodische 

secretie is over het algemeen het grootst aan het begin 

van de nacht (figuur 19.8). Groeihormoon stimuleert de 

productie van IGF-I door de lever. Een andere belang-

rijke factor die de productie van IGF-I beïnvloedt, is de 

voedingstoestand. Bij ondervoeding wordt een verlaagde 

concentratie gevonden, en door een verminderde terug-

koppeling op de hypofyse een hogere groeihormooncon-

centratie.

Wanneer de productie van groeihormoon is toegeno-

men als gevolg van een GH-producerend hypofyseade-

noom, ontstaat het ziektebeeld acromegalie. Het is begrij-

pelijk dat wanneer de ziekte vóór het sluiten van de epi-

fyseschijven ontstaat, ze aanleiding geeft tot reuzengroei 

(gigantisme). Dit ziektebeeld is gelukkig zeer zeldzaam.

Vaak ontstaan de symptomen van acromegalie zeer 

geleidelijk en het is eerder regel dan uitzondering dat 

de aandoening pas na tien jaar wordt herkend. Alleen 

patiënten met snelgroeiende tumoren, die klachten 

geven van hoofdpijn, komen eerder ter diagnostiek. 

De ziekte wordt gekenmerkt door groei van de acra. 

Deze groei ontstaat deels door botvorming, deels door 

wekedelenzwelling. De huid wordt dik, het voorhoofd 

wordt gegroefd (bulldog skin), neus en lippen promine-

ren (figuur 19.9), de handen en voeten worden groter 

en vooral breder, waardoor ringen, polshorloge, hand-

schoenen en schoenen niet meer passen. Tussen de 

tanden ontstaan ruimten (diastemen), de tong wordt 

groter en de stem dieper. De onderkaak neemt in lengte 

toe, waardoor de ondertanden vóór de boventanden ko-

men te staan (prognathie). In feite nemen alle organen 

in grootte toe. Ondanks de grove en sterke indruk die 

de patiënt maakt, is zijn spierkracht gering. Moeheid en 

vermoeibaarheid zijn sterk op de voorgrond tredende 

klachten. Andere klachten zijn overmatige transpiratie 

en paresthesieën in de handen als gevolg van compres-

sie van de nervus medianus in de carpale tunnel door 

kraakbeengroei en door wekedelenzwelling. Ook 

komen vaak gewrichtsklachten voor. Verder ontstaat 

een kyfose van de wervelkolom door verslapping van 

Figuur 19.8 GH-profielen bij een gezonde man (a) en een gezonde vrouw (b) van middelbare leeftijd. Bloedmonsters werden om de 

tien minuten afgenomen.
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Figuur 19.9 De Nederlandse acromegalie-gigant en acteur 

Carel Struijcken (214 cm), hier op 49-jarige leeftijd als butler 

Lurch in de videofilm Addams Family Reunion (1998), geflan-

keerd door de actrice Nicole Fugere (als Wednesday Addams) en 

de acteur Jerry Messing (als Pugsley). Foto beschikbaar gesteld 

door Carel Struijcken zelf (met dank aan dr. W.W. de Herder).

A B
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gehalte is normaal, evenals het ACTH-gehalte. Het 

groeihormoongehalte is opvallend hoog, terwijl het 

IGF-I-gehalte sterk verhoogd is in vergelijking met de 

referentiewaarden.

Endocriene tests:

 − glucosebelastingtest: de GH-spiegels dalen niet na 

inname van 100 g glucose. Dit is het bewijs voor 

overmatige groeihormoonproductie.

 − dorstproef: vanaf 8.30 u mag de patiënt niets meer 

drinken. Hij blijkt per uur 200-500 cc te plassen, 

waarbij zijn gewicht in drie uur tijd daalt met 1-1,5 

kg, zijn plasmanatriumgehalte oploopt van 143 

mmol/l naar 147 mmol/l en de plasmaosmolaliteit 

stijgt van 285 mosmol/l naar 293 mosmol/l. De 

soortelijke massa van de urine blijft onveranderd 

1,009. Deze gegevens passen bij diabetes insipidus. 

Na toediening van desmopressine (een ADH-ana-

logon) stopt de diurese. Dit bewijst dat de nieren 

kunnen reageren op ADH, waardoor de diagnose 

centrale diabetes insipidus is gesteld.

 − CRH-test: na toediening van CRH treedt een onvol-

doende stijging op van ACTH en cortisol, hetgeen 

bewijzend is voor een secundaire bijnierinsuffici-

entie.

Functionele diagnose: panhypopituïtarisme op basis 

van een groeihormoonproducerend adenoom. Om-

dat uitval van hypofysehormonen vrijwel uitsluitend 

voorkomt bij adenomen groter dan 1 cm (hetgeen 

een macroadenoom wordt genoemd) en er bovendien 

anamnestisch gezichtsvelduitval was, moet er sprake 

zijn van een macroadenoom.

 Aanvullende diagnostiek: op een MRI-scan was een 

macroadenoom van de hypofyse zichtbaar met supra-

sellaire uitbreiding en compressie van het chiasma 

opticum. Dit verklaarde de gezichtsvelduitval. De pijl 

in figuur I.19.1 geeft het adenoom aan. Daarboven is 

de chiasmacompressie te zien.

Figuur I.19.1

Voor het stellen van de diagnose zijn de anamnese en het 

lichamelijk onderzoek zeer belangrijk. Bij actieve acro-

megalie is het serumgroeihormoongehalte verhoogd 

en daalt het niet of onvoldoende op glucosebelasting. 

In ongeveer 30% van de gevallen is er sprake van een 

paradoxale stijging. Een belangrijke aanwinst voor de 

diagnostiek is de bepaling van het IGF-I-gehalte. Dit gehalte 

is bij patiënten met actieve acromegalie verhoogd, maar 

daalt na adequate therapie tot normale waarden. Het 

prolactinegehalte in het bloed kan eveneens soms ver-

hoogd zijn bij acromegalie.

Naast het vaststellen van de activiteit van het ziektebeeld 

moeten de overige hypofysefuncties met specifieke tests 

worden onderzocht. Bij röntgenonderzoek van de sella ziet 

men bij 95% van de patiënten een vergroting. Bovendien 

ziet men op schedelfoto’s vaak een sterke vergroting van 

de sinus frontalis, terwijl het schedeldak verdikt kan zijn. 

De handen tonen naast wekedelenzwelling periostale 

botappositie, waardoor de karakteristieke tufting van de 

eindkootjes ontstaat. Het hart is vaak vergroot, mede door 

de bijkomende hypertensie en soms klepinsufficiënties van 

de aorta- en mitraalkleppen. Indien men de patiënten niet 

behandelt, is het sterfterisico tweemaal zo hoog als gevolg 

van cardiovasculaire of pulmonale complicaties.

Er zijn verschillende therapiekeuzen mogelijk: (1) trans-

sfenoïdale microchirurgie, (2) medicamenteuze therapie 

met langwerkende somatostatineanaloga, eenmaal per 

vier weken i.m., (3) medicamenteuze therapie met een 

competitieve groeihormoonantagonist (pegvisomant) die 

bij alle patiënten effectief is, en zelden nog (4) uitwendige 

bestraling van het adenoom.

  Intermezzo 19.2 

Een patiënt met gezichtsvelduitval

Een 68-jarige man heeft sinds enkele maanden moeite 

met lezen. Hij ziet de tekst wel goed, maar heeft 

moeite om de informatie tot zich te nemen. Hij be-

zocht een opticien, die een normale visus vaststelde. 

Twee maanden geleden heeft hij een aanrijding ver-

oorzaakt doordat hij een van links inhalende auto niet 

zag tijdens een door hemzelf ingezette inhaalmanoeu-

vre. De anamnese leverde de volgende aanknopings-

punten: status na een operatie voor een dubbelzijdig 

carpaletunnelsyndroom, knellende trouwring, grotere 

schoenmaat, hoofdpijn, transpireren, libidoverlies met 

erectiestoornissen, verminderde baardgroei, kouwe-

lijkheid, obstipatie, polyurie (meer dan 8 liter per dag) 

en polydipsie.

 Lichamelijk onderzoek: een man met tekenen van 

acromegalie en een klamme huid. Bloeddruk 160/95 

mmHg, polsfrequentie 72 slagen/min, regulair.

 Laboratoriumonderzoek: verlaagd vrij T4-gehalte bij 

een normaal TSH-gehalte, verlaagd testosterongehalte 

en een normaal FSH- en LH-gehalte. Het cortisol-
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hielprik bloed afgenomen in de eerste week na de geboor-

te om onder andere de schildklierfunctie te bepalen.

Kernpunten

• Schildklierhormoon is noodzakelijk voor de normale 

ontwikkeling van de hersenen.

• Postnataal tekort aan schildklierhormoon kan lei-

den tot cretinisme.

Anatomie
Het gewicht van een volwassen schildklier werd vroeger 

algemeen opgegeven als ongeveer 20 gram. Tegenwoordig 

kan een goede indruk over de grootte van de schildklier 

worden verkregen met behulp van echografisch onderzoek. 

Bij lichamelijk onderzoek kan men de patiënt het best 

laten zitten. Na inspectie wordt de hals gepalpeerd door 

achter de patiënt te gaan staan en de hals met beide handen 

te omvatten, waarbij de schildklier met de vingers kan wor-

den afgetast (figuur 19.10). Het is raadzaam de patiënt tege-

lijkertijd te laten slikken, zodat de vorm en de beweeglijk-

heid van de schildklier beter beoordeeld kunnen worden.

Kernpunten

• De vorm en grootte van de schildklier kan vaak 

bepaald worden door zorgvuldige palpatie van de 

hals en echografisch onderzoek.

• De schildklier beweegt mee met slikken, doordat 

dit orgaan vast aan de trachea zit.

Jodidebehoefte
De schildklier heeft voor de synthese van schildklierhor-

moon jodium nodig. Jodide wordt door de darm vrijwel 

volledig geresorbeerd. De schildklier is in staat tot actieve 

jodiumconcentratie (trapping). Voor de synthese van schild-

klierhormoon is per dag omstreeks 60 μg jodide nodig. Bij 

Behandeling: de patiënt werd behandeld met hydrocor-

tison, ’s morgens 10 mg, ’s middags 5 mg, ’s avonds 5 

mg. Tevens kreeg hij instructie om de dosis te verdub-

belen bij ziekte. Daarnaast kreeg hij L-thyroxine voor-

geschreven (1 dd 100 μg). Ten slotte werd vanwege 

secundair hypogonadisme testosterongel voorgeschre-

ven, dat eenmaal per dag (50 mg) op de huid moet 

worden gesmeerd.

 De patiënt werd geopereerd via de transsfenoïdale 

route, waarbij het macroadenoom slechts partieel kon 

worden verwijderd. Postoperatief bleef panhypopituï-

tarisme bestaan. Tevens was er nog sprake van enige 

overmatige groeihormoonproductie. Derhalve werd hij 

nabehandeld met maandelijkse injecties van een so-

matostatineanalogon, dat de groeihormoonproductie 

remt. Hierbij normaliseerde het IGF-I-gehalte.

Kernpunten

• De diagnose acromegalie wordt gesteld op grond 

van verhoogde IGF-I-waarden in combinatie met 

een glucosebelastingstest, waarbij het plasma-

groeihormoongehalte onvoldoende onderdrukt 

wordt.

• De behandeling van een groeihormoonproduce-

rende hypofyseadenoom is primair medicamenteus 

(somatostatineanaloga, groeihormoonreceptoran-

tagonist) dan wel primair chirurgisch.

Casuïstiek 

• Het natuurlijke beloop van het niet-functionerende 

hypofyseadenoom

19.3  Aandoeningen van de schildklier

Embryologie
De schildklier functioneert reeds omstreeks de elfde of 

twaalfde week van de foetale ontwikkeling. Aangezien 

schildklierhormoon, zowel thyroxine (T
4
) als trijodo-

thyronine (T
3
), in normale omstandigheden de placenta 

slechts matig passeert, is de foetus vanaf de twaalfde week 

van zijn ontwikkeling voornamelijk afhankelijk van de 

eigen hormoonproductie. Vooral de invloed van schild-

klierhormoon op de cerebrale ontwikkeling is belangrijk. 

Congenitale hypothyreoïdie kan leiden tot mentale retar-

datie. Deze toestand wordt cretinisme genoemd. Aangezien 

de ontwikkeling van het CZS zich tot het derde levensjaar 

uitstrekt, kan de schade aanzienlijk worden beperkt 

indien direct na de geboorte substitutietherapie wordt 

ingesteld. Om deze kinderen direct na de geboorte op te 

sporen, wordt bij alle pasgeborenen in Nederland via een 

larynx

thyroïd (schildklier)

Figuur 19.10 Palpatie van de schildklier.
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nojodotyrosine (MIT) en dijodotyrosine (DIT) door jode-

ring van tyrosineresiduen in het specifieke schildkliereiwit 

thyreoglobuline (Tg). Deze jodering vindt plaats aan de 

apicale membraan onder invloed van het enzym thyroïd-

peroxidase (TPO), dat waarschijnlijk ook een functie heeft 

bij de koppeling van MIT en DIT tot T
3
 en T

4
. Het gejo-

deerde Tg wordt als colloïd opgeslagen in de schildklierfol-

likels, waaruit na pinocytose en hydrolyse T
4
 en T

3
 worden 

vrijgemaakt en gesecerneerd (figuur 19.12). Ook Tg wordt 

in geringe hoeveelheden uitgescheiden. Bepaling van de 

serum-Tg-concentratie is van belang bij de diagnose thy-

reotoxicosis factitia (daarbij is de Tg-concentratie namelijk 

verlaagd) en als tumormarker bij de follow-up van bepaal-

de schildkliercarcinomen na totale thyroïdectomie.

Kernpunten

• Schildklierfollikels bevatten voorraden van T3 en T4 

gebonden aan thyreoglobuline.

• Hyperthyreoïdie met zeer lage plasmaconcentraties 

van thyreoglobuline wordt veroorzaakt door inname 

van L-thyroxine (thyreotoxicosis factitia).

Kinetiek en metabolisme
Van deze hormonen wordt per dag respectievelijk om-

streeks 110 nmol (T
4
) en 10 nmol (T

3
) door de schildklier 

afbraak van schildklierhormoon komt omstreeks 50 μg 

weer als vrij jodide in de bloedbaan; de rest gaat met de fe-

ces verloren. Bij een voor Nederland gemiddelde jodiumop-

name van 100 μg per dag, die voornamelijk wordt geput uit 

gejodeerd bakkerszout, is de schildklieropname derhalve

60 μg
  van de totale jodide-turnover (= 40%)

(100 μg + 50 μg)

Hierbij is 60 μg de behoefte aan jodium voor schildklier-

hormoonsynthese, 100 μg de gemiddelde inname van 

jodium in het dieet en 50 μg de hoeveelheid jodium die 

vrijkomt bij de afbraak van schildklierhormoon.

De jodiumopname kan met behulp van radioactieve 

isotopen (123I of 131I) worden gemeten als de halsopname na 

24 uur, uitgedrukt in procenten van de toegediende dosis.

Jodiumdeficiëntie in de bevolking is de oorzaak van ende-

misch struma (tabel 19.8). Bij zeer ernstige jodiumdeficiën-

tie, dat wil zeggen een inname < 20 μg/dag, kan hypothy-

reoïdie ontstaan. Acute jodiumovermaat kan leiden tot een 

tijdelijke remming van de schildklierhormoonsynthese, 

het zogenoemde wolff-chaikoff-effect. In sommige geval-

len, vooral bij een pre-existent hyperplastisch struma, kan 

thyreotoxicose ontstaan. Langdurige ernstige jodiumover-

maat, bijvoorbeeld bij consumptie van zeewier, leidt even-

eens tot struma en soms tot hypothyreoïdie.

Kernpunten

• Schildklierhormoon bevat per molecuul drie (T3) of 

vier (T4) jodiumatomen.

• Ernstig jodiumtekort leidt tot een verminderde 

schildklierhormoonproductie door de schildklier en 

door een compensatoire TSH-stijging tot struma.

Schildklierhormoonsynthese
De schildklier geeft twee schildklierhormonen af: thy-

roxine (T
4
) en trijodothyronine (T

3
), waarvan de structuur-

formule is weergegeven in figuur 19.11. In de schildklier 

worden T
4
 en T

3
 gesynthetiseerd via de vorming van mo-

Tabel 19.8 Effecten van jodide.

ernstige deficiëntie < 20 μg/dag (endemisch) struma met 
hypothyreoïdie

jodiumdeficiëntie < 60 μg/dag (endemisch) struma 

acute overmaat > 1 mg/dag wolff-chaikoff-effect, 
thyreotoxicose

chronische overmaat > 1 mg/dag struma, eventueel 
hypothyreoïdie

Figuur 19.11 Structuurformule schildklierhormonen. Figuur 19.12 Schildklierhormoonsynthese.

Tg: thyreoglobuline; TPO: thyroïdperoxidase; MIT: monojodotyro-

sine; DIT: dijodotyrosine; tyr: tyrosineresidu in Tg.
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Non-thyroidal illness-syndroom
Bij vasten, onder invloed van sommige medicamenten en 

bij het non-thyroidal illness-syndroom (NTI-syndroom), ook 

wel euthyroid sick-syndroom genoemd, kan het transport 

van T
4
 door de celmembraan en de omzetting van T

4
 in T

3
 

gestoord zijn in de weefsels. Hierbij speelt activatie van 

type 3-dejodinase een rol. Dit leidt tot het zogenoemde 

‘laag T
3
’-syndroom. Aanvankelijk is de vrije T

4
-concen-

tratie normaal of licht verhoogd. Bij een ernstig NTI-

syndroom zijn ook de TRH- en TSH-afgifte en de T
4
-pro-

ductie verminderd, resulterend in een eveneens verlaagd 

vrij T
4
. Waarschijnlijk is hier sprake van een adaptieve 

regulatie, waarbij er klinisch geen verschijnselen zijn van 

hypothyreoïdie.

Kernpunten

• Bij niet-endocriene ziekten treden grote verande-

ringen op in het metabolisme van schildklierhor-

moon binnen en buiten de schildklier.

• Bij niet-endocriene ziekten is vaak het plasma-T3-

gehalte verlaagd door een verminderde perifere 

omzetting van T4 in T3.

• Het non-thyroidal illness-syndroom is te beschou-

wen als een aanpassing aan ziekte in het algemeen 

en geen vorm van hypothyreoïdie.

Regulatie van de schildklierfunctie
De synthese en afgifte van schildklierhormoon worden 

gestimuleerd door TSH. Er bestaat een negatieve terug-

koppeling van schildklierhormoon op de afgifte van 

TRH uit de hypothalamus en TSH uit de hypofyse. De 

hypofyse-schildklierregelkring is erop gericht het se-

rumgehalte van schildklierhormoon constant te houden. 

Voor de negatieve terugkoppeling lijkt het plasma-T
4
 van 

groter belang dan het plasma-T
3
. De streefwaarde in deze 

regelkring wordt bepaald door TRH (thyrotropin-releasing 

hormone) uit de hypothalamus.

aan de bloedbaan afgegeven. T
4
 is te beschouwen als een 

inactieve precursor van het bioactieve hormoon T
3
. On-

geveer een derde van het T
4
 wordt in perifere weefsels, in 

euthyreotische omstandigheden voornamelijk in de lever, 

omgezet in T
3
. De in het bloed verschijnende dagproduc-

tie van T
3
 is derhalve circa 38 nmol + 10 nmol = 48 nmol. 

Bij het verdelingsvolume en de verdwijningssnelheid, 

zoals weergegeven in tabel 19.9, leidt dit tot een gemid-

delde plasmaconcentratie van circa 100 nmol/l voor T
4
 en 

2 nmol/l voor T
3
. Zowel T

4
 als T

3
 is in het bloed voor het 

grootste deel gebonden aan eiwitten: thyroxinebindend 

globuline (TBG), thyroxinebindend prealbumine (TBPA) 

en albumine. De vrije fractie van T
4
 is omstreeks 0,02%, 

die van T
3
 is circa 0,3%. De vrije hormoonspiegel is een 

betere maat voor de biologische activiteit dan de totale 

hormoonspiegel. De plasmaspiegels geven echter niet 

altijd een volledig juiste indruk over de intracellulaire 

concentraties. Dit geldt in het bijzonder voor de intracel-

lulaire T
3
-concentratie van die weefsels die zelf T

4
 kunnen 

omzetten in T
3
, bijvoorbeeld de hypofyse en de hersenen. 

De regulatie van serum- en weefselconcentraties T
3
 vindt 

plaats door activiteit van dejodinasen. Dit zijn enzymen 

die jodiumatomen verwijderen van de tyrosineresiduen. 

Bij de synthese van T
3
 uit T

4
 speelt type 2-dejodinase en in 

mindere mate type 1-dejodinase een rol. Bij de afbraak van 

T
3
 speelt type 3-dejodinase een rol. Type 3-dejodinase be-

vordert ook de omzetting van T
4
 in het inactieve reverse T

3
 

(rT3), dat bij non-thyroidal illness (NTI, zie verder) verhoogd 

is. Schildklierhormoon kan ook gemetaboliseerd worden 

door conjugatie met glucuronzuur en door sulfatering.

Kernpunten

• T4 is te beschouwen als een inactieve precursor van 

het bioactieve hormoon T3.

• Door dejodinering maken weefsels als de lever en 

de hersenen T3 uit T4.

• Plasma-T3 is ten dele afkomstig uit de schildklier en 

ten dele uit de productie van T3 uit T4, vooral door 

de lever.

Tabel 19.9 Kinetiek van schildklierhormonen bij de mens.

PR*
nmol/dag

V
l

T1/2**
dag

→ k
fractie/dag

Cl
l/dag

[H]
nmol/l

T4-secretie 110 11 6,9 → 0,1 1,1 100

↓

conversie 38

T3-secretie 10 35 1 → 0,69 24 2

* PR = Cl × [H] = V × k × [H].
** T1/2 = 0,693/k.
↓ T4 → T3-conversie is een derde van T4-secretie.
PR: production rate; Cl: (metabolic) clearance rate; [H]: hormoonconcentratie in bloed; V: verdelingsvolume; k: fractionele verdwijningssnelheid.

48



19

784  Interne geneeskunde

Deze waarde wordt mede beïnvloed door de mate van 

binding aan transporteiwitten in serum. Een verhoogde 

concentratie thyroxinebindend globuline (TBG), dat in 

de lever gesynthetiseerd wordt, kan men onder andere 

vinden als genetisch bepaalde variant, bij hypothyreoïdie, 

bij zwangerschap en bij gebruik van oestrogenen en orale 

anticonceptiva. Een verlaagd TBG komt voor als genetisch 

tekort, bij hyperthyreoïdie, nefrotisch syndroom, lever-

cirrose, ernstige ziektetoestanden en bij gebruik van an-

drogenen en hoge doses corticosteroïden. Tegenwoordig 

wordt gebruikgemaakt van methoden die op directe wijze 

het vrije T
4
-gehalte (FT

4
) bepalen (referentiewaarden circa 

10-24 pmol/l). Met behulp van de FT
4
-bepaling kan niet 

altijd met zekerheid een onderscheid worden gemaakt 

tussen euthyreoïdie en hyperthyreoïdie (figuur 19.13). De 

combinatie van FT
4
 en een ultrasensitieve TSH-bepaling 

(laagst bepaalbare waarde 0,01 à 0,005 mU/l) geeft de 

beste informatie over de pathofysiologische toestand 

(figuur 19.13). Tegenwoordig wordt de TSH-bepaling 

vaak als eerste screeningstest voor de schildklierfunctie 

gebruikt.

Een TSH-bepaling als maat voor het functionele effect 

(in dit geval feedbackeffect) van de FT
4
-concentratie is al-

leen bruikbaar wanneer de hypofysefunctie intact is. Met 

andere woorden: een TSH-bepaling zonder FT
4
-bepaling 

is ongeschikt voor het opsporen van secundaire schild-

klierfunctiestoornissen (oorzaak in hypofyse gelegen). Bij 

secundaire hypothyreoïdie ligt de TSH-waarde vaak bin-

nen het normale referentie-interval. Dit kan onder andere 

worden verklaard door een abnormale glycosylering van 

TSH, waardoor een dissociatie van het biologische effect 

en de met behulp van bindingsanalyse gemeten waarde 

ontstaat. Daar staat tegenover dat bij een nodulair hyper-

plastisch struma de TSH-waarde bij euthyreoïdie vaak 

verlaagd is (tabel 19.10). Wel is een TSH-bepaling uiterma-

te geschikt om een primaire hypo- of hyperthyreoïdie uit 

te sluiten. Hyperthyreoxinemie met euthyreoïdie (hoog 

T
4
 met normaal TSH) kan onder andere voorkomen bij 

Kernpunt

• De productie van T3 en T4 door de schildklier wordt 

in een feedbacksysteem geregeld door TRH-afgifte 

uit de hypothalamus en TSH-afgifte uit de hypofyse.

Schildklierhormoonwerking
Op cellulair niveau komt het effect van T

3
 tot stand door 

binding aan de specifieke T
3
-kernreceptor. Er bestaan 

twee zogenoemde alfa- en twee bèta-T
3
-receptoren die een 

weefselspecifieke expressie kennen. T
3
-receptoren kunnen 

dimeriseren met andere T
3
-receptoren of andere kernre-

ceptoren, zoals retinoïd X-receptor (RXR).

Kernpunten

• T3 oefent zijn werking uit via binding aan specifieke 

kernreceptoren.

• Er zijn verschillende T3-receptoren met elk een 

weefselspecifieke expressie.

Casuïstiek 

• Een vrouw met een tumor aan de tongbasis

• Receptor voor thyreoïdstimulerend hormoon, 

 hyper- en hypothyreoïdie

19.3.1   Schildklierfunctieonderzoek

De toestand van een normale schildklierfunctie wordt 

euthyreoïdie genoemd. Om een indruk te krijgen van de 

schildklierfunctie werd vroeger het totaal T
4
-gehalte ge-

meten (referentiewaarden van gezonden 70-160 nmol/l). 

Figuur 19.13 Algoritme schildklieronderzoek.

FT4

12-20 pM*
euthyreoïdie

< 12 pM > 20 pM

TSH TSH

> 4,8 mU/l
primaire hypothyreoïdie
(evt. subklinisch)

< 4,8 mU/l
secundaire hypothyreoïdie
of
ernstige ‘non-thyroidal illness’

> 0,3 mU/l
euthyreoïtische
hyperthyroxinemie
of TSH-adenoom

< 0,3 mU/l
primaire hyperthyreoïdie
(evt. subklinisch)
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Kernpunten

• De schildklierfunctie kan beoordeeld worden door 

de gecombineerde meting van plasma-TSH- en 

FT4-concentraties.

• De bepaling van het plasma-T3-gehalte is belangrijk 

bij de overweging van een geïsoleerde T3-thyreo-

toxicose.

• Een verlaagd FT4-gehalte bij een normale TSH-

waarde past bij een secundaire hypothyreoïdie.

• Antistoffen tegen thyreoglobuline en TPO komen 

bij veel schildklierziekten voor.

Casuïstiek 

• Bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in 

de urine: een weinig betrouwbare test voor de 

diagnose ‘hypothyreoïdie’

19.3.2   Hyperthyreoïdie

De klinische verschijnselen berusten op de effecten van 

een overmaat aan schildklierhormoon (tabel 19.12). Een 

van de belangrijkste verschijnselen van hyperthyreoïdie 

is vermagering bij een goede eetlust. Andere klachten zijn 

gejaagdheid, hartkloppingen, warmte-intolerantie, tre-

mor en soms diarree. Vermoeidheid, kortademigheid en 

spierzwakte zijn vaak in meer of mindere mate aanwezig. 

Bij vrouwen kan hypo- of amenorroe ontstaan.

Bij lichamelijk onderzoek is de patiënt gejaagd, de 

huid is zacht, warm en vochtig. Vooral bij gespreide vin-

gers is een fijne tremor waarneembaar. Een tachycardie 

ontbreekt vrijwel nooit. Bij oudere mensen is er frequent 

boezemfibrilleren, soms gepaard gaand met decompen-

satio cordis. Bij lichtere vormen van hyperthyreoïdie, 

zoals die kunnen voorkomen bij oudere mensen met een 

toxisch autonoom nodulair struma, kunnen deze cardiale 

klachten de enige uiting van de ziekte zijn.

De diagnose wordt meestal gesteld op grond van 

anamnese en klinisch beeld en wordt bevestigd door 

het vaststellen van een verhoogd FT
4
-gehalte en gesup-

primeerd TSH-gehalte (met uitzondering van een TSH-

familiaire dysalbuminemische hyperthyreoxinemie (FDH), en 

perifere schildklierhormoonresistentie. Alvorens een mo-

gelijke schildklierfunctiestoornis te behandelen, moeten 

altijd zowel de FT
4
- als de TSH-concentraties bekend zijn.

Bepaling van het serumgehalte van totaal T
3
 is mogelijk 

met behulp van een radio-immunoassay. De referen-

tiewaarde is 1,1-3 nmol/l. De klinische betekenis van de 

T
3
-bepaling is minder groot dan verwacht zou worden op 

grond van de fysiologische betekenis van T
3
. Soms is bij 

beginnende hyperthyreoïdie alleen het serum-T
3
-gehalte 

verhoogd, de zogenoemde T
3
-toxicose. Bij hypothyreoïdie 

is het serum-T
3
-gehalte in veel gevallen nog normaal, 

zodat de bepaling dan nauwelijks diagnostische beteke-

nis heeft. Bovendien moet men erop bedacht zijn dat de 

T
3
-spiegel verlaagd kan zijn bij het zogenoemde non-

thyroidal illness-syndroom. Ook anderszins geldt dat 

abnormale uitslagen van schildklierfunctieonderzoek, 

zonder daarbij passende verschijnselen, kunnen berusten 

op een NTI-syndroom.

Schildklierscintigrafie, dat met radioactieve jodiumisoto-

pen of met pertechnetaat kan worden uitgevoerd, is van 

belang om inzicht te krijgen in de activiteitsverdeling in 

de schildklier. Aldus kunnen actieve (‘warme’) en niet-

actieve (‘koude’) gebieden worden onderscheiden.

Schildklierantistoffen kunnen in twee hoofdgroepen 

worden onderscheiden (tabel 19.11). Ten eerste de antistof-

fen tegen cytoplasmatische eiwitten: thyreoglobulinean-

tilichamen en thyroïdperoxidase (TPO-)antilichamen. Deze 

antistoffen kunnen bij bijna alle schildklieraandoeningen 

in het serum worden aangetoond. De aanwezigheid van 

deze antistoffen kan gezien worden als een begeleidend 

auto-immuunfenomeen, waarmee deze ziekteproces-

sen kennelijk gepaard kunnen gaan. Ze spelen daarbij 

waarschijnlijk geen pathogenetische rol van betekenis, 

met uitzondering van de chronische auto-immuunthy-

reoïditis (ziekte van Hashimoto), waarbij men zeer hoge 

titers van antilichamen tegen thyreoglobuline en TPO 

kan vinden. Ten tweede zijn er antilichamen gericht tegen 

TSH-receptoren, die een pathogenetisch belangrijke rol 

spelen bij de ziekte van Graves-Basedow. TSH-receptoran-

tistoffen kunnen onderscheiden worden in stimulerende 

en blokkerende antistoffen. Blokkerende TSH-receptor-

antistoffen kunnen leiden tot hypothyreoïdie.

Tabel 19.10 Interpretatie van TSH-waarden.

normaal TSH euthyreoïdie
secundaire hypothyreoïdie

verhoogd TSH primaire hypothyreoïdie
herstelfase van ernstig NTI-syndroom
TSH-geïnduceerde hyperthyreoïdie
hypofysaire T4-resistentie
fout-positieve bepaling

verlaagd TSH primaire hyperthyreoïdie
acute fase van ernstig NTI-syndroom
secundaire hypothyreoïdie

Tabel 19.11 Schildklierantilichamen.

antigeen antilichaam voorkomen

cytoplasma
thyroïdperoxidase
thyreoglobuline

anti-TPO
anti-Tg

ziekte van Hashimoto (hoge titer)
aspecifiek 

celmembraan
TSH-receptor TSI

blokkerend
ziekte van Graves-Basedow
hypothyroid Graves disease
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pische oogverschijnselen worden aangeduid met de term 

oftalmopathie of orbitopathie (figuur 19.14 en tabel 19.14). 

De patiënt heeft last van lichtschuwheid, branderigheid 

en tranende ogen. Men vindt vaatinjectie en oedeem van 

de conjunctiva; het laatste wordt chemose genoemd. De 

oogleden kunnen gezwollen zijn. Naast lidretractie van 

de oogleden is er een protrusio bulbi, ook wel proptosis of 

exophthalmus genoemd. Wanneer de ogen niet meer ge-

sloten kunnen worden, spreekt men van lagophthalmus. 

De motiliteit van de oogspieren kan soms ernstig beperkt 

zijn. Daarbij treedt dubbelzien op, vooral bij blikrichtin-

gen naar boven. Men spreekt van maligne exophthalmus 

wanneer het gezichtsvermogen van de patiënt bedreigd 

wordt door bijvoorbeeld een ulcus corneae bij lagoph-

thalmus, of door beschadiging van de nervus opticus bij 

ernstige intraorbitale drukverhoging. Om de activiteit 

van de ziekte weer te geven, kan men gebruikmaken van 

de clinical activity score (CAS) (tabel 19.15).

producerend hypofyseadenoom). Bij lichte (beginnende) 

hyperthyreoïdie is soms alleen het T
3
-gehalte verhoogd: 

een zogenoemde T
3
-toxicose.

Alvorens een therapie in te stellen, moet de oorzaak van 

de hyperthyreoïdie worden vastgesteld. Rangschikking van 

deze oorzaken kan op verschillende manieren (tabel 19.13).

Kernpunten

• Hyperthyreoïdie gaat gepaard met een spectrum 

aan klachten en symptomen.

• Hyperthyreoïdie is een functionele diagnose, die door 

verschillende schildklierziekten wordt veroorzaakt.

Ziekte van Graves-Basedow
Dit is een auto-immuunziekte die diverse organen aan-

tast: de schildklier, soms de inhoud van de orbita (oog-

spieren en orbitaal vet), en zelden de huid en het skelet. 

Het klassieke ziektebeeld wordt gekenmerkt door de 

zogenoemde Merseburger trias van Basedow: tachycardie 

(en andere verschijnselen van hyperthyreoïdie), struma 

(recent ontstaan en diffuus) en exophthalmus (en andere 

tekenen van oftalmopathie). In Nederland berust meer 

dan de helft van alle gevallen van hyperthyreoïdie op de 

ziekte van Graves-Basedow. De aandoening komt veel 

voor; bij vrouwen ongeveer zevenmaal vaker dan bij man-

nen. Ze wordt vooral gezien in de leeftijdsgroep van 20 

tot 40 jaar. Het struma is zeer wisselend in grootte en kan 

soms geheel ontbreken. De voor de ziekte van Graves ty-

Tabel 19.12 Relatieve frequentie van klachten en verschijnselen bij patiënten met hyperthyreoïdie en bij controles. 

klachten patiënten
%

controles
%

verschijnselen patiënten
%

controles
%

kortademig bij inspanning 81 40 struma 87 11

vermoeidheid 80 31 diffuus 49 11

hartkloppingen 75 26 multinodulair 32 0

voorkeur voor koude 73 41 uninodulair 4 0

overmatig transpireren 68 31 warme handen 76 44

zenuwachtig 59 21 vochtige handen 72 22

gewichtsverlies 52 2 regelmatige pols > 90 68 19

toegenomen eetlust 32 2 vingertremor 66 26

spaarzame menstruatie 18 3 retractie bovenooglid 62 16

obstipatie 15 21 hyperkinesie 39 9

afgenomen eetlust 13 3 exophthalmus* 34 2

diarree 8 0 boezemfibrilleren 19 0

gewichtstoename 4 16

overvloedige menstruatie 3 6

* Alleen bij de ziekte van Graves-Basedow. 
Bron: Wayne EJ. Br Med J. 1954;I:411-9.

Tabel 19.13 Oorzaken van hyperthyreoïdie.

ziekte voorkomen

hyperthyreoïdie 
in engere zin

ziekte van Graves-Basedow (TSI)
hypofyseadenoom (TSH)
(mola)graviditeit (HCG)
toxisch multinodulair struma
toxisch adenoom

60%
zeldzaam
zeldzaam
30%
3-5%

thyreotoxicose 
zonder 
hyperfunctie

thyreoïditis
jodiumintoxicatie
thyreotoxicosis factitia
struma ovarii

5%
weinig
incidenteel
zeer zeldzaam
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tistoffen verwante antilichamen gericht tegen de TSH-

receptor die tot expressie komt op orbitale fibroblasten. 

De oogverschijnselen kunnen soms al vóór, soms pas jaren 

na het ontstaan van hyperthyreoïdie duidelijk worden en 

komen in meer of mindere mate in ten minste de helft van 

de gevallen voor.

De dermatopathie bij de ziekte van Graves presenteert 

zich als gelokaliseerd myxoedeem (niet te verwarren 

met gegeneraliseerd myxoedeem bij hypothyreoïdie). De 

aandoening is meestal op het scheenbeen gelokaliseerd 

en wordt dan pretibiaal myxoedeem genoemd. In ern-

stige gevallen kan het zich uitbreiden tot een non-pitting 

oedeem van de onderbenen en de voeten en soms naar 

andere lokalisaties (figuur 19.15). Acropachie, bestaande 

uit subperiostale zwellingen van de eindfalangen van de 

handen, hetgeen leidt tot het beeld van de zogenoemde 

trommelstokvingers, is een zeldzame uiting van de 

ziekte. De oogverschijnselen komen soms pas na jaren tot 

rust, waarbij volledig herstel mogelijk is. Soms blijft een 

esthetisch zeer hinderlijke exophthalmus of een oftalmo-

plegie bestaan.

Zowel de hyperthyreoïdie als de oftalmopathie bij de 

ziekte van Graves berusten op een auto-immuunproces. 

De pathogenese van de oftalmopathie is nog grotendeels 

onduidelijk. Ze berust mogelijk op aan TSH-receptoran-

Figuur 19.14 Graves’ oftalmopathie.

a. Uitgesproken exophthalmus. b. Zwelling van de conjunctivae (chemose) en van de oogleden bij de ziekte van Graves (met dank 

aan dr. M.N. Gerding).

Tabel 19.14  NO SPECS-classificatie van de 
oogveranderingen bij de ziekte van 
Graves. 

class grade suggestions for grading

0 No physical signs or symptoms 

1 Only signs (limited to lid retraction, stare and lid-lag) 

2
0
a
b
c

Soft tissue involvement
absent
minimal
moderate
marked 

3 

0
a
b
c

Proptosis ≥ 3 mm above upper normal limit (grading for 
Caucasian race)
absent
3-4 mm above upper normal limit (23-24 mm)
5-7 mm above upper normal limit (25-27 mm)
≥ 8 mm above upper normal limit (≥ 28 mm)

4 

0
a

b

c

Extraocular muscle involvement (another grading on the 
basis of diplopia, according to Gorman)
absent
limitation of motion at extremes of gaze (inconstant 
diplopia: at extremes of gaze)
evident restriction of motion (inconstant diplopia: at 
extremes of gaze)
fixation of the globe in one or more directions of gaze 
(constant diplopia: in primary gaze) 

5 
0
a
b
c

Corneal involvement
absent
stippling of cornea
ulceration
clouding, necrosis, perforation 

6 
0
a
b
c

Sight loss due to optic nerve involvement
absent, vision ≥ 0.8
disc pallor, or visual field defect; vision 0.8-0.5
same, but vision 0.4-0.1
vision < 0.1-blindness 

Bron: Werner SC. J Clin Endocrinol Metab. 1977;44:203-4.

Tabel 19.15 Clinical activity score (CAS).

dolor pijnlijk of drukkend gevoel op of achter de oogbol in de 
laatste vier weken
pijn bij bewegen van de oogbol in één van de blikrichtingen

rubor roodheid van de oogleden
diffuse roodheid van de conjunctiva (over > 1/4 van de 
circumferentie van de pupil)

tumor chemose
zwelling van de caruncula
zwelling van de oogleden

functio 
laesa

toename van proptosis: ≥ 2 mm in 1-3 maanden
afname oogspiermotiliteit: ≥ 5° in 1-3 maanden
afname visus ≥ 1 lijn op snellen-kaart

Voor ieder item dat aanwezig is wordt één punt gegeven (maximaal 10); 
een CAS ≥ 4 past bij duidelijke activiteit van de oftalmopathie en voorspelt 
een gunstig effect van immuunsuppressieve behandeling. Voor een 
goede bepaling van de laatste drie items (functio laesa) is de hulp van een 
oogarts nodig.
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onderdrukt wordt door exogeen toegediend schildklier-

hormoon. Het nodulaire struma is meestal reeds jaren, ge-

middeld 10 tot 15 jaar, aanwezig voordat hyperthyreoïdie 

ontstaat. Er is bij dit ziektebeeld dus een lange euthyreoti-

sche fase. Bij het euthyreotisch autonoom nodulaire stru-

ma kan extra jodiumtoediening aanleiding zijn tot het 

ontstaan van hyperthyreoïdie, onder andere bij patiënten 

met een nodulair struma op basis van doorgemaakte jodi-

umdeficiëntie. De ziekte openbaart zich vooral bij oudere 

mensen. Endocriene oftalmopathie komt bij deze ziekten 

niet voor. Wel kan er, zoals bij iedere vorm van hyper-

thyreoïdie, sprake zijn van een spasme van de oogleden: 

het symptoom van Von Gräfe. De diagnose wordt gesteld op 

het klinische beeld, schildklierfunctieonderzoek en een 

schildklierscintigram, eventueel herhaald na toediening 

van T
3
 of TSH.

Kernpunten

• Hyperthyreoïdie wordt soms veroorzaakt door een 

toxisch adenoom of een multinodulair struma.

• Deze diagnosen worden gesteld indien het plasma-

FT4-gehalte verhoogd is bij een onderdrukt TSH-

gehalte en de schildklierscan een enkele (toxisch 

adenoom) of meerdere hotspots (multinodulair 

struma) laat zien.

De diagnose ziekte van Graves-Basedow wordt gesteld op 

het klinische beeld, gesteund door laboratoriumonder-

zoek en bepaling van schildklierstimulerende antilicha-

men. Op een schildklierscan bestaat bij deze aandoening 

een homogene, verhoogde opname van technetium.

Kernpunten

• De ziekte van Graves-Basedow is de meeste voor-

komende oorzaak van hyperthyreoïdie.

• De oorzaak van deze ziekte is de aanwezigheid van 

TSH-receptorstimulerende antistoffen.

• De ziekte gaat soms gepaard met een oftalmo-

pathie.

Toxisch adenoom en toxisch multinodulair struma
De pathogenese van deze ziektebeelden berust op active-

rende mutaties in de TSH-receptor. Er is sprake van een of 

meer hyperfunctionerende noduli in de schildklier, res-

pectievelijk toxisch adenoom en toxisch multinodulair struma 

genoemd. Voor beide diagnosen is schildklierscintigrafie 

noodzakelijk. Door hyperactiviteit van de noduli is de 

opnameactiviteit in het omliggende weefsel onderdrukt 

doordat de TSH-afgifte uit de hypofyse door de endogene 

hormoonproductie geremd is. De term ‘autonoom’ berust 

op het verschijnsel dat de activiteit van de noduli ook niet 

Figuur 19.15 Lokaal myxoedeem bij de ziekte van Graves.
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Behandeling met 131I is effectief, eenvoudig, goedkoop en 

veilig. Contra-indicaties zijn graviditeit of actieve orbito-

pathie. Er bestaat geen verhoogd risico voor het ontstaan 

van schildkliertumoren. De enige, meestal niet als ernstig 

te beschouwen, maar voor jonge patiënten toch hinder-

lijke complicatie, is de kans op het ontstaan van hypothy-

reoïdie. Deze kans is in het eerste jaar na behandeling, 

afhankelijk van de gegeven dosis, 10 tot 30% en neemt 

daarna cumulatief toe met 2 à 3% per jaar. Dit verplicht tot 

levenslange jaarlijkse controle van de schildklierfunctie 

of profylactische substitutietherapie. Bij een toxisch ade-

noom is het risico van ontstaan van hypothyreoïdie gerin-

ger, doordat het omliggende normale schildklierweefsel 

geen 131I opneemt. Bij actieve oftalmopathie kan beter 

geen 131I worden gegeven, omdat de oogverschijnselen 

daardoor kunnen verergeren.

De chirurgische behandeling bestaat uit een dubbelzij-

dige subtotale strumectomie na medicamenteuze voorbe-

handeling gedurende circa drie maanden. Ook toediening 

van een overmaat jodide (zogenoemd ‘plummeren’) remt 

de afgifte van schildklierhormoon en tevens de door-

bloeding van de schildklier. Overbruggende of additieve 

therapie is mogelijk met bètablokkers, bijvoorbeeld 

propranolol 3 dd 40 mg. Na een operatie is de kans op 

een recidief ongeveer 10%. In dat geval is 131I-therapie aan-

gewezen, omdat heroperatie weinig kans op succes heeft, 

terwijl het risico van complicaties toeneemt. Na operatie 

bestaat echter ook het risico dat zich een hypothyreoïdie 

ontwikkelt. Deze kans is cumulatief, met een toename van 

1 à 2% per jaar. Ook na operatie is derhalve controle van de 

schildklierfunctie noodzakelijk.

De behandeling van de oftalmopathie bij de ziekte van Gra-

ves is moeilijk. De schildklierfunctie moet in ieder geval 

binnen de normale grenzen zijn. Een belangrijk advies 

is om het roken te staken, omdat dit geassocieerd is met 

oftalmopathie. Een donkere bril, toepassing van zoge-

noemde kunsttranen en verhoging van het hoofdeinde 

van het bed kunnen de klachten gunstig beïnvloeden. 

Bij gevaar van uitdrogen van de cornea moeten de ogen ’s 

nachts worden afgedekt. Ernstige oftalmopathie reageert 

soms gunstig op hoge doses corticosteroïden. Irradiatie 

van de orbita kan ook werkzaam zijn. Bij maligne of per-

sistente exophthalmus kan een decompressieoperatie van 

de orbita aangewezen zijn. Bij oftalmoplegie is correctieve 

chirurgie van de oogspieren mogelijk wanneer het ziekte-

proces tot rust is gekomen.

Bij een tijdelijke hyperthyreoïdie, die berust op het 

vrijkomen van schildklierhormoon door destructie van 

follikels, zoals bij de subacute thyreoïditis van De Quer-

vain en bij de postpartumthyreoïditis, is behandeling met 

thyreostatica niet zinvol, maar kan men zo nodig propra-

nolol voorschrijven (zie ook paragraaf 19.3.4). Bij hyper-

thyreoïdie die berust op andere oorzaken is de therapie 

gericht op de primaire aandoening.

Andere oorzaken
Bij een subacute thyreoïditis (ziekte van De Quervain) en bij 

chronische thyreoïditis (ziekte van Hashimoto) kan een, 

meestal kortdurende, hyperthyreotische fase voorkomen 

(zie paragraaf 19.3.4). Overdosering van schildklierhor-

moonpreparaten leidt tot hyperthyreoïdie. Behandeling 

van adipositas met thyroxine leidt slechts tot vermage-

ring door het induceren van hyperthyreoïdie, hetgeen 

gevaarlijk en derhalve onjuist is. Bij verzwegen mis-

bruik van schildklierhormoon kan de toedracht worden 

ontmaskerd door de combinatie van hoge spiegels van 

schildklierhormoon in bloed, een lage Tg-concentratie 

en een zeer lage halsopname van radioactief jodium. Een 

TSH-producerend hypofyseadenoom is zeer zelden de oorzaak 

van hyperthyreoïdie. Ook een zeer hoge HCG-productie, 

bijvoorbeeld bij (mola)graviditeit of choriocarcinoom, kan 

aanleiding geven tot hyperthyreoïdie. Bij hyperemesis 

gravidarum is vaak sprake van een bèta-HCG-geïnduceer-

de thyreotoxicose.

Therapie
Bij hyperthyreoïdie zijn er drie behandelingsmogelijkhe-

den: (1) medicamenteuze therapie, (2) subtotale strumec-

tomie, en (3) toediening van radioactief jodium (131I). De 

keuze van therapie is afhankelijk van de oorzaak van de 

hyperthyreoïdie, de grootte van het struma en van indivi-

duele factoren. Bij de ziekte van Graves heeft medicamen-

teuze behandeling vaak de voorkeur. Volledige blokkade 

van de schildklierhormoonsynthese door antithyreotica, 

na twee tot zes weken gevolgd door combinatie met vol-

ledige substitutietherapie, is beter dan gedeeltelijke sup-

pressie van de functie met lage doses antithyreotica. Deze 

combinatietherapie is praktisch de eenvoudigste methode 

om euthyreoïdie te handhaven en groei van het struma 

te voorkomen. Bij hypothyreoïdie door overdosering van 

alleen antithyreotica bestaat de kans op verergering van 

de oogverschijnselen. De medicamenteuze therapie moet 

minstens een jaar worden voortgezet. Als antithyreotica 

komen thionamides in aanmerking: methimazol = thia-

mazol 1 dd 30 mg, en propylthiouracil (PTU) 4 dd 50-100 

mg. Omdat alle antithyreotische geneesmiddelen tot 

agranulocytose kunnen leiden, is controle van de leukocy-

ten in het bloed noodzakelijk bij koorts en bij aanwijzin-

gen voor een focale infectie zoals tonsillitis. Een andere 

bijwerking is het ontstaan van allergisch exantheem, dat 

soms verandering van therapie nodig maakt. De substi-

tutietherapie is als bij hypothyreoïdie: circa 0,10-0,15 mg 

thyroxine per dag. De kans op een recidief na medicamen-

teuze behandeling is ongeveer 40%. In dat geval komt 

ablatieve therapie in de vorm van radioactief jodium of 

chirurgie in aanmerking. Ablatieve therapie als eerste 

keus komt in aanmerking bij een meer dan viermaal ver-

groot struma, bij vrouwen in de reproductieve levenspe-

riode, bij patiënten die hun medicamenten onregelmatig 

innemen en bij patiënten met een toxisch adenoom of een 

toxisch multinodulair struma.
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reoïdie. Dit beeld wordt veroorzaakt door ophoping 

van waterbindende glycosaminoglycanen, niet alleen 

in de huid, maar bijvoorbeeld ook in de tong en in de 

parenchymateuze organen. Myxoedeem is, in tegen-

stelling tot echt oedeem, niet wegdrukbaar. Bij lichtere 

gevallen valt alleen een enigszins pafferig gelaat op met 

zwelling van de oogleden, waardoor de lidspleet kleiner 

wordt (figuur 19.16 en 19.17). Patiënten met hypothy-

reoïdie hebben lang niet altijd overgewicht. Bij lichte 

hypothyreoïdie kan er sprake zijn van een droge huid. 

Er kan haaruitval zijn, vooral van het laterale deel van 

de wenkbrauwen. Soms is er enige geleidings- of per-

ceptiedoofheid en bestaan er klachten over oorsuizen 

of duizeligheid. Bij vrouwen komen soms menstruatie-

stoornissen voor, vaker hypermenorroe dan amenorroe. 

Het laatste kan wijzen in de richting van secundaire 

hypothyreoïdie, eventueel in combinatie met andere 

verschijnselen van uitval van de hypofysevoorkwab. 

Atherosclerose, in het bijzonder van de coronairvaten, 

treedt bij hypothyreoïdie versneld op, onder andere 

door secundaire hypercholesterolemie.

De diagnose is lang niet altijd op grond van anamnese 

en lichamelijk onderzoek te stellen, maar kan bevestigd 

worden door het vaststellen van een verlaagd FT
4
-gehalte 

(zie figuur 19.13). Het onderscheid tussen primaire en 

secundaire hypothyreoïdie is eenvoudig te maken met be-

hulp van een aanvullende TSH-bepaling. Voor een tijdige 

herkenning van een primaire hypothyreoïdie na operatie 

of na behandeling van hyperthyreoïdie met 131I en bij posi-

tieve schildklierantilichamen, kan men in eerste instantie 

kiezen voor een TSH-bepaling.

Alvorens therapie in te stellen, moet de oorzaak van de 

hypothyreoïdie worden vastgesteld. De oorzaken van pri-

maire hypothyreoïdie zijn genoemd in tabel 19.17. Se-

cundaire hypothyreoïdie kan voorkomen als onderdeel 

van hypopituïtarisme, onder andere congenitaal idiopa-

thisch, bij tumoren in de hypofyseregio of na operatie 

(zie aldaar).

Kernpunten

• De beschikbare behandelmethoden van hyperthy-

reoïdie zijn: medicamenteuze therapie, subtotale 

thyreoïdectomie en radioactief jodium.

• De keus tussen de verschillende behandelmodali-

teiten hangt af van de onderliggende oorzaak van 

de hyperthyreoïdie en de voorkeur van de patiënt.

• De ziekte van Graves wordt primair medicamenteus 

behandeld met combinatietherapie (thionamide en 

L-thyroxine).

• Een toxisch adenoom en multinodulair struma 

worden meestal behandeld met radioactief jodium.

• Hyperthyreoïdie door een thyreoïditis wordt symp-

tomatisch behandeld (met bètablokkers), omdat de 

hyperthyreoïdie vanzelf overgaat. 

• Elke patiënt die een thionamide gebruikt, dient te 

weten dat hij/zij zich moet melden bij een arts bij 

keelpijn en hoge koorts, ter uitsluiting van agranu-

locytose.

Casuïstiek 

• Behandeling van een vrouw met de ziekte van 

Graves door middel van radioactief jodium en het 

risico op foetale hypothyreoïdie als zij later zwanger 

blijkt te zijn

• Chirurgische behandeling van de ziekte van Graves

• Een 35-jarige man met gynaecomastie als eerste 

symptoom van hyperthyreoïdie

• Thyreotoxische storm bij een patiënt met de ziekte 

van Graves

• Thyreostaticumgeïnduceerde agranulocytose bij 

een 14-jarig meisje

19.3.3   Hypothyreoïdie

Hypothyreoïdie berust vrijwel altijd op onvoldoende 

vorming en afgifte van schildklierhormoon, maar in 

zeldzame gevallen kan er sprake zijn van (partiële) 

schildklierhormoonresistentie. Wanneer de oorzaak in 

de schildklier zelf gelegen is, spreekt men van primaire 

hypothyreoïdie. Is er een TSH-tekort door een ziekte van 

de hypothalamus-hypofyse, dan spreekt men van secun-

daire hypothyreoïdie.

Hypothyreoïdie ontstaat vaak geleidelijk, waardoor 

het beeld pas in een laat stadium wordt herkend. Op de 

voorgrond staan klachten als moeheid, kouwelijkheid, 

traagheid in denken en handelen, obstipatie, droge 

huid en droog haar en soms haaruitval (tabel 19.16). Bij 

onderzoek valt in de eerste plaats de trage, lage krake-

rige stem op. De langzame reacties en bewegingen van 

de patiënt kunnen een aanwijzing zijn. Een duidelijk 

myxoedeem ontstaat meestal pas bij ernstige hypothy- Figuur 19.16 Zwelling van de oogleden bij hypothyreoïdie.
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Tabel 19.16  Relatieve frequentie van klachten en verschijnselen bij patiënten met hypothyreoïdie en controles 
(gewijzigd naar Hennemann. In: Wiersinga, Krenning, 1998).

klachten patiënten
%

controles
%

verschijnselen patiënten
%

controles
%

vermoeidheid 98 21 gelaatsoedeem 88 27

koude-intolerantie 95 39 ooglidoedeem 86 28

droge huid 79 26 koude, droge huid 82 33

gewichtstoename 76 36 vertraagde relaxatie APR 76 ?

kortademigheid 72 52 bros haar 75 43

geheugenverlies 65 31 hese, lage stem 69 18

depressie 60 41 langzame spraak 65 7

paresthesieën 56 15 spierzwakte 61 21

obstipatie 54 10 dikke tong 60 17

haaruitval 41 21 brokkelige nagels 41 20

anorexie 40 15 doofheid 40 15

spierpijn 36 17

menorragie 33 ?

gewrichtspijn 29 24

precordiale pijn 16 9

Cursief: klinisch meest relevante klachten en verschijnselen. APR: achillespeesreflex.

Figuur 19.17 Gelaat van patiënte met hypothyreoïdie. a. Vóór behandeling. b. Na substitutietherapie. 

Foto’s geplaatst met toestemming van de patiënte.
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Kernpunten

• Er zijn verschillende oorzaken van congenitale 

hypothyreoïdie.

• Congenitale hypothyreoïdie dient zo snel mogelijk 

behandeld te worden ter voorkoming van ernstige 

mentale retardatie.

• In Nederland worden alle kinderen door middel van 

een hielprik in de eerste week na de geboorte ge-

screend op congenitale hypothyreoïdie.

Verworven primaire hypothyreoïdie
Een van de meest voorkomende oorzaken van hypothy-

reoïdie is eerdere behandeling van hyperthyreoïdie (zie 

paragraaf 19.3.2). Zogenoemde idiopathische hypothyre-

oïdie berust meestal op auto-immuniteit, dat wil zeggen: 

een chronische auto-immuunthyreoïditis c.q. de atrofi-

sche variant van de ziekte van Hashimoto (zie ook para-

graaf 19.3.4), waarbij de kleine atrofische schildklier vaak 

niet palpabel is. De ziekte kan op alle leeftijden voorko-

men, maar het meest frequent bij vrouwen ouder dan 50 

jaar. Hypothyreoïdie ontstaat meestal zeer geleidelijk. Bij 

de hypertrofische variant van de ziekte van Hashimoto, 

die gepaard gaat met een vast aanvoelend diffuus of nodu-

lair struma, kan vaak lange tijd euthyreoïdie gehandhaafd 

blijven door de reactieve hyperplasie. Daarnaast kunnen 

bij deze ziekte zowel periodes van hypo- als van hyperthy-

reoïdie voorkomen (zie ook paragraaf 19.3.4).

Hypothyreoïdie komt als schildklierfunctiestoornis 

postpartum frequent voor en is te beschouwen als een 

veelal voorbijgaande exacerbatie van een onderliggende 

subklinische auto-immuunthyreoïditis, die gepaard kan 

gaan met een periode van soms ernstige hypothyreoïdie 

vier tot vijf maanden postpartum, al dan niet vooraf-

gegaan door een periode van hyperthyreoïdie. Vaak zal 

substitutietherapie gedurende bijvoorbeeld een halfjaar 

nodig zijn. Zie paragraaf 19.3.4 voor de beschrijving van 

hypothyreoïdie in het verloop van subacute thyreoïditis 

(ziekte van De Quervain).

Kernpunt

• Hypothyreoïdie kan door verschillende ziekten 

worden veroorzaakt.

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire (te 

langzaam werkende schildklier) en secundaire (te 

lage TSH-productie door de hypofyse) hypothyre-

oïdie.

• Het onderscheid hiertussen wordt gemaakt door 

de meting van het TSH-gehalte, dat verhoogd is bij 

een primaire hypothyreoïdie en normaal of verlaagd 

bij een secundaire hypothyreoïdie.

Congenitale primaire hypothyreoïdie
Ernstige congenitale hypothyreoïdie bij synthesestoornis-

sen (zie ook paragraaf 19.3.4) of bij athyreoïdie geeft aan-

leiding tot sporadisch cretinisme, dat wordt gekenmerkt 

door irreversibele mentale retardatie. Onbehandeld spo-

radisch cretinisme gaat altijd gepaard met dwerggroei als 

gevolg van de aanwezige hypothyreoïdie. Door direct na 

de geboorte de behandeling in te stellen, kan de schade 

aanzienlijk worden beperkt. Daarom is onderzoek op 

hypothyreoïdie onderdeel van de screening van alle pas-

geborenen. Congenitale hypothyreoïdie komt voor bij 1 : 

3000 à 4000 geboorten (vergelijk fenylketonurie: 1 : 15.000 

à 20.000). Endemisch cretinisme komt voor in gebieden 

met ernstige jodiumdeficiëntie. Belangrijke symptomen 

zijn dwerggroei, doofstomheid en neuromotorische 

stoornissen. De volwassen endemische cretin is echter 

meestal niet hypothyreotisch en ook niet klein, doordat 

na de geboorte het jodiumaanbod in veel gevallen juist 

voldoende is om euthyreoïdie te handhaven. Endemisch 

cretinisme wordt voorkomen door jodiumprofylaxe, te 

beginnen vóór de graviditeit. Perifere schildklierhormoonresi-

stentie is een zeldzame hereditaire afwijking die gepaard 

kan gaan met tekenen van hypothyreoïdie, maar dat hoeft 

niet altijd het geval te zijn door de compensatoire FT
4
-

stijging.

Tabel 19.17 Oorzaken van primaire hypothyreoïdie.

congenitale hypothyreoïdie:
 − hereditair dyshormonogenetisch
 − congenitale aanlegstoornis
 − TSH-blokkerende antilichamen

blijvend
blijvend
tijdelijk

verworven primaire hypothyreoïdie:
 − fysisch 

 − chemisch 
 

 − infectieus
 − auto-immuun

postoperatief
post-131I-therapie
zeer ernstig jodiumtekort
jodiumovermaat (vooral bij kinderen)
antithyreotica (o.a. lithium)
viraal, ziekte van De Quervain
‘silent’ c.q. postpartum
ziekte van Hashimoto
ziekte van Hashimoto, volwassen

blijvend
blijvend
tijdelijk
tijdelijk
tijdelijk
tijdelijk
50% tijdelijk
30% tijdelijk

tumoren veroorzaken geen hypothyreoïdie!
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Kernpunten

• Hypothyreoïdie wordt behandeld met substitutie 

van L-thyroxine.

• De therapie met L-thyroxine wordt getitreerd aan 

de hand van het plasma-TSH-gehalte (bij primaire 

hypothyreoïdie) en het plasma-FT4-gehalte (bij 

secundaire hypothyreoïdie).

• Bij zwangerschap is de behoefte aan schildklier-

hormoon circa 25% groter dan buiten de zwanger-

schap.

Casuïstiek 

• De internist als consulent bij een patiënt met on-

verklaarde anemie op de afdeling Cardiologie

• Tijdige herkenning en behandeling van zwangeren 

met hypothyreoïdie: het belang voor het kind

• Ziek door het werk of een te hard werkende schild-

klier?

• Hoge concentratie van carcino-embryonaal anti-

geen bij een vrouw met hypothyreoïdie

19.3.4   Struma, inclusief thyreoïditis en 

tumoren

Struma betekent vergroting van de schildklier; het zegt 

niets over de functie (figuur 19.18). Er kan sprake zijn van 

eu-, hyper- of hypothyreoïdie (figuur 19.19). Een struma 

kan diffuus, uninodulair of multinodulair zijn. Euthy-

reotisch struma komt vaker voor (prevalentie circa 4%) 

dan schildklierfunctiestoornissen. Ieder nodulair struma 

vraagt nader specialistisch onderzoek, vooral wanneer het 

laboratoriumonderzoek (FT
4
 en/of TSH) normale uitslagen 

geeft. Een beginnend klein struma veroorzaakt meestal 

geen klachten. Bij groei ontstaan cosmetische bezwaren, 

slikklachten (‘globusgevoel’), benauwdheid door trachea-

compressie en soms heesheid door druk op de nervus re-

currens als gevolg van invasieve groei van een carcinoom.

De differentiële diagnose van struma is belangrijk. In 

tabel 19.18 is een pathogenetische indeling in hoofdgroe-

pen gemaakt.

Kernpunten

• Een vergrote schildklier (struma) kan gepaard gaan 

met hypo-, eu- of hyperthyreoïdie.

• Er zijn meerdere oorzaken voor struma.

• Een struma wordt meestal door een goedaardige 

ziekte veroorzaakt, maar soms door een schildklier-

carcinoom.

Ernstige jodiumdeficiëntie bij endemisch struma (komt 

in Nederland niet voor), jodiumovermaat (zeldzaam) of 

gebruik van antithyreotica (als medicament of in de voe-

ding) kan eveneens leiden tot hypothyreoïdie die gepaard 

gaat met een struma. Schildkliertumoren leiden zeer 

zelden of nooit tot hypothyreoïdie.

Kernpunten

• De meest frequente oorzaken van primaire hypo-

thyreoïdie zijn een auto-immuunthyreoïditis en 

eerdere behandeling van hyperthyreoïdie.

• Er kan een voorbijgaande primaire hypothyreoïdie 

optreden in de eerste maanden na een bevalling.

Therapie
Het is noodzakelijk te differentiëren tussen primaire en 

secundaire hypothyreoïdie met behulp van een TSH-

bepaling en eventueel nader hypofysefunctieonderzoek, 

voordat men met de behandeling begint. Bij secundaire 

hypothyreoïdie bestaat de mogelijkheid van uitval van 

andere hypofysevoorkwabfuncties, in het bijzonder van 

ACTH. In dat geval mag niet met schildklierhormoonsub-

stitutie worden begonnen, maar moeten eerst corticoste-

roïden worden gegeven om verergering van de verschijn-

selen van bijnierinsufficiëntie te voorkomen. Een ernstige 

hypothyreoïdie met cardiale symptomen moet klinisch 

worden behandeld wegens het risico van een myocardin-

farct. Alvorens met de therapie te beginnen, is onderzoek 

naar en eventuele behandeling van coronairinsufficiëntie 

noodzakelijk. In deze situatie moet met de substitutie-

therapie zeer voorzichtig worden begonnen, bijvoorbeeld 

met 12,5 à 25 μg L-thyroxine per dag. Bij minder ernstige 

of sinds kort bestaande hypothyreoïdie kan worden be-

gonnen met 50 of 100 μg. De dosis wordt geleidelijk in 

periodes van een maand opgevoerd. Indien de toestand 

van de patiënt dat toelaat, moet men ernaar streven een 

volledige substitutiedosis te bereiken. 

Bij oudere patiënten met een lang bestaande hypothy-

reoïdie moet men vaak genoegen nemen met een slechts 

gedeeltelijke substitutie. De gemiddelde substitutie-

dosis is 1,5 à 2 μg/kg/dag, ofwel 100-150 μg L-thyroxine 

eenmaal daags. Op theoretische en praktische gronden 

verdient substitutie met L-thyroxine veruit de voorkeur. 

Er is onvoldoende bewijs verkregen dat behandeling van 

hypothyreoïdie met een combinatie van L-thyroxine en 

trijodothyronine zinvol is. De substitutie met L-thyroxine 

wordt getitreerd op geleide van de TSH-spiegels (bij pri-

maire hypothyreoïdie) en op geleide van de FT
4
-spiegels 

(bij secundaire hypothyreoïdie). In de zwangerschap is 

de behoefte aan thyroxine circa 25% groter dan buiten de 

zwangerschap. Er is een verband aangetoond tussen on-

dersubstitutie en het IQ van het kind. Daarom is frequen-

te controle van de serum-TSH-spiegel in de zwangerschap 

noodzakelijk, met een streefwaarde van 1 mU/l.
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berggebieden. Endemisch struma en endemisch cretinisme 

kunnen worden voorkomen door jodiumprofylaxe. Matige 

schildkliervergroting door jodiumdeficiëntie werd vroeger 

ook in Nederland veel gezien. Sinds de invoering van het 

gejodeerde bakkerszout (Jobrozo: 60 mg jodide/kg zout, 

equivalent met 20 μg jodide per boterham) is deze situatie 

aanzienlijk verbeterd.

Het niet-endemisch, euthyreotisch struma kan diverse oor-

zaken hebben. In een deel van de gevallen is mogelijk ook 

jodiumdeficiëntie een oorzakelijke factor. Daarnaast spelen 

mogelijk natuurlijke antithyreotica (bijvoorbeeld voorko-

mend in sommige koolsoorten), medicamenten (bijvoor-

beeld lithium, para-aminosalicylzuur, resorcinol, overmaat 

jodide) en familiaire factoren een rol. De schildkliervergro-

ting begint vaak in de puberteit, vooral bij meisjes, als een 

diffuus struma (simple goitre: struma simplex). Bij een langer 

bestaand struma ontstaan noduli; pathologisch-anatomisch 

spreekt men dan van een (multi)nodulair hyperplastisch 

Dyshormonogenetisch struma
Dyshormonogenetisch struma ontstaat op basis van here-

ditaire stoornissen in de hormoonsynthese bij de volgen-

de stappen: (1) jodidetransport, (2) organificatie (= jodium-

inbouw en koppelingsreactie), (3) thyreoglobulinesyn-

these, en (4) dejodering (van MIT en DIT na hydrolyse van 

Tg). Deze zeldzame erfelijke aandoeningen gaan gepaard 

met een congenitaal of op kinderleeftijd ontstaan struma 

en in ernstige gevallen congenitale hypothyreoïdie. Bij 

partiële synthesedefecten kan meestal euthyreoïdie ge-

handhaafd worden. De combinatie van (partieel) organifi-

catiedefect met aangeboren doofheid wordt syndroom van 

Pendred genoemd en komt voor bij 10 tot 20% van de doof-

geborenen. Ook perifere schildklierhormoonresistentie 

kan gepaard gaan met een meestal klein struma.

Kernpunt

• Struma kan ontstaan door erfelijke stoornissen in 

de aanmaak van schildklierhormoon.

Congenitale aanlegstoornis
Aplasie van de schildklier en een tongbasisstruma zijn de 

meest frequente oorzaken van congenitale hypothyreoïdie 

(zie aldaar). Een cyste in het verloop van de ductus thyro-

glossus, ook wel mediane halscyste genoemd, kan op elke 

leeftijd ontstaan. De behandeling bestaat uit punctie of 

operatie. In schildklierresten in het verloop van de ductus 

thyroglossus kan een carcinoom ontstaan.

(Nodulair) hyperplastisch struma
Wanneer het vóórkomen van struma geografisch bepaald 

is en bij meer dan 10% van de bevolking wordt gevonden, 

spreekt men van een endemisch struma. Het endemisch stru-

ma wordt bijna altijd veroorzaakt door jodiumdeficiëntie 

in de voeding. Kans op een struma ontstaat bij een jodium-

opname van minder dan 60 μg per dag. Bij zeer ernstige 

jodiumdeficiëntie van de moeder bestaat de kans op het 

ontstaan van endemisch cretinisme bij het kind, vooral in 

struma

hyperthyreoïdie hypothyreoïdie

Figuur 19.18 45-jarige vrouw met uitgesproken struma. Figuur 19.19 Bij struma kan er sprake zijn van eu-, hyper- of 

hypothyreoïdie.

Tabel 19.18  Differentiële diagnose van struma.

pathogenese ziekte voorkomen*

congenitaal
 − dyshormono genetisch 

struma
 − congenitale aanleg-

stoornis

onder andere 
organificatiedefect
onder andere 
tongbasisstruma, ductus 
thyroglossuscyste

zeldzaam
 
zeldzaam

verworven
 − hyperplastisch struma 

 − thyreoïditis
• bacterieel
• viraal
• auto-immuun
• scleroserend

 − benigne tumoren
 − maligne tumoren

onder andere familiair 
multinodulair struma
(endemische) jodiumde-
ficiëntie

acute thyreoïditis
ziekte van De Quervain
ziekte van Hashimoto
ziekte van Riedel
onder andere folliculair 
adenoom
onder andere schildklier-
carcinoom

88%

5%

zeldzaam
5%

2-3%

* Globale schatting van de relatieve frequentie.
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De ziekte van Hashimoto ofwel chronische auto-immuun-

thyreoïditis gaat gepaard met een plasmocytaire en lymfo-

cytaire ontsteking van de schildklier, waarbij in het serum 

vaak hoge titers van antilichamen tegen thyreoglobuline 

en microsomen worden gevonden. Aanvankelijk kan er 

een thyreotoxische fase zijn. Later ontstaat in de meeste 

gevallen hypothyreoïdie door destructie van het schildklier-

weefsel: de atrofische variant van de ziekte van Hashimoto. 

De ziekte komt vooral voor bij vrouwen ouder dan 50 jaar. 

De schildklier kan ook vergroot zijn, de hypertrofische vari-

ant, en voelt dan vast tot vast-elastisch aan. Voor een zekere 

diagnose kan soms een schildklierbiopsie nodig zijn. Bij 

hypothyreoïdie is levenslange substitutietherapie aangewe-

zen. De ziekte komt voor in combinatie met andere auto-

immuunaandoeningen zoals pernicieuze anemie, de ziekte 

van Addison door auto-immuunadrenalitis en juveniele 

diabetes mellitus. Silent thyreoiditis en thyreoïditis postpartum, 

al dan niet gepaard gaand met een struma, kunnen het 

best worden beschouwd als een subacute uiting van veelal 

voorbijgaande auto-immuunthyreoïditis. Het beloop van 

de functionele afwijkingen lijkt op dat bij de ziekte van De 

Quervain, maar de pijnlijkheid en hoge BSE ontbreken en 

het pathologisch-anatomisch beeld toont een lymfocytaire 

thyreoïditis. Schildklierantilichamen in bloed zijn meestal 

slechts in lage titers aanwezig. Voorbijgaande hyper- en/

of hypothyreoïdie als uiting van deze ziekte komen post-

partum frequent voor en wel bij circa een op de twintig 

vrouwen. Geïsoleerde hypothyreoïdie komt het meest fre-

quent voor omstreeks de vierde à vijfde maand postpartum. 

Postpartumdepressies zijn in beperkte mate met dit ziek-

tebeeld gecorreleerd. Meestal is tijdelijke behandeling met 

schildklierhormoon geïndiceerd. De kans op recidief na een 

volgende zwangerschap is groot.

De scleroserende thyreoïditis van Riedel is zeer zeldzaam. Er is 

een sterke fibrose die zich uitbreidt tot buiten de schildklier, 

waardoor de ademhaling belemmerd kan worden. De oor-

zaak is onbekend. Mogelijk is er een verband met retroperi-

toneale fibrose en scleroserende cholangitis. De behandeling 

is chirurgisch.

Kernpunten

• Er zijn verschillende vormen van thyreoïditis.

• De ziekte van Hashimoto is een pijnloze auto-im-

muunthyreoïditis die uiteindelijk leidt tot blijvende 

hypothyreoïdie.

• Een pijnlijke schildklier met een verhoogde bezin-

king en verschijnselen van hyperthyreoïdie past bij 

de diagnose subacute thyreoïditis van de Quervain.

Tumoren

Klinisch beeld Goedaardige schildkliertumoren komen fre-

quent voor en presenteren zich als een knobbel in de 

schildklier. Pathologisch-anatomisch kan een onderscheid 

struma (adenomatous goitre). Op den duur kan een tweetal 

specifieke complicaties ontstaan, te weten:

 − geleidelijk toenemende TSH-overgevoeligheid (vaak 

autonomie genoemd) die op den duur kan leiden tot 

hyperthyreoïdie (ziekte van Plummer);

 − hemorragische infarcering en cysteuze degeneratie, 

leidend tot de vorming van (pseudo)cysten.

Een euthyreotisch diffuus of nodulair struma kan door druk 

op de trachea de ademhaling belemmeren. In dat geval is er 

een inspiratoire stridor. Bij ernstige mechanische bezwaren 

kan chirurgie geïndiceerd zijn. Soms kan met radioactief 

jodium hetzelfde resultaat worden bereikt. Vooral bij een 

intrathoracaal struma komt 131I in aanmerking. Zowel na 

operatie als na radioactief jodium wordt vaak schildklier-

hormoontherapie gegeven ter voorkoming van een recidief.

Kernpunten

• Endemisch struma wordt veroorzaakt door ernstige 

jodiumdeficiëntie.

• Bij niet-endemisch struma spelen andere factoren 

dan jodiumdeficiëntie een rol.

• Tracheacompressie door struma leidt tot een inspi-

ratoire stridor.

Thyreoïditis
De belangrijkste vormen van thyreoïditis zijn: (1) acute 

bacteriële thyreoïditis, (2) (sub)acute niet-bacteriële thyre-

oïditis van De Quervain, (3) auto-immuunthyreoïditis, (4) 

chronische scleroserende thyreoïditis van Riedel.

Acute bacteriële thyreoïditis is zeldzaam. Soms komt abces-

vorming voor. De therapie bestaat uit toediening van anti-

biotica en zo nodig chirurgische drainage. Bij patiënten bij 

wie het immuunapparaat slecht functioneert (aids, behan-

deling met immuunsuppressiva), kunnen opportunistische 

infecties oorzaak zijn van thyreoïditis.

De (sub)acute thyreoïditis van De Quervain is waarschijnlijk 

een virale aandoening. Gezien het pathologisch-anatomisch 

beeld wordt ook wel van granulomateuze of reuscelthyreo-

iditis gesproken. De aandoening wordt vaak voorafgegaan 

door een atypische infectie van de bovenste luchtwegen. 

Enkele weken later ontstaat een pijnlijke (zeer) vaste hob-

belige zwelling van de schildklier, soms gepaard gaand met 

koorts, uitgesproken moeheid en lichte verschijnselen van 

hyperthyreoïdie. De pijn straalt uit naar de kaakhoeken 

en de oren. Eén of beide kwabben kunnen aangedaan zijn, 

soms na elkaar. Bij palpatie denkt men in eerste instantie 

aan een maligne tumor. Het klinische beeld is echter typisch 

voor de aandoening. De BSE- en FT
4
-spiegels zijn verhoogd 

en er is geen halsopname van radioactief jodium; schild-

klierantilichamen zijn meestal negatief. De ziekte geneest 

spontaan in 4-6 weken. Voordat herstel intreedt, kan er 

tijdelijk een hypothyreotische fase zijn. Bij pijn komen 

analgetica in aanmerking. In ernstige gevallen heeft predni-

son, 20 à 30 mg per dag, een symptomatisch effect.
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heid van pathologische lymfomen. Het ontbreken van de 

normale beweeglijkheid bij slikken kan wijzen op een reeds 

bestaande doorgroei. De kans op carcinoom bij een solitaire 

nodus is statistisch groter (circa 8%) dan bij een multinodu-

lair struma (circa 5%), maar een al dan niet toxisch multino-

dulair struma kan wel degelijk een carcinoom bevatten.

Een cytologische punctie is de diagnostische test van keuze 

voor het vaststellen van de oorzaak van een schildkliernodus 

(figuur 19.20). Het is een eenvoudig en risicoloos onderzoek, 

maar de interpretatie van het verkregen materiaal vraagt 

deskundigheid. Men moet zowel de uitslag ‘maligne’ als 

‘onzeker’ als een indicatie tot operatie beschouwen. Alleen 

wanneer de uitslag ‘benigne’ is en er op klinische gronden 

geen vermoeden van een maligniteit is, kan daarvan worden 

afgezien. Het is verstandig bij een ‘benigne’ uitslag van een 

solitaire nodus de cytologische punctie te herhalen. Ook 

wanneer op grond van een sterk klinisch vermoeden al tot 

operatie is besloten, is het zinvol een cytologische punctie te 

verrichten, omdat de uitslag bepalend kan zijn voor de keus 

van de uit te voeren operatie. Indien de cytologische uitslag 

‘folliculaire proliferatie’ is, moet een diagnostische hemithy-

reoïdectomie worden uitgevoerd omdat het een folliculair 

adenoom dan wel een folliculair carcinoom kan betreffen.

Scintigrafisch onderzoek van de schildklier geeft een in-

druk over de functionele activiteit, omvang en aantal van 

de nodulaire afwijkingen. Een solitaire ‘koude’ nodus is 

slechts in circa 10% van de gevallen maligne. Indifferente en 

zelfs ‘hete’ noduli sluiten een carcinoom niet met zekerheid 

uit. Scintigrafie is alleen geïndiceerd om bij een gesuppri-

meerd TSH de oorzaak van de hyperthyreoïdie aan te tonen. 

Echografisch onderzoek van de schildklier is sterk in opkomst 

voor de differentiële diagnostiek van schildkliernodi. De 

diagnostische waarde van echografische kenmerken van 

benigne en maligne nodi is echter vooralsnog geringer dan 

die van een cytologische punctie. Echografie is wel nuttig in 

de follow-up na behandeling van een schildkliercarcinoom.

Kernpunten

• De belangrijkste diagnostische test om de aard van 

een schildkliernodus te onderzoeken is een cytolo-

gische punctie.

• Een schildklierscan is alleen van belang voor de 

diagnostiek van de functie van de schildkliernodus.

worden gemaakt in macrofolliculair adenoom, microfol-

liculair (foetaal) adenoom en trabeculair (embryonaal) 

adenoom. Vaak blijkt er echter sprake te zijn van een hy-

perplastische nodus als onderdeel van een klinisch niet als 

zodanig herkend multinodulair hyperplastisch struma. 

Zowel een adenoom als een hyperplastische nodus kan 

door degeneratieve veranderingen aanleiding geven tot 

de vorming van pseudocysten. Een bloeding in een derge-

lijke pseudocyste kan oorzaak zijn van een recente zwel-

ling, die meestal met pijn gepaard gaat.

Maligne schildkliertumoren kunnen op alle leeftijden voor-

komen. Er zijn verschillende typen schildkliercarcinoom 

(tabel 19.19). Daarnaast komen lymforeticulaire tumoren 

en hematogene metastasen van andere tumoren in de 

schildklier voor. De incidentie van schildkliercarcinoom 

is circa drie gevallen per 100.000 inwoners per jaar. Door 

de geringe mortaliteit (slechts 0,4% van de sterfte door 

maligne tumoren) is de prevalentie van patiënten die be-

handeld zijn of worden voor een gedifferentieerd schild-

kliercarcinoom niet onaanzienlijk, namelijk ongeveer 1 op 

2000 à 3000 inwoners. Een schildkliercarcinoom presen-

teert zich evenals een benigne tumor in een vroeg stadium 

als een knobbel in de schildklier, die zelden aanleiding 

geeft tot pijnklachten. Men moet echter bedenken dat 

een carcinoom inmiddels een multinodulair karakter kan 

hebben wanneer een patiënt voor het eerst medisch ad-

vies vraagt. De schildklierfunctie is meestal niet gestoord. 

Bij palpatie is geen betrouwbaar onderscheid tussen een 

benigne en maligne aandoening mogelijk.

Kernpunten

• Een schildkliertumor is meestal goedaardig, maar 

soms kwaadaardig.

• Er zijn vier verschillende schildkliercarcinomen: 

papillair, folliculair, medullair en anaplastisch 

schildkliercarcinoom.

Diagnose De diagnostiek is erop gericht om een maligni-

teit uit te sluiten. De anamnese is belangrijk. Lang bestaand 

(familiair) struma pleit tegen een carcinoom, recente groei 

en heesheid pleiten daarvóór. Een vroegere halsbestraling 

verhoogt het risico op een (papillair) carcinoom, en van 

benigne noduli. 

Bij de palpatie is het belangrijk te letten op de aanwezig-

Tabel 19.19 Schildkliercarcinoom.

histologisch type voorkomen leeftijd metastasering tienjaarsoverleving 

papillair 60-65% 10-50 jaar lymfogeen 90-95%

folliculair 20-25% 30-70 jaar hematogeen 60-65%

medullair 5-10% 5-60 jaar lokaal/lymfogeen 50%

anaplastisch 5-10% 50-80 jaar lokaal/afstand < 5%
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Het folliculaire schildkliercarcinoom komt minder vaak 

voor, metastaseert hematogeen en is, hoewel goed 

gedifferentieerd, agressiever dan het papillaire schild-

kliercarcinoom. Na totale strumectomie kan ook bij 

reeds aanwezige metastasen een goede, soms zelfs ra-

dicale behandeling worden toegepast door herhaalde 

toediening van 131I. Papillaire en folliculaire carcinomen 

synthetiseren thyreoglobuline en secerneren dit eiwit 

in de bloedbaan. De plasma-Tg-concentratie is een uit-

stekende tumormarker in de follow-up na totale thyro-

idectomie voor deze goed gedifferentieerde schildklier-

carcinomen.

Het medullaire schildkliercarcinoom gaat uit van de cal-

citonineproducerende parafolliculaire cellen. Het kan 

familiair voorkomen, soms in combinatie met een feo-

chromocytoom: multipele endocriene neoplasie type 2 

(MEN-2). De therapie is chirurgisch. Suppressietherapie 

met schildklierhormoon heeft hier geen voordeel ten 

Therapie Een folliculair adenoom is preoperatief niet te 

onderscheiden van een folliculair carcinoom. Het diag-

nostisch onderzoek zal dan ook resulteren in een diag-

nostische hemistrumectomie en, in tweede instantie, bij 

bewezen maligniteit, in een totale thyreoïdectomie.

Het papillaire schildkliercarcinoom metastaseert vroeg 

naar de regionale lymfeklieren. Desondanks is de prog-

nose bij adequate therapie zeer goed. Het zogenoemde 

gemengd papillair-folliculaire carcinoom moet tot het 

papillaire type worden gerekend. De behandeling be-

staat uit totale thyroïdectomie, zo nodig gecombineerd 

met een gemodificeerde radicale nekdissectie (MRND) 

en nabehandeling met 131I. Daarna is jarenlange schild-

klierhormoonsuppressietherapie aangewezen. Men 

streeft daarbij naar een volledige suppressie van TSH 

door een iets hogere dosis te geven dan bij normale 

substitutietherapie nodig zou zijn, totdat curatie is 

bereikt.

Figuur 19.20 Diagnostische strategie bij nodulair struma.
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cortisolproductie is afhankelijk van ACTH en van 

veranderingen in de ACTH-spiegel. Toediening van 

synthetische glucocorticoïden leidt, via het negatieve 

terugkoppelingsmechanisme, tot een verlaging van 

ACTH en van cortisol in het serum.

 − De zona reticularis levert een bijdrage aan de productie 

van androgenen en oestrogenen. Onder normale om-

standigheden is de productie vanuit de ovariae en de tes-

tes veel groter dan vanuit dit deel van de bijnierschors.

Het werkingsmechanisme van glucocorticoïden en mine-

ralocorticoïden wordt besproken in paragraaf 19.4.2 en 

19.4.3. De kwantitatief belangrijkste bijnierandrogenen, 

zoals dehydro-epiandrosteron (DHEA), hebben nauwe-

lijks of geen biologische activiteit, maar kunnen in andere 

weefsels als de hersenen functioneren als voorlopers van 

actieve steroïden.

Kernpunten

• De bijnierschors bestaat uit de zona glomerulosa, 

de zona fasciculata en de zona reticularis.

• In deze drie gedeelten worden respectievelijk aldos-

teron, cortisol en geslachtshormonen aangemaakt.

Steroïdhormoonsynthese
Cholesterol is het basismolecuul voor de steroïdsynthese, 

dat via een groot aantal enzymatische omzettingen wordt 

omgezet tot de steroïdhormonen in de bijnierschors (fi-

guur 19.21). In de gonaden verloopt de steroïdsynthese 

vanuit cholesterol onder invloed van de gonadotrofinen 

in principe op dezelfde wijze als in de bijnier.

Kernpunten

• Cholesterol is het basismolecuul voor alle 

bijnierschors hormonen, inclusief testosteron en 

oestrogenen.

• Doordat in de testes en ovaria essentiële enzymen 

ontbreken, kunnen deze organen geen cortisol of 

aldosteron aanmaken.

Kinetiek en metabolisme
Bij gezonde volwassenen bedraagt de dagproductie van 

cortisol onder basale omstandigheden ongeveer 20 mg. 

De aldosteronsecretie wordt mede bepaald door de in-

name van natrium en bedraagt slechts circa 10 μg per 24 

uur bij strenge zoutbeperking. Cortison wordt in geringe 

hoeveelheden door de bijnier afgescheiden. Het is pas bio-

logisch actief na omzetting in cortisol, wat bijvoorbeeld in 

vetweefsel plaatsvindt.

De plasmahalfwaardetijd van steroïden wordt voorna-

melijk bepaald door metabole klaring. De meeste steroï-

den worden in de lever geïnactiveerd, door reductie van 

opzichte van substitutietherapie. De tumor neemt geen 

radioactief jodium op. Het calcitoninegehalte in serum 

is een goede tumormarker.

Het anaplastische schildkliercarcinoom is een zeer ma-

ligne tumor, die in bijna alle gevallen binnen één jaar 

tot de dood leidt door lokaal invasieve groei en snelle 

metastasering. Vroegtijdige chirurgische therapie 

en uitwendige röntgenbestraling in combinatie met 

doxorubicine kunnen slechts in enkele gevallen de 

geringe overlevingskans verbeteren.

Kernpunten

• Bij een bewezen schildkliermaligniteit moet een 

totale thyroïdectomie worden uitgevoerd.

• De tumormarker na operatie van een medullair 

schildkliercarcinoom is calcitonine.

• De tumormarker na operatie van een papillair, 

folliculair of anaplastisch schildkliercarcinoom is 

thyreoglobuline.

• Papillaire, folliculaire en anaplastische schildklier-

carcinomen worden na een totale thyreoïdectomie 

nabehandeld met radioactief jodium.

Casuïstiek 

• Retrosternaal struma

• Een knobbeltje in de hals: 4 patiënten met een 

medullair schildkliercarcinoom

• Een mediane halscyste met ectopisch schildklier-

carcinoom

• Een zwangere met auto-immuunthyreoïditis en 

recidiverend struma

• Een pijnlijke hals door acute suppuratieve thyreoï-

ditis veroorzaakt door Salmonella

19.4  Aandoeningen van de bijnierschors

Functionele anatomie
De bijnier is opgebouwd uit een schorsgedeelte, dat 

hormonen met een steroïdstructuur produceert, en een 

merggedeelte, dat adrenaline en in kleinere hoeveelheden 

noradrenaline produceert. De bijnierschorssteroïden wor-

den ingedeeld in glucocorticoïden, mineralocorticoïden en 

androgenen.

De bijnierschors bestaat uit drie functioneel verschil-

lende lagen.

 − De zona glomerulosa secerneert de mineralocorticoïden 

aldosteron en 11-desoxycorticosteron (DOC). De aldos-

teronsynthese staat onder invloed van het renine-angi-

otensinesysteem en is onder normale omstandigheden 

vrijwel onafhankelijk van ACTH.

 − De zona fasciculata secerneert glucocorticoïden. De 
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Kernpunten

• De afgifte van cortisol door de bijnieren wordt gere-

guleerd door ACTH-afgifte vanuit de hypofyse.

• Plasmacortisolconcentraties tonen een diurnaal ritme, 

waarbij de hoogste waarde ’s morgens vroeg gevon-

den wordt en de laagste waarden rond middernacht.

• Plasmacortisolconcentraties zijn afhankelijk van 

de concentraties van het CBG, die bijvoorbeeld 

verhoogd zijn bij het gebruik van de pil en tijdens 

zwangerschap.

Casuïstiek 

• Het bijnierschorscarcinoom, een tumor met een 

grote klinische verscheidenheid

• ‘Apparent mineralocorticoid excess’-syndroom, een 

syndroom met ogenschijnlijke overmaat aan mine-

ralocorticoïden

de A-ring (bijvoorbeeld cortisol tot tetrahydrocortisol, 

THF) en vervolgens gebonden aan glucuronzuur. In het 

serum is cortisol gebonden aan een specifiek globuline 

(transcortine of cortisolbindende globuline, CBG) en aan 

albumine, terwijl de vrije fractie circa 5 tot 10% bedraagt. 

Het (vrije) cortisolgehalte in het plasma is een geregelde 

grootheid in de hypofyse-bijnierkring. Dit gehalte is de 

resultante van aanmaak en afbraak. De aanmaak (cortisol-

secretie) wordt bepaald door de afgifte van ACTH, die 

afhankelijk is van de volgende factoren: stress, dag-nacht-

ritme en negatieve terugkoppeling via de cortisolconcen-

tratie in het serum. Als gevolg van het dag-nachtritme 

worden de hoogste plasmawaarden gemeten rond 6.00 

uur en de laagste rond middernacht (zie figuur 19.4). Toe-

name van de transcortineconcentratie, bijvoorbeeld bij 

zwangerschap en bij gebruik van de pil, komt tot uiting in 

een verhoogde plasmacortisolconcentratie, zonder dat de 

absolute waarde van de ‘vrije fractie’ verandert.

Figuur 19.21 Steroïden van de bijnier en gonaden: in de gonaden ontbreken de 21-, 11- en 18-hydroxylasen. De via deze enzy-

men gevormde steroïden worden alleen in de bijnier geproduceerd.
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Kernpunten

• Bij verdenking op een tekortschietende cortisol-

productie kan de bijnierschorsfunctie getest wor-

den met de meting van de cortisolrespons op een 

ACTH-stimulatietest.

• Bij verdenking op een secundaire bijnierinsuf-

ficiëntie kunnen de hypofyse- en bijnierfuncties 

gecombineerd getest worden door middel van de 

meting van de ACTH- en cortisolresponsen op een 

CRH-stimulatietest of een insulinegeïnduceerde 

hypoglykemietest.

• Bij verdenking op het bestaan van een syndroom 

van Cushing worden drie tests gedaan: de meting 

van de uitscheiding van vrij cortisol in de 24-uursu-

rine, de meting van de midnight-speeksel cortisol-

concentratie en de mate van onderdrukking van 

de plasmacortisolspiegels na toediening van 1 mg 

dexamethason.

19.4.2   Het syndroom van Cushing

Het syndroom van Cushing is het gevolg van een chro-

nisch glucocorticoïdexces op weefselniveau en heeft di-

verse oorzaken (tabel 19.20).

De vorm waarbij de ACTH-productie door de hypofyse-

voorkwab verhoogd is, komt het meest frequent voor en 

wordt als enige aangeduid als de ziekte van Cushing. In circa 

85% van alle patiënten met een syndroom van Cushing be-

staat daarbij een ACTH-producerend microadenoom van 

de hypofyse. Pathologisch-anatomisch bestaat er hierbij 

een dubbelzijdige bijnierschorshyperplasie. Dit is ook het 

geval bij ectopische ACTH- of CRH-productie. De ACTH-

onafhankelijke vormen worden juist gekenmerkt door 

een geremde ACTH-productie, met als gevolg atrofie van 

de zona fasciculata in de niet-aangedane bijnierschors.

Kernpunten

• De ziekte van Cushing (een ACTH-producerend hy-

pofyseadenoom) is de meest voorkomende oorzaak 

van een endogeen syndroom van Cushing.

• Andere oorzaken van een endogen syndroom van 

Cushing zijn bijniertumoren met autonome cor-

tisolproductie en tumoren met ectopische ACTH-

productie.

Symptomatologie
Alle symptomen van het syndroom van Cushing, met 

uitzondering van virilisatie, kunnen worden geïndu-

ceerd door toediening van exogene glucocorticoïden 

(tabel 19.21). Pathofysiologisch kunnen de symptomen 

van een glucocorticoïdexces dan ook worden vertaald in 

uitingen van eiwitdepletie (huid, spieren, skelet, bloed-

19.4.1   Functieproeven

Er zijn verschillende functieproeven van de hypofyse-

bijnieras beschikbaar.

 − De bepaling van cortisolconcentratie in bloed in de vroege 

ochtend (dat wil zeggen tussen 8.00 en 9.00 uur), zo 

nodig aangevuld met een ACTH-bepaling, is een maat 

voor de bijnierfunctie. Deze test toont een bijnierinsuf-

ficiëntie aan bij extreem lage waarden (< 0,1 μmol/l), 

terwijl hoge waarden (> 0,5 μmol/l) een bijnierinsuffi-

ciëntie uitsluiten. Bij de interpretatie van de uitslagen 

moet rekening worden gehouden met de effecten van 

het normale dag-nachtritme, de invloed van stress, 

leeftijd en veranderingen in eiwitbinding (o.a. hogere 

waarden bij het gebruik van de pil door een toegeno-

men eiwitbinding).

 − Daarnaast is de bepaling van de uitscheiding van vrij 

cortisol in de 24-uursurine een belangrijke test bij de 

screening op een syndroom van Cushing.

 − De bepaling van cortisol in speeksel wordt gebruikt bij de 

screening op een syndroom van Cushing. De cortisol-

concentratie in speeksel correleert met de vrije cortisol-

spiegels in plasma. Onder normale omstandigheden 

zal de speekselconcentratie van cortisol om 23.00 uur 

zeer laag zijn, in tegenstelling tot die bij alle vormen 

van het syndroom van Cushing, waarbij de nachtelijke 

dip in de cortisolspiegels en dus ook in speekselcortisol 

ontbreekt.

Naast onderzoek onder basale omstandigheden, vereist de 

bijnierschorsdiagnostiek vaak remmings- en stimulatietests. 

Bij lage cortisolspiegels kan door intraveneuze toediening 

van (synthetisch) ACTH de reactie van de bijnier op ACTH 

worden gemeten: onvoldoende stijging van cortisol op 

ACTH-toediening past bij een bijnierschorsinsufficiëntie. 

Bij de remmingstest wordt een synthetisch glucocorticoïd 

(dexamethason) toegediend om 23.00 uur ’s avonds. De 

volgende ochtend om 8.00 uur zal bij normale personen 

de plasmacortisolconcentratie onderdrukt zijn vanwege 

de terugkoppeling door dexamethason op de ACTH-pro-

ductie. Bij patiënten met alle vormen van een syndroom 

van Cushing is er onvoldoende remming van de plasma-

cortisolspiegels door dexamethason.

Bij verdenking op een secundaire bijnierinsufficiëntie 

kan de ACTH-productie door de hypofyse worden getest 

door toediening van CRH (corticotropin-releasing hormone 

uit de hypothalamus), of door hypoglykemie (na intra-

veneuze toediening van insuline). De integriteit van het 

hypofyse-bijniersysteem blijkt dan uit een voldoende stij-

ging van de ACTH-concentratie in het plasma en, mits de 

bijnierschors intact is, van de plasmacortisolconcentratie. 

De CRH-test kan dus gebruikt worden om zowel de hypo-

fyse als de bijnierschors te testen op de reservecapaciteit 

van respectievelijk ACTH en cortisol.
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Kernpunten

• Het bestaan van een syndroom van Cushing wordt 

vermoed op grond van gegevens verkregen bij an-

amnese en lichamelijk onderzoek.

• Het syndroom van Cushing heeft gevolgen op het 

functioneren van vele orgaansystemen.

Diagnose
De diagnostische analyse kent drie fasen (figuur 19.24). 

De screeningsfase bestaat uit de beoordeling van de onder-

drukking van plasmacortisol na toediening van 1 mg oraal 

dexamethason de avond tevoren. Daling van het plasma-

cortisol onder 50 nmol/l sluit een syndroom van Cushing 

vaten), remming van de aanmaak van andere hormonen 

(gonadotrofinen), antagonisme met andere hormonen 

(insuline (diabetes mellitus), groeihormoon (groeiver-

traging) en ADH (polyurie) bij mannen verminderde 

testosteronproductie (direct effect op testis), en suppressie 

van ontstekingsreacties. Veranderingen in het uiterlijk 

zijn gemakkelijk te herkennen (figuur 19.22 en 19.23). Het 

gelaat wordt bol en rood (vollemaansgezicht), er is een 

toegenomen vetafzetting op de romp, de extremiteiten 

blijven relatief graciel. Bij de meer uitgesproken beelden 

wordt een centrale plaats ingenomen door atrofie van 

huid en spieren, paarse striae aan romp en extremiteiten, 

slechte wondgenezing, onderhuidse bloedingen en osteo-

porose. Type 2-diabetes mellitus komt vaker voor. De pa-

tiënt heeft soms ernstige psychische klachten. Acne wordt 

veel gezien, evenals hirsutisme. De geslachtsfunctie raakt 

verstoord, met als gevolg oligomenorroe of impotentie. 

Ernstige virilisatieverschijnselen zijn vrijwel pathogno-

monisch voor een bijnierschorscarcinoom. De bloeddruk is 

vaak verhoogd. Er is een typisch bloedbeeld met granulo-

cytose, eosinopenie, lymfopenie en soms polycytemie. Er is 

een suppressie van ontstekingsreacties, waardoor ontste-

kingen, bijvoorbeeld pancreatitis, vrijwel symptoomloos 

kunnen verlopen. Aseptische botnecrose komt als compli-

catie vooral voor bij langdurig gebruik van exogene gluco-

corticosteroïden. Hypokaliëmische alkalose komt bij het 

spontane ziektebeeld alleen voor in zeer ernstige gevallen. 

Vooral in combinatie met hyperpigmentatie bestaat dan 

een ernstig vermoeden van een ectopische ACTH-produc-

tie. Hyperpigmentatie van huid en slijmvliezen als gevolg 

van sterk verhoogde ACTH-spiegels is ook een typisch 

onderdeel van het syndroom van Nelson, dat zich kan 

ontwikkelen na een (sub)totale adrenalectomie wegens de 

ziekte van Cushing. Naast het klassieke ziektebeeld van 

Cushing moet men bedacht zijn op minder uitgesproken 

gevallen met vrij stationaire, vaak incomplete symptoma-

tologie. Minimale veranderingen van het uiterlijk en ge-

remde lengtegroei bij kinderen zijn vaak de belangrijkste 

elementen van de vroege diagnostiek.

Tabel 19.20 Oorzaken van het syndroom van Cushing.

pathogenese opmerkingen voorkomen*

ACTH- 
afhankelijk

hypofysaire ACTH-bron
ectopische ACTH-productie
ectopische CRH-productie

ziekte van Cushing
kleincellig longcarcinoom, carcinoïd en andere tumoren
idem

80-85%
5-10%
0,1%

ACTH- 
onafhankelijk 

iatrogeen
bijnieradenoom
bijniercarcinoom

bilaterale micronodulaire hyperplasie
bilaterale macronodulaire hyperplasie 

farmacotherapie glucocorticoïden
vaak alleen cortisoloverproductie
vaak cortisol + androgeenexces (NB: 50% is non-functioneel)

soms door overexpressie van receptoren van GIP, vasopressine of bètarecep-
toren

frequent
5%
5%

zeldzaam
zeldzaam

pseudo-
Cushing 

chronisch alcoholisme
stress, depressie enzovoort

kan soortgelijk klinisch beeld geven
alleen pathochemie 

incidenteel
frequent

* Globale schatting van de relatieve frequentie. 
GIP: gastric-inhibiting peptide.

Tabel 19.21  Symptomen bij het syndroom van 
Cushing.

hypertensie vaak presenting symptom

lokale vetstapeling moonface
buffalo hump
verstreken fossa supraclavicularis
proptosis

glucose-intolerantie manifeste diabetes bij 10-15%

huidafwijkingen huidatrofie
blauwe plekken
striae
hyperpigmentatie (alleen bij ACTH-exces)

virilisatie uitgesproken bij bijniercarcinoom
matig bij hypofysaire Cushing

spierafwijkingen spieratrofie
spierzwakte (vooral proximaal) 

osteoporose soms pathologische (wervel)fracturen

hypokaliëmie als gevolg van zeer hoge productie van cortisol, 
meestal geen overproductie van aldosteron

psychische stoornissen onder andere depressie, maar ook psychose
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Figuur 19.22 Patiënt met de ziekte van Cushing (foto’s geplaatst met toestemming van de patiënt).

a. Vóór behandeling. b. Na behandeling.

Figuur 19.23 a. Moonface bij een patiënte met het syndroom van Cushing (foto geplaatst met toestemming van de patiënte). 

b. Striae bij een patiënt met het syndroom van Cushing.

A

A

B

B
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onder invloed van de intraveneuze dexamethasontest het 

plasmacortisol meer dan 190 nmol/l dalen, maar dat is niet 

vaak het geval bij ectopische ACTH-productie.

De derde fase van de diagnostiek bestaat uit radiologische 

beeldvorming. Bij de hypofysaire vorm zal het MRI-onder-

zoek bij 70% van de patiënten een adenoom aantonen. 

Wanneer het onderzoek geen duidelijke uitspraak toelaat, 

moet men een selectieve dubbelzijdige sampling van de 

sinus petrosus inferior uitvoeren, waarbij gelijktijdig uit 

beide sinus en uit een perifere vene plasmamonsters voor 

de ACTH-bepaling worden afgenomen, zowel vóór als na 

stimulatie met CRH. Een gradiënt centraal versus perifeer 

van meer dan twee voor, of meer dan drie na, CRH-toedie-

ning is bewijzend voor de ziekte van Cushing.

Kernpunten

• De diagnostiek van een syndroom van Cushing kent 

drie fasen: het vaststellen van pathologische cor-

tisoloverproductie, de differentiële biochemische 

diagnostiek van de oorzaak van de pathologische 

cortisoloverproductie en uiteindelijke de radiologi-

sche beeldvorming.

• Bij het vermoeden op het bestaan van de ziekte van 

Cushing zonder hypofysaire afwijkingen op een MRI 

dient een sinus-petrosuskatheterisatie te worden 

overwogen.

vrijwel altijd uit. Daarnaast wordt meestal de concentratie 

van cortisol in speeksel tussen 23.00 en 24.00 uur be-

paald. Speekselcortisol is een goede reflectie van de vrije 

cortisolconcentratie in plasma. Bij personen zonder een 

syndroom van Cushing is de speekselconcentratie rond 

middernacht zeer laag, maar niet verlaagd bij patiënten 

met een syndroom van Cushing. De derde test in de scree-

ningsfase bestaat uit het verzamelen van 24- uursurine 

om de 24-uursexcretie van vrij cortisol te bepalen. De 

24-uursexcretie van vrij cortisol is bij een patiënt met een 

syndroom van Cushing een maat voor de ernst van de 

aandoening. Bij gezonde personen is deze uitscheiding 

minder dan 200 nmol per 24 uur.

 De tweede fase van de diagnostiek van een patiënt met 

een syndroom van Cushing gaat in, nadat in de screenings-

fase is komen vast te staan dat er sprake is van pathologi-

sche overproductie van cortisol. De tweede, differentiaaldiag-

nostische fase bestaat in de eerste plaats uit de bepaling van 

de plasma-ACTH-concentratie. Indien de plasma-ACTH-

concentratie lager is dan 2,2 pmol/l, is er sprake van het 

ACTH-onafhankelijke syndroom van Cushing en zal men 

met een intraveneuze dexamethasonremmingstest (infusie 

1 mg/uur gedurende zeven uur) meestal geen daling van het 

plasmacortisol vinden. Is de plasma-ACTH-concentratie ho-

ger dan 6,7 pmol/l, dan is er sprake van het ACTH-afhanke-

lijke syndroom van Cushing en moet onderscheid worden 

gemaakt tussen de hypofysaire en de ectopische productie 

van ACTH. Bij de hypofysaire vorm (ziekte van Cushing) zal 

vermoeden van syndroom van Cushing

- 1 mg dexamethason overnight remmingstest

- 24-uursurine cortisol

- speekselcortisolconcentratie tussen 23.00 en 24.00 uur

plasmacortisol na dexamethason > 50 nmol/l
urinecortisol > 200 nmol/dag
speekselcortisol > 7,3 nmol/l

syndroom van Cushing aangetoond

plasmacortisol na dexamethason < 50 nmol/l
én urinecortisol < 200 nmol/dag
én speekselcortisol < 7,3 nmol/l

uitgesloten

ACTH-bepaling

> 6,7 pmol/l
ACTH-afhankelijk

< 2,2 pmol/l
niet ACTH-afhankelijk

CT bijnieren
7 mg i.v. dexamethasontest

CRH-test, MRI hypofyse
zo nodig sinus petrosis sampling

screening

differentiële diagnose

Figuur 19.24 Algoritme van de analyse bij een vermoeden van het syndroom van Cushing. In sommige gevallen kan de diagnostiek 

zeer moeilijk zijn omdat de testuitslagen elkaar tegenspreken. 

Merk op dat er ook bij (partiële) cortisolresistentie een verhoogde cortisolexcretie is, maar het klinische beeld is anders (zie paragraaf 

19.7.4).
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  Intermezzo 19.3 

Een patiënte met een bijnierschors-

carcinoom

Een 24-jarige patiënte presenteert zich met atypische 

buikpijn. De menstruatie, die daarvoor elke vier weken 

optrad, is sinds zeven maanden uitgebleven. Bij licha-

melijk onderzoek heeft zij een normaal uiterlijk, zon-

der tekenen van een syndroom van Cushing. Wel heeft 

zij opvallende haargroei op de bovenlip, de bakkebaar-

den, de benen en armen, alsmede tussen de borsten. 

De bloeddruk is 120/80 mmHg bij een polsfrequentie 

van 80 slagen/min regulair. Het onderzoek van de buik 

levert geen afwijkingen op. De genitalia externa zijn 

normaal en ook bij inwendig onderzoek worden geen 

afwijkingen gevoeld.

Bij laboratoriumonderzoek blijkt het plasmatesto-

steron tienmaal hoger te zijn dan de referentiewaarde 

voor vrouwen.

Op een CT-scan van de buik is een tumor in de 

linkerbijnier zichtbaar, met een diameter van 5 cm.

De patiënte ondergaat een adrenalectomie rechts. 

Pathologisch onderzoek maakt duidelijk dat het een 

bijnierschorscarcinoom betreft.

De diagnose is dus een testosteronproducerend 

bijnierschorscarcinoom. Postoperatief verdwijnen de 

verschijnselen van hirsutisme en treden weer spon-

taan menstruaties op.

Kernpunten

• Het vaststellen van de oorzaak van een syndroom 

van Cushing is van belang, omdat voor elke oorzaak 

een andere chirurgische therapie bestaat.

• De behandeling van een endogeen syndroom van 

Cushing is chirurgische verwijdering van de tumor 

die de ACTH (hypofyseadenoom of tumor elders 

met ectopische ACTH-productie) of cortisolproduc-

tie (bijniertumor of hyperplasie) veroorzaakt.

Casuïstiek 

• Een meisje met het syndroom van Cushing door 

primaire gepigmenteerde nodulaire adrenocorticale 

ziekte

19.4.3   Primair hyperaldosteronisme

Het belangrijkste mineralocorticoïd is aldosteron, dat van 

belang is voor de regulatie van de kaliumhuishouding 

(zie paragraaf 12.2) en via het renine-angiotensinesysteem 

voor de bloeddruk- en volumeregulatie (zie paragraaf 

13.3). Een renineafhankelijke hypersecretie van aldoste-

ron, zoals bij diverse vormen van hypertensie kan voor-

Therapie
Het doel van de behandeling van een endogeen syndroom 

van Cushing is het normaliseren van de cortisolproductie 

door chirurgische verwijdering van het zieke weefsel. Bij de 

ziekte van Cushing is transsfenoïdale adenomectomie de eer-

ste keus. Wanneer het adenoom bij lokaliserend onderzoek is 

aangetoond, lukt het vaak de ziekte door deze neurochirur-

gische operatie te genezen. Wel moet de patiënt gedurende 

enkele maanden (soms langer) hydrocortisonsubstitutie ge-

bruiken omdat de CRH- en ACTH-productie nog onderdrukt 

zijn, een situatie die vergelijkbaar is met die welke optreedt 

na langdurig exogeen corticosteroïdgebruik. In gevallen 

waarin het adenoom preoperatief niet zichtbaar was, lukt het 

soms deze door zorgvuldige chirurgische exploratie alsnog 

te ontdekken en te verwijderen. Indien dat niet lukt, valt 

een (hemi)hypofysectomie te overwegen, waarbij de leeftijd 

van de patiënt en de ernst van de ziekte medebepalend zijn 

voor het te voeren beleid. Indien de ziekte postoperatief niet 

of onvoldoende in remissie is gekomen, moet radiotherapie 

worden gegeven, die echter slechts op termijn effect heeft. 

In de tussenliggende fase kan de cortisolproductie geremd 

worden met ketoconazol of metyrapon.

Ectopische ACTH-productie wordt zelden veroorzaakt 

door een klein en langzaam groeiend carcinoïd, dat curatief 

verwijderd kan worden. In andere gevallen is alleen symp-

tomatische therapie mogelijk, hetzij door remming van de 

ACTH-productie door somatostatineanalogen in hoge dosis, 

of door medicamenteuze remming van de cortisolproductie. 

Indien deze behandeling niet leidt tot normalisering van het 

hypercortisolisme, moet een bilaterale adrenalectomie wor-

den uitgevoerd. Theoretisch zou men deze patiëntengroep 

ook kunnen behandelen met selectieve cortisolreceptoran-

tagonisten. Deze middelen zijn op dit moment nog niet 

voorhanden. De progesteronantagonist mifepriston heeft in 

zekere mate een cortisolantagonistisch effect.

Het unilaterale cortisolproducerend bijnieradenoom 

wordt behandeld met adrenalectomie. De cortisolproductie 

van de andere bijnier is onderdrukt en substitutietherapie 

is met hydrocortison dan ook postoperatief aangewezen. 

Meestal lukt het wel de substitutie na een halfjaar tot een jaar 

af te bouwen en daarna te staken. Dubbelzijdige primaire 

bijnierhyperplasie wordt behandeld met bilaterale bijnierex-

tirpatie, gevolgd door substitutie met cortisol en het minera-

locorticosteroïd fludrocortison. Een bijniercarcinoom moet 

chirurgisch worden verwijderd, evenals eventueel zichtbare 

metastasen. Vaak is nabehandeling met mitotane (ortho-

para-DDD) nodig, soms aangevuld met chemotherapie. Deze 

behandeling vraagt specifieke deskundigheid.

Het ontstaan van het syndroom van Cushing onder 

invloed van exogene steroïden is vaak onvermijdelijk, 

maar wanneer de onderliggende ziekte het mogelijk 

maakt, moet de dosering worden verminderd en moet 

worden overgegaan op een tweedaagse dosering. Indien 

de medicatie gestaakt zou moeten worden, moet de dose-

ring geleidelijk worden afgebouwd onder controle van de 

stimuleerbaarheid van de bijnier.
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labioscrotale fusie, met soms zelfs een urethrale fallus. 

Daardoor kan grote twijfel bestaan over het werkelijke 

geslacht van de pasgeborene. De gonaden zijn evenwel 

niet uitwendig voelbaar, er is een normale ontwikke-

ling van de müller-elementen (tubae en uterus) en een 

normale regressie van het wolff-apparaat. De meer 

algemene uitingen van virilisatie betreffen acne, hir-

sutisme, stemveranderingen, toegenomen lengtegroei 

en spierontwikkeling, alsmede op latere leeftijd mam-

mahypoplasie en mannelijke, pariëtale kaalheid. Bij 

jongens komt men een (geïsoleerd) androgeenexces 

meestal pas op het spoor door het vroegtijdig voorko-

men van puberteitsverschijnselen, zonder begeleidende 

testisgroei (pseudopubertas praecox).

Door enzymdefecten (zie figuur 19.21) in de syntheseke-

ten van cortisol is de productie van cortisol in relatief of 

absoluut opzicht onvoldoende. Doordat dientengevolge 

de ACTH-afgifte verhoogd is, wordt de bijnierschors sterk 

gestimuleerd tot vorming van steroïdprecursors, waarvan 

sommige een androgene werking hebben. Er ontstaat een 

dubbelzijdige vergroting van de bijnieren (congenitale 

bijnierschorshyperplasie). Bij het veruit meest voorko-

mende defect, het 21-hydroxylaseblok, staat virilisatie op de 

voorgrond. Aanvankelijk groeien de kinderen snel, maar 

door het vroegtijdig sluiten van de epifysairschijven is 

de uiteindelijk bereikte lengte te gering. Door een ver-

minderde vorming van mineralocorticoïden kan ook het 

zoutsparende vermogen onvoldoende zijn, vooral onder 

omstandigheden van te geringe zoutopname of verhoogd 

verlies bij diarree.

Therapie Opheffing van het enzymdefect is niet moge-

lijk. Door een juiste toediening van glucocorticoïden 

wordt het hypothalamus-hypofysesysteem geremd 

en stopt de overmatige androgeenproductie. Het is 

belangrijk eveneens mineralocorticoïden voor te schrij-

ven (ook wanneer er geen uitgesproken renaal natri-

umverlies is), omdat daardoor een betere instelling kan 

worden bereikt.

Kernpunten

• Overmatige androgeenproductie door enzymstoor-

nissen in de bijnieren kan aanleiding geven tot 

virilisatie bij pasgeboren meisjes: het adrenogeni-

taal syndroom.

• Bij jongens komt dit syndroom soms pas tot uiting 

als pubertas praecox.

• Bij het adrenogenitaal syndroom is er sprake van 

een dubbelzijdige bijnierhyperplasie doordat de 

ACTH-spiegels verhoogd zijn ten gevolge van ver-

minderde cortisolproductie.

• De behandeling van de congenitale vorm van het 

adrenogenitale syndroom bestaat uit substitutie 

van mineralocorticoïden en glucocorticoïden.

komen, wordt secundair hyperaldosteronisme genoemd. 

Het ziektebeeld dat berust op een renineonafhankelijk 

aldosteronexces wordt primair hyperaldosteronisme 

genoemd (zie ook paragraaf 13.5.3).

Primair hyperaldosteronisme (syndroom van Conn) kan 

worden veroorzaakt door een adenoom van de bijnier-

schors (ziekte van Conn in ergere zin), (micronodulaire) 

bijnierschorshyperplasie met verhoogde aldosteronpro-

ductie, of een bijniercarcinoom (zie ook paragraaf 12.2 en 

13.5). Het syndroom van Conn uit zich door hypertensie, 

soms gepaard gaand met spierzwakte, hypokaliëmie en 

hyporeninisme. Het adenoom is soms te klein om te kun-

nen worden aangetoond met MRI of CT. In die gevallen is 

een selectieve bilaterale sampling via de bijniervenen van 

aldosteron aangewezen om de locatie van de aldosteron 

met zekerheid op te sporen. De therapie bestaat uit ope-

ratie (bij een unilaterale oorzaak) of toediening van een 

aldosteronantagonist (spironolacton) indien geen zeker-

heid bestaat over de aanwezigheid van een adenoom.

Kernpunten

• Primair hyperaldosteronisme wordt gekarakteri-

seerd door verhoogde aldosteronspiegels met on-

derdrukte renineactiviteit.

• Primair hyperaldosteronisme gaat soms gepaard 

met hypokaliëmie.

• Er zijn verschillende oorzaken van primair hyperal-

dosteronisme: bijnieradenoom, (micro)nodulaire 

bijnierschorshyperplasie of bijniercarcinoom.

• De behandeling van primair hyperaldosteronisme is 

adrenalectomie of toediening van een aldosteron-

antagonist.

Casuïstiek 

• Aldosteronbepaling in bijniervenen voor het vast-

stellen van enkel- of dubbelzijdige aldosteronover-

productie bij patiënten met primair hyperaldoste-

ronisme

19.4.4   Adrenogenitaal syndroom

Het klinische beeld dat wordt veroorzaakt door een 

androgeenexces veroorzaakt door enzymstoornissen in 

de bijnier wordt adrenogenitaal syndroom genoemd. 

Naast virilisatie vindt men afwijkingen van de externe 

genitaliën, die bepaald worden door het genetische 

geslacht en door het tijdstip waarop het androgeenex-

ces is ontstaan. Bij postnatale vormen blijven deze ver-

anderingen beperkt tot clitorishypertrofie. Naarmate 

de aandoening eerder in de embryonale ontwikkeling 

begint, ziet men bij meisjes een in ernst toenemende 
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toestand. De aanleiding tot een crise is vaak een trauma, 

een infectie of een niet-adequate medicatie met glucocor-

ticoïden en mineralocorticoïden (braken!).

 Het klinische beeld is vaak al doorslaggevend voor het 

stellen van de diagnose. Veranderingen van het mineralen-

spectrum in het bloed, zoals hyponatriëmie, hyperkalië-

mie en hypercalciëmie, komen slechts bij een deel van de 

patiënten voor. Orthostatische hypotensie is een belang-

rijk symptoom van primaire bijnierschorsinsufficiëntie. 

Onder stressvolle omstandigheden kan dit leiden tot een 

levensbedreigende hypotensieve crise. De gevoeligheid 

voor insuline is verhoogd, maar spontane hypoglykemie 

ontstaat slechts na verminderde voedselopname. De 

diagnose wordt bevestigd door een verlaagd cortisol- en 

aldosterongehalte van het serum en een sterk verhoogd 

ACTH. Voor de therapie is het van belang te weten dat een 

cortisoltekort (mogelijk via overgevoeligheid voor ADH) 

bij vochttoediening gemakkelijk aanleiding geeft tot 

overhydratie. De aanwezigheid van bijnierantilichamen is 

bewijzend voor een auto-immuunadrenalitis.

Therapie In acute gevallen moet direct na het afnemen van 

bloed voor de diagnostiek met de behandeling worden 

begonnen, nog voordat de laboratoriumuitslagen bekend 

zijn. Intraveneuze toediening van hydrocortison en glu-

cose- en fysiologische zoutoplossingen is noodzakelijk. 

Als eerste dosis kan 100 mg hydrocortison of 25 mg van 

een oplosbare prednisolonverbinding in een infuus van 

fysiologisch zout worden gegeven. Het toedienen van 

cortisonacetaat per i.m.- of s.c.-injectie is in acute gevallen 

onjuist, omdat dit pas na uren effect sorteert. Bij infectie 

of bij een vermoeden van infectie moet antibiotische the-

rapie worden gegeven.

Chronische bijnierschorsinsufficiëntie wordt behandeld 

met orale glucocorticoïden, bijvoorbeeld onveresterd 

hydrocortison, 10 mg in de ochtend, 5 mg om 12.00 uur 

Casuïstiek 

• Het adrenogenitaal syndroom en het CYP21A2-gen

19.4.5   Bijnierschorsinsuff iciëntie

Primaire bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van 
Addison)
Deze insufficiëntie ontstaat pas na dubbelzijdige, vrijwel 

totale destructie van de bijnierschors. De oorzaken zijn ver-

meld in tabel 19.22. De meest frequente oorzaak van primai-

re bijnierschorsinsufficiëntie is een auto-immuunadrenali-

tis, al dan niet in combinatie met andere orgaanspecifieke 

auto-immuunverschijnselen (zie paragraaf 19.9). Tubercu-

lose was in West-Europa lange tijd de meer frequent voor-

komende oorzaak. Bij aids komt adrenalitis door cytomega-

lovirusinfectie veelvuldig voor, maar dit leidt zelden tot een 

klinisch manifeste ziekte van Addison.

 De symptomen zijn een gevolg van zowel (sterk) vermin-

derde glucocorticoïden als mineralocorticoïden (tabel 

19.23). Dit leidt tot moeheid en algemene zwakte. Hyper-

pigmentatie van de huid, in slijmvliezen en littekens, is 

vaak een opvallend symptoom. Dit verschijnsel berust op 

de MSH-achtige werking van ACTH en van alfa-MSH zelf. 

Vooral de hyperpigmentatie van het gelaat, de handlijnen 

en de gingiva zijn – althans bij blanke personen – direct 

opvallend (figuur 19.25). Bij vrouwen is de oksel- en pubis-

beharing verminderd. Vaak zijn er gastro-intestinale pijn-

klachten met anorexie, misselijkheid, braken en zouthon-

ger; het lichaamsgewicht neemt aanzienlijk af. De bloed-

druk is verlaagd, met duidelijke orthostase en tachycardie 

ten gevolge van uitdroging en een afgenomen reactie op 

het bloeddrukverhogende effect van catecholaminen. Het 

merendeel van deze verschijnselen berust op een tekort 

aan glucocorticoïden. Bij een acute verergering van het 

beeld (addison-crise) speelt ook het mineralocorticoïdtekort 

een rol en kan een hypovolemische shock ontstaan. Een 

addison-crise is zonder therapie een levensbedreigende 

Tabel 19.22  Oorzaken van primaire bijnier-
schorsinsufficiëntie (ziekte van Addison).

auto-immuun-
adrenalitis 

geïsoleerd of als onderdeel van een polyglandulair 
auto-immuunsyndroom

infectieuze 
 adrenalitis

onder andere tuberculose, histoplasmose, syfilis, 
infectie en aids

maligniteit onder andere metastasen van long- en mamma-
carcinoom

hemorragisch 
infarct

onder andere toxische shock en antistolling

geneesmiddelen onder andere ketoconazol, rifampicine, fenytoïne, 
suramine, etomidaat

diversen adrenoleukodystrofie, familiaire glucocorticoïddefi-
ciëntie (en -resistentie?)

Tabel 19.23  Frequentie van klachten en 
verschijnselen bij de ziekte van Addison.

klachten frequentie
(%)

verschijnselen frequentie
(%)

vermoeidheid 100 vermagering 100

anorexie 100 hyperpigmentatie 94

misselijkheid 86 hypotensie 90

(neiging tot) braken 75 hyponatriëmie* 88

obstipatie 33 hyperkaliëmie* 64

diarree 16 vitiligo** 10-20

duizeligheid 12 eosinofilie 17

spier/gewrichtspijn 6-13 hypercalciëmie 6

* Vooral afhankelijk van het stadium bij presentatie. 
** Als uiting van polyglandulaire auto-immuniteit.
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Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie (ACTH-
deficiëntie)
ACTH-deficiëntie kan voorkomen als onderdeel van een 

meer omvattende hypofyse-uitval of als een geïsoleerd 

verschijnsel, bijvoorbeeld na onttrekking van exogene 

glucocorticoïden.

Biochemisch wordt een secundaire bijnierschorsinsuffi-

ciëntie gekenmerkt door lage plasmacortisol- en ACTH-ge-

haltes, die onvoldoende gestimuleerd kunnen worden door 

CRH of door met insuline geïnduceerde hypoglykemie. 

Alhoewel de secretie en de regulatie van aldosteron meestal 

ongestoord zijn (intact renine-angiotensinesysteem), kan 

hyponatriëmie ontstaan door waterretentie (op basis van 

SIADH). Als therapie is, in tegenstelling tot bij de ziekte 

van Addison, alleen substitutie met glucocorticoïden 

vereist. De functie van de zona glomerulosa van de bijnier-

schors is in principe normaal bij ACTH-deficiëntie.

Kernpunten

• Hypofysaire ziekten kunnen gepaard gaan met een 

secundaire bijnierinsufficiëntie.

• De behandeling van een secundaire bijnierinsuf-

ficiëntie bestaat uit toediening van hydrocortison. 

Fluorohydrocortisonacetaat is niet geïndiceerd, 

omdat de aldosteronproductie in de bijnieren bij 

ACTH-deficiëntie in principe normaal is.

en 5 mg om 18.00 uur, gecombineerd met een minera-

locorticoïd, bijvoorbeeld dagelijks 0,1-0,2 mg 9-alfa-

fluorohydrocortisonacetaat. Het verdient aanbeveling de 

dosis individueel aan te passen. Cortisonacetaat en vooral 

hydrocortisonacetaat worden vaak sterk wisselend c.q. 

zeer slecht geresorbeerd en komen derhalve minder in 

aanmerking. Bij koorts, fracturen, operaties enzovoort, 

moet hydrocortison minstens worden verdubbeld en zo 

nodig parenteraal worden toegediend. De patiënt moet 

een zogenoemde cortisonkaart bij zich dragen, waarop 

indicatie en dosering vermeld staan. Dit geldt ook voor 

patiënten die worden behandeld met glucocorticoïden in 

suprafysiologische doses.

Kernpunten

• Het ontbreken van cortisol in het lichaam leidt 

onbehandeld tot de dood.

• De diagnose van een primaire bijnierinsufficiëntie 

kan moeilijk zijn door aspecifieke symptomen.

• Een addison-crise is een levensgevaarlijke compli-

catie van een bijnierinsufficiëntie en dient direct 

behandeld te worden.

• Een primaire bijnierinsufficiëntie wordt behandeld 

met een combinatie van fluorohydrocortisonace-

taat en hydrocortison, omdat zowel de productie 

van mineralocorticoïden als van glucocorticoïden is 

verminderd.

Figuur 19.25 a. Patiënte met de ziekte van Addison 

(foto geplaatst met toestemming van de patiënte).  

b. Gingiva-hyperpigmentatie bij de ziekte van Addison.A

B
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huid worden vaak glucocorticoïden gebruikt, die weinig 

geresorbeerd en ter plekke afgebroken worden. Gluco-

corticoïden kunnen echter in aanzienlijke mate door de 

beschadigde huid worden opgenomen, zeker onder af-

dekkende verbanden.

 De hoeveelheid glucocorticoïden en de wijze waarop ze 

worden toegediend, zijn afhankelijk van de afwijking. Wan-

neer de gegeven dosis de dagelijkse productie aan glucocor-

ticoïden overtreft, wordt al na enkele weken de eigen gluco-

corticoïdproductie onderdrukt door feedbackremming van 

corticosteroïden op de hypothalamus-hypofyse-bijnieras. 

Vaak wordt daarom ’s morgens vroeg een niet al te hoge 

dosis corticoïden in één dosis gegeven, zodat de cortisolse-

cretiepiek van de volgende ochtend het minst onderdrukt 

wordt. Ook wordt soms om de dag de dubbele dosis gege-

ven. De kans een syndroom van Cushing te ontwikkelen 

en de hypofyse-bijnieras te onderdrukken zou kleiner 

zijn, omdat deze slechts om de dag wordt onderdrukt. Na 

kortdurende hoge doses blijkt de bijnier zich weer snel te 

kunnen herstellen. Bij chronisch corticoïdegebruik (> 25 mg 

equivalent aan hydrocortison) kan zich een syndroom van 

Cushing ontwikkelen, bij hoge doses al binnen een maand. 

Bij lagere doses kunnen toch diabetes mellitus, osteoporose, 

versterkte vatbaarheid voor infectie, slechte wondgenezing 

en gewichtstoename voorkomen. Gesteld kan worden dat 

bij iemand die langer dan drie weken > 7,5 mg prednison 

per dag heeft gebruikt, al een onderdrukking van de hypo-

thalamus-hypofyse-bijnieras is ontstaan.

Bijzondere aandacht verdient het staken van de steroïd-

therapie na langdurige toediening. Daarbij kunnen zich 

verschijnselen voordoen die passen bij een steroïdgebrek: 

anorexie, gewichtsverlies, pijn in gewrichten en spieren, 

bloeddrukdaling en lethargie. Deze verschijnselen zijn in 

Geïsoleerde aldosterondeficiëntie
Een tekort aan mineralocorticoïden veroorzaakt zout-

verlies (en dehydratie) en hyperkaliëmie. Dit beeld komt 

voor bij diabetes mellitus door reninetekort, maar ook bij 

zeldzame vormen van congenitale bijnierhyperplasie, als 

geïsoleerd defect van het enzym aldosteronsynthetase en 

bij resistentie tegen aldosteron. De behandeling hangt af 

van het onderliggende lijden. Bij een absoluut tekort aan 

aldosteron is substitutie met 9-alfa-fluorohydrocortisona-

cetaat geïndiceerd (0,5-0,2 mg/dag).

Casuïstiek 

• Een sterk gebruinde vrouw

• Een oude man met hyponatriëmie

• Addison-crisis bij patiënten bekend wegens bij-

nierschorsinsufficiëntie: het belang van vroegtijdig 

ingrijpen

• Relatieve bijnierschorsinsufficiëntie bij sepsis, 

gediagnosticeerd en behandeld door hydrocorti-

sonsuppletie

• Irreversibel coma na hypoglykemie bij het syn-

droom van Sheehan met bijnierschorsinsufficiëntie

19.4.6   Therapie met corticosteroïden

Glucocorticoïden worden bij veel ziektebeelden als 

geneesmiddel gebruikt. Meestal wordt prednison of 

prednisolon voorgeschreven. In tabel 19.24 wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de glucocorticoïde en mine-

ralocorticoïde activiteit van de verschillende synthetische 

corticoïden. Voor aandoeningen van de luchtwegen en de 

Tabel 19.24 Biologische activiteit van corticosteroïden vergeleken op gewichtsbasis.

preparaat werking gluco -
corticoïd

mineralocorticoïd preparaten
tabletten

injecties

cortisol (hydrocortison) 1 1 20 mg 100 mg/ml 

cortison (cortisonacetaat) 0,5-0,8* 0,5-0,8 5, 25 mg –

prednison 4 0,7 5 mg –

prednisolon (Di-Adreson-F) 4 0,7 5 mg 25 mg/ml

methylprednison 5 0,1 – 40 mg/ml

triamcinolon 5 0,1 2, 4, 8 mg 10, 40 mg/ml

dexamethason 40 0,5 0,5, 1,5 mg 4, 20 mg/ml

fludrocortison 10 125 1/16, 0,1 mg –

desoxycorticosteronacetaat (DOCA) 0,1 10 – –

aldosteron 0,1 400 – –

* De resorptie is individueel sterk verschillend.
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verhoogd, maar ook tussen de aanvallen is er meestal een 

hypertensie. Een aanval kan bij een tot dat moment niet 

bekend feochromocytoom ook worden geluxeerd door een 

operatie, bevalling of een trauma. Omdat deze aanvallen 

levensgevaarlijk kunnen zijn (feochromocytoom-crise) en tot 

de dood kunnen leiden door ritmestoornissen, extreme 

hypertensie met uiteindelijk een circulatoire collaps, is het 

van het allergrootste belang de diagnose feochromocytoom 

niet te missen en een optimale behandeling in te stellen. Bij 

feochromocytomen, die vooral adrenaline produceren, kan 

hypotensie op de voorgrond staan.

Bij 90% van de patiënten met een feochromocytoom is 

sprake van een bijniermergtumor. Extra-adrenale tumo-

ren zijn meestal para-aortaal gelokaliseerd, maar kunnen 

ook in de blaaswand of in het pericard voorkomen. Tien 

procent van de feochromocytomen is maligne, hetgeen 

blijkt uit de aanwezigheid van metastasen. Feochromo-

cytomen komen in circa 25% van de gevallen voor als 

onderdeel van een erfelijk familiair syndroom, vooral als 

er sprake is van dubbelzijdige feochromocytomen. Dit 

wordt onder meer gezien bij het MEN-2a- en het MEN-

2b-syndroom, het syndroom van Von Hippel-Lindau, bij 

neurofibromatose en bij familiaire glomustumoren door 

mutaties in de mitochondriale enzymen succinaatdehy-

drogenase B en C (SDHB en SDHC).

De diagnose feochromocytoom wordt gesteld op basis 

van een verhoogde 24-uursurine-excretie van (nor)adre-

naline, VMA (vanillylamandelzuur) en (nor)metanefrinen, 

metabolieten van (nor)adrenaline. Pas als de biochemische 

analyse is afgerond en de diagnose biochemisch is vastge-

steld, moet de afwijking gelokaliseerd worden. Hiervoor is 

MRI van de bijnieren (T
2
-gewogen opnamen) het aangewe-

zen onderzoek. In een enkel geval zal MIBG-scintigrafie no-

dig zijn om (een) extra-adrenale lokalisatie(s) op te sporen.

De therapie is operatief na adequate preoperatieve alfa-

blokkade en eventuele aanvullende bètablokkade bij per-

sisterende tachycardie. Voor alfablokkade werd voorheen 

meestal fenoxybenzamine gebruikt, maar tegenwoordig 

vaker doxazosine. De bètablokkade mag pas worden ge-

start nadat adequate alfablokkade is verkregen. Indien 

namelijk gestart wordt met bètablokkade, kan de hyper-

tensie verergeren door de voortgaande alfastimulatie.

Kernpunten

• Een feochromocytoom is een levensgevaarlijke 

hormoonproducerende tumor van het bijniermerg.

• Karakteristieke verschijnselen van een feochromo-

cytoom zijn aanvallen van hoofdpijn, hartkloppin-

gen, zweten en bleekheid.

• De diagnose wordt biochemisch gesteld op basis 

van een verhoogde secretie van catecholaminen in 

plasma of 24-uursurine.

• Een feochromocytoom moet chirurgisch worden 

verwijderd, nadat adequate blokkering met alfa-

blokkers en bètablokkers is verkregen.

feite te duiden als onttrekkingsverschijnselen. Langdurig 

gebruik van een overmaat aan steroïden onderdrukt ook 

de ACTH-productie. Meestal wordt de ACTH-productie 

weer gestimuleerd als de glucocorticoïden worden ont-

trokken. Ook de bijnierschors zal weer geleidelijk op gang 

komen, maar dit laatste proces kan lange tijd (zes à negen 

maanden) in beslag nemen. In het algemeen geldt dat als 

een patiënt lange tijd met glucocorticoïden behandeld 

is, men wat betreft de bijnierfunctie de medicatie vrij 

snel kan terugbrengen tot een prednisondosis van 7,5 

mg per dag. Daarna moet men de dosis echter geleidelijk 

verminderen, afhankelijk van de tijdsduur dat de patiënt 

glucocorticoïden heeft gebruikt, bijvoorbeeld 2,5 mg 

prednison per twee à drie weken. Door bepaling van de 

plasmacortisolwaarde in de ochtend, eventueel aangevuld 

met een ACTH-test (zie boven), 24 uur nadat men de laat-

ste steroïddosis heeft gegeven, kan worden vastgesteld 

of de bijnier weer voldoende functioneert. Bij patiënten 

die jarenlang steroïden hebben gebruikt, herstelt de bij-

nierfunctie zich soms helemaal niet meer en is blijvende 

bijniersubstitutie met hydrocortison noodzakelijk. Wees 

ook alert op het gebruik van alternatieve geneesmidde-

len of onbekende kruidenmengsels uit vreemde landen, 

waarbij toevoeging van prednison niet zeldzaam is.

Kernpunten

• Er zijn vele verschillende glucocorticoïde medicij-

nen beschikbaar die sterk verschillende gluco- en 

mineralocorticoïde effecten hebben.

• Voor de behandeling van bijnierinsufficiëntie met 

glucocorticoïden is een dagelijkse fysiologische 

dosis hydrocortison van 20 mg, verdeeld over twee 

tot drie doses, voldoende.

19.5  Aandoeningen van het bijniermerg

Het bijniermerg (zie ook paragraaf 13.5) produceert evenals 

het autonome zenuwstelsel, waarvan het afstamt, adrena-

line en noradrenaline. Verwijdering van het bijniermerg 

leidt niet tot duidelijke ziekteverschijnselen. Geheel an-

ders is dat bij een verhoogde productie van adrenaline en 

noradrenaline door een tumor van de chroomaffiene cellen 

van het bijniermerg (feochromocytoom). De symptomen bij 

een feochromocytoom ontstaan door overmatige secretie 

van noradrenaline en adrenaline in de bloedbaan. Wan-

neer dit plotseling gebeurt, bijvoorbeeld door een hou-

dingsverandering, veroorzaakt dit bij de meeste patiënten 

symptomen die aanvalsgewijs optreden. Een typische 

aanval wordt gekenmerkt door de trias hoofdpijn, (exces-

sief) transpireren en palpitaties. Vaak gaat de aanval ook 

gepaard met angst of nervositeit, soms met pijn op de borst 

of in de buik, misselijkheid of braken, tremor en bleek 

worden. Vooral tijdens een aanval is de bloeddruk (sterk) 



19

810  Interne geneeskunde

De figuren 19.26 en 19.27 geven de gemiddelde correlaties 

aan tussen deze rijpingskenmerken en de groeicurve.

19.6.2   Afwijkingen in de puberteit

Vroege puberteit (pubertas praecox vera) Arbitrair wordt 

over pubertas praecox gesproken indien puberteitsver-

schijnselen zichtbaar worden vóór het negende levensjaar. 

Gaat deze vroegtijdige ontwikkeling gepaard met (voor de 

leeftijd) verhoogde plasmawaarden voor LH en FSH, dan 

spreekt men van pubertas praecox vera. Bij jongens berust 

dit frequenter op een organisch proces dan bij meisjes. Als 

oorzaken kunnen worden genoemd: diverse intracraniële 

laesies (tumoren, infecties), fibreuze dysplasie (syndroom 

van McCune-Albright) en HCG-producerende tumoren 

(ovarium, testis, bijnier, hepatoom). Bij meisjes blijkt in 

80% van de gevallen pubertas praecox idiopathisch te zijn.

Pseudopubertas praecox Deze stoornis berust op over-

productie van geslachtshormonen door tumoren van 

gonaden of bijnier, zonder gonadotrope stimulatie van 

de gonaden. Men ziet vervroegde secundaire geslachts-

ontwikkeling zonder testisgroei bij jongens en zonder 

ovulaties bij meisjes. Bij jongens kan ook congenitale 

bijnierschorshyperplasie de oorzaak zijn.

Late puberteit Zoals reeds werd opgemerkt, hoeft het laat 

beginnen van de puberteit niet noodzakelijk pathologisch 

te zijn. Wanneer de puberteit op het vijftiende jaar nog 

niet is begonnen, moet een onderzoek naar de oorzaak 

worden ingesteld. Het onderscheid tussen een late en 

uitblijvende puberteit kan echter heel moeilijk zijn. Om 

psychologische redenen is soms substitutie met geslachts-

hormonen geïndiceerd. Dit zal over het algemeen een 

eventuele latere rijping niet belemmeren.

Kernpunten

• Er is een relatief grote variatie in de leeftijd van het 

begin van de normale puberteit.

• Pubertas praecox vera gaat gepaard met verhoogde 

waarden van LH en FSH.

• Pseudopubertas praecox wordt veroorzaakt door 

overproductie van geslachtshormonen door tumo-

ren zonder LH- en FSH-stimulatie.

• Het onderscheid tussen een late en een patholo-

gisch vertraagde puberteit kan heel moeilijk zijn.

Casuïstiek 

• Een 7-jarige jongen met snelle groei en pubisbeharing

• Wanneer zijn lange kinderen te lang?

19.6  Lengtegroei en puberteit

19.6.1   Normale puberteit

De normale puberteit begint bij meisjes omstreeks het 

elfde, bij jongens omstreeks het twaalfde jaar en duurt on-

geveer vier jaar. Er is echter een grote variabiliteit in deze 

timing van de puberteit. Het kan zeker als normaal wor-

den beschouwd als de puberteit tussen het negende en vijf-

tiende jaar begint. De factoren die de puberteitsontwik-

keling in gang zetten, zijn nog onvoldoende bekend. Van 

belang is in ieder geval een verandering in de ‘setpoint’ 

van de negatieve terugkoppeling van geslachtshormonen 

op de synthese en de afgifte van gonadotrope hormonen, 

waardoor deze op een hoger niveau komt te liggen. Deze 

verandering wordt wel aangeduid als rijping van de hypo-

thalamus. Mogelijk speelt daarbij ook een gewijzigde an-

drogeenproductie in de bijnier een rol. De daardoor soms 

vroeg in gang gezette ontwikkeling van pubishaar, de 

pubarche, wordt in dat verband wel adrenarche genoemd.

In de puberteit is er een toename van de groeisnelheid, 

die puberteitsgroeispurt wordt genoemd. De piek van deze 

groeispurt valt bij meisjes omstreeks het twaalfde jaar, bij 

jongens omstreeks het veertiende jaar. De groeisnelheid 

is dan ongeveer tweemaal zo groot als tijdens de kinder-

leeftijd. Vanaf het vierde jaar tot het begin van de groei-

spurt is de groeisnelheid bij jongens en meisjes gelijk en 

constant (omstreeks 5 à 6 cm per jaar). Onder invloed van 

de puberteit komt een rijping van het skelet tot stand. De 

epifysairschijven, van waaruit de lengtegroei plaatsvindt, 

sluiten zich, waardoor na de groeispurt de lengtegroei tot 

stilstand komt. De mate van rijping van het skelet kan aan 

de hand van röntgenfoto’s van de hand worden uitgedrukt 

in een ‘skeletleeftijd’. Op basis van de skeletleeftijd kan 

met behulp van tabellen een schatting worden gemaakt 

van de uiteindelijke volwassen lengte (PAH: predicted adult 

height). Er is een redelijk goede correlatie tussen de skelet-

leeftijd en het ontwikkelingsstadium van de geslachtsken-

merken in de puberteit. De menarche bij meisjes valt na de 

piek van de groeispurt, bij een skeletleeftijd van omstreeks 

13,5 jaar, thans overeenkomend met een chronologische 

leeftijd van 13-13,5 jaar. Op dat moment is er gemiddeld 

nog een groei te verwachten van circa 3% van de inmiddels 

bereikte lengte, dat wil zeggen bij lange meisjes ongeveer 

5-7 cm. Bij een verwachte grote volwassen lichaamslengte 

kan de groei worden geremd, bij meisjes door toediening 

van oestrogenen en bij jongens met androgenen. Daardoor 

wordt ook de skeletrijping versneld, zodat de groeiperiode 

wordt bekort. Het beste moment om een dergelijke thera-

pie te beginnen ligt bij meisjes over het algemeen tussen 12 

en 13 jaar, bij jongens tussen 13 en 14 jaar. De ontwikkeling 

van de geslachtskenmerken in de puberteit kan aan de 

hand van standaardvoorbeelden (volgens Tanner) worden 

vastgelegd in een score; bij meisjes voor het pubishaar en 

mammaontwikkeling, bij jongens voor pubishaar, ontwik-

keling van genitaliën en testisvolume.
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Figuur 19.26 Lengte, gewicht en rijpingskenmerken 1-21 jaar, jongens (Nederland 1997).
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Figuur 19.27 Lengte, gewicht en rijpingskenmerken 1-21 jaar, meisjes (Nederland 1997).
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19.7.1   Afwijkingen in de geslachtsdifferentiatie

Men kan spreken van afwijkingen in de geslachtsdif-

ferentiatie wanneer er discrepanties bestaan tussen vier 

aspecten die het geslacht bepalen: genetisch geslacht 

(karyotype), gonadaal geslacht, primaire en secundaire 

fenotypische geslachtskenmerken en gender role (psycho-

seksueel geslacht). Een indeling van de meest voorkomen-

de afwijkingen is weergegeven in tabel 19.26. Naast deze 

opsomming komen nog diverse varianten voor.

De oorzaak van de afwijkingen kan vaak worden ge-

vonden in abnormale geslachtschromosomen, enzymde-

ficiënties of abnormale hormoonspiegels van de moeder 

tijdens de graviditeit (door een tumor of iatrogeen). 

Daarnaast bestaat orgaanongevoeligheid van het doelor-

gaan, zoals wordt gezien bij testiculaire feminisatie bij 

normale testosteronproductie. Voor het stellen van een 

diagnose is het nodig alle aspecten die het geslacht bepa-

len te beoordelen. In de eerste plaats is een zo nauwkeurig 

mogelijk onderzoek van de uitwendige en inwendige 

geslachtsorganen nodig. Bij gonadale dysgenesie wordt 

het beeld pas duidelijk door het uitblijven van de puber-

teit. Bepaling van het geslachtschromatine, een indirecte 

aanwijzing voor het bestaan van twee X-chromosomen 

(Barr body), of een volledige analyse van het karyogram, 

leidt bij de meest frequent voorkomende dysgenesieën 

snel tot de diagnose. Het syndroom van Klinefelter (zie 

paragraaf 19.7.2) komt voor bij 1 op circa 700 mannelijke 

geboorten, het turner-syndroom (zie paragraaf 19.7.3) bij 1 

op circa 3000 vrouwelijke geboorten. Het syndroom van de 

testiculaire feminisatie wordt gekenmerkt door een volledig 

vrouwelijk fenotype met goede mammaontwikkeling 

maar uitblijvende menarche, een ontbrekende uterus en 

vaak afwezige pubisbeharing. De diagnose wordt gesteld 

door de aanwezigheid van een Y-chromosoom, de aan-

wezigheid van testes in het lieskanaal of abdomen en het 

bestaan van een inactiverende mutatie van de androgeen-

receptor.

Bij de verschillende vormen van pseudohermafroditisme 

en bij asymmetrische gonadale dysgenesie kan de diagnose 

bijzonder moeilijk zijn. De congenitale bijnierschorshy-

perplasie is nader besproken in paragraaf 19.4.3. De keuze 

van het juridische geslacht (dat niet beslist hoeft overeen 

te komen met het genetische geslacht) moet, wanneer 

19.7  Aandoeningen van de gonaden

De ontwikkeling van de gonaden in mannelijke of vrou-

welijke richting hangt af van de genetische aanleg van 

het individu (tabel 19.25). Bij een XX-karyotype komt het 

ovarium tot ontwikkeling, met de ontwikkeling van mül-

ler-buizen tot inwendige vrouwelijke genitalia en van de 

sinus urogenitalis tot uitwendige vrouwelijke genitalia, 

waartoe ook het buitenste twee derde deel van de vagina 

behoort. De ontwikkeling van de primordiale gonaden 

in mannelijke richting is afhankelijk van de aanwezig-

heid van genetisch materiaal van het Y-chromosoom. De 

regressie van het müller-systeem wordt veroorzaakt door 

de Müllerian-inhibiting factor (MIF) uit de foetale tes-

tis. De ontwikkeling van de buizen van Wolff tot ductus 

deferens vindt plaats onder invloed van testosteron. Het 

tuberculum genitale en de sinus urogenitalis ontwikkelen 

zich tot de uitwendige mannelijke geslachtsorganen door 

lokale omzetting van testosteron tot dihydrotestosteron 

onder invloed van 5-alfa-reductase. Bij het ontbreken van 

het Y-chromosoom ontstaat een vrouwelijk fenotype.

Bij de gonaden moeten twee functies worden onder-

scheiden: de productie van hormonen en de productie van 

spermatozoa of eicellen. Wanneer de hormonale functie 

gestoord is, is meestal ook de reproductieve functie onvol-

doende. Het omgekeerde is geenszins waar. Vaak wordt 

de term hypogonadisme gereserveerd voor een verminderde 

hormonale functie, maar in dit boek wordt er in algemene 

zin een hypofunctie van de gonaden onder verstaan. Ge-

isoleerde infertiliteit, die vaak geen endocrinologische 

oorzaak heeft, wordt niet besproken.

Casuïstiek 

• Een jongetje met cryptorchisme, een liesbreuk en 

vrouwelijke genitalia interna: het persisterende-

gang-van-Müller-syndroom

• Hypogonadotroop hypogonadisme en anosmie: het 

Kallmann-syndroom

Tabel 19.25  Geslachtsverschillen en differentiatiefactoren.

1 geslachtschromosomen XO XX XY

TDF

2 gonaden streak ovarium testes

MIF

3 genitaliën → inwendig Müller Wolff

DHT

→ uitwendig vagina penis

4 gender role vrouwelijk mannelijk

TDF: testis-determining factor; MIF: Müllerian-inhibiting factor; DHT: dihydrotestosteron.
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Casuïstiek 

• De differentiaaldiagnose en behandeling van meis-

jes met het 46XY-karyotype en ondervirilisatiesyn-

droom

19.7.2   Hypogonadisme bij de man

Hypogonadisme bij de man uit zich in verminderde 

baardgroei, impotentie en neiging tot gynaecomastie. 

Men onderscheidt testiculair (primair) en hypofysair-

hypothalamisch (secundair-tertiair) hypogonadisme, 

respectievelijk ook wel hypergonadotroop en hypogo-

nadotroop hypogonadisme genoemd (tabel 19.27).

Testiculair ofwel primair hypogonadisme
Primair hypogonadisme komt voor bij het syndroom van 

Klinefelter. Dit wordt gekenmerkt door verschijnselen van 

androgeendeficiëntie van wisselende ernst (onder andere 

horizontale pubisbeharing), kleine testes (< 5 ml), infer-

tiliteit en vaak gynaecomastie. De testosteronproductie 

is meestal verlaagd, maar kan aanvankelijk nog normaal 

zijn. De productie van gonadotrope hormonen is ver-

hoogd. Er is een chromosomale afwijking, meestal een 

XXY-karyotype. Er kunnen echter meer X-chromosomen 

zijn, mozaïcisme komt voor en soms ook een XX-karyoty-

pe, waarbij waarschijnlijk een Y-chromosoom verloren is 

gegaan. Aangeboren vormen van hypogonadisme kunnen 

ook berusten op een enzymdefect in de androgeensynthese.

Verworven vormen ziet men onder andere na castra-

tie, orchitis of cytostaticabehandeling. Bij een prepu-

beraal hypogonadisme houdt de pubisbeharing een 

horizontale bovengrens; de baard- en snorbeharing zijn 

nauwelijks aanwezig. De fallusontwikkeling is gering. 

De puberteitsgroeispurt blijft uit. De uiteindelijke 

lengte is echter normaal of zelfs meer dan normaal door-

men aarzelt over de ‘keuze’ van het geslacht bij de ge-

boorte, door een team van deskundigen in overleg met de 

ouders worden gemaakt. Aangifte bij de burgerlijke stand 

dient hierop niet vooruit te lopen!

Kernpunten

• Abnormale geslachtsdifferentiatie wordt veroor-

zaakt door abnormale geslachtschromosomen, en-

zymdeficiënties, abnormale hormoonspiegels van 

de moeder tijdens de graviditeit (door een tumor of 

iatrogeen) of hormonale ongevoeligheid.

• Testiculaire feminisatie wordt veroorzaakt door 

inactiverende mutaties van de testosteronreceptor, 

waardoor een XY-individu zich ontwikkelt met een 

vrouwelijk fenotype.

Tabel 19.26 Afwijkingen in de geslachtsdifferentiatie.

karyogram gonaden fenotype

chromosomale afwijkingen:
 − ‘gonadale dysgenesie’: syndroom van Turner en varianten
 − testiculaire dysgenesie: syndroom van Klinefelter en varianten
 − asymmetrische gonaden: gemengde gonadale dysgenesie
 − echt hermafroditisme

XO, X-deletie
XXY (XX male)
o.a. XO/XY
XX (+XY)

streak
testis
streak/testis
ovarium/testis

V
M
V-A-M
V-A-M

gonadale dysgenesieën:
 − pure gonadale dysgenesieën
 − absent (‘vanishing’) testissyndroom

XX
XY

streak
afwezig

V
M

mannelijk pseudohermafroditisme:
 − androgeensynthesedefecten
 − 5-alfa-reductasedeficiëntie
 − androgeenreceptordefecten: testiculaire feminisatie
 − persisterende buis van Müller

XY
XY
XY
XY

testis
testis
testis
testis

V-A-M
V-A-M
V-A
A-M

vrouwelijk pseudohermafroditisme:
 − congenitale bijnierhyperplasie
 − maternaal androgeenexces

XX
XX

ovarium
ovarium

V-A-M
V-A

V: vrouwelijk; M: mannelijk; A: ambigue. 

Tabel 19.27  Oorzaken van hypogonadisme bij de 
man.

afwijkingen 
geslachtsdifferentiatie

o.a. syndroom van Klinefelter, mannelijk 
pseudohermafroditisme

afwijkingen puberteit o.a. late puberteit, cryptorchisme

primair hypogonadisme 
(= hypergonadotroop 
hypogonadisme)

o.a. syndroom van Klinefelter, orchitis, 
castratie, trauma testis

secundair hypogonadisme 
(= hypogonadotroop 
hypogonadisme)

o.a. syndroom van Kallmann (+ 
anosmie), idiopathisch hypopituïtarisme, 
hypofysetumoren

normogonadotroop 
hypogonadisme

o.a. hyperprolactinemie, (relatief) 
oestrogeenexces, afwijkingen epididymis 
en ductus spermaticus
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Kernpunten

• Hypogonadisme uit zich bij de man in verminderde 

baardgroei, impotentie en gynaecomastie.

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen hypergona-

dotroop hypogonadisme (verhoogde LH- en FSH-

waarden bij verlaagde testosteronwaarden) door 

testiculaire ziekten en hypogonadotroop hypogona-

disme (verlaagde tot normale LH- en FSH-waarden 

bij verlaagde testosteronwaarden) door hypothala-

me-hypofysaire ziekten.

• De symptomatische behandeling van hypogonadis-

me bij de man bestaat uit testosteronsubstitutie.

Casuïstiek 

• Een jongen met een pijnlijke zwelling in de lies

• Het Klinefelter-syndroom bij jonge kinderen: een 

moeilijke diagnose

19.7.3   Hypogonadisme bij de vrouw

Bij de vrouw wordt de term hypogonadisme veel minder 

vaak gebruikt dan bij de man. Naast amenorroe en infer-

tiliteit kan er sprake zijn van achterblijven of teruggang 

van de secundaire geslachtskenmerken. Traditioneel wordt 

een onderscheid gemaakt in primaire en secundaire amenorroe 

indien tevoren geen (dat wil zeggen primair) of wel (dat wil 

zeggen secundair) menstruaties hebben plaatsgevonden. 

Bij patiënten met primaire amenorroe bestaat vaak een 

aangeboren afwijking van de ovaria. Tegenwoordig wordt 

een indeling gemaakt in hypergonadotrope, hypogonado-

trope en normogonadotrope amenorroe (tabel 19.28).

dat de epifysairschijven niet of zeer laat sluiten door een 

te geringe androgeenproductie; daardoor gaat de groei 

zeer lang door.

Hypofysair-hypothalamisch ofwel secundair 
hypogonadisme
Door onvoldoende afgifte van gonadotrope hormonen 

(FSH en LH) kan de normale seksuele ontwikkeling 

ontbreken of kan op latere leeftijd hypogonadisme 

optreden. Dit kan voorkomen bij hypopituïtarisme 

(bijvoorbeeld door een hypofysetumor of craniofaryngi-

oom), of als een geïsoleerde uitval van de gonadotrope 

hormonen, die ook kan berusten op een verkregen of 

aangeboren LHRH-tekort. Interessant is dat de reukzin 

bij patiënten met deze laatste, soms familiair voor-

komende aangeboren afwijking zeer vaak gestoord is 

(syndroom van Kallmann). Bij hyperprolactinemie kan 

het hypogonadisme gepaard gaan met normale basale 

bloedspiegels van LH en FSH.

Therapie Bij hypofysaire vormen is het mogelijk de 

infertiliteit tegelijk met de androgeendeficiëntie te be-

handelen met menselijke gonadotrofinen; bij hypotha-

lamisch hypogonadisme kan daartoe gebruik worden 

gemaakt van LHRH. Bij primair hypogonadisme komt 

alleen de hormonale stoornis voor behandeling in aan-

merking. Gekozen kan worden uit langwerkende testos-

teronesters, bijvoorbeeld 250 mg testosteron (Sustanon) 

i.m. eenmaal per drie à vier weken, het oraal werkzame 

testosteronundecanoaat 40 mg, twee- à driemaal daags 

direct na de maaltijd, of een transdermale toedienings-

weg (testosterongel 50 mg/dag). De transdermale toe-

diening, bijvoorbeeld via het dagelijks opbrengen van 

een androgeenbevattende gel, heeft de voorkeur, omdat 

deze wijze van toediening tot de meest stabiele testos-

teronspiegels aanleiding geeft.

Cryptorchisme
Bij cryptorchisme zijn de testikels niet in het scrotum 

afgedaald. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen 

echt cryptorchisme en retractiele testes. Het laatste komt 

veel voor en behoeft geen behandeling. Het eerste is een 

ernstige aandoening wanneer ze dubbelzijdig voorkomt, 

omdat ze tot steriliteit leidt. De indicatie tot chirurgische 

behandeling vóór de puberteit is nog een omstreden punt. 

Indien men daarvoor kiest, komt operatie vóór het tweede 

jaar in aanmerking. Door anderen worden alle patiënten 

geopereerd vóór het zesde jaar.

Tabel 19.28  Oorzaken van amenorroe (primair en 
secundair).

afwijkingen 
geslachtsdifferentiatie

o.a. syndroom van Turner, congenitaal 
adrenogenitaal syndroom

afwijkingen puberteit o.a. pseudopubertas praecox, late 
puberteit

hypergonadotroop 
hypogonadisme

o.a. syndroom van Turner, (premature) 
menopauze, ovariëctomie, irradiatie

hypogonadotroop 
hypogonadisme

o.a. syndroom van Kallmann, 
idiopathisch hypopituïtarisme, syndroom 
van Sheehan, hypofysetumoren

hypothalamusdisfunctie 
(= meestal 
eugonadotroop)

o.a. hyperprolactinemie, overgewicht, 
ondergewicht, anorexie nervosa

androgeenexces (virilisatie) o.a. polycysteusovariumsyndroom 
(PCO), syndroom van Cushing, 
congenitaal androgenitaal syndroom, 
androgeengebruik

veranderingen uterus o.a. graviditeit, status na hysterectomie
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van Cushing enzovoort). Meestal is de progesteronprovo-

catietest positief (zie hieronder), in tegenstelling tot bij 

de verschillende vormen van hyper- en hypogonadotrope 

amenorroe. Een negatieve progesteronprovocatietest 

komt dikwijls voor bij het hyperprolactinemie-amenorroesyn-

droom. Dit kan worden verklaard door de oestrogeendefi-

ciëntie die het gevolg is van het hypogonadotrope effect 

van prolactine op de gonadotrofineproductie in de hypo-

fyse. Hyperprolactinemie is een relatief frequente oorzaak 

van normogonadotrope amenorroe. In slechts 30% van 

de gevallen is tevens sprake van galactorroe. Functionele 

amenorroe kan worden veroorzaakt door diverse stresssi-

tuaties (psychogene amenorroe), onder- of overgewicht en 

gebruik van farmaca (zie boven bij prolactinomen).

De diagnostiek is ten dele van gynaecologische aard. Van 

groot belang zijn de bepalingen van prolactine, LH en 

FSH in serum; bij nadere analyse de reactie op (pulsatiel 

toegediend) LHRH en de antioestrogene stof clomifeen. 

Met deze tests wordt de functie van de hypofysevoorkwab 

respectievelijk van het hypothalamische-hypofysaire 

systeem onderzocht. CT-scanning of MRI van het hypofy-

segebied is geïndiceerd bij het vermoeden van een hypo-

fysetumor. Bepaling van de bloedspiegels van oestradiol 

en oestron geven een maat van de ovariële functie. Het 

verschijnen van een withdrawal bleeding na kortdurende be-

handeling met progesteron (progesteronprovocatietest) geeft 

vermoedelijk dezelfde informatie. Ook lokale afwijkingen 

van de uterus kunnen de oorzaak zijn van amenorroe. Bij 

secundaire amenorroe moet men altijd aan een graviditeit 

denken.

De therapeutische mogelijkheden worden in hoge mate 

bepaald door het type amenorroe. Hypergonadotrope 

amenorroe komt slechts in aanmerking voor cyclische 

oestrogeensubstitutie, bijvoorbeeld met een tweefase-an-

ticonceptivum of een oestrogeenpreparaat. Bij de andere 

vormen moet eerst worden vastgesteld of er een indicatie 

bestaat voor een meer omvattende causale therapie.

Kernpunten

• De diagnostiek van amenorroe omvat bepaling van 

de LH-, FSH-, prolactine- en oestradiolspiegels en, 

bij het vermoeden op een hypofyseadenoom, een 

MRI van de hypofyse.

• Amenorroe met normale LH- en FSH-spiegels gaat 

vaak gepaard met ontbreken van de cyclische LH-

pieken die de ovulatie induceren.

• Belangrijke oorzaken van normogonadotrope ame-

norroe zijn hyperprolactinemie, over- dan wel on-

dergewicht en hypofysaire ziekten.

• De symptomatische behandeling van hypogona-

disme bij de vrouw bestaat uit oestrogeensubstitu-

tie, bij aanwezigheid van een uterus aangevuld met 

progestativa.

Kernpunten

• Hypogonadisme uit zich bij de vrouw door amenor-

roe.

• Er is sprake van primaire amenorroe als een vrouw 

nog nooit gemenstrueerd heeft.

• Er is sprake van secundaire amenorroe als een 

vrouw na een periode met menstruaties niet meer 

menstrueert.

• Er zijn verschillende oorzaken van amenorroe.

Hypergonadotrope amenorroe
Meestal berust deze vorm op het niet-functioneren van 

het ovarium zelf. De sterk verhoogde secretie van gona-

dotrofinen (vooral FSH) is dan het gevolg van een oestro-

geendeficiëntie. Bij een aangeboren ovariumdefect is er 

sprake van primaire amenorroe. De meest frequente vorm 

(syndroom van Turner) berust op een chromosomale afwij-

king door een XO-chromosomenpatroon. Het syndroom 

wordt gekenmerkt door een geringe lengte op volwassen 

leeftijd, zeer geringe oksel- en schaambeharing en het 

ontbreken van mammaontwikkeling. Het hoofd is vaak 

breed, met een lage haarinplant en een hoog gehemelte. 

Er is webbing van de hals. De ellebogen staan in valgus-

stand: cubiti valgi. Soms zijn enkele middenhands- en 

middenvoetsbeentjes te kort. De gonaden zijn niet ont-

wikkeld, de uterus is zeer klein. De vagina en de genitalia 

externa blijven infantiel. Het uitblijven van de puberteit 

en de lichaamskenmerken zijn opvallend. Door bepaling 

van het geslachtschromatine en eventueel het karyogram 

kan de diagnose snel worden bevestigd. Congenitale ano-

malieën van het hart en de grote vaten komen frequent 

voor.

Een verworven ovariumdefect komt onder andere voor bij 

een normale of vervroegde menopauze, castratie, ontste-

kingen of een auto-immuunproces.

Kernpunten

• Hypergonadotrope amenorroe komt door een 

stoornis in de ovariële functies.

• Het syndroom van Turner wordt gekenmerkt door 

een vaak opvallend fenotype met een kleine lengte 

en vaak amenorroe en wordt veroorzaakt door een 

XO-chromosoompatroon.

Hypo- of normogonadotrope amenorroe
Deze stoornis berust meestal op een hypofysair-hypotha-

lame disfunctie. Er is wel een normale basale secretie van 

gonadotrofinen, maar de cyclische LH-pieken die aanlei-

ding geven tot ovulatie ontbreken. De hieruit resulteren-

de amenorroe kan op zichzelf staan (functionele amenorroe), 

maar kan ook een onderdeel zijn van een meer omvattend 

ziektebeeld (polycysteusovariumsyndroom, syndroom 
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hoogde 5-alfa-reductaseactiviteit in de haarfollikel. Ook 

exogene invloeden, zoals het gebruik van anabole steroï-

den, ciclosporine enzovoort, kunnen de oorzaak zijn.

Bij virilisatie dient men bedacht te zijn op het bestaan 

van een androgeenproducerende bijnier of ovariumtumor.

De therapie bestaat uit cosmetische behandeling door 

bleken met H
2
O

2
, ontharingscrème, scheren en elektrische 

epilatie, of systemische behandeling met dexamethason 

of antiandrogenen (cyproteronacetaat, gecombineerd met 

ethinylestradiol). Het anticonceptivum Diane is geïndi-

ceerd bij acne en seborroe, maar is bij hirsutisme onvol-

doende werkzaam. Indien aanwezig, moeten tumoren 

uiteraard chirurgisch worden verwijderd.

Kernpunten

• Men spreekt van hirsutisme bij het ontstaan van 

haargroei volgens een mannelijke patroon.

• Men spreekt van virilisatie als er naast hirsutisme 

sprake is vermannelijking met een verlaging van 

de stem, clitoromegalie en mannelijke spier- en 

vetverdeling.

• Bij hirsutisme worden vaak geen exacte oorzaken 

gevonden, alhoewel het vaak familiair voorkomt.

• Bij virilisatie dienen testosteronproducerende bij-

nier- en ovariumtumoren te worden overwogen.

19.7.5   Polycysteusovariumsyndroom 

(PCO-syndroom)

Het PCO-syndroom is een moeilijk af te grenzen syn-

droom, gepaard gaand met een meestal gering andro-

geenexces en cyclusstoornissen variërend van amenorroe, 

anovulatoire bloedingen tot licht onregelmatige menses. 

Tegenwoordig wordt enerzijds de aanwezigheid van 

polycysteus vergrote ovaria niet meer door iedereen als 

obligaat voor de diagnose PCO beschouwd, terwijl ander-

zijds duidelijk is geworden dat een PCO in anatomische 

zin ook secundair kan zijn aan andere oorzaken van an-

drogeenexces. Waarschijnlijk behoren idiopathisch hirsu-

tisme, PCO en hyperthecosis ovarii tot een spectrum van 

relatief androgeenexces bij de vrouw.

Klinische symptomen van PCO zijn hirsutisme, sebor-

roe, acne en cyclusstoornissen, al of niet met anovulatie. 

Er is vaak sprake van adipositas en een associatie met in-

sulineresistentie en type 2-diabetes mellitus. De exacte 

pathofysiologie van PCO is onduidelijk. Biochemische 

kenmerken zijn: licht verhoogde serumspiegels van 

androgenen, zoals testosteron, androsteendion (en soms 

ook DHEA-S), en verhoogde LH-spiegels. De therapie 

van PCO richt zich op het bestrijden van het hirsutisme 

(zie hiervoor), regulatie van de cyclus en bij fertiliteits-

wens zo nodig ovulatie-inductie met clomifeen of gona-

dotrofinen.

Casuïstiek 

• Primaire amenorroe: constitutioneel vertraagde 

puberteit of hormonale stoornis

• Syndroom van Turner bij moeder en dochter

19.7.4   Hirsutisme en virilisatie

Onder hypertrichose wordt verstaan een toename van de 

haargroei op de plaatsen waar fysiologisch ook reeds 

enige haargroei bestaat. Onder hirsutisme verstaat men het 

ontstaan van haargroei bij vrouwen met een volwassen 

mannelijk verdelingspatroon. Virilisatie is een verman-

nelijking waarbij naast hirsutisme een mannelijk patroon 

van spier- en vetverdeling en clitoromegalie ontstaat. De 

stem kan eveneens zwaarder worden, soms als geïsoleerd 

verschijnsel. Hirsutisme kan echter het eerste of enige 

symptoom van een pathologische androgeenproductie 

zijn. Oorzaken van deze overproductie van androgenen 

zijn: polycysteusovariumsyndroom, aangeboren of ver-

worven enzymdefecten in de corticosteroïdsynthese, (par-

tiële) cortisolresistentie, androgeenproducerende tumo-

ren van ovarium (bijvoorbeeld arrenoblastoom) of bijnier, 

het syndroom van Cushing en acromegalie (tabel 19.29).

Soms berust hirsutisme op een beperkte enzymstoornis 

(minor block) in de corticosteroïdsynthese in de bijnier-

schors. In het merendeel van de gevallen heeft hirsutisme 

een familiaire achtergrond, waarbij de klachten beginnen 

rond de puberteit. De plasma-androgenen, zoals testoste-

ron en androsteendion, zijn soms wat verhoogd. Partiële 

cortisolresistentie geeft klinisch een beeld van hirsutisme, 

al of niet met hypertensie door onvoldoende negatieve 

feedback op de ACTH-secretie bij hoge plasmacortisolspie-

gels met een normaal cortisoldagritme. De oorzaak van 

hirsutisme kan soms worden gezocht in een primair ver-

Tabel 19.29  Oorzaken van hirsutisme en 
androgeenexces.

fysiologische variatie idiopathisch hirsutisme

polycysteusovarium-
syndroom (PCO)

primair idiopathisch PCO, hyperthecosis 
ovarii, secundair bij andere vormen van 
androgeenexces

afwijkingen 
steroïdsynthese

klassiek congenitaal adrenogenitaal syndroom 
(CAG), niet-klassieke varianten van CAG

verworven 
bijnierpathologie

ACTH-afhankelijk syndroom van Cushing, 
androgeenproducerend bijnieradenoom en 
-carcinoom

androgeenproducerende 
ovariumtumoren

o.a. arrenoblastoom, hilusceltumor, luteoom

medicamenten anabole steroïden, progestativa, danazol, 
diazoxide, fenytoïne

diversen acromegalie, postmenopauze
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van het calcium in de extracellulaire vloeistof is gebon-

den aan albumine. Ongeveer 5 tot 10% is gebonden aan 

kleine anionen, zoals citraat, fosfaat en bicarbonaat, en 

het overige calcium bestaat in ongebonden geïoniseerde 

vorm. De geïoniseerde calciumconcentratie is fysiologisch 

van belang. De meting van het totale calciumgehalte in 

het bloed (referentiewaarde 2,20-2,60 mmol/l) omvat alle 

calciumfracties. Voor de klinische praktijk wordt meestal 

volstaan met meting van het totale serumcalcium, gecor-

rigeerd voor de tegelijkertijd bepaalde albumineconcen-

tratie. Vijfentachtig procent van de totale fosfaatvoorraad 

bevindt zich in het skelet, 14% bevindt zich intracellulair 

en het overige is verdeeld over tandweefsel en extracellu-

laire vloeistof. In de extracellulaire vloeistof komt fosfaat 

voornamelijk in de anorganische vorm voor. In steady state 

schommelen de calcium- en fosfaatconcentraties in het 

plasma slechts minimaal, terwijl grote uitwisselingen van 

ionen plaatsvinden in darm, nieren en botten. Dit is het 

resultaat van een geïntegreerde werking van een aantal 

systemische en/of lokale factoren op deze organen.

De belangrijkste calcium- en fosfaatbron is onze voe-

ding. Een westers dieet bevat ongeveer 1 g calcium per 

dag (25 mmol), waarvan ongeveer 20 mmol wordt uit-

gescheiden met de feces. Actieve calciumresorptie vindt 

voornamelijk plaats in het duodenum en is een vitamine 

D-afhankelijk proces. Passieve calciumresorptie vindt 

plaats in het distale deel van de dunne darm via diffusie. 

De normale fosfaatinname met de voeding varieert tussen 

800 en 1500 mg/dag (32-60 mmol). Ongeveer 60% van het 

voedingsfosfaat wordt geresorbeerd door het darmepi-

theel door actief transport (onder invloed van vitamine D) 

en/of door diffusie.

De nier is het belangrijkste uitscheidingsorgaan van 

calcium. Per dag wordt ongeveer 250 mmol door de glo-

meruli gefiltreerd, waarvan slechts 1 tot 3% in de urine 

verschijnt (figuur 19.28). Het grootste deel (circa 70%) van 

de terugresorptie van calcium vindt plaats in de proxima-

le tubulus door een actief natriumafhankelijk transport-

mechanisme. Ongeveer 20% van het calcium wordt in de 

lis van Henle geresorbeerd, het overige deel in de distale 

tubulus, maar ook in de verzamelbuisjes. De distale renale 

tubulaire terugresorptie van calcium wordt voornamelijk 

gereguleerd door het bijschildklierhormoon parathor-

moon (PTH). Doordat een grote hoeveelheid calcium door 

de nier wordt getransporteerd, leidt een kleine verschui-

ving in de terugresorptie tot meetbare veranderingen in 

het serumcalciumgehalte. Fosfaat wordt vrijwel in zijn 

geheel door de nier gefiltreerd en vervolgens grotendeels 

(circa 80%) teruggeresorbeerd in de proximale tubulus. De 

terugresorptie van fosfaat wordt gereguleerd door PTH 

en fosfatoninen die de fosfaatresorptie in de proximale 

tubulus remmen.

Bot is het derde orgaan, naast de darmen en de nieren, 

dat van belang is voor de calcium- en fosfaathuishouding. 

Ongeveer 20% van het totale botoppervlak ondergaat 

continu een zogenoemde remodellering: botmassa, bot-

Kernpunten

• Het polycysteusovariumsyndroom wordt geken-

merkt door oligo/amenorroe en tekenen van an-

drogeenexces.

• Het polycysteusovariumsyndroom is geassocieerd 

met obesitas en insulineresistentie.

• De pathogenese van het polycysteusovariumsyn-

droom is vooralsnog onduidelijk.

Casuïstiek 

• Laparoscopische elektrocoagulatie van de ovaria 

voorafgaande aan in-vitrofertilisatie bij twee vrou-

wen met het polycysteus-ovariumsyndroom

19.7.6   Andere toepassingen van LHRH-agonisten

LHRH-superagonisten worden ook gebruikt bij de be-

handeling van hormoonafhankelijke tumoren (mamma, 

prostaat, myomen), endometriose en pubertas praecox. 

Deze synthetische peptiden (busereline, triptoreline 

enzovoort) remmen de LH- en FSH-afgifte. Dit wordt 

verklaard door de continue binding aan de betreffende 

receptoren in de hypofyse (down regulation). De hieruit 

resulterende gonadale uitval biedt een alternatief voor 

behandeling met antioestrogenen (tamoxifen) en aroma-

taseremmers bij mammacarcinoom, respectievelijk oes-

trogenen bij prostaatcarcinoom.

Kernpunten

• LHRH-agonisten leiden niet tot stimulatie van de 

LH- en FSH-afgifte, maar juist tot remming daarvan 

en induceren daardoor hypogonadisme.

• LHRH-agonisten worden gebruikt voor de behande-

ling van geslachtshormoonafhankelijke malignitei-

ten als mamma- en prostaatcarcinoom.

19.8  Aandoeningen van calcium- en 
botstofwisseling

19.8.1   Calcium- en fosfaathomeostase

Het lichaam van een volwassen persoon bevat ongeveer 

1000 g calcium. Bij de regulatie van de calcium- en fosfaat-

concentratie in het bloed zijn drie effectororganen betrok-

ken: het skelet, de darm en de nieren.

Het extracellulaire compartiment bevat slechts 1% van 

het totale calciumgehalte. De overige 99% bevindt zich in 

de vorm van calciumzouten in het skelet. Veertig procent 
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metaboliet van vitamine D. In het bot stimuleert PTH de 

botresorptie door een effect op de osteoblasten. Het heeft 

geen direct effect op de osteoclasten. Osteoclasten bezit-

ten geen receptoren voor PTH, maar worden geactiveerd 

via cel-celinteracties waarbij bepaalde factoren uit osteo-

blasten een rol spelen. Dit mechanisme van cel-celinterac-

tie verklaart wellicht de nauwe koppeling tussen aanmaak 

en afbraak van het botweefsel. De stijging van de intesti-

nale calciumabsorptie, die wordt toegeschreven aan PTH, 

blijkt een indirect effect via de productie van de actieve 

metaboliet van vitamine D in de nier te zijn. De verhoog-

de calciumterugresorptie in de nier, de toegenomen bot-

resorptie en de verhoogde calciumabsorptie uit de darm 

zorgen ervoor dat het serumcalciumgehalte stijgt. Door 

het negatieve terugkoppelingssignaal van calcium wordt 

de afgifte van PTH geremd.

Kernpunten

• De belangrijkste regulator van de PTH-secretie is 

het calciumgehalte in het bloed: een lage calcium-

concentratie stimuleert de PTH-secretie en een 

hoge calciumconcentratie remt de PTH-secretie.

• De doelwitorganen van PTH zijn de nier, het bot en 

de darm.

Calcitonine
Calcitonine, een peptide bestaande uit 32 aminozuren, 

wordt door de parafolliculaire cellen van de schildklier 

geproduceerd. In farmacologische dosering heeft het een 

calciumverlagend effect en remt het de botafbraak door 

een direct effect op de osteoclasten, die receptoren voor 

structuur en mineraalhomeostase blijven intact dankzij 

een evenwicht tussen botafbraak door de osteoclasten en 

botaanmaak door de osteoblasten. Bij een volwassen per-

soon is er geen nettowinst of -verlies van botmineraal en 

wordt de botmassa constant gehouden. Essentieel voor de 

controle van de calcium- en fosfaatstofwisseling is de pro-

ductie en de geïntegreerde werking van PTH, vitamine D, 

calcitonine en fosfatoninen.

Kernpunten

• Bij de regulatie van de calcium- en fosfaatconcen-

tratie in het bloed zijn drie effectororganen betrok-

ken: het skelet, de darm en de nieren.

• Voor de regulatie van de calcium- en fosfaatstof-

wisseling zijn de productie en de geïntegreerde 

werking van PTH, vitamine D, calcitonine en fosfa-

toninen essentieel.

Parathyreoïd hormoon
PTH, bijschildklierhormoon, is een polypeptide be-

staande uit 84 aminozuren met een molecuulgewicht van 

9500 dalton. PTH wordt gesecerneerd door vier bijschild-

klieren, die zich ter hoogte van de boven- en onderpolen 

van de schildklier bevinden. Deze klieren wegen slechts 

30-35 mg.

In de circulatie komt PTH als intacte moleculen voor, 

maar ook als fragmenten. Deze fragmenten ontstaan 

door perifere afbraak van het natieve product in de lever 

en in de nier, maar kunnen ook direct door de bijschild-

klieren worden uitgescheiden. Er ontstaan N-terminale 

en C-terminale fragmenten. Alleen de eerstgenoemde 

zijn biologisch actief. De C-terminale fragmenten blijven 

veel langer in de circulatie en worden door de nier uitge-

scheiden, zodat bij patiënten met een nierinsufficiëntie 

hoge plasmaconcentraties worden gevonden. De plas-

maconcentratie van het intacte hormoon weerspiegelt de 

functie van de bijschildklieren beter dan de C-terminale 

fragmenten.

De belangrijkste regulator van de PTH-secretie is het 

calciumgehalte in het bloed. Een lage calciumconcentratie 

stimuleert de PTH-secretie en een hoge calciumconcen-

tratie drukt de PTH-secretie. Extracellulair calcium re-

guleert de secretie van PTH doordat het zich bindt aan de 

zogenoemde calcium-sensing receptoren op de bijschildklier-

cellen. Inactiverende mutaties van deze receptoren leiden 

tot het syndroom van familiair benigne hypercalciëmie 

dat gekenmerkt wordt door hypercalciëmie met hypocal-

ciurie. Andersom kunnen activerende mutaties van deze 

calciumreceptoren op de bijschildklieren leiden tot hypo-

calciëmie met hypercalciurie.

De doelwitorganen van PTH zijn de nier, het bot en 

de darm. In de nier verhoogt PTH de tubulaire terugre-

sorptie van calcium, remt de terugresorptie van fosfaat 

en bicarbonaat, en stimuleert de synthese van de actieve 

Figuur 19.28 Calciummetabolisme bij een gezonde volwasse-

ne met een calciuminname van 25 mmol/d. De calciumbalans 

is nul (inname = uitscheiding in feces en urine).  

CT: calcitonine.
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waarschijnlijk veroorzaakt door overproductie van 

1,25-(OH)
2
D in macrofagen. Hoewel de nieren de be-

langrijkste (fysiologische) bron zijn van 1,25-(OH)
2
D, 

wordt dit hormoon ook gevormd in de placenta en in de 

chorioallantoismembraan. Ook geactiveerde monocyten 

(leukocyten en macrofagen) zijn in staat 25-OHD verder 

te metaboliseren tot 1,25-(OH)
2
D. Een dergelijke produc-

tie zou aanleiding kunnen geven tot verhoogde serum-

1,25-(OH)
2
D-spiegels en hypercalciëmie, die bij bepaalde 

granulomateuze ziekten zoals sarcoïdose en sommige 

lymfomen wordt waargenomen.

Kernpunten

• Vitamine D wordt gehydroxyleerd door de lever tot 

25-hydroxyvitamine D en vervolgens door de nier 

tot de actieve vorm 1,25-dihydroxyvitamine D.

• De productie van 1,25-dihydroxyvitamine D in de 

nier wordt gestimuleerd door lage calcium- en 

fosfaatspiegels en door hoge PTH-spiegels.

• Vitamine D-deficiëntie wordt vastgesteld op grond 

van verlaagde plasmaspiegels van 25-hydroxyvita-

mine D.

Fosfatoninen
Fosfatoninen zijn specifieke fosfaatregelende hormonen. 

Dit zijn fibroblast growth factor (FGF) 23 en 7, secreted frizzled 

regulated protein 4 (sFRP-4) en matrix extracellular phospho-

glycoprotein (MEPE). FGF-23, dat het meest onderzocht is, 

bestaat uit 252 aminozuren en wordt voornamelijk gepro-

duceerd door osteocyten, de cellen die ingebouwd zijn in 

de botmatrix. De nier is het belangrijkste doelorgaan van 

FGF-23, waar dit hormoon de renale fosfaatabsorptie en de 

synthese van 1,25-(OH)
2
D remt. Overproductie dan wel ver-

stoorde afbraak van FGF-23 veroorzaken hypofosfatemie 

met lage (absoluut of relatief aan de serumfosfaatconcen-

traties) serumspiegels van 1,25-(OH)
2
D. FGF-23-deficiëntie 

veroorzaakt hyperfosfatemie en hypercalciëmie door 

verhoogde productie van 1,25-(OH)
2
D. Er is een negatief 

feedbackmechanisme tussen FGF-23 en 1,25-(OH)
2
D, dat 

complementair is aan dat van 1,25-(OH)
2
D en PTH. FGF-

23 speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de 

biochemische en klinische verschijnselen van zeldzame 

genetische aandoeningen van de fosfaatstofwisseling (bij-

voorbeeld X-gebonden hypofosfatemische rachitis) of on-

cogene hypofosfatemie (door overproductie van FGF-23).

Kernpunten

• Fosfatoninen zijn fosfaatregulerende hormonen.

• Verhoogde FGF-23-spiegels kunnen hypofosfate-

mie induceren.

• FGF-23-deficiëntie veroorzaakt hyperfosfatemie en 

hypercalciëmie.

het hormoon bezitten. In die zin heeft calcitonine een aan 

PTH tegengesteld effect. Hoge plasmawaarden worden 

aangetroffen bij patiënten met een medullair schildklier-

carcinoom, zowel bij de sporadische gevallen als bij pa-

tiënten met het (familiaire) MEN-2-syndroom, en hebben 

een belangrijke betekenis als tumormarker. Overigens 

hebben patiënten met een medullair schildkliercarci-

noom zelden een verlaagd plasmacalciumgehalte, terwijl 

patiënten zonder schildklier (dus bij het ontbreken van 

parafolliculaire cellen) evenmin afwijkingen van het cal-

ciumgehalte tonen. Dit betekent dat calcitonine hooguit 

een bescheiden rol speelt in de calciumhomeostase.

Kernpunten

• Calcitonine speelt hooguit een bescheiden rol in de 

calciumhomeostase.

• Calcitonine is de tumormarker van het medullaire 

schildkliercarcinoom.

Vitamine D
Onder invloed van zonlicht wordt in de huid van de mens 

7-dehydrocholesterol omgezet tot colecalciferol, het vi-

tamine D
3
. Dit is de natuurlijke vorm van het vitamine D 

dat ook in het voedsel voorkomt. Vitamine D
2
 of ergocal-

ciferol is een synthetische vorm van vitamine D, dat wordt 

gebruikt voor de suppletie van voedsel met vitamine D 

of voor de behandeling van metabole botziekten. Het 

metabolisme en de biologische effecten van colecalciferol 

en ergocalciferol zijn gelijk, zodat hier verder de term vi-

tamine D wordt gebruikt. Vitamine D wordt naar de lever 

getransporteerd en omgezet tot 25-hydroxyvitamine D (25-

OHD). Het 25-OHD-gehalte in plasma wordt in de klini-

sche praktijk gebruikt om een inschatting te krijgen van de 

algemene vitamine D-status. Vervolgens wordt 25-OHD ge-

transporteerd naar de nier en gemetaboliseerd tot 1,25-di-

hydroxyvitamine D (1,25-(OH)
2
D). Dit is de meest potente 

metaboliet en zijn productie wordt strikt gereguleerd. Een 

laag calcium- en fosfaatgehalte in het bloed stimuleert de 

omzetting van 25-OHD tot 1,25-(OH)
2
D. Hetzelfde geldt 

voor een hoog circulerend PTH-gehalte. Omgekeerd wordt 

de productie van 1,25-(OH)
2
D geremd door een hoog calci-

um- en fosfaatgehalte in het bloed en een lage PTH-spiegel.

Onder invloed van 1,25-(OH)
2
D wordt de calciumopna-

me uit de darm sterk bevorderd. 1,25-(OH)
2
D wordt spe-

cifiek gebonden door kernreceptoren van de intestinale 

cellen en vervolgens worden specifieke calciumbindende 

eiwitten gesynthetiseerd. Deze werking is dus gelijk aan 

die van de steroïdhormonen in het algemeen. Vitamine 

D kan daarom worden opgevat als een prohormoon en 

1,25-(OH)
2
D als hormoon. Dit hormoon lijkt, naast zijn 

effecten op de calcium- en botstofwisseling, ook een rol 

te spelen in de celdifferentiatie en in de regulatie van het 

immuunsysteem.

Hypercalciëmie bij granulomateuze ziekten wordt 
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Symptomatologie
Primaire hyperparathyreoïdie werd oorspronkelijk be-

schreven als een botafwijking. Nierstenen bleken het 

meest frequente symptoom; ze kwamen voor bij ongeveer 

80% van de patiënten. Door het vroegtijdig stellen van de 

diagnose op basis van een verhoogd calciumgehalte in het 

bloed, blijkt nu dat meer dan 50% van de patiënten met 

primaire hyperparathyreoïdie nog asymptomatisch is.

De klachten en symptomen van de ziekte worden ver-

oorzaakt door de hypercalciëmie en de effecten van de 

verhoogde PTH-concentraties op perifere organen. Be-

langrijke symptomen van hypercalciëmie zijn polyurie, 

polydipsie, misselijkheid, neiging tot braken en moeheid. 

Daarnaast komen obstipatie, hypertensie, hoofdpijn, de-

pressie en verwardheid voor. Bij ernstige hypercalciëmie 

kan zelfs een psychose of coma ontstaan. Hypercalciëmie 

kan leiden tot metastatische verkalkingen, zoals nefrocal-

cinose en kalkneerslagen mediaal en lateraal in de cornea 

en de conjunctiva. Een ulcus pepticum komt bij 10 tot 15% 

van de patiënten met primaire hyperparathyreoïdie voor, 

maar een causaal verband tussen beide ziekten is niet 

duidelijk. Dit geldt niet indien de primaire hyperparathy-

reoïdie samen met het syndroom van Zollinger-Ellison 

deel uitmaakt van een MEN-1-syndroom. Bij sommige 

patiënten kan een acute pancreatitis ontstaan. Vorming 

van nierstenen ziet men bij 20 tot 40% van de patiënten met 

primaire hyperparathyreoïdie. Omgekeerd heeft slechts 

5% van alle patiënten met nierstenen een primaire hy-

perparathyreoïdie. Nierinsufficiëntie kan ontstaan door 

nefrolithiase, nefrocalcinose of door de hypercalciëmie 

als zodanig. Ondanks het feit dat een verhoogde botom-

bouw met een toegenomen resorptie een van de effecten 

van hoge PTH-concentraties is, is een klinisch manifeste 

botziekte bij primaire hyperparathyreoïdie zeldzaam. De 

botafwijkingen uiten zich klinisch in diffuse botpijnen of 

spontane fracturen door cysteuze veranderingen.

Kernpunten

• Primaire hyperparathyreoïdie is vaak asymptomatisch.

• De symptomen van ernstige hypercalciëmie zijn 

polyurie, polydipsie, misselijkheid, obstipatie en 

moeheid.

• Complicaties van langdurige en/of ernstige primai-

re hyperparathyreoïdie zijn dehydratie, nefrolithia-

se, nefrocalcinose en nierinsufficiëntie, en cysteuze 

botafwijkingen met spontane fracturen.

Diagnose
Er zijn verschillende oorzaken van hypercalciëmie (tabel 

19.30). Bij primaire hyperparathyreoïdie zijn de serum-

spiegels van het intacte PTH ‘normaal’ of hoog. In alle 

andere gevallen van hypercalciëmie is het intacte PTH in 

serum laag of onmeetbaar. PTHrP wordt met de gangbare 

PTH-bepalingen niet gemeten en moet worden aange-

19.8.2   Aandoeningen van de bijschildklieren

Hyperparathyreoïdie
Hyperparathyreoïdie wordt gekenmerkt door een ver-

hoogde afgifte van PTH uit de bijschildklieren, wat leidt 

tot hypercalciëmie. Men onderkent de volgende vormen: 

autonome (primaire en tertiaire) en secundaire hyper-

parathyreoïdie. De meest voorkomende oorzaken van 

hypercalciëmie zijn hyperparathyreoïdie en tumorgeïn-

duceerde hypercalciëmie.

Primaire hyperparathyreoïdie. De prevalentie van primaire 

hyperparathyreoïdie is 0,1 tot 0,4%. De ziekte komt bij 

vrouwen twee- tot driemaal zo vaak voor als bij mannen. 

Primaire hyperparathyreoïdie kan ook familiair voorko-

men als onderdeel van een MEN-syndroom (zie paragraaf 

19.9). Het aantal hyperfunctionerende bijschildklieren 

kan verschillen. Bij de meeste patiënten wordt één ade-

noom gevonden; zeldzamer zijn patiënten met twee of 

meer adenomen. Ook kunnen alle bijschildklieren ver-

groot zijn (hyperplasie), vooral bij een MEN-syndroom. 

Minder dan 0,5% van de patiënten heeft een bijschild-

kliercarcinoom. Het pathologisch-anatomische onder-

scheid tussen hyperplasie en adenoom is moeilijk, soms 

zelfs onmogelijk.

Secundaire hyperparathyreoïdie ontstaat bij een daling van 

het serumcalciumgehalte, zoals die wordt gevonden bij 

patiënten met een gestoorde nierfunctie of met vitamine 

D-deficiëntie. Bij secundaire hyperparathyreoïdie zijn alle 

vier bijschildklieren hyperplastisch.

Tertiaire hyperparathyreoïdie ontstaat wanneer bij secun-

daire hyperparathyreoïdie de bijschildklieren autonoom 

gaan functioneren. Daardoor stijgt het serumcalciumge-

halte.

Ectopische productie van PTH kan voorkomen bij ma-

ligne tumoren, maar is zeldzaam. In de meeste gevallen 

van tumorhypercalciëmie wordt het biochemische beeld 

van hyperparathyreoïdie veroorzaakt door de productie 

van op PTH-lijkende polypeptiden (PLP of PTHrP) door 

de tumoren en niet van PTH zelf.

Kernpunten

• Hyperparathyreoïdie leidt tot hypercalciëmie.

• Primaire hyperparathyreoïdie wordt veroorzaakt 

door autonome productie van PTH door een oor-

zaak in de bijschildklier.

• Secundaire hyperparathyreoïdie ontstaat als reactie 

van de bijschildklieren op hypocalciëmie bij nier-

ziekten of vitamine D-deficiëntie.

• Tertiaire hyperparathyreoïdie ontstaat als bij se-

cundaire hyperparathyreoïdie de bijschildklieren 

autonoom gaan functioneren en daardoor hyper-

calciëmie ontstaat.
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Therapie
De behandeling van primaire hyperparathyreoïdie is chi-

rurgisch. Tijdens de operatie moeten alle bijschildklieren 

worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de bevindingen 

moeten een of meer bijschildklieren worden verwijderd. 

Indien slechts één vergrote bijschildklier wordt gevon-

den, kan men volstaan met deze te verwijderen. Wanneer 

er sprake is van vier hyperplastische bijschildklieren, 

moeten zeker drie bijschildklieren worden verwijderd, 

terwijl de vierde subtotaal verwijderd dient te worden of 

geautotransplanteerd in de onderarm. De morbiditeit van 

de ingreep is zeer laag en de opnameduur is kort.

Er is discussie mogelijk over de behandeling van 

asymptomatische hyperparathyreoïdie. In 2009 zijn nieu-

we richtlijnen voor operatie opgesteld (tabel 19.31). Indien 

besloten wordt tot een expectatief beleid, is het advies elk 

halfjaar het calciumgehalte te controleren en elk jaar de 

botdichtheid te meten. De meeste patiënten bij wie geen 

criteria voor parathyroïdectomie aanwezig zijn, hebben 

stabiele calcium- en PTH-concentraties gedurende een 

periode van ten minste tien jaar. Bij ongeveer 25% van de 

personen die niet voldoen aan de criteria die in tabel 19.31 

worden genoemd, vindt men echter aanwijzingen voor 

progressieve ziekte, hetgeen blijkt uit een toename van 

de hypercalciëmie en de hypercalciurie en een afname 

van de botdichtheid. Derhalve moeten alle patiënten met 

een asymptomatische hypercalciëmie die niet geopereerd 

worden, worden gevolgd.

 Preoperatieve lokalisatie van abnormale bijschildklie-

ren is soms mogelijk met behulp van subtractie-techneti-

um-thalliumscanning, echografie, CT-scanning, MRI en 

selectieve veneuze sampling. Al deze technieken zijn niet 

nodig als de eerste halsexploratie door een ervaren bij-

schildklierchirurg wordt uitgevoerd. Is een herexploratie 

nodig, dan worden deze methoden belangrijker.

Medicamenteuze behandeling van primaire hyperpara-

thyreoïdie is ook mogelijk bij speciale groepen van patiën-

ten. Patiënten met persisterende hypercalciëmie na een 

nekexploratie, contra-indicaties voor een operatie of een 

uitbehandeld bijschildkliercarcinoom kunnen behandeld 

worden met orale calcimimetica (Cinacalcet). Deze genees-

middelen verhogen de gevoeligheid van de calciumrecep-

tor op de bijschildkliercellen voor extracellulair calcium 

en remmen daardoor de secretie van PTH. Intraveneuze 

bisfosfonaten zoals pamidronaat, ibandronaat of zoledro-

vraagd bij het vermoeden op humorale hypercalciëmie bij 

maligniteiten.

Een verlaagd nuchter fosfaatgehalte geeft steun aan de 

diagnose hyperparathyreoïdie. Beter dan de bepaling van 

het serumfosfaatgehalte is de meting van de maximale 

terugresorptie van fosfaat in relatie tot de glomerulusfil-

tratie (TmP/GFR), die verlaagd is bij hyperparathyreoïdie. 

De urinecalciumuitscheiding kan zowel normaal als ver-

hoogd zijn. De alkalische-fosfataseactiviteit in het bloed, 

als uiting van een toegenomen botombouw, is bij sommi-

ge patiënten met primaire hyperparathyreoïdie verhoogd. 

Bij primaire hyperparathyreoïdie kan ook hyperchlore-

mische acidose worden gevonden, in tegenstelling tot de 

metabole alkalose en hypochloremie bij patiënten met 

hypercalciëmie en botmetastasen. De concentraties van 

1,25-(OH)
2
D zijn normaal of hoog.

Radiologisch zijn in het skelet gewoonlijk geen afwij-

kingen zichtbaar. Bij sommige patiënten is er alleen spra-

ke van diffuse osteopenie. Meer specifieke afwijkingen 

zijn de subperiostale erosies van de vingers. Bij een klein 

aantal patiënten komen botcysten voor die bekend staan 

als ostitis fibrosa cystica generalisata.

Van belang voor de diagnose is het uitsluiten van an-

dere oorzaken van hypercalciëmie (tabel 19.30). Bij de 

genoemde aandoeningen zijn de mechanismen van de 

hypercalciëmie verschillend. Deze kunnen berusten op 

extrarenale productie van 1,25-(OH)
2
D (bijvoorbeeld 

sarcoïdose, sommige maligne lymfomen), productie van 

PTHrP (bijvoorbeeld longcarcinomen, niercarcinomen), 

of het gevolg zijn van lokale of elders geproduceerde cyto-

kinen zoals TNF en interleukinen.

Kernpunten

• Er zijn vele oorzaken van hypercalciëmie.

• De meest frequente oorzaken van hypercalciëmie 

zijn hyperparathyreoïdie en tumorgeïnduceerde 

hypercalciëmie.

• Bij de initiële diagnostiek van hypercalciëmie die-

nen de plasmaspiegels van fosfaat en het intacte 

PTH bepaald te worden.

Tabel 19.30 Oorzaken van hypercalciëmie.

vaak voorkomend:
primaire hyperparathyreoïdie
maligne ziekten: botmetastasen, humorale hypercalciëmie, ziekte van 
Kahler

minder frequent voorkomend:
nierinsufficiëntie, status na niertransplantatie
granulomateuze ziekten: sarcoïdose, tuberculose, histoplasmose, 
borstimplantaten
endocriene oorzaken: thyreotoxicose, bijnierinsufficiëntie, 
feochromocytoom, VIP-producerende tumoren
familiaire benigne hypercalciëmie (familiaire hypocalciurische 
hypercalciëmie)
geneesmiddelen: thiazidediuretica, lithium, melk-alkalisyndroom, 
vitamine D-intoxicatie, aluminiumintoxicatie
bijnierinsufficiëntie: immobilisatie

Tabel 19.31  Criteria voor parathyroïdectomie bij 
asymptomatische hyperparathyreoïdie.

plasmacalciumcon-
centratie

> 0,25 mmol/l boven de bovengrens van de 
referentiewaarden

creatinineklaring < 60 ml/min

botmineraaldichtheid T-score < –2,5, op enige plaats 

leeftijd < 50 jaar
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Hypoparathyreoïdie
Hypoparathyreoïdie is een ziektebeeld dat zich uit in 

hypocalciëmie en wordt veroorzaakt door onvoldoende 

of ontbrekende PTH-productie. In de meeste gevallen is 

sprake van een beschadiging van de bijschildklieren als 

gevolg van schildklierchirurgie. Een andere, zeldzame 

oorzaak is idiopathische primaire hypoparathyreoïdie. 

Dit ziektebeeld berust meestal op een auto-immuunaan-

doening en kan onderdeel zijn van een van de polyglan-

dulaire auto-immuunsyndromen, in het bijzonder type I 

(zie paragraaf 19.9.1). Magnesiumdeficiëntie kan eveneens 

hypoparathyreoïdie veroorzaken.

Kernpunten

• Hypoparathyreoïdie wordt veroorzaakt door onvol-

doende PTH-productie.

• Hypoparathyreoïdie kan ontstaan als complicatie 

van schildklierchirurgie of verworven zijn als een 

idiopathische ziekte.

Symptomatologie
De symptomen zijn variabel en soms weinig uitgesproken. 

Het bekendst zijn paresthesieën en spierspasmen (tetanie). 

De krampen kunnen ook aanvalsgewijs in de larynxmuscu-

latuur ontstaan, met verstikking als gevaar. Klinisch kun-

nen tetanische verschijnselen worden opgewekt door op de 

nervus facialis te tikken, waardoor een spasme in de mond-

musculatuur ontstaat (teken van Chvostek). Een andere me-

thode is het opwekken van het teken van Trousseau: door een 

bloeddrukmetermanchet om de arm op te pompen tot een 

druk juist boven de systolische bloeddruk wordt kramp in 

de hand (main d’accoucheur) opgewekt. Differentiaaldiag-

nostisch moet ook worden gedacht aan een hyperventila-

tiesyndroom. Andere symptomen zijn buikkrampen, epi-

leptische insulten en depressie. Zowel bij de idiopathische 

vorm als bij postoperatieve hypoparathyreoïdie kan cata-

ract ontstaan. Metastatische verkalkingen, onder andere 

in de basale gangliën van de hersenen, komen voor bij de 

idiopathische vorm, maar slechts zelden bij postoperatieve 

hypoparathyreoïdie. Papiloedeem is beschreven bij beide 

vormen, zonder dat er tekenen zijn van een verhoogde 

hersendruk. Ook afwijkingen van de huid kunnen bij beide 

vormen voorkomen, zoals haaruitval, brokkelige nagels, 

droge huid en eczeem. Karakteristiek voor de idiopathische 

vorm is moniliase van de nagels. Ten slotte blijkt een aantal 

patiënten een onverklaarde steatorroe te hebben.

Kernpunten

• Paresthesieën en spierspasmen zijn de belangrijk-

ste symptomen van hypoparathyreoïdie.

• Deze spierspasmen kunnen opgewekt worden bij 

lichamelijk onderzoek: tekenen van Chvostek en 

Trousseau.

naat kunnen voor de acute behandeling van ernstige hy-

percalciëmie worden gebruikt. Orale bisfosfonaten, zoals 

deze worden gebruikt bij de behandeling van osteoporo-

se, voorkomen het botverlies en verhogen de botdichtheid 

bij patiënten met primaire hyperparathyreoïdie, maar 

hebben geen effect op serum-PTH- of calcium, spiegels.

De behandeling van hypercalciëmie die wordt veroor-

zaakt door andere ziekten, is medicamenteus en bestaat 

uit volumerepletie met fysiologisch zout en intraveneuze 

toediening van bisfosfonaten. De behandeling van hyper-

calciëmie die het gevolg is van ectopische productie van 

1,25-(OH)
2
D bestaat uit toediening van glucocorticoïden.

Kernpunten

• De behandeling van primaire hyperparathyreoïdie is 

chirurgisch.

• In sommige gevallen van primaire hyperparathyre-

oïdie kan gekozen worden voor medicamenteuze 

behandeling met een calcimimeticum.

• De acute behandeling van ernstige hypercalciëmie 

bestaat uit volumerepletie met infusie van fysio-

logisch zout en intraveneuze behandeling met 

bisfosfonaten.

• De behandeling van hypercalciëmie die het gevolg 

is van ectopische productie van 1,25-(OH)2D, be-

staat uit toediening van glucocorticoïden.

  Intermezzo 19.4 

Familiaire hypocalciurische hypercalciëmie

Bij een 24-jarige vrouw wordt bij toeval een plasma-

calciumgehalte vastgesteld van 2,9 mmol/l (referen-

tiewaarde 2,2-2,6 mmol/l). Het fosfaatgehalte is laag 

normaal (0,8 mmol/l). De plasma-PTH-concentratie 

viel geheel in het normale gebied. De plasmacreati-

ninespiegel is 80 μmol/l en de gemeten creatinine-

klaring is 108 ml/min. De plasmaconcentratie van 

25-hydroxyvitamine D was normaal, hetgeen past bij 

een normale voorraad vitamine D. Opvallend was de 

lage uitscheiding van calcium in de 24-uursurine (2 

mmol/24 uur, normaal > 3,5 mmol/24 uur).

Haar zus bleek hetzelfde biochemische beeld te 

hebben. Er was dus sprake van een familiaire hypocal-

ciurische hypercalciëmie.

Dit ziektebeeld wordt veroorzaakt door een mutatie 

in een van de twee allelen van de calcium-sensing 

receptor. Daardoor is de gevoeligheid van de bijschild-

klieren voor de terugkoppeling van calcium op de 

PTH-afgifte afgenomen, hetgeen leidt tot hogere cal-

ciumspiegels. De meeste personen met deze afwijking 

hebben geen verschijnselen. Meestal is dan ook geen 

behandeling nodig.
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Kernpunten

• De behandeling van hypoparathyreoïdie bestaat uit 

de combinatie van een actief vitamine D-preparaat 

met calcium.

• Hypoparathyreoïdie wordt niet behandeld met 

recombinant humaan PTH.

Pseudohypoparathyreoïdie
Pseudohypoparathyreoïdie omvat een zeldzame groep 

aangeboren ziektebeelden die gekenmerkt worden 

door resistentie voor PTH die voor diverse organen ver-

schillend kan zijn. De biochemische verschijnselen 

van hypoparathyreoïdie zijn aanwezig, maar het PTH-

gehalte in het bloed is verhoogd. Wanneer de hypocal-

ciëmie wordt gecorrigeerd, daalt veelal de verhoogde 

PTH-spiegel, zonder dat de PTH-resistentie normali-

seert. Bij sommige families blijft de afwijking beperkt 

tot de nier en toont het botweefsel alle kenmerken van 

hyperparathyreoïdie; bij andere families wordt de afwij-

king aangetroffen in zowel het bot als de nier. Aange-

zien de biochemische afwijking bij sommige vormen 

wordt veroorzaakt door een defect in het signaalover-

dragende eiwit in de plasmamembraan (G-proteïne), 

is het niet verwonderlijk dat ook andere hormoonsy-

stemen aangedaan kunnen zijn. Bij deze patiënten 

kunnen dan onder andere hypothyreoïdie en amenor-

roe voorkomen. Somatische afwijkingen die bij deze 

aandoening kunnen voorkomen, zijn dwerggroei, rond 

gelaat, obesitas, webbing van de nek en brachymetacar-

palie. Verder zijn er families beschreven die dezelfde 

somatische afwijkingen hebben, maar bij wie de bio-

chemie normaal is (pseudopseudohypoparathyreoïdie). De 

behandeling van deze ziektebeelden bestaat uit toedie-

ning van een van de actieve vitamine D-metabolieten.

Diagnose
De diagnose wordt gesteld op grond van het verlaagde 

serumcalcium-, het verhoogde serumfosfaat- en het verlaagde 

plasma-PTH-gehalte. Bij patiënten die schildklierchi-

rurgie hebben ondergaan, is hiermee de diagnose in feite 

bevestigd, maar in geval van idiopathische hypoparathy-

reoïdie is het wenselijk de Elsworth-Howard Test uit te voe-

ren om te kunnen differentiëren tussen deze aandoening 

en varianten van pseudohypoparathyreoïdie (zie verder). 

Bij deze test wordt PTH of een biologisch actief fragment 

intraveneus toegediend en wordt de urine getest op de 

toename van de fosfaat- en de cAMP-uitscheiding. Andere 

oorzaken van hypocalciëmie moeten worden uitgesloten, 

in het bijzonder osteomalacie, chronische nierinsufficiën-

tie en magnesiumdeficiëntie (tabel 19.32). In de klinische 

praktijk wordt magnesiumdeficiëntie gevonden bij acuut en 

chronisch alcoholisme, ondervoeding, hyperalimentatie, 

malabsorptie, langdurige behandeling met sommige 

diuretica (furosemide, thiazidediuretica) en na behande-

ling met gentamicine en cisplatine. Het mechanisme 

van hypocalciëmie bij magnesiumdeficiëntie is multifac-

torieel en berust op een verminderde secretie van PTH, 

verminderde gevoeligheid van de doelwitorganen voor 

PTH en een verminderde productie van 1,25-(OH)
2
D. Het 

opsporen van de oorzaak van magnesiumdeficiëntie is 

belangrijk, omdat deze ook hypoparathyreoïdie kan ver-

oorzaken. Aanvullen van het tekort normaliseert dan de 

hypocalciëmie en de bijschildklierfunctie.

Kernpunten

• De diagnose hypoparathyreoïdie wordt gesteld op 

grond van de combinatie van verlaagde plasmacal-

cium- en PTH-gehaltes en een verhoogd plasma-

fosfaatgehalte.

• Er zijn verschillende andere aandoeningen dan 

primaire hypoparathyreoïdie die kunnen leiden tot 

hypocalciëmie.

• Vitamine D-deficiëntie gaat gepaard met verlaagde 

plasmawaarden van zowel calcium als fosfaat.

• Magnesiumdeficiëntie gaat gepaard met hypocal-

ciëmie, onder andere door een verminderde PTH-

productie en PTH-gevoeligheid.

Therapie
De acute behandeling van tetanie, ontstaan na chirurgi-

sche ingrepen in de halsstreek, bestaat uit intraveneuze 

toediening van oplossingen van calciumzouten. Voor de 

chronische behandeling kan men dihydrotachysterol, 

1-alpha-hydroxycholecalciferol of 1,25-dihydroxychole-

calciferol gebruiken en calciumsubstitutie (500-1000 mg/

dag). De individuele behoefte kan sterk verschillen en de 

patiënt moet op geleide van de calciumbloedspiegel wor-

den behandeld. Men wake voor overdosering.

Tabel 19.32 Oorzaken van hypocalciëmie.

PTH-gerelateerd:
+ hyperfosfatemie hypoparathyreoïdie (o.a. postoperatief, 

 idiopathisch primair, magnesiumdeficiëntie), 
hemochromatose
PTH-resistentie

vitamine D-gerelateerd:
+ hypofosfatemie

+ normofosfatemie

vitamine D-deficiëntie
vitamine D-afhankelijke rachitis type I en type II
chronische nierinsufficiëntie

geneesmiddelen o.a. cytostatica (bijv. cisplatine), bisfosfonaten

diversen o.a. pancreatitis, acute rabdomyolyse, 
 osteoblastaire metastasen (bijv. prostaat)
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Symptomatologie
De belangrijke symptomen van het ziektebeeld zijn spier-

zwakte en botpijnen. Bij kinderen met rachitis komen ook 

botmisvormingen voor. Als gevolg van hypocalciëmie 

kunnen soms ook paresthesieën en tetanie ontstaan, maar 

het klinische beeld van osteomalacie verschilt duidelijk 

van dat van hypoparathyreoïdie.

Kernpunten

• Ernstige vitamine D-deficiëntie kan gepaard gaan 

met spierzwakte en botpijnen.

• Bij ernstige vitamine D-deficiëntie kan door de 

hypocalciëmie ook sprake zijn van paresthesieën en 

spierkrampen.

Diagnose
Biochemisch worden meestal een verlaagd calcium- en fos-

faatgehalte en verhoogde spiegels van alkalische fosfatase 

en PTH in het bloed gevonden. De hypofosfatemie wordt 

veroorzaakt door secundaire hyperparathyreoïdie als 

gevolg van de hypocalciëmie. De resorptie van calcium uit 

de darm is verlaagd, evenals de urinecalciumuitscheiding. 

Karakteristiek voor de ziekte zijn de vaak multipel voor-

komende pseudofracturen van Milkman (ook wel looser-

zones genoemd) in de dijbeenhals, fibula, humerushals, 

ramus pubis, ribben en laterale randen van het schou-

derblad. Ook subperiostale erosies kunnen als uiting van 

secundaire hyperparathyreoïdie worden aangetroffen. De 

diagnose osteomalacie kan met zekerheid worden gesteld 

op het histologische beeld van niet-ontkalkt botweefsel. 

Daarbij kan de karakteristieke gestoorde mineralisatie 

van het bot worden waargenomen. Het belangrijkste 

biochemische onderzoek ter opheldering van de oorzaak 

van osteomalacie is de bepaling van de concentratie van 

25-OHD in het serum. Bij vitamine D-gebrek is deze laag. 

Bij normale serum-25-OHD-spiegels moet naar andere 

oorzaken worden gezocht.

Kernpunten

• Vitamine D-deficiëntie gaat gepaard met verlaagde 

calcium- en fosfaatspiegels en verhoogde spiegels 

van PTH en alkalische fosfatase.

• Er is sprake van vitamine D-deficiëntie als het 

serum-25-OHD-gehalte verlaagd is.

Therapie
De behandeling van vitamine D-deficiënte osteomalacie 

bestaat uit toediening van vitamine D. Bij patiënten met 

simpele vitamine D-deficiëntie moeten lage doseringen 

worden gebruikt (bijvoorbeeld 800 E vitamine D
3
 per 

dag). Bij patiënten met vitamine D-gebrek als gevolg van 

malabsorptiesyndromen is een hogere dosering van vita-

Kernpunten

• Pseudohypoparathyreoïdie omvat een aantal 

aandoeningen die gekenmerkt worden door PTH-

resistentie.

• Pseudohypoparathyreoïdie wordt vermoed indien 

er sprake is van hypocalciëmie met verhoogde 

plasma-PTH-spiegels.

Casuïstiek 

• Een vrouw met hypercalciëmie en bothaarden

• Een man met eenzijdige aanvalsgewijze spierver-

stijvingen na een halsoperatie wegens maligniteit

• Cognitief verval bij ouderen door primaire hyperpa-

rathyreoïdie - opgelost door parathyreoïdectomie

• ‘Hungry bone’-syndroom, gekenmerkt door langdu-

rige symptomatische hypocalciëmie, als complica-

tie van behandeling wegens hyperthyreoïdie

• Een patiënte met een palpabele zwelling in de hals 

door een cysteus bijschildklieradenoom

19.8.3   Stoornissen in de vitamine D-stofwisseling

Rachitis en osteomalacie
Rachitis en osteomalacie vertonen hetzelfde ziektebeeld, 

waarbij de nieuwgevormde botmatrix weinig of niet ge-

mineraliseerd wordt. Bij rachitis is bovendien de verkal-

king van het kraakbeen in de epifysairschijf gestoord. De 

verschillende vormen van rachitis en osteomalacie staan 

ten dele in verband met de vitamine D-stofwisseling, maar 

ook andere mechanismen spelen een rol, zoals renaal fos-

faatverlies en directe remming van de mineralisatie van de 

botmatrix. Vitamine D-gebrek ontstaat door onvoldoende 

blootstelling aan zonlicht, meestal in combinatie met een 

tekort aan vitamine D in het voedsel. Vitamine D-gebrek 

komt het meest voor bij ouderen en bij vegetarische im-

migranten (meestal kinderen en vrouwen). In landen 

waar vitamine D aan het voedsel is toegevoegd, zoals in de 

Verenigde Staten, zijn malabsorptiesyndromen de meest 

voorkomende oorzaken van vitamine D-gebrek. Andere 

oorzaken zijn een veranderd metabolisme van vitamine 

D (bij gebruik van anticonvulsiva) of verlies van vitamine 

D-metabolieten (bij het nefrotisch syndroom).

Kernpunten

• Er zijn verschillende oorzaken van vitamine D-

deficiëntie, maar de meest frequente oorzaken zijn 

diëtaire vitamine D-deficiëntie en onvoldoende 

zonexpositie.

• Rachitis en osteomalacie zijn ernstige uitingen van 

vitamine D-deficiëntie.



19

826  Interne geneeskunde

Kernpunt

• Er zijn verschillende erfelijke en verworven vormen 

van rachitis en osteomalacie die niet te genezen 

zijn met vitamine D.

Casuïstiek 

• Een Afrikaanse peuter met genua vara

• Ziek door te weinig zonlicht: rachitis en osteoma-

lacie

• Hypovitaminose D: een versluierde diagnose

19.8.4   Osteoporose

Osteoporose is een skeletaandoening die wordt gekenmerkt 

door een lage botmassa en een verslechtering van de microarchitec-

tuur van het botweefsel, met als gevolg een verhoogde botfragiliteit 

en risico op fracturen. Typische osteoporotische fracturen zijn 

die van de pols, de wervelkolom en de heup. Osteoporose 

is de meest voorkomende botafwijking; de incidentie van 

fracturen neemt toe met de leeftijd. Het levenslange risico 

van een osteoporotische fractuur bij een 50-jarige vrouw is 

ongeveer 46% en bij een man ongeveer 22%.

Osteoporose wordt operationeel gedefinieerd door de 

meting van de botmineraaldichtheid (BMD) door dual X-

ray absorptiometry (DXA). Volgens de WHO-classificatie 

van osteoporose kan men vier diagnostische categorieën on-

derscheiden:

 − normaal: een BMD binnen 1 standaarddeviatie (SD) van 

de gemiddelde waarde van jongvolwassenen (T-score 

> –1);

 − osteopenie: een BMD tussen 1 en 2,5 SD onder de gemid-

delde waarde van jongvolwassenen (T-score < –1 en 

> –2,5);

 − osteoporose: een BMD > 2,5 SD onder de gemiddelde 

waarde van jongvolwassenen (T-score < –2,5);

 − ernstige osteoporose: een BMD-waarde > 2,5 SD onder de 

gemiddelde waarde van jongvolwassenen en één of 

meer fracturen.

Een hogere leeftijd, de valkans en een lage BMD vormen 

samen de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan 

van osteoporotische fracturen.

De BMD verklaart 50 tot 80% van de variatie in bot-

sterkte en kan nauwkeurig worden gemeten. Een afname 

van de BMD met 1 SD gaat gepaard met een verdubbe-

ling van de incidentie van osteoporotische fracturen. De 

relatie tussen BMD en fracturen is nauwer dan die tussen 

cholesterol en hartziekten. Andere belangrijke risicofacto-

ren van osteoporotische fracturen zijn gedefinieerd door 

meta-analyses van individuele patiëntengegevens van 

grote epidemiologische onderzoeken wereldwijd en zijn 

genoemd in tabel 19.33.

mine D nodig (10.000 tot 40.000 E per dag). De eerste ef-

fecten die tijdens de behandeling kunnen worden waarge-

nomen, zijn het verdwijnen van de spierzwakte, een stij-

ging van het plasmafosfaatgehalte en retentie van calcium 

en fosfaat in het lichaam. De alkalische-fosfataseactiviteit 

in het serum daalt langzaam.

Kernpunten

• Ernstige vitamine D-deficiëntie wordt behandeld 

met toediening van vitamine D.

• Het duurt enkele maanden voordat het door vita-

mine D-deficiëntie veroorzaakte verhoogde alka-

lische-fosfatasegehalte normaliseert bij vitamine 

D-toediening.

Vitamine D-resistente rachitis of osteomalacie
Vitamine D-resistente rachitis (of osteomalacie) om-

vat die vormen van rachitis die met lage doseringen 

vitamine D niet te genezen zijn. Er is een aantal ziekte-

beelden beschreven waarbij de vorming of de werking 

van 1,25-(OH)
2
D tekortschiet. In het eerste geval berust 

de afwijking op een deficiëntie van het enzym 1-alfa-

hydroxylase in de nier, waardoor geen 1,25-(OH)
2
D kan 

worden gevormd (vitamine D-afhankelijke rachitis type 

I). De behandeling bestaat bij voorkeur uit toediening 

van 1,25-(OH)
2
D

3
 of van 1-alfa-OHD

3
. Daarentegen be-

staat bij vitamine D-afhankelijke rachitis type II een onge-

voeligheid van de eindorganen voor 1,25-(OH)
2
D, onder 

andere als gevolg van receptordefecten. Bij deze vorm 

van rachitis zijn de 1,25-(OH)
2
D-spiegels verhoogd en 

is een hoge dosis 1,25-(OH)
2
D

3
 of langdurige continue 

intraveneuze toediening van calcium nodig om de ra-

chitis te behandelen.

De hypofosfatemische vorm van vitamine D-resistente ra-

chitis berust op een defect van het renale fosfaattransport. 

Dit kan worden veroorzaakt door een genetisch defect 

(familiair of sporadisch) of door tumorgeproduceerde 

FGF-23. Biochemisch wordt het ziektebeeld gekenmerkt 

door hypofosfatemie, een normaal serumcalciumgehalte, 

normale PTH-spiegels en een lage TmP/GFR. Er wordt 

weinig 1,25-(OH)
2
D gevormd. De behandeling bestaat 

uit fosfaatsuppletie in combinatie met een van de actieve 

metabolieten van vitamine D. Bij een door een tumor 

veroorzaakte hypofosfatemie leidt verwijdering van de 

tumor tot genezing van de osteomalacie.

Bij chronische nierinsufficiëntie ontstaat hyperparathyreoï-

die en een verminderde productie van 1,25-(OH)
2
D. Renale 

osteodystrofie omvat een breed spectrum van botafwijkin-

gen, waarbij secundaire hyperparathyreoïdie het meest 

voorkomt. Osteomalacie (zonder aluminiumintoxicatie) 

komt in minder dan 10% van de gevallen voor.
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dikwijls een repositie, gevolgd door een gipsimmobilisa-

tie gedurende vier à zes weken. Veel patiënten houden een 

deformatie aan de fractuur over. De heupfractuur is meestal 

het gevolg van een val.

Kernpunten

• Osteoporose is asymptomatisch tot het moment 

dat een fractuur optreedt.

• De symptomen van osteoporose worden door frac-

turen veroorzaakt.

• Symptomen van osteoporose zijn een thoracale 

kyfose en afgenomen lengte.

Diagnose
Voor de diagnose osteoporose zijn anamnese en licha-

melijk onderzoek belangrijk. Röntgenonderzoek geeft 

weinig informatie over de hoeveelheid bot, maar het is de 

beste methode om de aan- of afwezigheid van fracturen 

te diagnosticeren. De wervelkolom toont een versterkte 

lengtestreping doordat bij het ziekteproces allereerst de 

dwarse botbalken verloren gaan. De sluitplaten steken 

sterk af tegen de omliggende structuren en de wervelli-

chamen krijgen een biconcave vorm, de zogenoemde vis-

wervels. In voortgeschreden gevallen kunnen compressie-

fracturen van het wervellichaam ontstaan (figuur 19.29).

De BMD kan met behulp van verschillende technieken 

in het hele skelet of in afzonderlijke delen van het skelet 

worden bepaald. Een botbiopsie is niet nodig voor het 

stellen van de diagnose, maar kan wel worden gebruikt 

voor het uitsluiten van osteomalacie en beenmergpatho-

logie.

Laboratoriumonderzoek wordt verricht om mogelijke 

oorzaken van secundaire osteoporose uit te sluiten. De 

calcium-, fosfaat- en alkalische-fosfataseconcentraties 

in het serum zijn bij patiënten met osteoporose meestal 

normaal. Soms wordt een verhoging van de alkalische fos-

fatase gevonden, vooral in de periode na een fractuur. De 

PTH-spiegels zijn meestal normaal, maar voornamelijk 

Kernpunten

• Osteoporose wordt gekenmerkt door een afgeno-

men botmassa en een verslechtering van de micro-

architectuur van het botweefsel, met als gevolg een 

verhoogd risico op fracturen.

• Osteoporose wordt gedefinieerd als een botmine-

raaldichtheid met een standaarddeviatie van > 2,5 

onder de gemiddelde waarde van jongvolwassenen 

(T-score < –2,5).

• Typische osteoporotische fracturen zijn die van de 

pols, de wervelkolom en de heup.

Symptomatologie
Osteoporose is asymptomatisch tot het moment dat een 

fractuur optreedt. Het eerste teken is vaak een episode 

met acute pijn ter hoogte van de mid- tot laagthoracale of 

hooglumbale wervels tijdens simpele activiteiten zoals 

staan, bukken of tillen. De pijn neemt toe bij zitten en 

staan en vermindert bij liggen. De beweeglijkheid van de 

wervelkolom is beperkt. Vaak is compensatoire spierhy-

pertonie zichtbaar. Deze symptomen worden veroorzaakt 

door een plotselinge inzakking van een wervel. De pijn 

houdt enkele weken aan en neemt geleidelijk af. Sommige 

patiënten met een ingezakte wervel hebben weinig symp-

tomen, maar er ontstaat wel lengteverlies en een toegeno-

men thoracale kyfose. Deze houdingsverandering leidt tot 

verkleining van de buikholte met het naar voren komen 

van de buik, terwijl de ribben op de bekkenkam komen 

te rusten. Deze veranderingen kunnen ook leiden tot 

problemen bij het ademhalen en het eten. Een polsfractuur 

ontstaat na een val. De fracturen zijn pijnlijk en vergen 

Tabel 19.33  Risicofactoren van osteoporotische 
fracturen.

leeftijd

lage body mass index (BMI)

eerdere osteoporotische fracturen (boven de leeftijd van 45 jaar)

familiaire anamnese van heupfractuur in de ouders

gebruik van orale glucocorticoïden

reumatoïde artritis

secundaire osteoporose

roken

overmatige alcoholgebruik (drie of meer eenheden per dag)

Deze risicofactoren zijn recent in een algoritme gebruikt voor de bere-
kening van een tienjaars absoluut risico van de individuele patiënt op 
fracturen (FRAX; www.shef.ac.uk/FRAX). Dit algoritme, dat bestaat uit 
eenvoudig te bepalen risicofactoren, heeft veel voordelen voor de klini-
sche praktijk, maar er zijn ook nadelen. Andere belangrijke risicofactoren, 
zoals vallen, dosis van glucocorticoïden, aantal eerdere osteoporotische 
fracturen, zijn namelijk niet geïncludeerd.

Figuur 19.29  Laterale LWK-opname toont osteoporotische 

inzakkingsfracturen van meerdere lumbale wervels.
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Kernpunten

• Het doel van de behandeling van osteoporose is de 

vermindering van de kans op fracturen.

• De behandeling van osteoporose omvat algemene 

maatregelen, niet-farmacologische interventies en 

farmacologische interventies.

• Farmacologische interventies gericht op osteopo-

rose corrigeren de gestoorde balans tussen botaan-

maak en botafbraak door remming van de botaf-

braak of stimulering van de botaanmaak.

• Bisfosfonaten zijn de meest gebruikte geneesmid-

delen bij de behandeling van osteoporose.

19.8.5   De ziekte van Paget

De ziekte van Paget of osteitis deformans is een focale 

skeletaandoening, die wordt gekenmerkt door een ver-

hoogd aantal en verhoogde activiteit van osteoclasten, 

waardoor de vorm, structuur en functie van het aange-

dane bot verstoord raken. Het aantal aangetaste botten 

kan variëren van één tot vele; 60% van de patiënten heeft 

minstens twee aangetaste botten. De voornaamste loka-

lisaties zijn het bekken (67%), het femur (35%), en schedel 

en mandibula (29%). De ziekte komt zowel bij mannen als 

bij vrouwen voor, in een verhouding van 3 : 2, en meestal 

op middelbare en oudere leeftijd. De prevalentie is boven 

de leeftijd van 60 jaar 3 tot 4%. De oorzaak is nog steeds 

onduidelijk. Mogelijk ontstaat de ziekte door een vroeger 

doorgemaakte besmetting met een slow virus bij mensen 

met een genetische predispositie voor de ziekte. In verge-

lijking met leeftijdgenoten hebben eerstegraads familie-

leden van patiënten met de ziekte van Paget een tienmaal 

hogere kans de ziekte te ontwikkelen. Mutaties van het 

gen dat codeert voor het sequestosome 1 (SQSTM1), gele-

gen op chromosoom 5q35, komt vaak bij familiaire ziekte 

van Paget voor.

bij oudere mensen kunnen de spiegels van 25-OHD laag 

zijn. Bij ouderen met osteoporose moet de schildklier-

functie worden gecontroleerd.

Kernpunten

• De diagnose osteoporose wordt gesteld door mid-

del van meting van de botmineraaldichtheid.

• Radiologisch onderzoek wordt verricht bij patiënten 

met osteoporose om de aan- of afwezigheid van 

wervelfracturen vast te stellen.

• Er dient aanvullend laboratoriumonderzoek te wor-

den verricht om mogelijke oorzaken van secundaire 

osteoporose vast te stellen.

Therapie
Het doel van de behandeling van osteoporose is de 

vermindering van de kans op fracturen en bevat drie 

belangrijke maatregelen: (1) algemene maatregelen; (2) 

niet -farmacologische interventies; (3) farmacologische 

interventies.

Van de algemene maatregelen is de belangrijkste de cor-

rectie van eventuele vitamine D- en calciumdeficiënties. 

Bij een serumspiegel van 25-OHD minder dan 50 nmol/l 

moet vitamine D gegeven worden (800 E per dag). Als de 

inname van calcium met de voeding onvoldoende is, kan 

extra calcium worden toegevoegd, tot 1000 mg/dag. Het 

doel van niet-farmacologische interventies is de vermin-

dering van de frequentie of van de impact van vallen. Far-

macologische interventies corrigeren de bij osteoporose 

gestoorde balans tussen botaanmaak en botafbraak door 

remming van de botafbraak of stimulering van de botaan-

maak. De meerderheid van beschikbare geneesmiddelen 

remmen de botafbraak (tabel 19.34).

Bisfosfonaten zijn de meest gebruikte geneesmiddelen 

bij de behandeling van osteoporose (tabel 19.35). Zij rem-

men de botafbraak en botombouw, verhogen de BMD 

en verminderen de kans op fracturen. Het enige middel 

dat de botaanmaak stimuleert is PTH. Dit wordt gegeven 

door middel van dagelijkse subcutane injecties voor een 

totale duur van maximaal twee jaar. Patiënten met osteo-

porose bij wie fracturen optreden tijdens behandeling 

met een ander middel, komen in aanmerking voor PTH-

behandeling.

Tabel 19.34  Farmacologische interventies ter 
preventie van osteoporotische fracturen.

remmers van 
botafbraak

bisfosfonaten, calcitonine, oestrogenen, 
selectieve oestrogeenreceptormodulators – 
SERM’s (bijv. raloxifeen), tibolon

stimulatoren van 
botaanmaak

PTH 1-34, PTH 1-84

onduidelijke 
werkingsmechanisme

strontiumranelaat

Tabel 19.35  Beschikbare bisfosfonaten voor de 
behandeling van osteoporose.

alendroninezuur (tablet) 70 mg eenmaal per week

alendroninezuur (tablet) 70 mg + colecalciferol 2.800 of 5.800 E (tablet) 
eenmaal per week

ibandroninezuur (tablet) 150 mg eenmaal per maand

ibandroninezuur i.v. (injectie) 3 mg eenmaal per drie maanden

risedroninezuur (tablet) 35 mg eenmaal per week

risedroninezuur (tablet) 75 mg een opeenvolgende dag per maand

zoledroninezuur i.v. (infuus) 5 mg eenmaal per jaar
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doofheid zijn typerend voor een schedellokalisatie. De 

huid over het aangedane bot is door de hypervascularisa-

tie vaak warm, rood, glanzend en opgezet. Misvormingen 

komen voor bij lokalisaties in de schedel, de kaak en de 

lange pijpbeenderen. Daardoor ontstaat vaak een verkeer-

de belasting die weer aanleiding kan geven tot artrose van 

gewrichten. De combinatie van misvorming en slechte 

botkwaliteit kan leiden tot fracturen; dit komt bij onge-

veer 8% van de patiënten voor. De ontwikkeling van sar-

coom in paget-laesies is berucht, maar komt zelden voor.

Kernpunten

• De ziekte van Paget wordt vaak ontdekt door een 

geïsoleerde verhoging van het alkalische-fosfata-

segehalte in plasma of door een afwijkende radio-

logische opname.

• De ziekte van Paget is meestal asymptomatisch en 

gaat soms gepaard met pijn.

• De ziekte uit zich soms door misvormingen van het 

skelet.

Diagnose
De diagnose wordt gesteld op grond van het lichamelijk 

onderzoek, het laboratoriumonderzoek, de botscan en het 

röntgenonderzoek (figuur 19.30). Histologisch onderzoek 

Kernpunten

• De ziekte van Paget is een focale skeletaandoening, 

gekenmerkt door een verhoogde activiteit van os-

teoclasten, waardoor de vorm, structuur en functie 

van het aangedane bot verstoord raken.

• De oorzaak van de ziekte van Paget is onduidelijk.

Symptomatologie
De meeste patiënten hebben geen klachten en de ziekte 

wordt per toeval gediagnosticeerd door het vinden van 

een verhoogde alkalische-fosfataseactiviteit in serum of 

een afwijkende röntgenfoto. Ongeveer 5 tot 10% van de 

patiënten is symptomatisch en de meest voorkomende 

klacht is pijn. De pijn wordt bij ongeveer de helft van de 

patiënten veroorzaakt door de botziekte en gaat bij de 

andere patiënten samen met botmisvormingen en artrose. 

Neurologische complicaties komen voor bij 8 tot 10% van 

de patiënten en betreffen meestal doofheid. Compressie 

van het myelum komt zelden voor. Decompensatio cordis 

als gevolg van een vergroot hartminuutvolume komt in 

de praktijk niet meer voor. Het klachtenpatroon is bij elke 

patiënt individueel bepaald en hangt af van de lokalisatie 

van de paget-laesies. Wervellokalisaties leiden bij onge-

veer 50% van de patiënten tot rugklachten. Hoofdpijn en 

Figuur 19.30 Röntgenopname van het bekken en skeletscintigram van een patiënt met de ziekte van Paget gelokaliseerd in de 

linkerbekkenhelft en de linkerclavicula.

A B
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verkregen op een lager niveau van botombouw. Het effect 

van bisfosfonaatbehandeling op de botafbraak wordt in 

de praktijk beoordeeld door de meting van biochemische 

markers van botafbraak. De algehele effectiviteit van de 

behandeling wordt bepaald door de meting van de alka-

lische-fosfataseactiviteit in het serum. Gezien het feit dat 

de veranderingen van de botombouw na bisfosfonaattoe-

diening voorspelbaar zijn, is het niet nodig de behande-

ling te prolongeren tot de laagste waarden van alkalische 

fosfatase worden verkregen. Bij volledige remming van de 

botafbraak zal het alkalische-fosfatasegehalte in het bloed 

langzaam dalen, of de therapie nu gecontinueerd wordt 

of niet. Het doel van de behandeling is om de waarden 

van de alkalische-fosfataseactiviteit (of van het serum-

P1NP) te verminderen tot de referentiewaarden, zelfs zo 

laag mogelijk binnen deze waarden. Deze biochemische 

remissie wordt in de meeste gevallen gevolgd door een 

klinische remissie. Remissies kunnen na een succesvolle 

behandeling jaren duren. Volledige remissie kan bij meer 

dan 90% van de patiënten worden bereikt. Pijnklachten 

verdwijnen één tot drie maanden na de behandeling.

De volgende bisfosfonaten zijn zeer effectief bij de 

ziekte van Paget: pamidronaat per intraveneus infuus van 

2 uur 30-60 mg per dag gedurende drie dagen (totale dosis 

tot 180 mg) en risedronaat oraal 30 mg per dag gedurende 

twee maanden. Recent is behandeling met zoledronaat 5 

mg per eenmalig infuus gedurende 15 minuten ontwik-

keld. Dit is het meest potente bisfosfonaat en deze thera-

pie heeft de voorkeur boven alle andere bisfosfonaten.

Kernpunten

• De ziekte van Paget wordt kortdurend behandeld 

met bisfosfonaten.

• Remissie van de ziekte kan na succesvolle behan-

deling jaren duren.

• De alkalische-fosfatasewaarden in plasma worden 

gebruikt om de ziekteactiviteit te vervolgen.

Casuïstiek 

• Een jonge vrouw met hoofdpijn en schedelafwij-

kingen: een lange weg naar de diagnose ‘ziekte van 

Paget’

19.9  Polyglandulaire endocriene syndromen

19.9.1   Polyglandulaire auto-immuunziekten

Endocriene auto-immuunziekten kunnen in diverse, 

soms ook erfelijke, combinaties voorkomen. Dit gecom-

bineerde voorkomen van diverse orgaanspecifieke auto-

immuunziekten is klinisch uiterst relevant. Bekend is 

van botweefsel kan eveneens aan de diagnose bijdragen, 

maar in de praktijk is dat zelden nodig om de diagnose 

te stellen. De ziekte van Paget wordt gekenmerkt door 

de ‘koppeling’ van botformatie en botresorptie. In de 

praktijk is dat meetbaar aan de hand van de biochemische 

parameters van de botombouw in het serum en de urine. 

In het verleden waren de meest gebruikte laboratorium-

onderzoeken de alkalische-fosfataseactiviteit in serum 

(botaanmaak) en de hydroxyproline-uitscheiding via de 

urine (botafbraak). Bij oudere mensen met een verhoogde 

alkalische-fosfataseconcentratie in het serum behoort de 

ziekte van Paget in de differentiële diagnose te staan. Nor-

male parameters sluiten de ziekte niet uit; ongeveer 10% van 

patiënten met klachten en kleine botafwijkingen heeft een 

normale alkalische-fosfataseactiviteit en een normale hy-

droxyproline-uitscheiding. De laatste jaren zijn nieuwe bio-

chemische markers van botombouw ontwikkeld die meer 

specifiek zijn dan alkalische fosfatase en hydroxyproline. 

Als plasmamarkers voor de botafbraak worden de collageen 

type I-afbraakproducten zoals N- en C-telopeptiden (NTX 

en CTX) gebruikt. Als plasmamarkers voor de botaanmaak 

worden het botspecifieke alkalische fosfatase en het procol-

lageen I-N-terminale peptide (P1NP) gebruikt. Evaluatie 

van de lokalisaties van de ziekte van Paget vindt plaats met 

behulp van skeletscintigrafie, die niet specifiek is maar wel 

gevoeliger dan röntgenfoto’s. Op basis van de uitslag van 

dit onderzoek maakt men aanvullend röntgenfoto’s van de 

aangedane botten, die meestal pathognomonisch zijn.

Kernpunten

• De diagnose van de ziekte van Paget wordt gesteld 

op grond van de combinatie van lichamelijk onder-

zoek, het laboratoriumonderzoek, de botscan en 

het radiologisch skeletgenonderzoek.

• De radiologische skeletfoto’s laten pathognomoni-

sche kenmerken zien.

Therapie
De therapie is gericht op de primaire afwijking, namelijk 

het remmen van de verhoogde activiteit van de osteo-

clasten. Bisfosfonaten zijn de middelen van keuze voor de 

behandeling van de ziekte van Paget, omdat deze selectief 

door het skelet worden opgenomen op plaatsen van actie-

ve botombouw; verder remmen ze specifiek de botafbraak 

en hun effect persisteert na het stoppen van de behande-

ling. Behandeling met een potent bisfosfonaat leidt tot 

reductie van de pijn die door de activiteit van de ziekte 

wordt veroorzaakt, vermindering van de kans op fractu-

ren, röntgenologische verbetering en herstel van bothis-

tologie. De eerste meetbare respons na toediening van een 

potent bisfosfonaat is de suppressie van botafbraak. Deze 

wordt gevolgd door een langzame afname van de botaan-

maak door de koppeling tussen de twee processen, waar-

bij binnen 3 tot 6 maanden een nieuw evenwicht wordt 
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De diagnose berust op het aantonen van hormonale 

overproductie (basale spiegels en secretinetest voor GEP-

hormonen) en lokaliserende diagnostiek, naast genetische 

diagnostiek van mogelijke dragers. De therapie is specia-

listisch chirurgisch, medicamenteus en door middel van 

nucleairgeneeskundige therapieën.

Het MEN-2-syndroom is eveneens een autosomaal 

dominante ziekte met hoge penetrantie. Omstreeks 95% 

van de gendragers krijgt de ziekte, de meesten vóór het 

dertigste levensjaar, velen al op kinderleeftijd. De oorzaak 

ligt in overerving van mutanten van het RET-proto-

oncogen op chromosoom 10, dat codeert voor een tyrosi-

nekinasereceptor. Men onderscheidt twee subtypen, die 

beide gepaard gaan met medullair schildkliercarcinoom 

en feochromocytoom.

Het MEN-2a-syndroom is veruit de meest voorko-

mende variant. Hierbij komt bijna altijd medullair schild-

kliercarcinoom voor, bij circa een derde van de patiënten 

feochromocytoom en bij circa 20% hyperparathyreoïdie 

op basis van polyglandulaire hyperplasie. De prognose is 

goed wanneer het medullaire schildkliercarcinoom tijdig 

geopereerd wordt. Sinds 1993 is gendetectie en op basis 

daarvan profylactische thyroïdectomie mogelijk, in erva-

ren handen vóór het vijfde levensjaar, maar in ieder geval 

vóór de puberteit. Het feochromocytoom is wel vaak dub-

belzijdig, maar meestal niet maligne. De therapie van het 

feochromocytoom bestaat uit (dubbelzijdige) adrenalecto-

mie, die soms cortexsparend kan zijn.

Het MEN-2b-syndroom is zeldzaam en berust op een 

specifieke codon-918-mutant van het RET-proto-oncogen. 

Naast medullair schildkliercarcinoom en feochromocy-

toom, ziet men hierbij neurofibromen van huid en slijm-

vliezen, een typisch gelaat en marfanoïde habitus, maar 

zelden hyperparathyreoïdie.

  Intermezzo 19.5 

Hoe vindt u snel de genetische oorzaak van 

een ziekte?

U ziet twee broers met acromegalie. Hoe komt u er 

snel achter wat de genetische oorzaak kan zijn?

Antwoord: log in op de website van PubMed (www.

ncbi.nlm.nih.gov/entrez). Klik in het dropscreen 

linksboven (achter search:) OMIM (On line Mendela-

nian Inheritance in Man) aan. Deze database is een 

onlinecatalogus van humane genen en genetische 

aandoeningen, die zeer goed onderhouden wordt. De 

database bevat uitgebreide informatie met de daarbij 

behorende referenties. Bovendien zijn er links met 

Medline, waardoor de belangrijkste artikelen snel 

gevonden kunnen worden.

Type in het tweede venster: acromegaly.

Doe de search voor erfelijke acromegalie door 

Search aan te klikken.

Vervolgens krijgt u een overzicht van alle erfelijke 

syndromen waarbij van acromegalie sprake kan zijn.

bijvoorbeeld de combinatie van de ziekte van Hashimoto, 

primaire bijnierinsufficiëntie en type 1-diabetes mellitus, 

vroeger het syndroom van Schmidt genoemd. Dit wordt 

vooral gezien bij volwassen vrouwen en wordt tegenwoor-

dig polyglandulair auto-immuunsyndroom type II (PGA-

II) genoemd. Binnen dit syndroom komen diverse andere 

combinaties voor van endocriene en niet-endocriene auto-

immuunaandoeningen of daarmee verwante ziekten, zo-

als de ziekte van Graves, pernicieuze anemie, myasthenia 

gravis, vitiligo, alopecia, coeliakie en vroege menopauze 

op basis van auto-immuunovariitis.

Het polyglandulair auto-immuunsyndroom type I 

(PGA-I) is veel zeldzamer. Het komt al op kinderleeftijd 

tot uiting en bestaat uit de combinatie van hypoparathy-

reoïdie, de ziekte van Addison en een zeer hinderlijke 

moniliase, onder andere van de nagels. Ook dit syndroom 

kan voorkomen in combinatie met andere orgaanspeci-

fieke auto-immuunziekten. Het syndroom is autosomaal 

recessief bepaald.

Kernpunten

• Sommige endocriene auto-immuunziekten komen 

binnen personen en families in combinaties voor.

• Soms komen deze syndromen met verminderde 

schildklier-, bijnierschors- en/of bètacelfuncties 

voor in combinaties met niet-endocriene ziekten.

19.9.2   Multipele endocriene neoplasieën

De familiair voorkomende endocriene neoplasieën (MEN-

syndromen) zijn autosomaal dominant erfelijke ziekten 

met een zeer wisselende expressie. Men onderscheidt het 

MEN-syndroom type 1 en type 2 (respectievelijk MEN-1 

en MEN-2).

Het MEN-1-syndroom wordt veroorzaakt door een 

mutatie van het tumorsuppressorgen Menine gelegen op 

chromosoom 11. De-novomutaties van dit gen lijken nogal 

frequent voor te komen. De functie van menine is nog 

onbekend. MEN-1 gaat gepaard met hyperplasie (soms 

adenomen) van de parathyreoïden, diverse endocriene 

gastro-enteropancreatische tumoren (GEP-tumoren) en 

hypofyseadenomen. Klinische verschijnselen ontstaan 

meestal pas op jongvolwassen of middelbare leeftijd.

Van de GEP-tumoren komen gastrinomen en insulino-

men het meest frequent voor, maar ook PP-, VIP-, glucagon- 

of somatostatineproducerende pancreaseilandceltumoren 

en carcinoïden komen voor. Deze tumoren kunnen multi-

pel zijn (in het bijzonder gastrinomen, ook in het duode-

num). In principe kunnen alle GEP-tumoren zich maligne 

gedragen, waarbij soms ondanks (lever)metastasen een 

lange overleving mogelijk is. Hypofyseadenomen ontstaan 

in circa 50% van de gevallen. Meestal betreft het prolactino-

men, soms acromegalie, die bij het MEN-1-syndroom ook 

het gevolg zijn van GHRH-productie uit een GEP-tumor.



19

832  Interne geneeskunde

19.11  Ectopische hormoonproductie

Hormoonproductie door een tumor met een daarbij pas-

send klinisch beeld kan een paraneoplastisch verschijnsel 

zijn (net zoals koorts, myopathie en neuropathie). Onder 

ectopische hormoonproductie verstaat men de productie 

en secretie van een hormonale factor die gelijk is aan of 

sterk lijkt op het secretieproduct van een bekend endo-

crien orgaan, door een tumor die niet uitgaat van dat 

endocriene orgaan. Vaak is deze productie minder ecto-

pisch dan het woord aangeeft en betreft het tumoren van 

celtypen die in wezen endocrien zijn of waarvan op onto-

genetische gronden hormoonproductie te verwachten is. 

Een voorbeeld hiervan is de ectopische ACTH-productie 

door een kleincellig bronchuscarcinoom, dat waarschijn-

lijk afkomstig is van een endocrien celtype dat behoort 

tot het zogenoemde APUD-systeem van endocriene cellen 

van neuro-ectodermale oorsprong. Een ander voorbeeld 

is de productie van humaan choriongonadotrofine (HCG) 

door chorioncarcinomen en andere kiemceltumoren. 

Zoals in dit laatste voorbeeld kan er sprake zijn van pro-

ductie van foetale hormonen of hormoonfragmenten, dan 

wel van prohormonen of hormonen met een afwijkende 

biochemische structuur, die bij gezonde volwassenen 

normaliter niet voorkomen. Het vóórkomen van een 

dergelijk hormoon wijst dan met zekerheid op de aanwe-

zigheid van een tumor en kan als tumormarker worden 

beschouwd. Van vrijwel alle hormonen is ectopische pro-

ductie beschreven, terwijl ook de productie van verschil-

lende hormonen door één tumor mogelijk is. Vaak is het 

symptomencomplex van dien aard dat op klinische gron-

den een ectopische hormoonproductie als oorzaak van 

het endocriene syndroom kan worden vermoed. De meest 

voorkomende syndromen bij ectopische hormoonpro-

ductie zijn in volgorde van geschatte frequentie vermeld 

in tabel 19.36. Hierin wordt ook een aantal syndromen 

genoemd, zoals hypoglykemie en hypocalciëmie, waarvan 

de hormonale pathogenese wel wordt verondersteld maar 

lang niet altijd bewezen is.

 Het herkennen van ectopische hormoonproductie kan 

van het grootste belang zijn voor de vroege diagnostiek 

van tumoren, omdat het endocriene syndroom de eerste 

uiting van een nog niet gemetastaseerde tumor kan zijn. 

Ook bij de follow-up na operatie van een dergelijke tumor 

kunnen hormoonbepalingen een belangrijke bijdrage 

leveren aan de prognose en het te volgen beleid. Wanneer 

radicale behandeling van de tumor niet meer mogelijk is, 

kan een juiste behandeling van het endocriene syndroom 

in belangrijke mate bijdragen aan de palliatieve behande-

ling van deze tumoren, die soms een langdurig beloop 

hebben. Operatieve verwijdering van zo veel mogelijk 

hormoonproducerend tumorweefsel kan in dat verband 

eveneens van belang zijn.

Kernpunten

• In zeldzame gevallen worden endocriene tumoren 

veroorzaakt door erfelijke kiembaanmutaties.

• Deze patiënten en hun aangedane familieleden 

moeten levenslang gescreend worden op het ont-

staan van mogelijke tumoren die in het spectrum 

van het betreffende syndroom vallen.

Casuïstiek 

• Onverklaard rectaal bloedverlies bij een patiënte 

met het multipele-endocriene-neoplasie-1-syn-

droom

• Pluriforme expressie van multipele endocriene 

neoplasie type 1

• Van het RET-gen naar multipele endocriene neopla-

sie type 2A en 2B, sporadisch en familiair medullair 

schildkliercarcinoom, ziekte van Hirschsprung en 

papillair schildkliercarcinoom

19.10  Darmhormonen

De fysiologie van darmhormonen, zoals gastrine, secretine, 

cholecystokinine (CCK), vasoactief intestinaal peptide 

(VIP), pancreaspolypeptide (PP), GIP en andere, is on-

derdeel van de gastro-enterologie. Bij overproductie van 

deze hormonen door tumoren kunnen soms endocriene 

ziektebeelden ontstaan, zoals het syndroom van Zollinger-

Ellison (recidiverende ulcera duodeni bij een gastrinepro-

ducerende pancreaseilandtumor) en het syndroom van 

Verner-Morrison (pancreatische cholera door overproduc-

tie van VIP of PP). Ook het carcinoïdsyndroom behoort tot 

deze groep van tumoren, die tegenwoordig wordt aange-

duid als neuro-endocriene gastro-entero-pancreatische 

tumoren (GEP-tumoren). De endocriene cellen uit de 

darm zijn van ectodermale oorsprong en hebben gemeen-

schappelijke biochemische eigenschappen, waarvan de 

term APUD-cellen is afgeleid (amine-precursor-uptake and 

decarboxylation). Tumoren uitgaande van deze cellen die 

een endocriene of paracriene functie hebben, worden wel 

aangeduid als apudomen. Hiertoe behoren onder andere 

de pancreaseilandtumoren, feochromocytoom en medul-

lair schildkliercarcinoom (zie ook paragraaf 19.9). Voor een 

uitvoeriger beschrijving van de hierboven genoemde ziek-

tebeelden wordt verwezen naar uitgebreidere leerboeken.

Kernpunt

• Tumoren van de tractus digestivus en de pancreas 

kunnen in sommige gevallen gepaard gaan met 

hormonale overproductie.
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Kernpunten

• Hormoonoverproductie kan een paraneoplastisch 

verschijnsel zijn van een maligniteit van een niet-

endocrien orgaan.

• Deze hormoonoverproductie kan het allereerste 

symptoom zijn van een dergelijke maligniteit.

Casuïstiek 

• Gynaecomastie en infertiliteit bij een man met een 

niet-palpabele leydigceltumor

• Maligne struma ovarii

• Struma ovarii tijdens de zwangerschap

Tabel 19.36 Syndromen bij ectopische hormoonproductie.

syndroom van Cushing ACTH (MSH, CRH) long (60%), thymus, GEP-tumor, bronchuscarcinoïd, medullair schild-
kliercarcinoom e.a.

SIADH ADH long (90%), thymus, GEP-tumor e.a.

gynaecomastie (pubertas praecox, hyperthyreoïdie) HCG kiemcel (90%), longen, nieren, hepatoom e.a.

hypercalciëmie PTHrP (zelden PTH) longen (40%), nieren, ovarium e.a.

hypoglykemie IGF (= somatomedine) mesenchymaal (65%), hepatoom, bijnier e.a.

polyglobulie erytropoëtine nieren (50%), benigne nieraandoening, cerebellair hemangioblastoom

PTHrP: PTH-like protein.
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Ten slotte gaat diabetes gepaard met tal van andere 

problemen op zeer uiteenlopende gebieden. Al met al 

is zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht diabetes 

mellitus een aandoening die van groot belang is voor de 

volksgezondheid, waarmee iedere arts, ongeacht zijn of 

haar discipline, frequent te maken zal krijgen.

  Intermezzo 20.1 

De ‘ontdekking’ van insuline

De geschiedenis van diabetes kent enkele belang-

rijke mijlpalen. Het bekendste hoogtepunt is de 

ontdekking van insuline in 1922 door Banting en 

Best. Het woord ‘ontdekking’ is echter niet geheel 

juist, Banting en Best waren als eersten in staat 

insuline te isoleren uit eilandjes van Langerhans. 

Het grootste probleem was om het eiwit te isoleren 

en te zuiveren zonder dat de werkzaamheid verloren 

ging. Daartoe moest een methode worden ontwik-

keld die erin voorzag dat de exocriene verterings-

sappen van het pancreas niet in contact kwamen 

met het hormoon. Verschillende technieken werden 

uitgeprobeerd: ligeren van de ductus pancreaticus 

of inspuiten van scleroserende stoffen in de ductus. 

Vervolgens moest een methode worden gevonden 

om de insuline te zuiveren van de andere hormonen 

die door de eilandjes worden uitgescheiden, in het 

bijzonder van glucagon. Bij deze laatste stappen 

raakten ook het hoofd van de afdeling, Macleod, die 

de faciliteiten creëerde en meedacht over de ver-

eiste technieken voor het maken van een werkzaam 

preparaat, en Collip, een biochemicus die de extrac-

tietechniek ontwikkelde, betrokken. De Nobelprijs 

ging uiteindelijk naar Banting en Macleod. Banting 

maakte onmiddellijk bekend dat hij zijn prijs zou 

delen met Best, en Macleod deelde zijn gedeelte 

van de prijs met Collip. Destijds hielden ook andere 

laboratoria zich bezig met de ontwikkeling van 

een zuiveringsmethode, waaronder de groep van 

Paulescu in Roemenië, die wellicht zelfs eerder de 

ontdekking had gedaan. Vanaf het moment dat men 

over insuline kon beschikken, veranderde type 1-di-

abetes van een acute dodelijke aandoening in een 

chronische ziekte.

Inleiding

Diabetes mellitus of suikerziekte is een stoornis in de stof-

wisseling die wordt veroorzaakt door een absoluut of re-

latief gebrek aan insuline en die wordt gekenmerkt door 

een chronisch verhoogd bloedglucosegehalte. Diabetes 

mellitus wordt al in de oudheid beschreven als een ziekte 

met zeer dramatisch verlopende symptomen, uiteindelijk 

leidend tot de dood. In 1922 is in dit sombere scenario ver-

andering gekomen, door de ontdekking van insuline door 

Banting en Best (zie intermezzo 20.1). Deze ontdekking 

was letterlijk levensreddend en werd terecht beloond met 

de Nobelprijs. Later is duidelijk geworden dat er verschil-

lende vormen van diabetes bestaan, waarvan sommige 

niet met insuline behandeld hoeven te worden.

 Volgens de meest recente cijfers van het RIVM zijn er 

in Nederland ongeveer 740.000 patiënten bekend met 

diabetes. Ongeveer 90% daarvan heeft type 2-diabetes. 

Daarnaast zijn er naar schatting 250.000 patiënten 

die diabetes hebben, maar bij wie de diagnose nog 

niet bekend is. De verwachting is dat het totale aantal 

patiënten met diabetes in 2025 gestegen zal zijn tot 

1,3  miljoen. Ten opzichte van 1990, toen er 190.000 

patiënten bekend waren, is het aantal mensen met di-

abetes dus zeer sterk gestegen. Deze sterke toename in 

prevalentie van diabetes doet zich niet alleen in Neder-

land maar ook elders in de wereld voor en hangt vooral 

samen met maatschappelijke veranderingen.

 Diabetes leidt op den duur tot micro- en macrovascu-

laire afwijkingen met ernstige gevolgen voor de kwaliteit 

van leven en een toegenomen kans op overlijden. Diabe-

tische nefropathie kan leiden tot terminale nierinsuffi-

ciëntie; bij diabetische retinopathie bestaat het gevaar op 

blindheid. Neuropathie kan invaliderende klachten ver-

oorzaken en is bovendien een belangrijke risicofactor voor 

het ontstaan van diabetische voetproblemen, die kunnen 

leiden tot de noodzaak van amputatie. Naast deze micro-

vasculaire complicaties, die een sterke wissel trekken op 

de kwaliteit van leven, gaat diabetes ook gepaard met een 

sterk toegenomen kans op cardiovasculaire morbiditeit en 

mortaliteit. Geschat wordt dat de gemiddelde levensver-

wachting voor diabetespatiënten zes tot tien jaar korter is 

dan het gemiddelde voor de gehele bevolking.

Diabetes mellitus
C.J. Tack en C.D.A. Stehouwer
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Het is niet verwonderlijk dat het enthousiasme in de 

jaren twintig en dertig van de vorige eeuw erg groot 

was. De indruk bestond dat het probleem diabetes was 

opgelost. Het ontbrekende hormoon kon nu immers 

worden gesuppleerd. Pas tien à vijftien jaar later kwam 

de grote teleurstelling. De complicaties van diabetes 

werden duidelijk. In de jaren die hierop volgden, werd 

een felle wetenschappelijke strijd gevoerd. De discus-

sie richtte zich op de vraag of chronische hyperglyke-

mie de voornaamste oorzaak was van de aan diabetes 

gerelateerde complicaties. Pas in de jaren negentig 

werd deze discussie uiteindelijk beslecht.

20.1  Pathofysiologie

20.1.1   Normale glucosestofwisseling

Vooral voor de hersenen is een permanente aanvoer van 

glucose via de circulatie van vitaal belang; het menselijk 

lichaam houdt de plasmaglucoseconcentratie dan ook 

binnen zeer nauwe grenzen.

Nuchtere omstandigheden
Na vier uren vasten is er geen sprake meer van aanvoer 

van glucose vanuit de tractus digestivus en daalt de insuli-

neconcentratie. Het lichaam zal overschakelen op aanvoer 

vanuit andere bronnen om de plasmaglucoseconcentratie 

op peil te houden. Onder nuchtere omstandigheden – mi-

nimaal 8 uur totale onthouding van voedselinname – is 

vrijwel alle glucose in de circulatie afkomstig uit de lever, 

met een kleine bijdrage vanuit de nieren (minder dan 

10%). In de lever wordt glucose gevormd uit glucose-6-fos-

faat onder invloed van glucose-6-fosfatase, dat uitsluitend 

in de lever (en enigszins in de nier) tot expressie komt. 

Glucose kan tijdens vasten in principe uit twee bronnen 

afkomstig zijn: afbraak van glycogeen (glycogenolyse) en 

aanmaak van glucose vanuit aminozuren, glycerol – dat 

afkomstig is van de afbraak van vetzuren – en melkzuur 

(gluconeogenese). Hoe langer iemand vast, hoe groter 

de bijdrage van de gluconeogenese wordt. Aan het eind 

van een normale nacht vasten, blijkt de gluconeogenese 

al voor ongeveer 50% bij te dragen aan de totale gluco-

seproductie door de lever. Deze endogene leverglucose-

productie bedraagt ongeveer 2-2,5 mg/kg/min, waarvan 

de hersenen circa 1 mg/kg/min gebruiken. De nuchtere 

glucoseconcentratie wordt in feite geheel bepaald door de 

glucoseproductie in de lever.

 Door de verlaagde insulinespiegels in het bloed neemt 

de afbraak van triglyceriden in de vetcellen (lipolyse) 

toe. De vetzuren die hierbij vrijkomen, vormen een be-

langrijke energiebron tijdens vasten. Een deel van deze 

vrije vetzuren wordt in de lever omgezet in acetylazijn-

zuur. Uit acetylazijnzuur kan bètahydroxyboterzuur 

of aceton worden gevormd. Deze drie stoffen worden 

Een casus uit juli 1923

Karel, 12 jaar oud, ligt op bed, ernstig ziek. Hij heeft 

diabetes en zijn moeder heeft te horen gekregen 

dat er niets aan de ziekte gedaan kan worden. Des-

tijds bestond de ‘behandeling’ uit energierestrictie. 

Deze behandeling werd vooral gepropageerd door de 

bekende Amerikaanse diabetoloog Elliot Joslin. Op 

geleide van de glucosurie werd de hoeveelheid toe-

gestane voeding bepaald. Deze restrictie kon ernstige 

vormen aannemen: de kinderen vermagerden extreem 

(figuur I.20.1). Na enkele dagen hoort de moeder dat 

er in Toronto een mogelijk levensreddend medicijn is 

ontdekt. De dokter bevestigt dit, maar het wachten is 

op een schip dat onderweg is naar Rotterdam. Des-

tijds werd insuline met grote glazen spuiten met forse 

naalden geïnjecteerd. De concentratie insuline was 

destijds laag en daarom was het volume insuline dat 

verschillende keren per dag moest worden toegediend 

groot. Als gevolg van de onzuiverheden van de insu-

linepreparaten ontstonden nogal eens lokale, veelal 

allergische bijwerkingen, in het bijzonder lipoatrofie. 

De doseringen werden vastgesteld op geleide van de 

symptomen en de glucosurie. Dit laatste is nog steeds 

het geval in landen waar zelfcontrole in de vorm van 

frequente bloedglucosemetingen niet vergoed en/of 

betaald kan worden.

Figuur I.20.1 Extreme vermagering bij kind met 

 diabetes vóór behandeling met insuline.
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  Intermezzo 20.2 

Het incretine-effect

In 1986 namen Duitse onderzoekers waar dat oraal 

toegediend glucose tot een veel sterkere insulinese-

cretie leidde dan wanneer de glucoseconcentratie in 

het bloed evenveel werd verhoogd door middel van 

intraveneus toegediend glucose. Men noemde dit het 

incretine-effect (figuur I.20.2). Dit verschil moet wor-

den verklaard door een effect in de gastro-intestinale 

tractus, dat leidt tot insulinesecretie. Ook andere 

nutriënten, waaronder aminozuren en vetzuren, heb-

ben een incretine-effect. Inmiddels is vast komen te 

staan dat twee darmhormonen voor vrijwel het gehele 

incretine-effect verantwoordelijk zijn: GIP (glucose-de-

pendent insulinotropic polypeptide; voorheen aangeduid 

als gastric inhibitory polypeptide, met dezelfde afkor-

ting) en GLP-1 (glucagon-like peptide-1).
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Figuur I.20.2 Illustratie van het incretine-effect. Na 

een orale glucosebelasting (oranje lijn) zal de glucose-

concentratie in het bloed stijgen. Door (een variabele) 

intraveneuze toediening van glucose (groene lijn) stijgt 

de glucoseconcentratie evenveel. De insulineproductie 

na oraal glucose is echter veel hoger dan na i.v. glucose. 

Dit verschil heet het incretine-effect.

GIP wordt gemaakt in endocriene K-cellen in de wand 

van het duodenum, GLP-1 in de endocriene L-cellen 

van het ileum. Beide hormonen komen vrij bij orale 

inname van glucose en andere nutriënten, stimuleren 

de insulinesecretie en remmen de glucagonsecretie. 

De bijdrage van beide hormonen is ongeveer gelijk. De 

werking van de hormonen is glucoseafhankelijk: het 

effect is sterk bij hoge glucosespiegels, maar neemt 

af wanneer de glucoseconcentratie daalt. Na secretie 

worden beide hormonen snel geïnactiveerd door het 

enzym dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4), een serine-

protease die wijdverspreid in het lichaam voorkomt. 

GLP-1 is het best onderzocht en heeft in farmacologi-

ketonlichamen genoemd. Acetylazijnzuur kan onder 

normale omstandigheden spierweefsel (tijdens lang-

durig vasten ook zenuwweefsel) van energie voorzien. 

Een toegenomen eiwitafbraak in spieren levert alanine. 

De daling van de insulinespiegel en de verhoging van 

de vrijevetzuurspiegels verhinderen ook dat de vermin-

derde hoeveelheid glucose die beschikbaar is, wordt 

opgenomen door spier- en vetweefsel. Al deze processen 

bij elkaar zorgen ervoor dat er voldoende glucose be-

schikbaar blijft voor de hersenen. Bij gezonde personen 

leidt langdurig vasten dan ook niet tot een belangrijke 

hypoglykemie.

Glucosestofwisseling onder niet-nuchtere 
omstandigheden
Na een maaltijd zal er een aanbod komen van glucose 

vanuit de darm. Al tijdens de voedselpassage worden ver-

schillende neurogene signalen en darmhormonen afge-

geven die de bètacel primen. De toename van de glucose-

concentratie in het bloed wordt waargenomen door het 

pancreas. In de bètacel bevindt zich het enzym glucoki-

nase, een gespecialiseerd hexokinase, dat glucose omzet 

in glucose-6-fosfaat. Glucokinase heeft een lage Km voor 

glucose, waardoor de concentratie glucose-6-fosfaat die 

in de bètacel wordt gevormd een vrijwel lineaire afspie-

geling is van de glucoseconcentratie in het bloed. Glu-

cokinase fungeert daardoor als glucosesensor (overigens 

komt glucokinase ook tot expressie in de lever en in de 

hypothalamus, waar het eveneens als glucosesensor lijkt 

te functioneren). In de bètacel ontstaat door het toegeno-

men glucosemetabolisme een toename van de hoeveel-

heid ATP. De ATP-afhankelijke kaliumkanalen, die in 

de celmembraan liggen, gaan daardoor dicht, waardoor 

kalium niet meer de cel uitstroomt en de celmembraan 

depolariseert. Deze depolarisatie wordt door voltage-

afhankelijke calciumkanalen geregistreerd en leidt tot 

instroom van calcium, dat aanzet tot insulinesecretie. Na 

een glucosebelasting volgt normaal binnen 10 minuten 

een kortdurende eerste fase van insulinesecretie, gevolgd 

door een tweede insulinesecretiefase die later op gang 

komt en langer duurt. Verondersteld wordt dat de eerste 

fase een gevolg is van het vrijkomen van insuline die al in 

vesicles aanwezig was en daardoor onmiddellijk afgege-

ven kan worden. De tweede insulinesecretiefase ontstaat 

waarschijnlijk door stimulering van de insulineproduc-

tie. Interessant genoeg leidt glucosetoediening wanneer 

oraal gegeven tot meer insulinesecretie dan wanneer het 

intraveneus wordt toegediend, ook al is de plasmaglu-

cosestijging exact gelijk. Blijkbaar treden er effecten 

op die samenhangen met de orale route. Dit wordt het 

incretine-effect genoemd (zie intermezzo 20.2) en wordt 

waarschijnlijk gemedieerd door darmhormonen (GLP-1 

en GIP).
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5% van de circulerende insuline (figuur 20.1a en b). Insu-

line en C-peptide komen in equimolaire hoeveelheden in 

het portale bloed. Of C-peptide een biologische functie 

heeft, is onduidelijk. C-peptide passeert de lever onge-

hinderd en wordt daarna gedeeltelijk door de nier afge-

broken en gedeeltelijk in de urine uitgescheiden. De con-

centratie is daarom hoger dan die van insuline. C-peptide 

vormt een afspiegeling van de endogene insulinesecretie; 

exogeen toegediend insuline bevat geen C-peptide. Insu-

line wordt pulsatiel uitgescheiden; sommige waarnemin-

gen maken aannemelijk dat pulsatiele afgifte effectiever 

is in het stimuleren van de glucoseopname dan continue 

afgifte van insuline, maar veel gegevens hieromtrent zijn 

niet voorhanden. Bij gezonde individuen wordt ongeveer 

om de 6 minuten een puls insuline afgegeven.

 Wanneer de afgifte van insuline daalt, stijgt de afgifte 

van glucagon. Glucagon heeft exact de tegenovergestelde 

werking van insuline. Omgekeerd daalt de glucagonaf-

gifte wanneer de insulinesecretie stijgt. De vrijgekomen 

insuline komt via de poortader eerst in de lever, remt 

daar de afgifte van glucose en stimuleert de opname van 

sche concentraties ook andere effecten: het remt de 

maagontlediging en stimuleert op centraal niveau de 

verzadiging voor voedsel. Daarnaast heeft GLP-1 car-

diovasculaire effecten. GIP heeft naast een effect op 

het pancreas ook een effect op vetweefsel (remming 

lipolyse, stimulering lipogenese).

 Bij patiënten met type 2-diabetes is het incretine-

effect verminderd. Waarschijnlijk is dit een verworven 

effect.

 Het incretine-effect kan gebruikt worden als the-

rapeutisch aangrijpingspunt. Er bestaan inmiddels 

analoga van GLP-1 die subcutaan moeten worden toe-

gediend (de incretinemimetica) en er zijn geneesmid-

delen ontwikkeld die de afbraak van de incretinehor-

monen door DPP-4 remmen (de incretine-enhancers).

Kernpunten

• Oraal toegediend glucose leidt tot een sterkere in-

sulinesecretie dan intraveneus toegediend glucose: 

het incretine-effect.

• Dit verschil wordt verklaard door de afgifte van 

twee darmhormonen (GLP-1 en GIP) na orale in-

name van glucose en andere nutriënten. Beide 

hormonen stimuleren de afgifte van insuline en 

remmen die van glucagon.

20.1.2   Insuline

Insuline wordt geproduceerd in de bètacellen van de ei-

landjes van Langerhans in het pancreas. In het pancreas 

bevinden zich ongeveer 1 miljoen eilandjes met een ge-

zamenlijk volume van 1-2 ml, slecht ongeveer 1% van het 

gehele pancreas. Behalve bètacellen, die de meerderheid 

vormen, bevatten de eilandjes ook alfacellen, die glucagon 

produceren.

 Insuline wordt in de bètacel gevormd als pre-pro-insu-

line, die door specifieke enzymen op twee plaatsen wordt 

gesplitst tot uiteindelijk insuline (bestaande uit een A-ke-

ten van 21 en een B-keten van 30 aminozuren, verbonden 

door disulfidebruggen) en C-peptide. Een klein deel van 

de pro-insuline wordt als intacte pro-insuline gesecer-

neerd; onder normale omstandigheden is dit minder dan 

pro-insuline
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Figuur 20.1 a Vorming van insuline uit pro-insuline. b Mechanisme van insulinesecretie: schematische weergave van de insuline-

synthese en het secretieproces in de bètacel.
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  Intermezzo 20.3 

Normale werking van insuline op het 

glucosetransport

Insuline stimuleert de opname van glucose in insuli-

negevoelige weefsels: de spieren en het vetweefsel en 

in mindere mate de lever en het hart. Insuline diffun-

deert uit de circulatie door het endotheel en bereikt 

de subendotheliale ruimte waar het zijn receptor 

vindt op de membraan van bijvoorbeeld de skelet-

spiercel. De diffusie vanuit het plasmacompartiment 

naar deze subendotheliale ruimte vergt enige tijd en 

verklaart voor een deel de vertraging die optreedt in 

de biologische werking na infusie van insuline. Nadat 

insuline aan het extracellulaire domein van de insuli-

nereceptor is gebonden, begint de signaaltransductie: 

allereerst wordt het intracellulaire tyrosinekinase dat 

zich bevindt aan de bètasubunit van de insulinere-

ceptor geactiveerd. Dit resulteert in de fosforylering 

van een aantal eiwitten waaronder het eiwit insulin 

receptor substrate (IRS), waarvan verschillende subvor-

men bestaan. Na fosforylering werken IRS-eiwitten 

als bindingsplaats (docking) voor een aantal verderop 

langs de signaalcascade gelegen moleculen, waar-

onder fosfatidylinositol (PI) 3-kinase. Dit PI 3-kinase 

is essentieel voor de signaaltransductie; vanaf PI 

3-kinase zijn eveneens verschillende eiwitten betrok-

ken in de verdere cascade. Uiteindelijk resulteert deze 

signaalcascade in translocatie van glucosetransport-

moleculen type 4 (GLUT-4) vanuit het cytoplasma naar 

de plasmamembraan. Vervolgens kan glucose via deze 

transportmoleculen, die als een soort draaideur fun-

geren, opgenomen worden in de cel, waar het meteen 

wordt omgezet in glucose-6-fosfaat.

 Glucose kan niet zonder meer de celmembraan 

passeren; voor dat doel beschikt het lichaam over ver-

schillende soorten glucosetransporters. GLUT-1 komt 

het meest voor. GLUT-1 komt in vrijwel alle weefsels 

tot expressie, is vrij stabiel en functioneert onafhanke-

lijk van insuline. GLUT-2 komt vooral in het pancreas 

voor. GLUT-4 is als enige afhankelijk van insuline. De 

Km van GLUT-4 is 5 mmol/l, terwijl die van GLUT-1 25 

mmol/l bedraagt, hetgeen wil zeggen dat bij een toe-

name van de proportie GLUT-4 in de membraan het 

glucosetransport bij voorkeur via GLUT-4 zal verlopen. 

Vanuit regulatoir oogpunt is GLUT-4 dan ook de be-

langrijkste transporter in de spier.

20.2  Classificatie en diagnostiek

20.2.1   Diagnostiek

Voor het stellen van de diagnose diabetes is niet méér nodig 

dan het bepalen van een al of niet nuchtere bloedglucose-

waarde. De diagnostische criteria zijn vermeld in tabel 20.2. 

De diagnose diabetes kan worden gesteld indien klachten 

glucose en de omzetting naar glycogeen. Ook in de vetcel 

en de skeletspiercel, waar zich insulinegevoelige gluco-

setransporterende eiwitten bevinden, wordt de opname 

van glucose in de cel bevorderd (zie intermezzo 20.3). In 

de vetcel vormt de opgenomen glucose een substraat voor 

verdere opslag in de vorm van triglyceriden. In de spier is 

omzetting naar glycogeen de belangrijkste eindbestem-

ming van glucose. Ook in het hart bevordert insuline de 

opname van glucose. Overige anabole metabole effecten 

van insuline zijn remming van de lipolyse, stimulering 

van de lipogenese en bevorderen van de eiwitsynthese 

(tabel 20.1). Het resultaat van dit alles is dat, ook na een 

overvloedige maaltijd, de bloedglucoseconcentratie lager 

dan 8 mmol/l blijft.

Kernpunten

• De glucosestofwisseling is erop gericht om de plas-

maglucoseconcentratie stabiel te houden:

 − bij aanvoer van koolhydraten (voeding) wordt de 

insulinesecretie gestimuleerd;

 − insuline stimuleert de glucoseopname in insuli-

negevoelige weefsels (inclusief lever);

 − tijdens vasten daalt de insulineconcentratie en 

produceert de lever glucose uit glycogeenaf-

braak (glycogenolyse) en vorming van glucose 

uit andere precursors (gluconeogenese);

 − glucose wordt over de celmembraan getrans-

porteerd door specifieke glucosetransportmo-

leculen.

• Gevolgen van insulinedeficiëntie zijn eiwitafbraak, 

lipolyse, ketogenese, toename glucoseproductie en 

afname glucoseopname.

• Glucagon heeft exact de tegenovergestelde werking 

van insuline.

• De C-peptideconcentratie vormt een afspiegeling 

van de endogene insulinesecretie.

Tabel 20.1  Effecten van insuline.

lever:
glycogeensynthese ↑
glycolyse ↑
glycogenolyse ↓
gluconeogenese ↓
eiwitsynthese ↑
ketogenese ↓

spieren:
glucosetransport ↑
glycogeensynthese ↑
eiwitsynthese ↑

vetweefsel:
glucosetransport ↑
glycerolsynthese ↑
vetzuursynthese ↑
triglyceridensynthese ↑
lipolyse ↓
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20.2.2   Classificatie van de American Diabetes 

Association

Diabetes mellitus is geen nosologische eenheid. Het belang-

rijkste kenmerk, chronische hyperglykemie, kan verschil-

lende pathofysiologische achtergronden hebben. Om althans 

de communicatie bij het spreken en schrijven over diabetes 

mellitus te verhelderen, is door de American Diabetes Associ-

ation een classificatie voorgesteld die later ook door de WHO 

is overgenomen (tabel 20.3). De belangrijkste onderverdeling 

is die in diabetes mellitus type 1 en type 2. Daarnaast is er een 

groep specifieke oorzaken van diabetes mellitus.

 In feite is type 2-diabetes een sterk heterogeen ziek-

tebeeld. Regelmatig worden veelal genetische defecten 

geïdentificeerd die de oorzaak blijken te zijn van diabetes 

bij een bepaalde groep patiënten. Aansluitend worden 

deze vormen van diabetes apart geclassificeerd. Een voor-

beeld is MODY (maturity-onset diabetes of the young), een 

monogenetische vorm van diabetes die autosomaal wordt 

overgedragen. Inmiddels zijn diverse MODY-genen ge-

identificeerd, en wordt MODY niet meer gerekend tot de 

groep type 2-diabetes. Geschat wordt dat MODY bestaat 

bij 1-5% van de mensen die zijn geclassificeerd als type 

2-diabetes. Het is zeer waarschijnlijk dat in de nabije toe-

komst verdere subclassificatie zal ontstaan.

Kernpunten

• De diagnose diabetes wordt gesteld op basis van 

een verhoogd bloedglucosegehalte in combina-

tie met klachten die daarbij passen. Indien geen 

klachten bestaan, moet de glucose bij herhaling 

verhoogd zijn.

• Diabetes wordt geclassificeerd in diabetes mellitus 

type 1, diabetes mellitus type 2, andere specifieke 

vormen van diabetes en zwangerschapsdiabetes.

20.2.3   De rol van etniciteit

Type 2-diabetes komt vaker voor bij mensen van een be-

paalde etniciteit. In Nederland geldt dit voor vrijwel alle 

grote minderheidsgroepen; zowel bij Surinaamse en Antil-

liaanse Nederlanders als bij mensen van Marokkaanse en 

Turkse komaf is de prevalentie van diabetes hoog. In het 

bestaan die passen bij hyperglykemie én een verhoogde 

bloedglucoseconcentratie wordt vastgesteld. Wanneer geen 

klachten bestaan, dient bij herhaling een verhoogd gluco-

segehalte te worden vastgesteld. Verhoogd is gedefinieerd 

als nuchter boven de 7 of niet nuchter boven de 11,1 mmol/l. 

Normaalwaarden zijn duidelijk lager. Er is een grijs gebied 

tussen normaal en diabetes, aangeduid met gestoorde nuch-

tere glucose (impaired fasting glucose; IFG) dan wel gestoorde 

glucosetolerantie (impaired glucose tolerance; IGT). Omdat 

de niet-nuchtere waarde sterk afhankelijk is van tijdstip, 

grootte en samenstelling van de voorafgaande maaltijd, kan 

ook een standaardglucosebelasting worden gegeven. Inter-

nationaal is deze vastgesteld op 75 gram glucose. De meting 

na twee uur is dan de diagnostische waarde. Voor individu-

ele patiënten bestaat er echter nauwelijks een indicatie voor 

het verrichten van een glucosetolerantietest. Deze test moet 

vooral als een epidemiologisch instrument worden be-

schouwd, maar wegens de zeer matige reproduceerbaarheid 

is de test nauwelijks geschikt voor een individuele diagnose.

 De definities berusten op glucosebepalingen in veneus 

plasma. De glucoseconcentratie in vol bloed is iets lager 

(ongeveer 10%, afhankelijk van de hematocriet). Omdat glu-

cose vaak gemeten wordt met strips in capillair bloed (vin-

gerprik), bestaan in classificatiesystemen ook vaak tabellen 

die andere getallen aangeven voor de diagnose op basis van 

capillaire metingen. De meeste glucosemeters zijn tegen-

woordig echter zo gekalibreerd dat ze de uitkomst weer-

geven in veneuze plasmawaarden. Wanneer glucose wordt 

gemeten door middel van een capillaire meting, moet dus 

bekend zijn of de gebruikte meter wel of niet rapporteert 

als veneus plasma. Sowieso kan niet worden aangeraden 

om voor de diagnose de meting met een glucosemeter uit 

te voeren vanwege de aanzienlijke onbetrouwbaarheid van 

deze meter (variatiecoëfficiënt circa 15%).

 Personen met IFG en IGT hebben een vrij grote kans 

(10-15% per jaar) dat zij later een manifeste diabetes 

ontwikkelen. Het is nuttig hen eenmaal per jaar op het 

bestaan van diabetes te controleren door het nuchtere 

bloedglucosegehalte te meten. Daarnaast dienen risicofac-

toren voor hart- en vaatziekten gecontroleerd en eventu-

eel behandeld te worden. Bij overgewicht is een advies tot 

vermageren aangewezen.

 Glucosurie is eveneens een aanwijzing voor het bestaan 

van diabetes, maar de diagnose kan er niet alleen op wor-

den gesteld. Jonge volwassenen hebben wel eens glucose 

in de urine als uiting van renale glucosurie, een meestal 

onschuldige nieraandoening. Bij oudere patiënten met di-

abetes kan glucosurie ontbreken doordat de zogenoemde 

nierdrempel voor glucose hoger is dan normaal.

 Als de diagnose diabetes eenmaal gesteld is, vindt de 

verdere inschatting van de kwaliteit van de glucoseregu-

latie plaats door regelmatige bepaling van het percentage 

geglyceerd hemoglobine (HbA
1c

). Deze waarde voorspelt 

de kans op complicaties. Recent is voorgesteld om de diag-

nose diabetes ook te mogen stellen op basis van een HbA
1c

 

boven 48 mmol/mol (6,5%).

Tabel 20.2  Referentiewaarden voor het stellen van 
de diagnose diabetes mellitus in mmol/l.

veneus plasma

normaal:
 − nuchter glucose
 − niet nuchter

< 5,6
< 7,8 

diabetes mellitus:
 − nuchter glucose
 − niet nuchter

≥ 7,0
> 11,1 
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20.2.4   Andere vormen van diabetes mellitus

Een aantal vormen van diabetes die in het verleden als 

type 2-diabetes zijn geclassificeerd, blijken te berusten 

op een monogenetisch defect, zoals MODY. Deze groep 

wordt nu apart gecategoriseerd onder ‘specifieke geneti-

sche defecten’. De verwachting is dat deze lijst geleidelijk 

groter zal worden. 

 Na pancreatectomie ontstaat vanzelfsprekend insu-

linedeficiëntie. Voor het ontwikkelen van een manifeste 

diabetes moet overigens 90% of meer van het pancreas zijn 

verwijderd. Deze vorm van diabetes vertoont meestal en-

kele kenmerken van type 2-diabetes, al is de behandeling, 

zeker wanneer nog een restant van het pancreas aanwezig 

is, meestal gemakkelijker. Bij chronische pancreatitis kan de 

insulinesecretiecapaciteit eveneens tekortschieten. De insta-

biliteit van het onderliggende lijden – men denke ook aan 

alcoholmisbruik – kan daarbij de behandeling compliceren.

 Bij het syndroom van Cushing, acromegalie en feo-

chromocytoom overwegen de contra-insulinair werkende 

hormonen zoals cortisol, groeihormoon en (nor)adrena-

line. Door behandeling van het onderliggende lijden kan 

de glucosetolerantie weer normaal worden. 

 Een aantal geneesmiddelen kan diabetes induceren, 

zoals corticosteroïden en neuroleptica. Hoewel de behan-

deling van de overige vormen van diabetes min of meer 

conform die van type 2-diabetes is, is het toch belangrijk 

om deze subtypen te onderscheiden, omdat zij verschillen 

in beloop en prognose. 

 Zwangerschapsdiabetes wordt apart besproken in para-

graaf 20.9.

20.3  Pathogenese

20.3.1   Diabetes mellitus type 1

De pathogenetische factoren van type 1-diabetes ver-

schillen duidelijk van die van type 2-diabetes. Evenals 

bij type 2 speelt aanleg een duidelijke rol. Wanneer in 

een gezin één van de ouders of één van de kinderen aan 

type 1-diabetes lijdt, is de kans op deze aandoening bij 

het (volgende) kind ongeveer 5% (tabel 20.4). De laatste 

jaren is duidelijk geworden dat de kans op het krijgen 

van type 1-diabetes gecorreleerd is met het belangrijk-

ste histocompatibiliteitssysteem, het HLA-systeem. 

Het hebben van het subtype HLA-DR3 en HLA-DR4 

vergroot de kans aanzienlijk, althans bij het blanke 

ras. Daarentegen is bij HLA-DR2 deze kans bijzonder 

laag. Recent zijn diverse andere genen geïdentificeerd 

die geassocieerd zijn met de kans op het ontstaan van 

type 1-diabetes. Er blijkt een grote overlap te bestaan in 

de genetische gevoeligheid met andere auto-immuun-

ziekten, zoals reumatoïde artritis, coeliakie en auto-im-

muunhypothyreoïdie. Dat komt tot uiting in het feit dat 

personen met type 1-diabetes een grotere kans hebben 

SUNSET-cohort, een onderzoek onder Amsterdamse in-

woners met een Surinaamse afkomst, bleek de prevalentie 

van type 2-diabetes (zowel bekend als nieuw vastgestelde 

diabetes) 28% te zijn bij Hindoestanen, tegen ongeveer 

8% bij autochtonen. Ook bij Creolen bleek de prevalentie 

verhoogd, ongeveer 16%, maar minder hoog dan bij Hindoe-

stanen. Ook in Suriname is het een ervaringsfeit dat Hin-

doestaanse mensen vaak diabetes hebben. Hindoestanen 

zijn oorspronkelijk afkomstig uit India; tegenwoordig is 

de diabetesprevalentie ook in India zelf sterk toegenomen. 

India telt momenteel zelfs de meeste diabetespatiënten ter 

wereld: in 2007 ruim 40 miljoen. Er bestaat dus een sterke 

raciale (genetische) gevoeligheid voor diabetes bij mensen 

uit India. Voor Nederlanders van Marokkaanse en Turkse 

afkomst geldt een soortgelijke redenatie. Ook in Marokko 

en Turkije zelf komt diabetes veel voor. Zes van de tien 

landen met de hoogste prevalentie van diabetes ter wereld 

zijn Arabische landen. De Verenigde Arabische Emiraten 

hebben de hoogste prevalentie (20% van de gehele bevol-

king) ter wereld. Welke (genetische) factoren bijdragen 

aan deze grote verschillen in gevoeligheid voor diabetes is 

nog onbekend. Naast genetische factoren spelen ook socio-

economische factoren een rol.

Kernpunt

• Etnische (genetische) achtergrond is een belang-

rijke determinant voor het krijgen van type 2-diabe-

tes. In Nederland hebben vooral mensen met een 

Hindoestaanse maar ook mensen met een Turkse 

en Marokkaanse achtergrond een (sterk) verhoogde 

kans op het krijgen van type 2-diabetes.

Tabel 20.3  Etiologische classificatie van diabetes 
mellitus (bron: Report of the Expert 
Committee on the Diagnosis and 
Classification of Diabetes Mellitus, 1997).

I. type 1-diabetes (bètaceldestructie resulterend in een absolute 
insulinedeficiëntie)
a. immuungemedieerd
b. idiopathisch

II. type 2-diabetes (door combinatie van insulineresistentie en 
 -deficiëntie die in ernst kunnen variëren) 

III. andere specifieke vormen
a. genetische defecten van de bètacel; bijv. MODY
b. genetische defecten van insulinewerking; bijv. lipodystrofie
c. ziekte van het exocriene pancreas; bijv. pancreatitis
d. endocrinopathieën; bijv. syndroom van Cushing
e. door geneesmiddelen of toxinen geïnduceerde diabetes 

 mellitus; bijv. glucocorticoïden
f. infecties; bijv. rubella
g. zeldzame vormen van immuungemedieerde diabetes;  

bijv.  anti-insulinereceptorantilichamen
h. andere genetische syndromen geassocieerd met diabetes;  

bijv. syndroom van Down

IV. zwangerschapsdiabetes

MODY: maturity-onset diabetes of the young.
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Kernpunten

• Type 1-diabetes is een auto-immuunziekte met 

specifieke destructie van bètacellen, vaak bij jonge 

mensen, gekenmerkt door vermagering en neiging 

tot ketoacidose.

• Personen met HLA-DR3 en HLA-DR4 hebben een 

grotere kans op type 1-diabetes, personen met 

HLA-DR2 een verwaarloosbare.

• Er bestaat een grote overlap in de genetische ge-

voeligheid voor type 1-diabetes en die voor andere 

auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis, 

coeliakie en auto-immuunhypothyreoïdie. Deze 

aandoeningen zijn dan ook geassocieerd met type 

1-diabetes.

• Type 1-diabetes komt vaker voor in noordelijke 

streken.

  Intermezzo 20.4 

Type 2-diabetes?

Mevrouw J., 57 jaar, heeft toenemende klachten van 

dorst en vermoeidheid. Zij is absoluut niet meer in staat 

haar werkzaamheden als accountant uit te voeren. Al 

na enkele uren beginnen de cijfers te dansen voor haar 

ogen, zij kan zich niet concentreren en in de loop van de 

middag is zij doodmoe. Deze klachten zijn enkele weken 

geleden geleidelijk ontstaan. Zij kan slecht slapen we-

gens de dorst en de nycturie. De laatste week moet zij 

per nacht minstens een liter drinken.

 Bij navraag door de huisarts blijkt zij altijd gezond te 

zijn geweest. In de familie komt volgens haar geen di-

abetes voor. Mevrouw J. ziet er niet ziek uit, wel ernstig 

vermoeid. Haar lichaamsgewicht is 63 kg bij een lengte 

van 1,69 m. De bloeddruk is 125/70 mmHg. Opval-

lend zijn de bescheiden vitiligoplekken op de handrug 

en onderarm. De perifere vaten pulseren goed, er zijn 

geen souffles. Het laboratoriumonderzoek bevestigt de 

waarschijnlijkheidsdiagnose: het glucosegehalte van 

het bloed, in niet-nuchtere toestand, is 22 mmol/l.

 Gelet op haar leeftijd wordt de diagnose type 2-di-

abetes gesteld en wordt mevrouw J. behandeld met 

glimepiride 1 mg dd. De huisarts koos, conform de 

destijds geldende richtlijnen, voor een sulfonylureum-

derivaat wegens het ontbreken van overgewicht. De 

patiënte kreeg het advies na een week terug te komen 

voor nader onderzoek.

op het ontwikkelen van antistoffen tegen bijvoorbeeld 

de schildklier, met als klinisch gevolg het ontstaan van 

auto-immuunhypothyreoïdie. 

 Tegen zowel insuline als tegen verschillende mem-

braaneiwitten van de bètacel zijn autoantilichamen 

aangetoond. Deze bleken al aanwezig vóór het manifest 

worden van de ziekte, om binnen enkele jaren erna te 

verdwijnen of sterk in titer te dalen. Autolichamen tegen 

het enzym glutaminezuurdecarboxylase (GAD) blijken 

erg specifiek voor type 1-diabetes en worden inmiddels 

gebruikt als een diagnostische test. In een aantal geval-

len heeft men bij patiënten die nog niet lang aan type 

1-diabetes leden, histologisch onderzoek van de eilandjes 

van Langerhans kunnen uitvoeren. Daarbij werd een ont-

stekingsproces aangetroffen dat alle kenmerken van een 

auto-immuunontsteking had. Bij dit ontstekingsproces 

spelen T-cellen, macrofagen en dendritische cellen een 

belangrijke rol. De oorzaak van de T-celgemedieerde im-

muunrespons is nog niet opgehelderd.

Type 1 is een diabetes van de noordelijke streken; hoe 

hoger de geografische breedtegraad, hoe hoger de inci-

dentie. Dit geldt overigens ook voor het zuidelijk half-

rond, waar de incidentie het hoogst is in het zuiden van 

Argentinië en in Australië en Nieuw-Zeeland. De hoog-

ste incidentie bestaat in Finland. Een relatie met zon-

licht c.q. vitamine D dringt zich op. Daarnaast is bekend 

dat kinderen die borstvoeding hebben gehad, minder 

kans hebben op het krijgen van type 1-diabetes. Wel-

licht is er een relatie met koemelkallergie. Ook wordt 

tegenwoordig een verandering in de barrièrefunctie van 

de darm genoemd als mogelijke etiologische factor. Veel 

langer is een relatie bekend met enkele virale (kinder)

ziekten zoals mazelen, bof en coxsackie B-infecties. 

Beseft moet echter worden dat bij het manifest worden 

van de diabetes al maanden tot jaren een progressief 

verlies van bètacellen heeft plaatsgevonden. Dit proces 

kan op gang gebracht zijn door een prikkel van buitenaf 

(virale infectie, chemische prikkel), leidend tot een auto-

immuunontstekingsproces van het eilandje, maar dat is 

niet dezelfde die heeft geleidt tot de uiteindelijke diabe-

tesontregeling. De laatste jaren wordt bij kinderen met 

een verhoogd risico op het ontstaan van diabetes melli-

tus (familiair voorkomen, HLA-type) getracht dit proces 

vroegtijdig op te sporen door regelmatig onderzoek 

naar de aanwezigheid van tegen eilandjes gerichte au-

toantistoffen in het bloed. Hoewel inmiddels is aange-

toond dat met niet-specifieke immuunsuppressiva zoals 

ciclosporine, azathioprine en prednison het natuurlijke 

beloop kan worden beïnvloed, zal vooruitgang bij de 

preventie van type 1-diabetes mellitus vooral moeten 

komen van meer gerichte interventies.

Tabel 20.4  Erfelijkheid van type 1-diabetes mellitus.

kans op het krijgen van type 1-diabetes:
 − vóór het 16e jaar
 − herhalingskans volgend kind als één kind diabetes heeft
 − ouders gezond, oom of tante heeft type 1-diabetes
 − monozygote tweeling, als één type 1-diabetes heeft

0,2%
5%
2%
30-60% 
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aanwezigheid van een verhoogde glucoseconcentratie en 

een normale tot verhoogde insulineconcentratie zijn dus 

bewijzend voor het bestaan van insulineresistentie.

 Na een maaltijd en het daarmee samenhangend toe-

genomen aanbod van glucose vanuit de darm reageert 

de bètacel van het pancreas normaliter met een snelle 

toename in insulinesecretie. Bij type 2-diabetes vindt die 

toename wel plaats, maar in mindere mate en bovendien 

sterk vertraagd. Het gevolg is dat de leverglucoseproduc-

tie onvoldoende wordt onderdrukt en dat de opname van 

glucose in perifere weefsels niet adequaat wordt bevor-

derd, hetgeen resulteert in een verdere stijging van de 

plasmaglucosewaarden.

 Type 2-diabetes is in sterke mate erfelijk bepaald. 

Uit tweelingenonderzoek is bekend dat er een hoge 

concordantie bestaat: wanneer één van de twee van een 

eeneiige tweeling type 2-diabetes heeft, is de kans bijna 

100% dat de ander deze ziekte enkele jaren later ook 

krijgt. Met name de insulinesecretiecapaciteit c.q. een 

defect daarin lijkt sterk genetisch bepaald. Inmiddels is 

een aantal monogenetische vormen van diabetes geïden-

tificeerd, met name MODY, die geheel worden verklaard 

door een defect in een enkel gen, maar deze worden 

inmiddels niet meer als type 2-diabetes geclassificeerd 

(zie paragraaf 20.2.2).

 Type 2-diabetes is bij uitstek een polygenetische aan-

doening: meerdere genen dragen bij aan de kans op het 

ontstaan van de ziekte. Zogenoemde genome-wide associ-

ation studies hebben ten minste twintig genetische loci 

geïdentificeerd die zijn geassocieerd met het ontstaan 

van type 2-diabetes. De functie van een aantal genen is 

nog niet bekend; de genen waarvan de functie wel bekend 

is, wijzen in de richting van de bètacel. Wellicht bepalen 

deze genen dat de bètacelmassa dan wel -functie vermin-

derd is. Overigens is met deze twintig genen slechts 10% 

van de genetica van type 2-diabetes verklaard. Er moeten 

dus nog meer genetische factoren zijn.

Het glucosegehalte van het bloed daalde en de klach-

ten verminderden. De na een week gemeten bloed-

glucosewaarde in nuchtere toestand was 9 mmol/l.

 Na enkele weken namen de klachten weer toe, on-

danks verhoging van de dosis glimepiride. De toestand 

werd ernstig toen de patiënte erg misselijk werd en 

geen voeding of vocht meer kon binnenhouden. Bij de 

daarop volgende spoedopname bleek er sprake te zijn 

van een ketoacidose.

Bespreking

Was de diagnose type 2-diabetes correct? Waarschijn-

lijk niet. De diagnose werd te gemakkelijk gesteld op 

basis van alleen de leeftijd. Type 1-diabetes ontstaat 

weliswaar vaak op jeugdige leeftijd, maar kan mani-

fest worden tot op hoge leeftijd. Indien de klassieke 

kenmerken van type 2-diabetes – familieanamnese, 

overgewicht, hypertensie en dislipidemie – ontbreken, 

moet de diagnose type 1-diabetes en LADA (latent 

auto-immune diabetes of adults) worden overwogen. 

Zeker als er verschijnselen aanwezig zijn die mede 

wijzen op auto-immuniteit, zoals ook bij deze pa-

tiënte (vitiligo). Bij twijfel is het, in afwachting van 

de diagnostiek (antilichamen tegen GAD-antigeen), 

verstandig de patiënt met insuline te behandelen. 

Met de term LADA wordt aangeduid een diabetes die 

ontstaat boven de 40 jaar en kenmerken heeft van 

auto-immuundiabetes. De term is echter omstreden 

en beter kan worden gesproken van type 1-diabetes 

die ontstaat op latere leeftijd.

20.3.2   Diabetes mellitus type 2

Per definitie is er bij type 2-diabetes sprake van een combi-

natie van een (relatief) tekort aan insuline en een vermin-

derde werking van insuline (insulineresistentie) (figuur 

20.2). Wanneer de nuchtere bloedglucoseconcentratie 

verhoogd is, berust dit voornamelijk op een toegenomen 

productie van glucose door de lever, grotendeels door 

een toename van gluconeogenese. Opvallend is dat deze 

toename in glucoseproductie plaatsvindt bij normale of 

zelfs verhoogde insulineconcentraties. Er is dus sprake 

van resistentie van de lever voor de werking van insuline. 

Omdat de glucoseproductie wel voldoende onderdrukt 

kan worden bij hogere insulineconcentraties, is er sprake 

van een relatief insulinetekort. De hoeveelheid glucose 

die in de insulinegevoelige weefsels wordt opgenomen, 

is bij patiënten met diabetes ongeveer even groot als bij 

mensen zonder diabetes, maar beseft moet worden dat 

dit plaatsvindt bij een hogere bloedglucosewaarde. Als 

de glucoseconcentratie normaal zou zijn, zou de door 

insuline gestimuleerde opname van glucose in de weefsels 

wel verminderd zijn. De hogere glucoseconcentratie be-

vordert het transport (het zogenoemde ‘massa-effect’) en 

compenseert daarmee het onderliggende defect. Een nor-

male glucoseopname in insulinegevoelige weefsels in de 

leefstijlfactoren en
genetische factoren

insulineresistentie bètaceldisfunctie

asymptomatische
insulinedeficiëntie

manifeste
insulinedeficiëntie

veroudering

hepatische glucose-
productie

hyperglykemie
(glucosetoxiciteit)

glucose-opname
perifeer

Figuur 20.2 Hyperglykemie als gevolg van onvoldoende insuli-

neproductie en insulineresistentie.
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te remmen. In de spieren veroorzaakt ectopische trigly-

ceridenstapeling insulineresistentie. Vetweefsel blijkt 

verschillende belangrijke peptiden te produceren met een 

hormonale werking: adipokinen. Deze kunnen een gun-

stige invloed (adiponectine) op de insulinegevoeligheid 

hebben, maar ook een ongunstige (bijvoorbeeld TNF-α). 

Bij obesitas domineren de peptiden met een ongun-

stige werking op de insulinegevoeligheid. Zo blijken bij 

overgewicht en type 2-diabetes de adiponectinespiegels 

relatief laag te zijn en de TNF-α-concentraties hoog. Dit 

laatste past bij een subklinische gegeneraliseerde inflam-

matoire reactie die lijkt op te treden bij obesitas.

 Insulineresistentie gaat vaak samen met hypertensie, 

centrale vetverdeling, hypertriglyceridemie en een ver-

laagd HDL-cholesterolgehalte (dislipidemie). De term 

‘metabool syndroom’ benadrukt de diverse stoornissen 

die samen het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk 

doen toenemen. De term ‘insulineresistentiesyndroom’ 

benadrukt dat sommige onderzoekers menen dat insuli-

neresistentie en/of hyperinsulinemie waarmee insuline-

resistentie gepaard gaat, een centrale pathogenetische rol 

spelen in het syndroom. Dit is echter geenszins zeker.

 In tabel 20.5 worden de kenmerken van de twee typen 

diabetes mellitus samengevat.

Kernpunten

• Overgewicht is een zeer sterke risicofactor voor het 

ontstaan van type 2-diabetes.

• Overgewicht is geassocieerd met insulineresisten-

tie.

• Bij type 2-diabetes bestaat er een combinatie van 

insulineresistentie en een verminderde insulinese-

cretie.

• Insulineresistentie leidt tot diabetes wanneer de 

bètacellen onvoldoende insuline kunnen produce-

ren om te kunnen compenseren voor de vermin-

derde insulinewerking.

• Type 2-diabetes ontstaat veelal bij mensen ouder 

dan 40 jaar en geeft zelden ketoacidose.

• Met name de insulinesecretiecapaciteit lijkt sterk 

genetisch bepaald.

• Type 2-diabetes gaat vaak gepaard met een meta-

bool syndroom. Daarmee wordt bedoeld het fre-

quent samen voorkomen van diabetes of gestoorde 

glucosetolerantie, overgewicht en een grote om-

vang van de taille, hypertensie, dislipidemie (lage 

HDL-cholesterol- en hoge triglyceridenconcentra-

tie) en insulineresistentie.

20.4  Klinische verschijnselen

Polyurie en polydipsie zijn de meest opvallende klach-

ten van een langdurige verhoging van het bloedglucose-

gehalte. Zolang het glucosegehalte in plasma en glome-

Naast een aangeboren bètaceldefect treedt er bij type 2-di-

abetes een progressieve achteruitgang in de bètacelfunctie 

op, die al begint in het stadium van een gestoorde gluco-

setolerantie. Factoren die hierbij mogelijk een rol spelen, 

zijn chronische hyperglykemie, hoge vrijevetzuurspiegels 

en neerslag van amyloïdeiwit in de eilandjes van Langer-

hans.

 Bij type 2-diabetes lijkt de bètacel minder gevoelig te 

worden voor glucose, de onder normale omstandigheden 

sterkste prikkel voor de afgifte van insuline. Het effect 

van andere prikkels, zoals arginine, is minder afgenomen 

en ook kunnen sommige farmaca de bètacel nog tot af-

gifte van insuline prikkelen.

 Een belangrijke rol in de pathogenese van type 2-di-

abetes mellitus speelt een verminderde gevoeligheid 

voor insuline (= insulineresistentie) op het niveau van de 

doelorganen, onder meer lever- en spierweefsel. Insuline-

resistentie leidt alleen tot diabetes wanneer de bètacellen 

niet voldoende extra insuline kunnen produceren om de 

verminderde werkzaamheid te compenseren (zoals bij een 

genetisch bepaalde beperkte bètacelfunctie). De oorzaak 

van insulineresistentie is niet geheel duidelijk. Het is wel 

bekend dat overgewicht een belangrijke determinant is 

van insulineresistentie. Insulineresistentie lijkt groten-

deels een verworven defect: de gehele machinerie die van 

belang is voor de werking van insuline (zie intermezzo 

20.3) is intact. De insulinereceptor werkt normaal en ook 

alle eiwitten in de postreceptorsignaalcascade zijn aanwe-

zig. Insulineresistentie kan door leefstijlinterventie ook 

belangrijk verbeteren.

 Overgewicht is een zeer sterke risicofactor op het ont-

staan van diabetes. Vergeleken met een persoon met een 

body mass index van minder dan 22 kg/m2, heeft iemand 

met een BMI van boven de 35 kg/m2 een bijna honderd-

voudig toegenomen kans op het ontstaan van diabetes. 

Het huidige concept is dat door het overgewicht insuli-

neresistentie ontstaat, die moet worden gecompenseerd 

door extra afgifte van insuline. Wanneer de secretieca-

paciteit van de bètacel hiervoor onvoldoende is, ontstaat 

diabetes. Anders gezegd: overgewicht legt een aanleg voor 

diabetes bloot. Overigens is de relatie tussen overgewicht 

en diabetes type 2 zeker niet één op één. Er zijn tal van 

mensen met aanzienlijk overgewicht die geen diabetes 

hebben en er zijn tal van mensen met type 2-diabetes die 

amper of geen overgewicht hebben.

 Waardoor overgewicht tot insulineresistentie leidt, is 

niet goed bekend. Het lijkt niet zozeer de totale vetmassa 

die van belang is, maar meer de vetverdeling. Wanneer 

vet vooral in de buik is gelokaliseerd, is er meer sprake 

van insulineresistentie dan wanneer vet meer rond de 

heupen, billen en benen zit (appels versus peren). Ook 

vet- c.q. triglyceridenstapeling in organen, zoals lever en 

spier, lijkt ongunstig. In de lever (steatosis hepatis) gaat 

dit gepaard met een verhoogde productie en secretie van 

VLDL (met als gevolg hypertriglyceridemie) en een afge-

nomen vermogen van insuline om de glucoseproductie 
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cellulaire afweer nadelig wordt beïnvloed. Amenorroe 

en impotentie zijn klachten die kunnen voorafgaan aan 

het moment dat de diagnose wordt gesteld. Ook deze 

afwijkingen zijn in principe reversibel.

 Bij type 1-diabetes bestaan de klachten meestal betrek-

kelijk kort. In de loop van enkele weken ontstaan een 

toenemende polyurie en polydipsie. Ook door de toege-

nomen spierafbraak kan het lichaamsgewicht in enkele 

weken kilo’s dalen. Het prestatievermogen neemt af, 

de patiënten worden prikkelbaar en de eetlust gaat 

achteruit. Als de diagnose niet tijdig wordt gesteld, 

hopen de ketonlichamen zich op in het bloed en kan 

een ketoacidotisch coma ontstaan. Als de patiënt met 

type 1-diabetes goed en wel met insuline behandeld is 

en zijn toestand optimaal is, blijkt bij navraag dat vaak 

al maanden sprake is geweest van achteruitgang van de 

algemene conditie. Bij lichamelijk onderzoek worden in 

de regel nog geen tekenen gevonden van de chronische 

complicaties.

 Type 2-diabetes ontwikkelt zich veel sluipender. Meestal 

ontstaat geen ketose. Vaak zijn er al tekenen van de chro-

nische complicaties van diabetes op het moment dat de 

diagnose wordt gesteld. Dit wijst erop dat de hyperglyke-

mie al langer dan vijf à zeven jaar heeft bestaan voordat 

de diagnose wordt gesteld. Bij het lichamelijk onderzoek 

moet dan ook extra aandacht worden besteed aan aanwij-

zingen voor retinopathie en neuropathie. In tegenstelling 

tot type 1-patiënten is bij patiënten met type 2-diabetes in 

de meeste gevallen sprake van overgewicht.

Kernpunten

• Kliniek van type 1-diabetes: subacuut begin met 

dorst, polyurie en gewichtsverlies.

• Kliniek van type 2-diabetes: sluipend begin; soms 

zijn bij de diagnose al chronische complicaties 

aanwezig.

20.5  Behandeling van type 1-diabetes 
mellitus

Het doel van de behandeling van type 1-diabetes is ener-

zijds het voorkómen van chronische complicaties en an-

derzijds de patiënt in staat stellen een zo normaal mo-

gelijk leven te leiden. De resultaten van de Amerikaanse 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 

hebben onomstotelijk aangetoond dat een zo normaal 

mogelijke bloedglucosewaarde de kans op het ontstaan 

van complicaties aanzienlijk vermindert. Bij dit onder-

zoek werd gevonden dat een 22 mmol/mol (2%) lager 

HbA
1c

 (geglyceerd hemoglobine, een maat voor de ge-

middelde bloedglucosewaarden, zie intermezzo 20.5), 

bereikt door intensieve behandeling, over een periode 

rulusfiltraat niet boven de 10 mmol/l stijgt, kan glucose 

volledig worden teruggeresorbeerd door de tubuli. 

Boven deze nierdrempel van ongeveer 10 mmol/l (met 

een grote spreidingsbreedte) geeft hyperglykemie aan-

leiding tot glucosurie. Verlies van glucose met de urine 

betekent verlies van calorieën (1 g glucose komt overeen 

met 4 kcal of 16,8 kJ). Wanneer er sprake is van een forse 

glucosurie, ontstaat daarbij een osmotische diurese. De 

grote hoeveelheid glucose in het glomerulusfiltraat leidt 

tot vermindering van de terugresorptie van water en 

natrium door de nieren. Daardoor ontstaan een polyurie 

en een vermindering van het circulerend volume, met 

als gevolg dorst. In ernstige gevallen moet de patiënt 

dag en nacht liters water drinken om dehydratie te 

voorkomen. Bij jonge kinderen kan de polyurie leiden 

tot het opnieuw ontstaan van enuresis. Bij oudere man-

nen wordt de nycturie soms verward met pollakisurie 

en toegeschreven aan prostatisme. Hyperglykemie kan 

aanleiding geven tot het ontstaan van visusstoornissen 

die niet berusten op de gevreesde complicaties retino-

pathie of cataract. Als het glucosegehalte in het bloed 

stijgt, neemt de osmolariteit toe. Glucose dringt niet 

snel door in de oogbol. De osmolariteit van de vloeistof 

in de oogbol blijft dan ook achter, met als gevolg een re-

fractiestoornis. (Het omgekeerde doet zich voor tijdens 

de eerste dagen van de behandeling met insuline. Het 

bloedglucosegehalte daalt snel, terwijl de osmolariteit 

in het oog nog hoog is. Het is van belang patiënten erop 

te wijzen dat de eerste dagen visusstoornissen kunnen 

ontstaan die voorbijgaan.) Andere veelvoorkomende 

klachten zijn pruritus vulvae en balanitis, vaak veroor-

zaakt door Candida. Hyperglykemie gaat gepaard met 

een grotere kans op infecties, waarschijnlijk doordat de 

Tabel 20.5  Enkele kenmerken van beide typen 
diabetes mellitus.

type 1 type 2

beginleeftijd piek bij begin 
puberteit

vooral na veertigste 
jaar

familiair voorkomen beperkt vaak

HLA-systeem DR3, DR4 geen relatie

begin snel langzaam

symptomen ernstig gering of afwezig

ketonurie aanwezig zeldzaam

plasma-insuline-
spiegel

laag of afwezig verlaagd, normaal of 
verhoogd

eiland cel anti-
lichamen

aanwezig bij begin 
ziekte

afwezig

prevalentie in 
Nederland

60.000-80.000 ca. 680.000 bekend
ca. 250.000 onbe-
kend
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  Intermezzo 20.5 

Meting van het geglyceerd hemoglobine

In de loop der tijd bindt glucose zich aan vrijwel alle 

eiwitten op een niet-enzymatische manier. Deze zo-

geheten glycering van eiwitten is in feite een vorm 

van veroudering. Ook tussen hemoglobine en glucose 

ontstaat een stabiele verbinding: geglyceerd hemo-

globine (dat zich bevindt in de HbA1c-fractie). Deze 

binding leidt niet tot functieverlies, maar is op fysi-

sche gronden – onder andere chromatografisch – wel 

te scheiden van het niet-geglyceerde hemoglobine 

(HbA0) en van de overige hemoglobinevarianten. De 

mate van glycering, uitgedrukt als percentage HbA1c 

ten opzichte van de totale HbA, is gecorreleerd met de 

gemiddelde bloedglucosespiegel gedurende ongeveer 

6-8 weken voor de bloedafname. Wanneer de levens-

duur van de erytrocyten verkort is (zoals bij hemolyse), 

zal het HbA1c lager zijn dan op grond van de gemid-

delde glucosewaarden zou worden verwacht. Bij som-

mige hemoglobinopathieën (bijvoorbeeld thalassemie) 

wordt de waarde onbetrouwbaar.

 Bij gezonde personen is het percentage HbA1c 

zelden hoger dan 42 mmol/mol (6%). Bij diabetes-

patiënten kan het oplopen tot het drievoudige. Van 

een goede regulatie van de bloedglucosewaarden is 

sprake wanneer het percentage HbA1c lager is dan 53 

mmol/mol (7%). Bij deze beoordeling moet ook het 

aantal hypoglykemieën worden betrokken. In feite 

vindt de glycering van het hemoglobine plaats aan 

het eindterminale valine aminozuur van de B-keten 

van het hemoglobine. Analytisch-technisch is het 

correcter om rechtstreeks de concentratie van deze 

verbinding te bepalen. Vanaf 2011 wordt de hoeveel-

heid geglyceerd hemoglobine gerapporteerd in mmol/

mol hemoglobine. De normaalwaarden en daarmee 

samenhangend de doelwaarden zijn daarmee geheel 

veranderd. Tal van richtlijnen en protocollen hanteren 

echter nog percentages, bovendien zijn nog niet alle 

landen actief overgegaan naar de nieuwe eenheden. 

Het valt dus te voorzien dat nog veel jaren beide een-

heden naast elkaar zullen worden gebruikt. De waar-

den kunnen worden omgerekend. Om van mmol/mol 

naar % te rekenen geldt: HbA1c (in %) = 0,0915 × HbA1c 

(in mmol/mol) + 2,15; om van % naar mmol/mol te 

rekenen geldt: HbA1c (in mmol/mol) = 10,93 × HbA1c 

(in %)  - 23,5. Bijvoorbeeld, een HbA1c van 7% komt 

overeen met een concentratie van 53 mmol/mol, 6% 

wordt 42 en 8% wordt 64 mmol/mol; omgekeerd, een 

HbA1c van 50 mmol/mol wordt 6,7% en 60 mmol/mol 

komt overeen met 7,6%.

20.5.1   Voeding

‘Het’ diabetesdieet bestaat niet. Na vele jaren van vooroor-

delen en verkeerde tradities is de huidige visie dat een type 

1-diabetespatiënt dezelfde voeding kan en moet gebruiken 

die ook voor de gehele bevolking wordt aangeraden. Dit 

van zeven jaar tot ongeveer 60% minder typische lange-

termijncomplicaties leidde dan bij een conventionele 

behandeling. Het staat dus vast dat optimale glucosere-

gulatie (zo dicht mogelijk bij normaal) het optreden van 

de meeste complicaties voorkomt of in ieder geval sig-

nificant uitstelt. Bij het ontstaan en in het bijzonder bij 

de progressie van de langetermijncomplicaties spelen 

ook de bloeddruk en roken een belangrijke rol.

 Om normoglykemie te bereiken, is het nodig gedu-

rende de gehele dag, en elke dag opnieuw, een evenwicht 

te bereiken tussen de insulinespiegels in het bloed, de 

glucoseaanvoer vanuit de darm en het glucoseverbruik 

door de doelorganen. De type 1-diabetespatiënt kan dit 

bereiken door zijn dagelijkse insulinedosering, zijn 

voeding, vooral het koolhydraataandeel daarin, en zijn 

lichamelijke inspanning in balans te houden. Dit lukt 

helaas zelden volledig, zodat schommelingen buiten het 

normale gebied van de bloedglucosewaarden (4-8 mmol/l) 

vaak voorkomen.

 Bij de behandeling van type 1-diabetes is het nuttig 

het volgende voor ogen te houden. Onder fysiologi-

sche omstandigheden wordt de glucosespiegel vooral 

geregeld door aanpassing van de insulineafgifte: laag 

tijdens vasten, snel oplopend na een maaltijd en weer 

dalend bij een daling van de bloedglucosewaarden. 

Aanpassing aan de snelle wisselingen in de koolhy-

draattoevoer via de voeding c.q. de glucose-influx 

vanuit de darm is mogelijk door snelle aanpassing van 

de direct in de bloedbaan afgegeven hoeveelheden in-

suline. Dit natuurlijke proces van aanpassing ontbreekt 

bij de patiënt met type 1-diabetes. Deze patiënten kun-

nen zich slechts een beperkt aantal malen per dag door 

middel van subcutane injecties van insuline voorzien 

en moeten dus de glucosespiegel ook regelen door 

aanpassing van de koolhydraattoevoer. Natuurlijk kan 

ook met de insulinedosering worden ingespeeld op de 

glucosetoevoer, maar dat vergt een goed inzicht in de 

invloed van de diverse maaltijden op de glucose-excur-

sies. De balans tussen de hoeveelheid glucose die onder 

invloed van insuline uit de bloedbaan verdwijnt en via 

de voeding erin terechtkomt, wordt bovendien beïn-

vloed en vaak verstoord door een wisselende glucosebe-

hoefte als gevolg van lichamelijke activiteit. Ook veran-

dering van de insulinewerking of -gevoeligheid door 

ziekte, geneesmiddelen, stress en emoties beïnvloedt 

de bloedglucosespiegel. Wanneer de bloedglucose heel 

scherp geregeld is, is het risico dat deze te laag wordt 

(hypoglykemie – zie paragraaf 20.5.6) dan ook groot. In 

de praktijk is het daarom vrijwel onmogelijk voor een 

patiënt met type 1-diabetes om een volledig normale 

glucoseregulatie te bereiken. Een HbA
1c

 van rond de 53 

mmol/mol (7%) is vaak een optimaal compromis tussen 

de kans op complicaties en het risico op hypoglykemie.
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Moderne insulinebehandeling is erop gericht om de nor-

male fysiologische insulineafgifte zoveel mogelijk na te 

bootsen. In essentie zal dit neerkomen op vier injecties 

per dag, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tus-

sen de maaltijdgerelateerde en de basale insulinebehoefte. 

Voor het eerste wordt gebruikgemaakt van (super)snel-

werkende insuline, en voor het laatste van (middel)lang-

werkende insuline. Na subcutane injectie van ‘gewone’, 

kortwerkende insuline duurt het ongeveer 30 minuten 

voordat insuline in de circulatie verschijnt, wordt na één à 

twee uur een piekwaarde in het bloed bereikt, terwijl zes 

tot acht uur na de injectie de bloedspiegel weer praktisch 

tot de uitgangswaarde is gedaald. Dit is eigenlijk veel 

langer dan de normale insulineafgifte na een maaltijd. 

Tot voorheen werd dit opgelost door de patiënt te advi-

seren de insuline ongeveer 30 minuten voor de maaltijd 

betekent een voeding waarin de hoeveelheid verzadigd vet 

plus transonverzadigd vet (geharde margarines, snacks) 

beperkt is tot maximaal 10 energie%. Dit betekent een 

aanzienlijke (30 tot 40%) afname van de in Nederland ge-

bruikelijke consumptie van verzadigd vet. Daarvoor in de 

plaats kan of meer onverzadigd vet (enkelvoudig, bijvoor-

beeld olijfolie, of meervoudig onverzadigd vet, bijvoor-

beeld plantaardige oliën of visolie), of meer vezelverrijkte 

koolhydraten (groenten en fruit) worden gebruikt. In het 

algemeen is het onverstandig om voedingsmiddelen en 

dranken te gebruiken waarin veel glucose zit. Een typisch 

voorbeeld zijn frisdranken; deze kunnen vervangen wor-

den door light-varianten. Suiker neemt geen aparte plaats 

meer in; speciale producten worden dus niet meer aanbe-

volen. Suiker verdient wel aandacht bij de verdeling van 

de koolhydraten over de dag en bij overgewicht kan het 

gebruik worden beperkt. Vervanging van suiker door zoet-

stoffen kan daarbij handig zijn. Bij het voorschrijven van 

een voedingsadvies is de hulp van een diëtist noodzakelijk. 

Deze zal de patiënt leren welke voedingsstoffen koolhy-

draten bevatten en in welke hoeveelheid, met als doel de 

koolhydraattoevoer en de insulinespiegels zo goed moge-

lijk op elkaar af te stemmen. Bij veel patiënten is de insu-

linespiegel overdag een vrij constant gegeven, ondanks 

het viermaal of vaker injecteren van insuline. Dit betekent 

dat ook de koolhydraattoevoer betrekkelijk constant moet 

zijn. In het algemeen wordt patiënten met type 1-diabetes 

geleerd hoeveel koolhydraten er in de meest gebruikte 

voedingsmiddelen zitten, zodat ze kunnen variëren, 

maar toch de totale hoeveelheid koolhydraat per maaltijd 

constant kunnen houden (het zogenoemde ‘koolhydraat-

tellen’). Soms wordt onderscheid gemaakt tussen ‘snelle’ 

en ‘langzame’ koolhydraten; snelle leiden dan tot een snel 

na de maaltijd optredende glucosepiek. Ook wordt wel 

gebruikgemaakt van de glykemische index. Koolhydraten 

met een hoge glykemische index leiden tot snelle glucose-

pieken. Dit onderscheid is echter beperkt bruikbaar omdat 

de glucosepiek na de maaltijd sterk afhankelijk is van de 

samenstelling en omvang van de rest van de maaltijd.

 Behalve de drie hoofdmaaltijden, waarbij wat minder 

dan normaal koolhydraten worden genuttigd, kan het 

voor sommige patiënten nodig zijn ook tussenmaaltij-

den rond koffie- en theetijd en voor het naar bed gaan te 

gebruiken waarin koolhydraten zijn verwerkt. Doordat 

in Nederland tegenwoordig veelal kortwerkende insuli-

neanalogen worden gebruikt, is dit tegenwoordig minder 

vaak noodzakelijk.

20.5.2   Insuline

Er zijn, enigszins gesimplificeerd, vier soorten insuline in 

gebruik: superkortwerkende (de kortwerkende insulineana-

logen), snel opgenomen (heldere, gewone of kortwerkende 

insuline), matig langzaam opgenomen (troebele, middel-

langwerkende insuline) en zeer langzaam opgenomen insu-

line (langwerkende insulineanalogen) (figuur 20.3).

0

50

insulinetoedieningsschema’s

plasma-insuline mU/l

0

0

50

ontbijt lunch diner voor het slapen

50

kortwerkend
verlengd werkend (NPH)
langwerkend
berekende nettocurve

Figuur 20.3 Effect van toediening van kortwerkende en NPH-

insuline bij ontbijt en avondeten (boven); kortwerkende insuline 

bij ontbijt en avondeten, en NPH-insuline bij ontbijt en voor 

het slapen (midden); en kortwerkende insuline voor de hoofd-

maaltijden, in combinatie met langwerkende insuline voor het 

slapen (onder).
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insuline nauwelijks meer voor en ook insulineallergie 

is zeldzaam. De vroeger frequent voorkomende bijwer-

king van het langdurig subcutaan toedienen van insu-

line, lipoatrofie ter plekke van de injectieplaats (kuilen 

in het subcutane vetweefsel), komt dan ook nog zelden 

voor.

 Patiënten met type 1-diabetes gebruiken tegenwoordig 

vrijwel allemaal een zogenoemd flexibel spuitschema. 

Daarbij wordt voor iedere maaltijd alleen (super)snelwer-

kende insuline toegediend en wordt de basale insuline-

behoefte gedekt door een eenmalige toediening van ver-

lengd werkende insuline (NPH of langwerkend analoog), 

veelal voor het slapengaan. Incidenteel wordt basale 

insuline tweemaal daags gebruikt. Een groot voordeel 

van dit systeem is de mogelijkheid in te spelen op veran-

deringen in eet- en activiteitenpatroon door aanpassing 

van het tijdstip van de injectie en de hoeveelheid insu-

line. Op geleide van de zelf gemeten glucosewaarden (in 

principe vóór elke maaltijd en vóór het slapengaan) kan 

de insulinedosis door de patiënt zelf worden gevarieerd: 

zelfregulatie. Omdat er veel variatie in de bloedglucose-

waarde kan bestaan die deels onvoorspelbaar is, dient de 

patiënt dit in principe dagelijks te doen – veel patiënten 

vinden dit een aanzienlijke belasting. Het nadeel van de 

grotere injectiefrequentie, vier- à vijfmaal per dag, wordt 

gecompenseerd door het gemak van de thans beschikbare 

insulinepennen.

 De plaats waar de injectie wordt gegeven, heeft invloed 

op de snelheid van absorptie. Insuline komt sneller be-

schikbaar vanuit de subcutis van de buik dan vanuit die 

van het been. Daarom wordt wel aanbevolen kortwer-

kende insuline, waarbij snelle absorptie gewenst is, in de 

subcutis van de buik toe te dienen, en verlengd werkende 

insuline in die van het been. Bij insulineanalogen zijn 

deze verschillen minder uitgesproken. De absorptie blijft 

echter voor veel patiënten toch niet altijd goed voorspel-

baar. Om lipodystrofie te voorkomen, wordt aanbevolen 

niet altijd op dezelfde plaats te spuiten, maar binnen een 

bepaald gebied te variëren.

20.5.3   Educatie

Het belang van onderricht aan diabetespatiënten over 

hun ziekte en de behandeling daarvan is moeilijk te over-

schatten. Bij chronische ziekten zoals diabetes, waarbij 

bovendien een van dag tot dag variërend regelprobleem 

bestaat, moet de arts beseffen dat zijn bemoeienissen met 

de patiënt ondergeschikt zijn aan die van de getrainde 

patiënt zelf. De mogelijkheid om zelf het bloedglucose-

gehalte te kunnen bepalen, heeft de ontwikkeling naar 

deze zelfzorg sterk beïnvloed. Zelfcontrole heeft echter 

geen effect als het niet samen met voldoende kennis 

leidt tot zelfregulatie. Met zelfregulatie bedoelen we een 

situatie waarin de diabetespatiënt zelf zijn voeding, in-

sulinedosering en lichaamsbeweging op elkaar afstemt. 

Voor patiënten die met insuline worden behandeld, zijn 

te spuiten en om een tussenmaaltijd te gebruiken. De 

oorzaak van de relatief trage werking is gelegen in het 

feit dat insuline in oplossing en onderhuids in hexamere 

vorm bestaat. Deze hexameren moeten eerst uiteenvallen 

tot monomere insulinemoleculen alvorens resorptie kan 

optreden, hetgeen een belangrijk vertragend effect heeft 

op de snelheid van opname uit het onderhuidse weefsel. 

Door veranderingen in de aminozuursamenstelling is 

insuline gemaakt die in monomere toestand is opgelost, 

waardoor deze na injectie in de subcutis sneller wordt 

opgenomen. Een dergelijke insuline wordt een insuline-

analoog genoemd; in de natuur komen deze insulinen 

niet voor. De belangrijkste voordelen zijn de eenvoud van 

gebruik (injectie direct in plaats van een halfuur voor de 

maaltijd, zoals bij kortwerkende insuline) en de kleinere 

kans op nachtelijke hypoglykemieën. Inmiddels lijkt de 

veiligheid van kortwerkende insulineanalogen op lange 

termijn wel vast te staan. De drie beschikbare kortwerken-

de insulineanalogen, insuline lispro, insuline aspart en 

insuline glulisine, pieken ongeveer 50 minuten na injectie 

en hebben een werkingsduur van maximaal vijf uur.

 Insulinen met een verlengde werking, of beter gezegd: 

met een vertraagde opname vanuit de subcutis, zijn ont-

wikkeld om de basale insulinesecretie te substitueren. 

Bij protamine-insuline is het insulinemolecuul gekop-

peld aan het kleine en zelden immunogene visseneiwit 

protamine. Na subcutane inspuiting van dit kristallijne 

insulineprotaminaat, neutraal protamine Hagedorn of 

NPH-insuline genoemd, wordt de insuline geleidelijk 

afgesplitst en opgenomen. Hagedorn was een Deense 

kinderarts die deze methode heeft ontwikkeld. Daarvoor 

werd ook wel zink toegepast als methodiek om insuline 

langzamer op te nemen. Omdat zinkinsuline niet met een 

pen kan worden toegediend, wordt deze insuline in Ne-

derland eigenlijk niet meer toegepast.

 De laatste jaren zijn ook langwerkende insulineanaloga 

beschikbaar gekomen. Ook hierbij bestaat er een verande-

ring in de aminozuurvolgorde van insuline, waardoor de 

insuline subcutaan neerslaat (insuline glargine), dan wel, 

doordat er een vetzuurstaart aan insuline is gekoppeld, 

langer aan onderhuids en circulerend albumine is gebon-

den (insuline detemir). In beide gevallen is de werkings-

duur verlengd. Bovendien is de voorspelbaarheid van de 

opname uit het onderhuidse weefsel verbeterd. Indicaties 

voor het toepassen van langwerkende insulineanaloga 

zijn het frequent optreden van hypoglykemieën en het 

niet kunnen bereiken van een goede nuchtere glucose-

waarde met NPH-insuline.

 Er zijn ook diverse kant-en-klare mengsels van (su-

per)kortwerkende en NPH-insulinen verkrijgbaar; de 

mixinsulinen. De meest gebruikte mix is die van 30% 

ultrakortwerkende insuline en 70% NPH-insuline (Mix 

30). In Nederland vindt toediening van insuline vrijwel 

uitsluitend plaats door middel van pensystemen met 

voorgevulde insulinepatronen. Met de huidige moder-

ne insulinen komen hoge spiegels antilichamen tegen 
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beoordeeld door bepaling van het HbA
1c

 (zie intermezzo 

20.5). Op geleide hiervan kunnen de adviezen met betrek-

king tot de behandeling, zelfcontrole en zelfregulatie 

eventueel worden aangepast.

Kernpunten

• De behandeling van patiënten met type 1-diabetes 

is gericht op het voorkomen van ‘late’ complicaties 

en het in staat stellen een zo normaal mogelijk 

leven te leiden.

• De kwaliteit van de glucoseregulatie wordt afgeme-

ten aan het percentage hemoglobine dat glucose 

gebonden heeft (HbA1c), hetgeen een afspiegeling 

is van de gemiddelde glucoseconcentratie over de 

afgelopen 6-8 weken.

• De insulinebehandeling is erop gericht om de nor-

male fysiologische insulineafgifte zoveel mogelijk 

na te bootsen. In de praktijk betekent dit kortwer-

kende insuline voor iedere maaltijd en verlengd 

werkende (basale) insuline voor de nacht.

• Cruciaal is dat patiënten met type 1-diabetes veel 

leren over de ziekte, zodat ze zelfstandig voeding, 

insulinedosering en lichaamsbeweging op elkaar 

kunnen afstemmen (zelfregulatie). Daarvoor is het 

nodig om regelmatig de bloedglucose te meten 

(zelfcontrole).

20.5.6   Hypoglykemie

Hypoglykemie bij diabetes mellitus
Hypoglykemie bij diabetes mellitus is feitelijk een compli-

catie van de behandeling. Bij patiënten met type 1-diabetes 

treden gemiddeld twee tot drie hypoglykemieën per week 

op. Hypoglykemie ontstaat meestal bij een patiënt die met 

insuline wordt behandeld en die een maaltijd heeft over-

geslagen of een uitzonderlijk zware inspanning heeft ver-

richt. Bij patiënten met type 2-diabetes, ook wanneer zij 

met insuline worden behandeld, komen hypoglykemieën 

minder voor, waarschijnlijk door de resterende endogene 

insuline- en glucagonsecretie. Ook sulfonylureumderi-

vaten kunnen hypoglykemie veroorzaken. Gevreesd zijn 

vooral de sluipend ontstane en langdurig aanhoudende 

hypoglykemieën die het gevolg zijn van het gebruik van 

langwerkende sulfonylureumpreparaten bij ouderen. Het 

risico is het grootst bij een verminderde nierfunctie, het-

geen bij ouderen eerder regel is dan uitzondering.

 De verschijnselen van een hypoglykemie kunnen 

in twee groepen worden ingedeeld. Een daling van 

het bloedglucosegehalte leidt eerst (bij een waarde < 4 

mmol/l) tot stimulatie van het adrenerge systeem, met 

als symptomen tachycardie, zweten, onrust en tremo-

ren. Deze symptomen zijn geassocieerd met de afgifte 

van adrenaline. Wanneer de energievoorziening van 

de hersencellen tekortschiet, ontstaan neuroglycopene 

zelfcontrole en zelfregulatie een absolute noodzaak. Een 

sleutelrol bij de patiënteneducatie spelen de nu in vrijwel 

elk ziekenhuis aanwezige, goed opgeleide diabetesver-

pleegkundigen.

20.5.4   Lichamelijke activiteit

Het effect van lichaamsbeweging moet bij de insuline-

dosering en het voedingsadvies worden meegewogen. 

Spierarbeid verhoogt de insulinegevoeligheid en verlaagt 

de insulinebehoefte. Bij meer inspanning moet dus en/

of minder insuline worden gegeven en/of meer worden 

gegeten. Bij intensieve sportbeoefening kan de noodzake-

lijke vermindering van de insulinedosis oplopen tot 50 à 

60%. Daarnaast ijlt het effect van lichamelijke inspanning 

nog een aanzienlijke tijd na. Zeer regelmatige lichame-

lijke activiteit, vooral in de vorm van duursporten zoals 

lopen en fietsen, leidt tot een blijvende vermindering van 

de insulinebehoefte. Het advies regelmatig te bewegen is 

dus ook voor type 1-patiënten goed.

20.5.5   Controle van de behandeling

Het effect van de behandeling kan worden nagegaan door 

het bepalen van het bloedglucosegehalte en, als maat voor 

het gemiddelde bloedglucosegehalte over enkele weken, 

het percentage geglyceerde hemoglobine (HbA
1c

) (zie inte-

mezzo 20.5). Gestreefd wordt naar zo normaal mogelijke 

bloedglucosewaarden: niet onder de 4 en niet boven de 10 

mmol/l. Alle met insuline behandelde patiënten moeten 

zelf hun bloedglucosespiegels kunnen controleren. Er 

zijn daarvoor verschillende meters beschikbaar, die veelal 

binnen enkele seconden de glucosewaarde rapporteren. 

Om een goede indruk over de mate van controle over de 

hele dag te krijgen, moet het bloedglucosegehalte vóór 

en één à twee uur na elke maaltijd en voor het slapengaan 

worden bepaald. Incidenteel moet ook gedurende de 

nacht de bloedglucosewaarde worden bepaald. In theorie 

zou dit om een zevenpunts dan wel achtpunts dagcurve 

vragen. In de praktijk wordt veelal volstaan met metin-

gen voor de maaltijden, zodat op geleide van de gemeten 

waarde de insulinedosis en eventueel de voeding kan 

worden aangepast, en incidentele metingen tussendoor 

bij twijfel of verdenking van een hypoglykemie. Vóór 

elke maaltijd behoren de waarden het laagst te zijn (4-7 

mmol/l). Na de maaltijd worden de hoogste waarden ge-

vonden (< 10 mmol/l). Bij sterk wisselende bloedglucose-

waarden is zeer frequente controle nodig. Het zou ideaal 

zijn als de glucose continu gemeten zou kunnen worden. 

Inmiddels zijn naaldvormige glucosesensoren beschik-

baar die gedurende enkele dagen de glucose in de subcu-

tane interstitiële ruimte meten, maar de betrouwbaarheid 

is nog niet ideaal en op dit moment is nog onduidelijk bij 

welke patiënten deze methode van nut zou kunnen zijn.

 Naast de glucosemetingen via zelfcontrole wordt de 

kwaliteit van de glucoseregulatie elke drie maanden 
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oorzaak van de hypoglykemie te worden opgespoord. Bij 

gebruik van langwerkende insuline of sulfonylureum-

preparaten is nauwkeurige observatie gedurende de 

volgende uren tot dagen noodzakelijk. Nachtelijke hypo-

glykemieën worden niet altijd opgemerkt, maar verraden 

zich nogal eens door hoofdpijn bij het ontwaken.

Casuïstiek 

• Hypoglykemie bij orale bloedglucoseverlagende 

middelen: kans op recidief na herstel van de gluco-

sespiegel

• Hypoglykemisch coma als gevolg van foutief ver-

hoogde glucosewaarden bij een patiënte met dia-

betes mellitus en peritoneale dialyse

Hypoglykemie bij mensen zonder diabetes
Hypoglykemie komt verreweg het meest voor als com-

plicatie van de behandeling van diabetes, maar kan in 

zeldzame gevallen ook optreden als gevolg van andere 

aandoeningen; deze zijn opgesomd in tabel 20.6. Ernstige 

ondervoeding en hongeren veroorzaken zelden een symp-

tomatische hypoglykemie. Een teveel aan insuline is een 

veel frequentere oorzaak. Dit hormoon remt immers de 

productie van glucose door de lever en verhoogt het glu-

coseverbruik in de weefsels. Oorzaken van hypoglykemie 

door te veel insuline zijn bewuste of onbewuste overdo-

sering van exogene insuline, een overmaat aan endogene 

insuline als gevolg van een insulineproducerende tumor 

(insulinoom), het gebruik van langwerkende sulfonylu-

reumpreparaten en reactieve hypoglykemieën. Bij een on-

begrepen hypoglykemie moet altijd worden gedacht aan 

heimelijke toediening van een insulinepreparaat. Som-

mige patiënten met psychische afwijkingen dienen zich-

zelf hoge doses insuline toe of slikken een sulfonylureum-

preparaat. Exogene insulinetoediening is waarschijnlijk 

wanneer in bloedmonsters met hoge insulinespiegels het 

C-peptidegehalte onevenredig laag is. Insulinepreparaten 

bevatten namelijk geen C-peptide.

Een insulinoom is een tumor van het pancreas. Symp-

tomen van hypoglykemie ontstaan pas na langdurig 

verschijnselen, zoals dysartrie, dubbelzien, hoofdpijn, 

concentratiestoornissen en verwardheid. Bij een verdere 

daling (< 1,5 mmol/l) ontstaan somnolentie, insulten en 

ten slotte coma. Tijdens behandeling met (niet-selectieve) 

bètablokkers of bij autonome neuropathie kan het eerste 

stadium van een hypoglykemie onopgemerkt blijven.

 De kans op ernstige hypoglykemieën is sterk vergroot in-

dien er sprake is van zogenoemde hypoglycaemia unawareness 

of impaired hypoglycaemia awareness, hetgeen wil zeggen dat 

de patiënt hypoglykemie niet of niet goed voelt aankomen. 

Patiënten bij wie hypoglycaemia unawareness bestaat, heb-

ben een sterk verhoogde kans op ernstige hypoglykemieën; 

hierbij is de patiënt zelf niet meer in staat om in te grijpen 

en is hulp van buitenaf noodzakelijk. Daarnaast hebben zij 

meer kans op het ontstaan van een hypoglykemisch coma. 

Hypoglycaemia unawareness treedt op bij een deel van 

de patiënten met type 1-diabetes mellitus. Risicofactoren 

zijn frequent optredende milde hypoglykemieën, in het 

bijzonder ’s nachts, en een lange diabetesduur. Door het 

doormaken van een hypoglykemie wordt de reactie op een 

volgende hypoglykemie verminderd. Dit fenomeen kan al 

na één hypoglykemie ontstaan en is ook bij gezonden te 

reproduceren. Bij hypoglycaemia unawareness moeten ho-

gere glucosewaarden worden geaccepteerd en, belangrijker 

nog, moet ook getracht worden om milde hypoglykemieën 

te voorkomen. Soms helpt daarbij overgang naar een meer 

geavanceerd insulineregime, bijvoorbeeld via een insuli-

nepomp. De omgeving van een patiënt (veelal de partner) 

kan een belangrijke rol spelen bij het onderkennen van 

verschijnselen van hypoglykemie daar waar de patiënt deze 

zelf niet herkent en kan in geval van een coma zelfstandig 

glucagon intramusculair toedienen (zie verder).

 Wanneer hypoglykemie wordt overwogen en bioche-

mische bevestiging van de diagnose niet binnen enkele 

minuten mogelijk is, verdient het in alle gevallen aanbeve-

ling glucose intraveneus of glucagon intramusculair toe te 

dienen. Vanwege het gevaar van aspiratie moet niet worden 

geprobeerd suffe patiënten suikerwater te laten drinken. 

Meestal is een injectie van 50 ml van een 50%-glucoseoplos-

sing voldoende om de patiënt weer bij bewustzijn te bren-

gen. Bij een lang bestaande hypoglykemie kan het langer 

dan enkele minuten duren voordat de patiënt uit zijn coma 

komt. Bij agressieve en zeer onrustige patiënten verdient 

het de voorkeur 1 mg glucagon subcutaan of intramusculair 

toe te dienen. Daardoor wordt de glycogenolyse gestimu-

leerd en ontwaakt de patiënt na maximaal 15 minuten. 

Deze behandeling kan ook door leken worden uitgevoerd, 

bijvoorbeeld de partner of een ouder van de patiënt. Dat 

voorkomt uitstel van de behandeling en verkort derhalve de 

comaduur. Voor dit doel zijn eenvoudig toe te passen kant-

en-klaarverpakkingen van glucagon in de handel. Bij de 

educatie van de patiënt en de direct betrokkenen moet ook 

de herkenning en de behandeling van (dreigende) hypogly-

kemieën aan de orde worden gesteld.

 Zodra de patiënt tot bewustzijn is gekomen, moeten 

koolhydraten per os worden gegeven. Verder dient de 

Tabel 20.6  Oorzaken van hypoglykemie.

verminderde opname van koolhydraten:
 − ernstige malnutritie

verminderde glucoseproductie door de lever:
 − te veel insuline
 − leveraandoeningen
 − alcohol
 − cortisoltekort

verhoogd glucoseverbruik:
 − te veel insuline
 − mesenchymale tumoren
 − malaria tropica
 − sepsis
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Kernpunten

• Hypoglykemie is een complicatie van insulinebe-

handeling. Hypoglykemie is vaak hinderlijk, soms 

gevaarlijk en vormt de belangrijkste beperking van 

intensieve diabetesbehandeling.

• Berucht zijn langdurige hypoglykemieën door lang-

werkende sulfonylureumderivaten bij ouderen.

• De symptomen ontstaan door activatie van het 

sympathische zenuwstelsel (zweten!) en door neu-

roglycopenie (verwardheid!).

• Frequente ‘milde’ hypoglykemieën kunnen leiden 

tot hypoglycaemia unawareness, een situatie waar-

in hypoglykemieën minder goed of in het geheel 

niet meer kunnen worden waargenomen.

• Bij patiënten met hypoglycaemia unawareness is 

de kans op ernstige hypoglykemieën, waaronder 

een hypoglykemisch coma, sterk verhoogd.

Casuïstiek 

• Hepatocellulair carcinoom gecompliceerd door 

‘non-islet cell tumour hypoglycaemia’ (niet-insuli-

noomhypoglykemie)

• Gemiste hyperinsulinemie bij een patiënt met 

insulinoom

• Twee patiënten met lactaatacidose en hypoglyke-

mie als uiting van een lymfoom 

• Hypoglykemisch coma als gevolg van foutief ver-

hoogde glucosewaarden bij een patiënte met dia-

betes mellitus en peritoneale dialyse 

20.5.7   Dawn phenomenon en somogyi-effect

Onder het dawn phenomenon wordt de fysiologisch situatie 

verstaan dat in de tweede helft van de nacht de insuline-

behoefte groter is dan gedurende de rest van het etmaal. 

Dit berust vooral op de afgifte van groeihormoon in de 

nanacht. Bij patiënten met type 1-diabetes bestaat hier-

door een grotere insulinebehoefte in de tweede helft van 

de nacht. Dit kan niet altijd met een enkele insulinedosis 

van langwerkende insuline die aan het begin van de nacht 

wordt toegediend, worden bereikt. Hoge nuchtere bloed-

glucosespiegels kunnen het gevolg zijn. Met een insuline-

pomp kan de basale insulinetoediening in de tweede helft 

van de nacht overigens wel worden verhoogd.

 In het verleden werd aangenomen dat hoge nuchtere 

bloedglucosewaarden ook een gevolg zouden kunnen zijn 

van onopgemerkte nachtelijke hypoglykemieën die dan 

hadden geleid tot een sterke secretie van de contraregu-

lerende hormonen adrenaline, cortisol en groeihormoon, 

resulterend in een hyperglykemie. Dit wordt, naar de 

beschrijver van dit fenomeen, het somogyi-effect ge-

noemd. De meeste deskundigen gaan er echter vanuit dat 

vasten of flinke lichamelijke inspanning. Reactieve 

hypoglykemie komt zelden voor. Bij patiënten met een 

snelle maagpassage – vooral na een (partiële) gastrecto-

mie – kunnen enkele uren na een maaltijd, of na het snel 

drinken van glucose/suikerhoudende dranken, ver-

schijnselen van een hypoglykemie ontstaan. De glucose-

spiegels in het bloed stijgen tot hyperglykemische waar-

den doordat de uitstorting van insuline door het pan-

creas relatief te laat op gang komt. Het gevolg van deze 

hyperglykemie is een sterke prikkeling van het pancreas 

waardoor meer insuline in het bloed komt dan nodig is. 

De diagnose reactieve hypoglykemie kan waarschijnlijk 

worden gesteld op basis van een goede anamnese. Een 

soortgelijke situatie kan bestaan bij patiënten die een 

gastro-intestinale bypassoperatie hebben ondergaan in 

het kader van bariatrische chirurgie.

 In het eindstadium van ernstige leveraandoeningen 

kan eveneens hypoglykemie voorkomen. Alcoholmis-

bruik kan een hypoglykemie veroorzaken door remming 

van de gluconeogenese. Wanneer alcoholisten zich slecht 

voeden, raakt de glycogeenvoorraad in de lever uitgeput; 

glycogenolyse is dan niet mogelijk. Een hypoglykemie is 

zelden een uiting van gebrek aan cortisol of andere hor-

monen die de werking van insuline tegengaan.

 Een hypoglykemie door een verhoogd gebruik van 

glucose wordt soms gezien bij grote mesenchymale 

tumoren zoals sarcomen en fibromen. De insulinespie-

gels in het bloed zijn dan in de regel normaal. Er zijn 

aanwijzingen dat dergelijke tumoren stoffen produ-

ceren met een werking als van insuline (‘insulin-like 

growth factor’). De pathogenese van de hypoglykemie 

bij malaria tropica is niet geheel duidelijk. Kinine kan 

hyperinsulinemie veroorzaken, maar ook een onbehan-

delde malaria-aanval kan gepaard gaan met een hypo-

glykemie. Verondersteld wordt dat een verminderde 

glucoseproductie door de lever en ondervoeding de oor-

zaken daarvan zijn. Bij een ernstige sepsis kan een lage 

bloedglucoseconcentratie bestaan. Veelal staan andere 

ziekteverschijnselen passend bij sepsis echter sterker op 

de voorgrond.

 Om de oorzaak van hypoglykemie bij personen zon-

der diabetes vast te stellen, wordt veelal een vastenproef 

(komt overeen met een hongerproef) gedaan. Daarbij 

wordt gedurende 72 uur geen voedsel gegeven, en regel-

matig bloed afgenomen voor glucose en insulinebepa-

lingen. Het is van belang dat de glucose wordt gemeten 

in het laboratorium, omdat de glucose gemeten aan de 

vinger met een strip onvoldoende betrouwbaar is. Wan-

neer daadwerkelijk een sterk verlaagde glucosewaarde 

optreedt, zal bepaling van insuline moeten uitwijzen 

of dit berust op toegenomen insulineproductie (ver-

hoogde insuline en C-peptide) zoals bij een insulinoom 

zou kunnen bestaan. Aansluitend aan de biochemische 

diagnose zal dan beeldvormende diagnostiek kunnen 

plaatsvinden.
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meet en de insulinepomp automatisch aanzet tot insuli-

neafgifte. Hoewel er enige voortgang is, moet vooralsnog 

de loop gesloten worden door de goed geïnstrueerde pa-

tiënt zelf, met enige hulp van behandelend arts en diabe-

tesverpleegkundige.

 Wereldwijd werd tot nu toe bij enkele duizenden di-

abetespatiënten een pancreastransplantatie uitgevoerd, 

meestal wanneer ook een niertransplantatie in verband 

met diabetische nefropathie noodzakelijk was. De resul-

taten zijn in de loop van de jaren verbeterd, onder andere 

door betere operatietechnieken en betere afstotingsrem-

mende middelen. De overleving van het pancreastrans-

plantaat is helaas wat slechter dan de overleving van een 

getransplanteerde nier. Voor een gecombineerde nier-pan-

creastransplantatie komen type 1-diabetespatiënten met 

terminale nierinsufficiëntie in aanmerking, die sowieso al 

in aanmerking zouden komen voor een niertransplanta-

tie. In Nederland (in het Leids Universitair Medisch Cen-

trum) gebeuren zo’n twintig van dit soort transplantaties 

per jaar. Geïsoleerde pancreastransplantaties worden in 

Nederland vrijwel niet gedaan. Misschien dat transplan-

tatie van eilandjes van Langerhans op termijn een alterna-

tief kan vormen, wanneer die althans in voldoende mate 

kunnen worden gekweekt (zie intermezzo 20.6).

  Intermezzo 20.6 

Eilandjestransplantatie

De laatste jaren wordt, ook in de lekenpers, vaak 

gesproken over eilandjestransplantatie. Deze tech-

niek wordt vaak gepresenteerd als de ultieme oplos-

sing voor mensen met type 1-diabetes. Immers, het 

terugplaatsen van functionele eilandjes maakt het 

injecteren van insuline overbodig. Omdat het totale 

volume van de eilandjes slechts enkele milliliters is, 

bestaat de transplantatie uit een eenvoudige injectie 

in het poortadersysteem. Bovendien is normoglykemie 

gewaarborgd, waardoor het ontstaan van complicaties 

kan worden voorkomen. En, voor de patiënten een 

zeer belangrijk voordeel, de normoglykemie wordt 

bereikt zonder risico op ernstige hypoglykemie! Deze 

voordelen maken eilandjestransplantatie uiterst aan-

trekkelijk. Wat is op dit moment de status van deze 

ogenschijnlijk aantrekkelijke techniek?

 Ondanks alle nieuws en ophef verkeert eilandjes-

transplantatie feitelijk nog steeds in een experimen-

tele fase. De hindernissen die moeten worden over-

wonnen zijn talrijk. De belangrijkste drempels worden 

gevormd door de afstoting, het auto-immuunproces 

en het aantal eilandjes dat nodig is voor een succes-

volle transplantatie. Het transplanteren van eilandjes 

zonder immuunsuppressiva bij iemand met type 1-di-

abetes resulteert onherroepelijk in eilandjesdestructie 

doordat de eilandjes worden afgestoten. Daarnaast 

dreigt het auto-immuunproces, dat tenslotte de oor-

zaak van de diabetes was, weer te worden gestimu-

dit effect niet bestaat, en uit continue glucosemetingen 

is weliswaar gebleken dat ’s nachts regelmatig hypogly-

kemieën optreden, maar niet dat die leiden tot rebound-

hyperglykemie. Bij hoge nuchtere waarden blijft wel het 

advies om ook een keer midden in de nacht te meten.

20.5.8   Continue subcutane insuline-infusie 

(CSII)

In Nederland worden ongeveer 10.000 patiënten behan-

deld met een draagbaar pompje dat een continue subcu-

tane insuline-infusie verzorgt. Het doel van behandeling 

met een insulinepomp is het beter instellen van de dia-

betespatiënt door een stabielere basale insuline-infusie 

en het sneller kunnen inspelen op veranderingen in de 

insulinebehoefte. De pomp bevat een ampul met een 

kortwerkende insulineanaloog en via een dunne kathe-

ter wordt continu subcutaan (veelal in de buik) insuline 

toegediend. Daarbij kan de infusiesnelheid van uur tot 

uur worden gevarieerd. Hierdoor kan de basale insuline-

toediening volledig op de behoefte van de patiënt worden 

afgestemd, bijvoorbeeld in de nanacht wat meer, overdag 

wat minder, ’s avonds weer wat meer enzovoort. Dit is met 

een basale insuline-injectie nooit te bereiken; daarbij be-

staat er immers maar één werkingsprofiel. Daarnaast is de 

afgifte acuut te verminderen door de pomp lager te zetten 

(bijvoorbeeld tijdens/na inspanning/sport) of te verhogen 

(bijvoorbeeld bij ziekte). Voor de maaltijden kan de pomp 

extra insuline afgeven in de vorm van een bolus; spuiten is 

daarmee niet meer nodig. Andere voordelen van insuline-

pomptherapie zijn de grotere flexibiliteit in tijd (later 

eten, onregelmatige werktijden, ploegendienst, personen 

die veel vliegen en tijdsverschillen moeten incalculeren). 

In theorie heeft insulinepomptherapie dus tal van voorde-

len, maar nogal wat patiënten vinden het idee dat er een 

apparaatje aan hun lijf zit echter onaangenaam en starten 

er liever niet mee. Degenen die eenmaal een pomp gebrui-

ken, willen deze echter veelal niet meer missen. De voor-

delen worden echter alleen verkregen wanneer patiënten 

bereid zijn actief met hun ziekte om te gaan en enkele 

malen per dag de bloedglucosewaarden te controleren.

 De insulinepomp brengt de insuline echter nog steeds 

niet op de plaats waar die door de natuur wordt ge-

bracht, de vena portae, maar net als bij de conventionele 

injectietherapie subcutaan. In zeldzame gevallen moet 

de insuline in plaats van subcutaan, intraperitoneaal of 

intraveneus worden toegediend. Voor dit doel zijn im-

planteerbare insulinepompen ontwikkeld die via door 

de patiënt gegeven radiosignalen naar behoefte insuline 

afgeven. Deze therapie wordt slechts in een enkel centrum 

toegepast en betreft een zeer beperkte groep patiënten. 

Naast enorme kosten treden ook tal van complicaties op. 

Op dit moment worden de meeste programma’s waarbij 

implanteerbare pompen worden toegepast, afgebouwd.

 Een droom van veel patiënten en behandelaars is de 

zogenaamde closed loop, waarbij een glucosesensor continu 
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reductie van het cardiovasculaire risico voorop: stoppen 

met roken, bloeddrukverlaging, cholesterolverlaging.

Casuïstiek 

• Zelfcontrole van bloedglucosewaarden bij diabe-

tes mellitus type 2 zonder gebruik van insuline 

waarschijnlijk effectieve methode om glykemische 

instelling te verbeteren

20.6.1   Dieet

Bij overgewicht is afvallen het beste, maar ook het moei-

lijkst te bereiken doel dat gegeven kan worden. Overigens 

moet een normale, gezonde voeding worden aanbevolen 

(zie hiervoor). Een suikervrij dieet is alleen nuttig omdat 

het een gemakkelijk herkenbare en controleerbare calo-

rieënbeperking inhoudt. Dit moet wel worden uitgelegd, 

omdat het anders een ‘mythe’ instandhoudt en valse 

zekerheid biedt. Omdat bij type 2-diabetespatiënten na 

een maaltijd de bloedglucosespiegel trager naar de uit-

gangswaarde terugkeert dan bij anderen, is het geven van 

tussenmaaltijden niet juist.

Casuïstiek 

• Het zeer laagcalorisch dieet als behandeling voor 

de zeer adipeuze patiënt met diabetes mellitus 

type 2

20.6.2   Orale bloedglucoseverlagende 

middelen

De orale bloedglucoseverlagende middelen kunnen als 

volgt worden ingedeeld:

 − biguaniden;

 − sulfonylureumderivaten;

 − α-glucosidaseremmers;

 − thiazolidinedionen (PPAR-γ-agonisten);

 − incretine-enhancers (DPP-4-remmers).

Wanneer de nuchtere bloedglucosewaarde bij het stellen 

van de diagnose reeds 15 mmol/l of hoger is, heeft behan-

deling met dieet en/of orale bloedglucoseverlagende mid-

delen veelal geen of onvoldoende resultaat. Deze patiën-

ten kunnen, zeker wanneer er sprake is van duidelijke 

klachten van hyperglykemie, beter direct met insuline 

worden behandeld, en eventueel later nog terugschakelen 

naar behandeling met orale middelen.

 Bij minder hoge glucosewaarden zal in de eerste maan-

den veelal worden volstaan met leefstijladviezen gericht 

op een gezond voedingspatroon, gewichtsreductie in het 

geval van overgewicht en bevordering van lichamelijke 

activiteit. Hiertoe wordt aan de patiënt uitleg gegeven 

leerd. De enige manier om dit probleem op te lossen, 

is gelijktijdige behandeling met sterke immuunsup-

pressiva. Dit gaat echter gepaard met forse bijwerkin-

gen, die in het algemeen gesproken niet lijken op te 

wegen tegen de voordelen van de transplantatie.

 Daarnaast is het aantal eilandjes dat nodig is om bij 

personen met diabetes insulineonafhankelijkheid en 

normoglykemie te bereiken, aanzienlijk. Vaak moeten 

eilandjes van verschillende donoren worden gecom-

bineerd voor één succesvolle transplantatie. Mocht 

eilandjestransplantatie succesvol worden, dan dreigt 

daarmee meteen een groot tekort aan donoren.

 Kortom, de weg lijkt nog lang, en verdere vooruit-

gang zal afhangen van nieuwe manieren om eilandjes 

te genereren, bijvoorbeeld door te kweken uit pan-

creasductcellen of stamcellen, en van introductie van 

nieuwe selectieve manieren van immuunsuppressie, 

die de eilandjes zullen beschermen tegen het afweer-

mechanisme, zonder dat dit ten koste gaat van de 

overige taken van het immuunsysteem.

Casuïstiek 

• Continue subcutane insuline-infusie soms goede 

optie bij slecht gereguleerde diabetes mellitus type 1

20.6  Behandeling van type 2-diabetes 
mellitus

Zoals gesteld, is bij type 2-diabetes, zeker in de beginfase, 

sprake van een relatief insulinetekort. Vaak wordt een 

verhoogde insulinebehoefte veroorzaakt door insulinere-

sistentie, die mede wordt bepaald door het overgewicht. 

Bij de behandeling moet worden gestreefd naar het be-

reiken van een evenwicht tussen vraag en aanbod door óf 

de vraag naar insuline te verminderen, óf het aanbod te 

vergroten. De vraag kan worden verkleind door de insu-

linegevoeligheid te verbeteren. Dit kan worden bereikt 

door veranderingen in leefstijl (meer bewegen, gezonder 

en minder eten) en door sommige medicamenten. Het 

aanbod kan worden vergroot door stimulatie van de insu-

linesecretie of toediening van insuline.

 Doel van de behandeling is, net als bij type 1-diabetes 

mellitus, het normaliseren van de bloedglucosespiegel 

en de overige metabole gevolgen van insulinetekort en 

-resistentie. Evenals bij type 1 wordt gestreefd naar HbA
1c

-

waarden onder 53 mmol/mol (7%), maar hierbij moet 

sterk rekening worden gehouden met de leeftijd en alge-

hele conditie van de patiënt. Overigens moet wel beseft 

worden dat bij hogere glucosewaarden de kwaliteit van 

leven nadelig wordt beïnvloed. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan dorst, algemene malaise en neuropathieklachten. 

Daarnaast staat bij de behandeling van type 2-diabetes de 
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kaliumkanalen, daardoor neemt de insulinesecretie toe en 

de glucosespiegels dalen. SU-preparaten hebben weinig 

bijwerkingen. Zeldzaam treden overgevoeligheidsreac-

ties op, waaronder zonlichtallergie. Wel kunnen door de 

stimulerende werking op de insulinesecretie hypogly-

kemieën ontstaan; de alvleesklier kan in geval van da-

lende glucosespiegels de insulineproductie namelijk niet 

verminderen. Het hypoglykemische effect van deze SU-

preparaten wordt versterkt door sulfapreparaten, fibraten 

en acetylsalicylzuur. In tabel 20.7 wordt een overzicht 

gegeven van de in Nederland gebruikte SU-preparaten. 

Contra-indicaties voor het gebruik van SU-preparaten 

zijn verminderde nier- en/of leverfunctie.

Er zijn relatief weinig verschillen tussen de beschikbare 

SU-preparaten en het heeft daarom niet veel zin patiënten 

over te zetten van het ene SU- op het andere SU-preparaat. 

Langwerkende SU-preparaten kunnen, vooral bij oudere 

patiënten, nog wel eens leiden tot ernstige en langdurige 

hypoglykemieën, waarvoor ziekenhuisopname noodzake-

lijk is. Dat is de reden dat glibenclamide in Nederland niet 

meer als eerste keus wordt geadviseerd.

 De werking van alfaglucosidaseremmers berust op rem-

ming van de splitsing van koolhydraten in de darm. Hier-

door wordt de vorming van glucose meer uitgesmeerd 

over de tijd, hetgeen resulteert in een langzamere en min-

der grote stijging van de bloedglucosespiegel. Dit verlaagt 

de insulinebehoefte. Door toepassing van deze middelen 

zullen dan ook zowel de bloedglucosespiegels als de in-

sulinespiegels dalen. In theorie is dit een aantrekkelijk 

werkingsmechanisme. Bovendien wordt het middel niet 

opgenomen in het lichaam. De bijwerkingen zijn echter 

over de ziekte en vindt verwijzing naar een diëtist plaats. 

Tegenwoordig vindt dit veelal in de huisartsenpraktijk 

plaats door een gespecialiseerde praktijkverpleegkun-

dige (praktijkondersteuner). Soms wordt ook een fysio-

therapeut bij de begeleiding naar een actievere leefstijl 

betrokken. Leefstijlinterventie kan zeer effectief zijn en 

langdurig leiden tot een optimale diabetesregulatie, maar 

helaas blijkt beïnvloeding van gedrag in het algemeen 

niet gemakkelijk en ook niet altijd haalbaar en zal aanvul-

lende therapie noodzakelijk zijn. Zelfs wanneer leefstijl-

interventie succesvol is, zal door het progressieve bètacel-

probleem in de loop van de tijd additionele therapie veelal 

onvermijdelijk blijken.

 Als eerstvolgende stap zal gekozen worden voor een 

oraal bloedglucoseverlagend middel. In vrijwel alle lan-

den, ook in Nederland, wordt als eerste een biguanidepre-

paraat (metformine) voorgeschreven. Bij patiënten met 

overgewicht (BMI > 27 kg/m2) is hiervan aangetoond dat 

het de kans op langetermijncomplicaties, inclusief car-

diovasculaire ziekte en sterfte, vermindert. Bij een lagere 

BMI is metformine ook werkzaam, maar in feite niet 

evidence-based. Bovendien moet men zich bij patiënten 

zonder overgewicht altijd afvragen of er wel echt sprake 

is van type 2-diabetes. Deze patiënten kunnen ook type 

1-diabetes hebben en dan is in principe behandeling met 

insuline geïndiceerd (zie intermezzo 20.4). Een methode 

om de diagnose type 1-diabetes te stellen, is het bepalen 

van antilichamen tegen glutaminezuurdecarboxylase 

(anti-GAD). Deze bepaling heeft een redelijk hoge sensiti-

viteit en een hoge specificiteit.

 Ondanks het feit dat metformine al meer dan vijftig jaar 

oud is, is het werkingsmechanisme nog niet volledig opge-

helderd. Een van de belangrijkste effecten van metformine 

is het remmen van de hepatische glucoseproductie, vooral 

door remming van de gluconeogenese. Metformine lijkt 

dit te doen door interferentie met de oxidatieve fosforyle-

ring op het niveau van de mitochondriën. Daarnaast leidt 

metformine gemiddeld tot enige gewichtsreductie. Maag-

darmstoornissen treden relatief frequent op als bijwerking, 

met name dunne ontlasting, soms diarree en smaakver-

anderingen. Tijdens het gebruik van metformine stijgt de 

lactaatconcentratie in het plasma. Zeer zeldzaam kan lac-

taatacidose optreden, vooral bij cumulatie van metformine, 

bijvoorbeeld bij nierfunctiestoornissen. Vanwege dit laatste 

is metformine gecontra-indiceerd bij nier- of leverinsuf-

ficiëntie, bij hartfalen en bij ernstige hypoxemie (bijvoor-

beeld ernstige COPD). De bijwerkingen en contra-indicaties 

maken dat metformine bij ongeveer 20% van de patiënten 

niet kan worden toegepast.

 Wanneer metformine niet (meer) voldoende werkt, kan 

het gecombineerd worden met een tweede glucoseverla-

gend geneesmiddel. Hiervoor is een aantal mogelijkhe-

den. Het langst gebruikt zijn de sulfonylureumderivaten 

(SU-preparaten), die kunnen worden toegepast bij patiën-

ten met en zonder overgewicht. De SU-preparaten stimu-

leren de bètacel direct: zij sluiten de ATP-afhankelijke 

Tabel 20.7  In Nederland beschikbare orale bloed-
glucose verlagende geneesmiddelen.

generieke naam giften per dag dosering (mg/dag)

biguaniden:
metformine 1-3 500-3000

sulfonylureumderivaten:
tolbutamide
gliclazide (MR)*
glimepiride
glibenclamide#

2
2 (1)
1
2

500-2000
80-240 (30-60)
1-6
2,5-15

alfaglucosidaseremmers:
acarbose 3 150-600

thiazolidinedionen:
rosiglitazon
pioglitazon

1-2
1

4-8 mg
15-45 mg

incretinemimetica 
(DPP-4-remmers):
sitagliptine
vildagliptine
saxagliptine

1
2
1

100 mg
50 mg
2,5-5 mg

* MR: vertraagde afgifte. 
# Gezien de lange halfwaardetijd van de metabolieten van glibenclamide 
wordt het in Nederland niet meer als eerste keuze SU-preparaat be-
schouwd.
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Casuïstiek 

• Metformine effectief bij ontregelde diabetes mel-

litus type 2

• Opmerkelijke gevoeligheid voor sulfonylureumderi-

vaten bij 2 patiënten met ‘maturity-onset diabetes 

of the young’ type 3

20.6.3   GLP-1-analogen (incretinemimetica)

Naast remming van de afbraak van de incretinehormonen 

door remming van DPP-4, kan GLP-1 zelf worden toege-

diend. Bij intraveneuze en continu subcutane toepassing 

is dit inderdaad een effectieve therapie; de GLP-1-spiegels 

die kunnen worden bereikt, zijn veel hoger dan bij ge-

bruik van DPP-4-remmers. Deze farmacologische spiegels 

leiden ook tot extrapancreatische effecten: vertraagde 

maagontleding, snellere verzadiging met als gevolg ge-

wichtsdaling, maar ook tot meer bijwerkingen waarbij 

misselijkheid en braken voorop staan. Omdat GLP-1 bin-

nen enkele minuten wordt afgebroken door DPP-4, is 

gezocht naar verbindingen die resistent zijn tegen DPP-4. 

Een voorbeeld hiervan is exendin-4, een peptide dat is 

geïsoleerd uit het speeksel van het gilamonster, een woes-

tijnhagedis. Exendin-4 heeft een beperkte homologie met 

humaan GLP-1 en wordt niet afgebroken door DPP-4, 

maar werkt wel op de GLP-1-receptor. Exendin-4 wordt 

synthetisch geproduceerd en toegepast onder de naam 

exenatide. Omdat het een peptide is, moet het subcutaan 

worden toegediend; vanwege de relatief korte halfwaar-

detijd tweemaal daags. Bij mensen met type 2-diabetes 

verlaagt exenatide sterk de postprandiale glucosespiegels, 

maar heeft het ook effect op de nuchtere glucosewaarden. 

Exenatide blijkt daarmee ongeveer even effectief als ande-

re glucoseverlagende behandelingen, inclusief langwer-

kende insuline. Een belangrijk voordeel is echter dat het 

lichaamsgewicht daalt, ondanks de verbeterde glucosere-

gulatie, en dat geen hypoglykemie optreedt. Nadeel is dat 

bij een aanzienlijk aantal van de patiënten bijwerkingen 

optreden, vooral in de vorm van misselijkheid en braken. 

Deze bijverschijnselen lijken overigens in de loop van de 

tijd minder te worden. Daarnaast zijn gevallen van acute 

pancreatitis gemeld, maar of dit causaal verbonden is met 

het gebruik van exenatide is niet geheel zeker. Er is nog 

slechts enkele jaren ervaring met exenatide. Bovendien 

is het middel erg duur. In Nederland wordt het sinds 

2009 toegepast, maar alleen bij patiënten met ernstig 

overgewicht (BMI > 35 kg/m2) die insuline zouden moeten 

starten.

 Een andere benadering is om het GLP-1-peptide te mo-

dificeren door een vetzuurstaart aan het peptide te bin-

den. Daardoor circuleert het langer en wordt het minder 

snel afgebroken door DPP-4. Onder de naam liraglutide 

is dit middel inmiddels op de markt. Liraglutide kan 

eenmaal daags worden toegediend en is minstens zo effec-

een gevolg van onvoldoende splitsing van koolhydraten, 

waardoor deze het colon bereiken en aanleiding geven tot 

gisting, met als gevolg gasvorming (flatulentie) en diar-

ree. Door deze bijwerkingen zijn er weinig patiënten die 

hiermee voldoende behandeld kunnen worden. Hoewel 

in sommige Europese (Spanje, Duitsland) en Aziatische 

landen (waaronder Japan en China) alfaglucosidaserem-

mers veel worden toegepast, bestaat algemeen de opvat-

ting dat acarbose in Nederland vrijwel geen plaats heeft 

bij de behandeling van type 2-diabetes.

 Thiazolidinedionen verhogen de insulinegevoeligheid. 

De werking komt tot stand na binding aan de PPAR-

γ-kernreceptor. Deze binding bevordert de expressie 

van verschillende genen die betrokken zijn bij de kool-

hydraat- en vetstofwisseling. Het gevolg daarvan is een 

stimulering van de adipogenese, waardoor er weliswaar 

een toename van subcutaan vet ontstaat, maar een afname 

van vet in andere organen zoals de lever. Door deze vetre-

distributie blijkt de insulineresistentie te verminderen en 

blijken tal van gunstige veranderingen op te treden in an-

dere parameters, zoals triglyceriden en HDL-cholesterol, 

bloeddruk en inflammatoire markers. De belangrijkste 

bijwerkingen zijn gewichtstoename en oedeemvorming. 

Recentelijk is daarnaast komen vast te staan dat de mid-

delen leiden tot osteoporose en een toegenomen kans 

op fracturen bij postmenopauzale vrouwen. Vooral in 

Noord-Amerika worden thiazolidinedionen veel toe-

gepast. De combinatie van effecten beloofde – naast het 

glucoseverlagende effect – een gunstig effect op cardio-

vasculaire aandoeningen. Uit langetermijnonderzoek zijn 

deze positieve effecten echter niet overtuigend naar voren 

gekomen. Door het optreden van nieuwe bijwerkingen is 

het gebruik van deze middelen weer teruggelopen. In Ne-

derland worden de thiazolidinedionen weinig gebruikt. 

Mogelijkerwijs hebben zij een plaats bij patiënten met 

een uitgesproken insulineresistentie dan wel met steatose 

van de lever (fatty liver disease). Daarbij moeten dan de 

bijwerkingen in ogenschouw worden genomen.

 Sinds 2008 is in Nederland de nieuwe klasse van de in-

cretinemimetica of incretine-enhancers op de markt, ook 

wel de dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-remmers genoemd 

(zie intermezzo 20.2). DPP-4 breekt de incretinehormo-

nen GLP-1 en GIP af. Door dit enzym te remmen, blijft na 

de maaltijd het incretine-effect langere tijd actief. In the-

orie zou dit vooral resulteren in een minder uitgesproken 

postprandiale glucosestijging, maar bij toepassing van de 

DPP-4-remmers blijken ook de nuchtere glucosewaarden 

te dalen. De DPP-4-remmers lijken iets minder effectief 

dan metformine en SU-preparaten. Een voordeel van deze 

klasse van middelen is dat ze niet leiden tot hypoglykemie 

en niet tot gewichtsstijging (gewichtsneutraal). De bijwer-

kingen zijn gering; anderzijds is er nog weinig ervaring 

met deze geneesmiddelen en zijn ze relatief duur.
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neesmiddelenvergoedingssysteem stelt echter beperkin-

gen in vergoeding vast. In de praktijk is de keuzevrijheid 

daardoor beperkt en is het moeilijk om behandeling te 

individualiseren. Op basis van wetenschappelijk bewijs is 

de eerste keus voor orale glucosebehandeling metformine. 

Wanneer behandeling met metformine niet meer volstaat 

dan wel wanneer metformine niet wordt verdragen of 

gecontra-indiceerd is, wordt het moeilijk en zijn er argu-

menten voor tal van verschillende keuzen. Talrijke richt-

lijnen van verschillende landen komen tot verschillende 

adviezen. In het algemeen zal bij falen op metformine een 

combinatie met een tweede middel worden ingezet. Op 

grond van kostenoverwegingen is dit in Nederland meest-

al een SU-preparaat. In voorkomende gevallen (angst voor 

hypoglykemie, angst voor gewichtstoename) zou voor een 

alternatief kunnen worden gekozen, bijvoorbeeld voor een 

thiazolidinedione of een DPP-4-remmer. Wanneer de com-

binatie van twee middelen faalt, wordt in het algemeen 

geadviseerd om insuline te starten, maar ook voor een 

combinatie van drie verschillende middelen zijn argumen-

ten te geven. Daarnaast zou tegenwoordig kunnen worden 

gekozen voor behandeling met GLP-1-analogen als alter-

natief voor insuline. Op dit moment is vergoeding daar-

voor echter beperkt tot patiënten met ernstig overgewicht. 

Een stappenplan voor de behandeling van type 2-diabetes 

is samengevat in tabel 20.8. Het valt te verwachten dat dit 

in de toekomst aanzienlijk kan veranderen.

 Bij de behandeling van elke diabetespatiënt geldt dat 

die het best kan worden uitgevoerd door de meest ge-

interesseerde en deskundige arts. De huisarts ziet in de 

regel te weinig type 1-patiënten om voldoende ervaring en 

deskundigheid te verwerven. Deze patiënten zijn daarom 

in het algemeen beter af bij een geïnteresseerde specialist: 

kinderarts of internist.

tief als exenatide. Bovendien lijken de bijwerkingen wat 

minder uitgesproken. Sedert begin 2010 kan liraglutide 

in Nederland worden toegepast, voorlopig onder dezelfde 

voorwaarden als exenatide. Met liraglutide is nog minder 

langetermijnervaring.

20.6.4   Insuline

Wanneer dieet en orale middelen niet (meer) tot normo-

glykemie leiden, moet worden overgeschakeld op insu-

line. Ook ouderen zijn dikwijls beter af met insulinethe-

rapie, waar men eerst zo tegenop had gezien. Veel ‘sub-

tiele verschijnselen’ van type 2-diabetes, zoals nycturie, 

polyurie, neuropathische klachten, recidiverende infecties 

en moeheid, verminderen bij gemiddeld lagere bloedglu-

cosewaarden. Men moet ervoor waken insulinetherapie 

als dreigmiddel te gebruiken bij patiënten bij wie men on-

voldoende dieettherapietrouw vermoedt, om de drempel 

naar insulinetherapie niet te hoog te maken.

 Bij patiënten die niet al te zeer zijn ontregeld, bestaat 

tegenwoordig een sterke voorkeur om de orale middelen 

te combineren met insuline, bijvoorbeeld door com-

binatie van een injectie van een (middel)langwerkend 

insulinepreparaat voor het slapengaan en orale middelen 

overdag. De insuline remt dan gedurende de nacht de 

verhoogde glucoseproductie in de lever, die de verhoogde 

nuchtere glucosespiegel veroorzaakt. De insulinedosering 

kan door de patiënt worden aangepast op geleide van 

de thuis gemeten nuchtere bloedglucosewaarden. Door 

continuering van metformine wordt een al te sterke ge-

wichtstoename voorkomen. SU-preparaten kunnen dan 

de eigen insulinesecretie na de maaltijd vergroten en zo 

de postprandiale bloedglucosestijging verkleinen.

 Door de progressieve aard van type 2-diabetes blijkt 

echter dat bij meer dan de helft van de patiënten na een 

jaar al aanvullende therapie nodig is, bijvoorbeeld over-

schakeling naar 2 dd een mix, dan wel toevoegen van 

ultrakortwerkende insuline voor de maaltijden als opstap 

naar een basaal bolusschema. Wanneer de insulinebe-

handeling wordt geïntensiveerd, worden orale middelen 

meestal gestaakt, met uitzondering van metformine dat 

indien mogelijk zoveel mogelijk dient te worden geconti-

nueerd. Uiteindelijk zal de insulinebehandeling van type 

2-diabetespatiënten niet veel meer verschillen van die 

van type 1 patiënten. In zeldzame gevallen wordt ook bij 

type 2-diabetes wel insulinepomptherapie toegepast.

20.6.5   Aanwijzingen voor het maken van een 

keuze

Voor type 2-diabetespatiënten geldt dat het grootste deel 

van de behandeling in de eerste lijn kan plaatsvinden. In 

principe vindt deze protocollair plaats, in Nederland op 

geleide van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 

2. Er kunnen redenen zijn om van deze standaard af te 

wijken, maar die moeten wel gemotiveerd zijn. Het Ge-

Tabel 20.8  Stappenplan voor de behandeling van 
type 2-diabetes.

1. leefstijladviezen: gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging

2. cardiovasculaire risico-inventarisatie en -interventie

3. start met metformine

4. combinatie van metformine en SU; alternatief: metformine met 
TZD of DPP-4-remmer

5. bij falen van combinatietherapie starten met zelfcontrole van 
bloedglucosewaarden

5a.  alternatief: bij falen combinatietherapie toevoegen derde middel: 
metformine + SU + TZD of DPP-4-remmer

6. metformine (+ eventueel SU-derivaat) overdag combineren met 
NPH-insuline of langwerkend insulineanaloog voor de nacht

6a.  alternatief: metformine (+ eventueel SU-derivaat) combineren met 
GLP-1-analoog (incretinemimeticum)

7. (super)kortwerkende insuline toevoegen (dus multipele injecties)

SU: sulfonylureum; TZD: thiazolidinedione; DPP: dipeptidylpeptidase; NPH: 
neutraal protamine (methode) Hagedorn; GLP: glucagon-like peptide.
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opgenomen. De patiënt reageert daar dan ten onrechte op 

met een vermindering van zijn insulinedosis. Ten onrech-

te, omdat onvoldoende insulinedosering onder andere tot 

gevolg heeft dat de gluconeogenese toeneemt. Bovendien 

leiden intercurrente ziekten vaak tot insulineresistentie 

door stimulatie van de hypofyse-bijnieras en door pro-

ductie van ontstekingsmediatoren. De glucosurie leidt 

tot polyurie en hypovolemie. Hypovolemie geeft een ver-

sterkte afgifte van catecholaminen. Door de verminderde 

hoeveelheid insuline in het bloed en de gestegen stres-

shormonen neemt de lipolyse sterk toe, met als gevolg een 

verhoogde productie van vrije vetzuren en ketonlicha-

men. Bètahydroxyboterzuur en acetylazijnzuur zijn rela-

tief sterke organische zuren die het HCO
3

–-gehalte in het 

bloed doen dalen en een metabole acidose veroorzaken. 

Om de pH van het bloed zoveel mogelijk constant te hou-

den, reageert het lichaam met hyperventilatie. Daardoor 

daalt de PCO
2
 en wordt de aanslag op de pH min of meer 

gecompenseerd: de waarde van de breuk [HCO
3

–]/PCO
2
 

stijgt door de hyperventilatie. Het versnelde en verdiepte 

ademhalen staat bekend als kussmaul-ademhaling. In de 

ademlucht is de geur van aceton te herkennen.

 Ketonlichamen die door de glomeruli worden gefiltreerd, 

worden door de tubuli slecht geresorbeerd. Bètahydroxy-

boterzuur en acetylazijnzuur verlaten het lichaam als na-

trium- en kaliumzouten. Osmotische diurese en het verlies 

van grote hoeveelheden natrium en kalium gedurende 

enkele dagen leiden tot aanzienlijke verliezen van water en 

mineralen. Bij een ernstig ketoacidotisch coma kan het wa-

terverlies oplopen tot 6 à 10 liter en het tekort aan natrium 

en kalium tot 500 millimolen of meer. Figuur 20.4 geeft de 

ontstaanswijze van het ketoacidotisch coma weer.

 Bij lichamelijk onderzoek maakt de patiënt een uitge-

droogde indruk. De bloeddruk is laag (zeker in staande 

houding), bij een snelle hartactie. Een gezwollen lever 

of een gedilateerde maag kan bovenbuikklachten ver-

oorzaken en leiden tot braken. De urine bevat glucose 

en ketonlichamen en het glucosegehalte in het bloed is 

hoger dan 14 mmol/l. De pH van het bloed is verlaagd en 

de zogenoemde anion gap is toegenomen als gevolg van 

Kernpunten

• Behandeling van type 2-diabetes:

 − doelen: als bij type 1-diabetes;

 − leefstijlverandering is van groot belang:

• gewichtsverlies (bij overgewicht) op basis van 

gezonde voeding,

• voldoende lichaamsbeweging, conform de 

richtlijn gezond bewegen (minimaal 30 mi-

nuten daags);

 − de basis van de medicamenteuze glucosebehan-

deling is metformine;

 − contra-indicaties voor metformine zijn nierfalen, 

hartfalen, leverfalen, chronische hypoxemie;

 − wanneer behandeling met metformine faalt, 

wordt een tweede middel toegevoegd;

 − bij falen op medicamenteuze combinatiethera-

pie volgt de overstap naar insulinebehandeling.

• Cardiovasculair risicomanagement:

 − stoppen met roken;

 − bloeddruk verlagen;

 − cholesterolverlaging met behulp van een sta-

tine, meestal simvastatine.

20.7  Acute ontregelingen

20.7.1   Diabetisch coma

Bij patiënten met diabetes mellitus komen verschillende 

vormen van bewustzijnsstoornissen voor die direct sa-

menhangen met hun aandoening. Oorzaken zijn zeer 

ernstige diabetische ketoacidose, hyperosmolaire hyper-

glykemische ontregeling en hypoglykemie. Alleen bij een 

ernstige hypoglykemie gaat het om een echt coma; dat wil 

zeggen dat de patiënt niet meer reageert op allerlei prik-

kels die hem worden toegediend. De huid is hierbij vaak 

nat van het zweet. In de andere gevallen is meestal sprake 

van vormen van verminderd bewustzijn, zoals apathie 

of somnolentie. Wanneer een patiënt met diabetes in een 

toestand van verminderd bewustzijn wordt aangetroffen, 

moeten natuurlijk ook andere oorzaken worden overwo-

gen, zoals een cerebrovasculair accident en intoxicaties.

Ketoacidose
Een ketoacidose kan de eerste presentatie zijn van een pa-

tiënt met een nog niet bekende type 1-diabetes. Dit komt 

tegenwoordig minder vaak voor, waarschijnlijk door een 

hoger bewustzijn in de algemene bevolking, waardoor de 

diagnose wordt gesteld voordat ernstige ontregeling is 

opgetreden. Ook patiënten die al behandeld worden, kun-

nen een ketoacidose ontwikkelen wanneer ze te weinig in-

suline krijgen. Vaak gaat het om type 1-patiënten die last 

krijgen van een intercurrente ziekte zoals gastro-enteritis. 

In een dergelijke situatie wordt weinig of geen voedsel 

insulinetekort

eiwitafbraak

cellulair K-verlies

ketonurie

ketonemie

vetafbraak

ketoacidotisch
coma

verminderd circulerend
volume

verlies van Na en K
met de urine

osmotische diurese

gluconeogenese

hyperglykemie

metabole acidose

Figuur 20.4 Ontstaanswijze van het ketoacidotisch coma 

diabeticum.
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Casuïstiek 

• Wanneer diabetische ketoacidose zich manifesteert 

als acute buik

(Non-ketotische) hyperosmolaire 
hyperglykemische ontregeling (HHO)
Vooral bij ouderen komt een vorm van diabetische ontre-

geling voor die langzaam ontstaat en een slechte prognose 

heeft. Ook dit kan een eerste presentatie zijn van een tot 

dan toe niet bekende diabetes mellitus. De aandoening 

kan onder andere worden uitgelokt door warm weer, glu-

cocorticoïden of diuretica. Na een periode van polyurie en 

polydipsie ontstaat in toenemende mate uitdroging. De 

uitdroging verloopt sneller als een afdoende dorstprikkel 

ontbreekt. Dit kan vooral bij ouderen het geval zijn. De 

cerebrale toestand verslechtert en het dorstgevoel neemt 

af, waardoor de uitdroging verder toeneemt. De omge-

ophoping van de organische zuren acetylazijnzuur en 

bètahydroxyboterzuur. Het kaliumgehalte in het bloed 

is een slechte maat voor het kaliumverlies, dat aanzien-

lijk kan zijn. In de regel heeft een daling van de pH van 

het bloed tot gevolg dat extracellulaire H+-ionen worden 

uitgewisseld tegen intracellulaire K+-ionen. Bij metabole 

acidose veroorzaakt door nierinsufficiëntie ziet men dan 

ook een hyperkaliëmie. Bij ketoacidose wijst een ‘normaal’ 

serumkalium op een ernstig kaliumtekort. Wanneer bij een 

ernstige ketoacidose het serumkalium ‘normaal’ of licht 

verhoogd is, moet men bedacht zijn op een ernstig intra-

cellulair kaliumtekort.

 Wanneer de behandeling te laat wordt ingezet of wan-

neer ten onrechte sedativa worden voorgeschreven, kan 

de hyperventilatie afnemen. Bij een pH in het bloed < 7,0 

neemt de functie van de ademhalingsspieren af. De pCO
2
 

in het bloed stijgt en de pH daalt tot waarden die niet 

meer met het leven verenigbaar zijn. Tabel 20.9 toont de 

verschillen tussen diabetische ketoacidose en hyperglyke-

mische hyperosmolaire ontregeling. In tabel 20.10 staan 

de verschillen met hypoglykemie.

Essentieel voor de behandeling is herstel van de circu-

latie. Immers, zo lang het circulerend volume klein is, 

gaan de lipolyse en de ketogenese onverminderd door. 

Toediening van intraveneus vocht is dan ook de eerste 

maatregel. In de regel wordt de eerste drie uur 2 liter 

0,9% NaCl toegediend. In de volgende 24 uur wordt 

de rest van het vochttekort aangevuld. Tegelijkertijd 

wordt insuline intraveneus toegediend (10 E bolus, 

gevolgd door circa 8 E/uur), nadat is uitgesloten dat het 

kalium te laag is.

 Regelmatige controle van vooral glucose- en kalium-

spiegels is noodzakelijk. Zodra het gehalte van deze stof-

fen te sterk daalt, moet de samenstelling van de infusie-

vloeistof worden aangepast. Wanneer het glucosegehalte 

in het bloed onder de 10 à 15 mmol/l daalt, wordt glucose 

aan het infuus toegevoegd. Tijdens behandeling met 

insuline kan een gevaarlijke hypokaliëmie ontstaan om-

dat insuline de opname van kalium via de celmembraan 

bevordert. Om dit te voorkomen wordt, afhankelijk van 

de kaliumspiegel in het bloed, 20-40 mmol KCl per liter 

infusievloeistof toegevoegd.

 Alleen bij ernstige vormen van acidose (pH < 7,0) is het 

nodig NaHCO
3
 intraveneus toe te dienen.

 Zodra de toestand van de patiënt verbetert, moet wor-

den gezocht naar de oorzaak van de ontregeling. Lucht-

weginfecties en maag-darmstoornissen zijn belangrijke 

mogelijkheden. De differentiële diagnostiek met betrek-

king tot chirurgische aandoeningen kan moeilijk zijn, 

omdat een verder ongecompliceerd ketoacidotisch coma 

gepaard kan gaan met bovenbuikklachten, leukocytose en 

een stijging van het amylasegehalte in het bloed. Dit amy-

lase is typisch niet afkomstig uit het pancreas, en wijst dus 

ook niet op een pancreatitis.

Tabel 20.9  Verschillen tussen diabetische 
ketoacidose (DKA) en hyperosmolaire 
hyperglykemische ontregeling (HHO).

DKA HHO

leeftijd jong oud 

onderliggende ziekte type 1-diabetes type 2-diabetes 

klinische kenmerken

ademhaling Kussmaul normaal

acetongeur geen acetongeur

bewustzijn helder of licht ver-
minderd bewustzijn

soporeus 

turgor verminderd sterk verminderd

laboratorium

glucose ca. 30 mmol/l ca. 50 mmol/l 

natrium normaal verhoogd#

osmolariteit toegenomen sterk toegenomen##

ketonen sterk verhoogd normaal

pH zuur normaal 

bicarbonaat sterk verlaagd normaal

anion gap sterk toegenomen vrijwel normaal

# Bij hyperosmolariteit is de hoeveelheid plasmawater verminderd, waar-
door ook de gemeten natriumconcentratie veranderd (verminderd) is. 
Met behulp van een formule kan een voor de waterverplaatsing gecor-
rigeerde natriumconcentratie worden berekend: gecorrigeerd natrium 
= actuele natrium + glucose/3,5. Bijvoorbeeld bij een gemeten natrium 
van 140 en een glucose van 35 is het gecorrigeerde natrium 150 mmol/l. 
## Kan worden gemeten, maar ook worden berekend door 2 × [Na] + 2 × 
[K] + glucose. Bijvoorbeeld bij een gemeten natrium van 150, een kalium 
van 5 en een glucose van 35 is de berekende osmolariteit 345 (normaal 
285-300).
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glucosegehalte. Wanneer de patiënt is hersteld en de 

eventuele oorzaken van het coma zijn weggenomen, is 

het niet altijd meer nodig de behandeling met insuline 

voort te zetten.

20.7.2   Melkzuuracidose

Melkzuuracidose kan ontstaan wanneer een diabetespa-

tiënt wordt behandeld met een biguanidepreparaat, 

zoals metformine. Deze complicatie is zeer zeldzaam 

en wordt vooral gezien bij ernstig verminderde nier- en 

leverfuncties. Vooral bij oudere type 2-patiënten met een 

langzaam achteruitgaande nierfunctie dreigt dit gevaar. 

Evenals bij de ketoacidose ontstaat bij deze patiënten een 

ernstige metabole acidose met kussmaul-ademhaling en 

een toegenomen anion gap. De behandeling bestaat onder 

andere uit verbetering van de circulatie en toediening van 

NaHCO
3
. Bij een ernstige melkzuuracidose en nierinsuf-

ficiëntie kan dialyse worden overwogen. De prognose is 

slecht. De bijwerking melkzuuracidose is in het verleden 

reden geweest om een ander biguanide, fenformine, uit 

de handel te halen. Bij metformine treedt melkzuuracido-

se slechts zeer zeldzaam op; wel moet in verband daarmee 

rekening worden gehouden met contra-indicaties: nier-

insufficiëntie, leverfalen, ernstig hartfalen, chronische 

hypoxemie.

Kernpunten

• Ketoacidose:

 − Uitlokkende factoren?

 − Dehydratie, kussmaul-ademhaling, acetongeur, 

maagdilatatie.

 − Ernstige verstoring van het milieu intérieur: 

hyperglykemie, ketonproductie, acidose, kali-

umverlies.

 − Behandeling: volumesuppletie (cruciaal!), insu-

line, kalium, (soms!) bicarbonaat.

• (Non-ketotische) hyperosmolaire hyperglykemische 

ontregeling:

 − Uitlokkende factoren?

 − Dehydratie (vaak extreem), geen ketoacidose.

 − Behandeling: volumesuppletie (cruciaal!), insu-

line, kalium, tromboseprofylaxe.

Casuïstiek 

• Ernstige lactaatacidose bij metforminegebruik bij 

een patiënt met contra-indicaties voor metformine

• Twee patiënten met lactaatacidose en hypoglyke-

mie als uiting van een lymfoom

• Een fatale auto-intoxicatie met metformine

• Lactaatacidose bij een 85-jarige vrouw door behan-

deling met metformine

ving van de patiënt denkt soms aan dementie. Wanneer 

de juiste diagnose wordt overwogen en gericht onderzoek 

wordt gedaan, blijkt het bloedglucosegehalte vaak boven 

de 50 mmol/l gestegen te zijn. De urine bevat glucose 

maar geen of slechts weinig ketonlichamen. Door de os-

motische diurese gaat relatief meer water dan Na+ met de 

urine verloren. Als gevolg hiervan kan een ernstige hyper-

natriëmie ontstaan; natriumspiegels boven de 150 mmol/l 

zijn geen uitzondering. Anderzijds is de natriumconcen-

tratie verlaagd door de hyperosmolariteit (zie tabel 20.7). 

De patiënt is wel ernstig uitgedroogd, maar er bestaat 

geen acidose en van kussmaul-ademhaling is geen sprake. 

Waarschijnlijk door de nog bestaande insulinesecretie, 

waardoor geen sprake is van absolute insulinedeficiëntie, 

wordt de lipolyse nog onderdrukt. Dit verklaart de slechts 

licht verhoogde spiegels van vrije vetzuren in het bloed bij 

het non-ketotisch coma, in tegenstelling tot de situatie bij 

ketoacidose.

 De slechte prognose wordt onder andere bepaald door 

het veelvuldig voorkomen van trombo-embolische com-

plicaties. Bij oudere patiënten is ook de behandeling niet 

zonder risico. Het vochttekort, dat kan oplopen tot 15 

liter, moet zeer geleidelijk worden aangevuld om compli-

caties zoals longoedeem te voorkomen. Verbetering van 

de circulatie is een eerste vereiste. 

In principe worden DKA en HHO op dezelfde wijze 

behandeld. In de eerste uren wordt begonnen met 1 à 2 

liter NaCl; afhankelijk van de mate van hypernatriëmie 

wordt gekozen voor isotoon zoutinfuus (0,9%), dan wel 

hypotoon zout (0,65%). Op geleide van de eerste reac-

ties wordt dan in de volgende dagen het vochttekort 

geleidelijk aangevuld. Verbetering van de circulatie op 

zichzelf leidt tot een aanzienlijke daling van het bloed-

Tabel 20.10  Verschillen tussen hypoglykemisch en 
ketoacidotisch coma.

hypoglykemie ketoacidose

anamnese:
 − insuline
 − voorafgaande klachten

te veel
honger
zweten
tremor
dysartrie
dubbelzien

te weinig
polyurie
polydipsie
misselijkheid

ontstaan van verschijnselen in minuten tot 
uren

in uren tot 
dagen

lichamelijk onderzoek:
 − huid
 − ademhaling
 − bloeddruk
 − peesreflexen

vochtig
normaal
niet verlaagd
levendig

droog
Kussmaul
laag
verlaagd

bloed:
 − glucose
 − [HCO3

–]
< 4 mmol/l
normaal

> 14 mmol/l
gedaald

urine:
 − glucose
 − ketonlichamen

– of +
–

+++
++
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ties is gesuggereerd. Op die manier zou verklaard moeten 

worden waardoor bij sommige patiënten met een goede 

diabetesregulatie desondanks complicaties ontstaan, 

terwijl omgekeerd bij sommige patiënten met een slechte 

diabetesregulatie geen complicaties optreden.

Kernpunten

• De ‘late’/chronische complicaties van diabetes zijn 

retinopathie, nefropathie, polyneuropathie, hart- 

en vaatziekten (macroangiopathie) en de diabeti-

sche voet.

• Andere chronische complicaties zijn mononeuro-

pathie, autonome neuropathie, cataract, urine-

weginfecties en cheirartropathie (limited joint 

mobility).

• De oorzaak van chronische complicaties van diabe-

tes is niet goed bekend. Zeker is dat de verhoogde 

glucoseconcentratie een centrale rol speelt.

20.8.2   Retinopathie

Bij de meeste type 1-patiënten ontstaat tien tot vijftien 

jaar na het manifest worden van de ziekte een netvliesaf-

wijking. Deze afwijkingen zijn veelal discreet en zonder 

consequenties (‘background retinopathie’). Wanneer er 

alleen microaneurysmata, bloedingen en exsudaten zijn, 

spreken we van exsudatieve retinopathie. Bij type 2-diabe-

tes kan ook maculaoedeem ontstaan, hetgeen de visus kan 

bedreigen. Als gevolg van anoxie van de retina kan ook 

vaatnieuwvorming ontstaan, waarna sprake is van pro-

liferatieve retinopathie. Deze gevreesde complicatie, die 

onbehandeld tot blindheid kan leiden en de meest voor-

komende oorzaak van blindheid bij volwassenen is, treedt 

op bij 10-25% van de patiënten met type 1-diabetes. Door 

tijdige behandeling met licht(laser)coagulatie van het 

netvlies en adequate bloeddrukcontrole kan progressie 

meestal worden voorkomen of vertraagd. Proliferatieve 

retinopathie kan ook worden gecompliceerd door glas-

vochtbloedingen en netvliesloslating. Door vitrectomie is 

soms ook dit nog behandelbaar.

 (Proliferatieve) retinopathie leidt aanvankelijk niet tot 

visusklachten. Bij type 1-patiënten moet daarom vanaf vijf 

jaar na het ontstaan van de ziekte één- tot tweejaarlijks 

oogheelkundige controle plaatsvinden. Bij type 2-patiën-

ten geldt dat vanaf het stellen van de diagnose. Screening 

op retinopathie kan ook door middel van fundusfotogra-

fie gebeuren.

 Preventie lijkt alleen mogelijk door het handhaven van 

normoglykemie. Bij een reeds bestaande retinopathie bij 

personen met een lang bestaande hyperglykemie is het 

beter niet te snel te streven naar normoglykemie, maar dit 

doel in de loop van maanden te bereiken. Een te snelle da-

ling kan, althans tijdelijk, tot progressie van de retinopa-

thie leiden en klachten van neuropathie doen toenemen. 

20.8  Late complicaties

20.8.1   Algemeen

Naarmate diabetes langer bestaat, is de kans groter dat 

kenmerkende complicaties optreden. Veranderingen van 

de kleinste bloedvaten (microangiopathie) veroorzaken 

een netvliesaandoening (diabetische retinopathie) en nier-

functieverlies (diabetische nefropathie). Een vervroegd 

optredende atherosclerose (macroangiopathie) geeft aan-

leiding tot een verhoogde incidentie van coronaire ziek-

ten, cerebrovasculaire accidenten en perifeer vaatlijden 

aan de benen. Bij veel diabetespatiënten ontwikkelt zich 

een neuropathie, soms beperkt tot één of enkele zenuwen, 

maar meestal uitgebreid in de benen en in mindere mate 

in de armen als polyneuropathie.

 Bij type 2-diabetes komen dezelfde afwijkingen voor, al 

ligt het accent sterk op de macroangiopathie. Bij het ma-

nifest worden van type 2-diabetes zijn de late complicaties 

nogal eens aanwezig. Dit suggereert dat de koolhydraat-

intolerantie al vele jaren bestond.

 Er is geen sluitende verklaring voor het ontstaan van 

deze complicaties. Zeker is wel de belangrijke rol die de 

verhoogde bloedglucosespiegel speelt. Zowel in dierexpe-

rimenteel als klinisch onderzoek is gebleken dat hogere 

bloedglucosespiegels dan normaal het ontstaan van de 

typische afwijkingen opwekken en het beloop ongunstig 

beïnvloeden. Als gevolg van de hogere bloedglucosespie-

gel worden eiwitten geglyceerd, waardoor mogelijk hun 

functies worden beïnvloed. Hoge bloedglucosewaarden 

kunnen daarnaast het celmetabolisme verstoren door de 

intracellulaire redoxpotentiaal te veranderen en proteïne-

kinase C te activeren, en door ophoping van sorbitol.

 Andere risicofactoren spelen in de praktijk een zeer 

belangrijke rol. Roken werkt micro- en macroangiopathie 

in de hand; roken moet de diabetespatiënt daarom met 

klem worden ontraden. Hypertensie bestaat of ontstaat 

bij ongeveer 75% van de patiënten met type 2-diabetes 

en bevordert het ontstaan en de progressie van micro- en 

macroangiopathie. Bij type 1-diabetes stijgt de bloed-

druk, vaak aanvankelijk nog in het ‘normotensieve’ 

gebied, vooral bij degenen die beginnende diabetische 

nefropathie ontwikkelen. Bij hen blijken echter ook deze 

geringe bloeddrukverhogingen schadelijk, vooral voor de 

nieren. Bij type 1-diabetes is de vetstofwisseling meestal 

min of meer normaal en dislipidemie speelt bij hen geen 

belangrijke rol, behalve wanneer diabetische nefropathie 

is ontstaan, waarbij door nog onbegrepen oorzaken een 

vetstofwisselingsstoornis optreedt. Bij type 2-diabetes 

heeft echter de meerderheid van de patiënten een dis-

lipidemie, vooral een verhoogde triglyceriden- en een 

verlaagde HDL-cholesterolspiegel, en soms ook een ver-

hoogde LDL-cholesterolspiegel. Deze dislipidemie speelt 

een belangrijke rol bij het ontstaan van macroangiopathie 

en mogelijk ook bij het ontstaan van nefropathie. Ook een 

erfelijke aanleg voor het ontstaan van bepaalde complica-
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Waardoor ontstaat diabetische nefropathie? Zonder 

hyperglykemie geen diabetische nefropathie, maar bij 

veel patiënten met een relatief ernstige hyperglykemie 

ontstaat toch geen diabetische nefropathie, hetgeen erop 

wijst dat ook andere factoren een rol spelen. Daarbij denkt 

men aan familiaire factoren, zoals een familiair voorko-

mende neiging tot het ontwikkelen van een verhoogde 

bloeddruk, maar ook aan een verhoogde kwetsbaarheid 

van de bloedvatwand in (en buiten) de nieren. Los van de 

vraag hoe diabetische nefropathie ontstaat, moet worden 

benadrukt dat in het beloop van de diabetische nefro-

pathie vaak hypertensie ontstaat of een verergering van 

reeds aanwezige hypertensie. Een belangrijke verworven-

heid van de laatste decennia is dat onomstotelijk is komen 

vast te staan dat een verhoogde bloeddruk het beloop van 

diabetische nefropathie zeer ongunstig beïnvloedt.

 Vóór 1975 was de prognose van patiënten met diabeti-

sche nefropathie zeer slecht. De gemiddelde overleving 

was slechts zeven jaar. Drie ontwikkelingen hebben hierin 

verandering gebracht: het beschikbaar komen van effec-

tieve bloeddrukverlagende medicijnen, het vroegtijdig 

opsporen van patiënten met beginnende nefropathie door 

screening op de aanwezigheid van microalbuminurie 

en de introductie van flexibele insulinebehandelings-

schema’s en zelfcontrole van de bloedglucose, waardoor 

een goede glykemische regulatie voor veel patiënten een 

daadwerkelijk bereikbaar doel werd.

 Hoewel dus een aanzienlijke vooruitgang is geboekt, 

zijn de problemen die patiënten met diabetische nefro-

pathie in veel gevallen ondervinden nog steeds groot. Dat 

komt doordat bij patiënten met diabetische nefropathie 

vaak ook andere langetermijncomplicaties van diabetes 

ontstaan, zoals ernstige retinopathie, neuropathie en ma-

croangiopathie, met als gevolgen blindheid, gevoelsstoor-

nissen, pijn in de benen en hart- en herseninfarcten. Een 

belangrijk gegeven is dat men door onderzoek op micro-

albuminurie die patiënten kan opsporen die een relatief 

grote kans hebben op het ontstaan van deze afwijkingen. 

Dat biedt mogelijkheden tot preventie, bijvoorbeeld door 

het intensiveren van pogingen een goede glykemische 

regulatie te bereiken en het stringent behandelen van een 

verhoogde bloeddruk.

Type 1-diabetes
Indien eenmaal diabetische nefropathie bestaat, kan een 

goede behandeling van de, meestal verhoogde, bloeddruk 

de progressie van deze complicatie vertragen. De Deen 

Parving vond bij patiënten met diabetische nefropathie 

bij wie de bloeddruk niet werd behandeld, een maande-

lijkse daling van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) 

van 0,94 ml/min, tegenover 0,11 ml/min bij patiënten die 

wel werden behandeld. Daarbij nam het eiwitverlies met 

de urine af. Bij diabetische nefropathie blijkt in de nier 

de activiteit van het renine-angiotensinesysteem te zijn 

toegenomen, hetgeen leidt tot verhoging van de intra-

glomerulaire druk en toename van de proteïnurie en het 

Het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt, is nog 

onduidelijk. Mogelijk leidt een snelle daling van de glyke-

mie tot lokale ischemie.

Kernpunten

• Bij de meeste patiënten met type 1-diabetes ont-

staan na tien tot vijftien jaar netvliesafwijkingen 

(retinopathie). Deze variëren van bijzonder mild 

(zonder reden tot behandeling) tot ernstig. Bij pro-

liferatieve retinopathie ontstaat er vaatnieuwvor-

ming. Tijdige behandeling met lasercoagulatie van 

het netvlies voorkomt progressie en vermindert de 

kans op blindheid.

• Vooral bij type 2-diabetes kan maculaoedeem lei-

den tot ernstig verminderde visus.

20.8.3   Nefropathie

Diabetische nefropathie leidde in het recente verleden 

binnen gemiddeld zeven jaar tot terminaal nierfalen en 

de dood. Door een betere metabole controle van de onder-

liggende aandoening, door een betere behandeling van de 

vaak bestaande hoge bloeddruk en door diëtaire eiwitbe-

perking zijn de vooruitzichten van een patiënt met dia-

betische nefropathie aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast 

is gebleken dat de incidentie van diabetische nefropathie 

de afgelopen decennia sterk is gaan dalen, tot nog maar 

ongeveer 10% van de huidige generatie patiënten.

 Bij diabetes mellitus ontstaat bij 20 tot 50% van de pa-

tiënten een persisterend verhoogde eiwitexcretie in de 

urine (proteïnurie: > 0,5 g/24 uur), die – indien er geen 

aanwijzingen zijn voor een niet-diabetische nieraandoe-

ning – gewoonlijk het gevolg is van diabetische nefro-

pathie. Patiënten met diabetische nefropathie hebben 

meestal ook diabetische retinopathie en een verhoogde 

bloeddruk, maar deze vuistregel kent uitzonderingen, 

vooral bij type 2-diabetes. In dergelijke gevallen heeft 

men voor de diagnose diabetische nefropathie een nierbiopt 

nodig.

 Diabetische nefropathie wordt histologisch in de eerste 

plaats gekenmerkt door afzetting van glazig (hyalien) 

materiaal in het mesangium, het steunweefsel tussen de 

capillairen van de glomerulus. Deze afzettingen, die een 

typische bolvorm hebben en waarvan er soms verschei-

dene in een glomerulus kunnen worden gevonden, staan 

bekend als intercapillaire glomerulosclerose of kimmel-

stiel-wilson-afwijkingen. Daarnaast kan sterke hyalinose 

in de aanvoerende arteriolen optreden, terwijl soms ook 

een bolvormige, hyaliene afzetting aan de binnenzijde 

van het kapsel van Bowman (capsular drop) wordt aange-

troffen. Onder andere in dierexperimenteel onderzoek 

is aangetoond dat deze afwijkingen voor een groot deel 

weer kunnen verdwijnen na transplantatie van eilandjes 

van Langerhans.
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eerste keus (zie hiervoor). Het effect van de behandeling 

kan men afmeten aan de bloeddruk, de albumine-excretie 

(die stabiel moet blijven of moet dalen) en de creatinine-

klaring, een maat voor de GFR. Het is zeer waarschijnlijk 

dat door deze maatregelen het ontstaan en de progressie 

van diabetische nefropathie in belangrijke mate kunnen 

vertragen. Zonder interventies ontstaat zes tot veertien 

jaar na het optreden van microalbuminurie terminale 

nierinsufficiëntie. Het is duidelijk dat een verdubbeling 

of verdrievoudiging van deze periode voor de patiënt een 

aanzienlijke winst betekent.

Type 2-diabetes
Bij type 2-diabetes zijn minder gegevens voorhanden. 

Persisterende microalbuminurie en proteïnurie gaan 

echter ook bij patiënten met type 2-diabetes gepaard met 

een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van chroni-

sche nierinsufficiëntie en op overlijden ten gevolge van 

hart- en vaatziekten. Wereldwijd heeft van alle patiënten 

met diabetes bij wie zich een terminale nierinsufficiëntie 

ontwikkelt, ongeveer de helft type 2-diabetes. Vanwege 

de vergrijzing verwacht men dat dit percentage nog zal 

toenemen. Terminale nierinsufficiëntie bij type 2-diabetes 

is dus een groot probleem en de aanwezigheid van mi-

croalbuminurie is een zeer vroege indicator van een ver-

hoogd risico op deze complicatie. Daarnaast is, vergeleken 

met patiënten met een normale albumine-uitscheiding, 

bij type 2-diabetespatiënten met microalbuminurie de 

frequentie van hypertensie en van ernstige retinopathie 

hoger. Bij type 2-diabetes is, in tegenstelling tot bij type 

1-diabetes, de aan- of afwezigheid van retinopathie geen 

indicatie van de aard van de nefropathie: bij op het nier-

biopt aangetoonde diabetische nefropathie blijkt (verras-

senderwijs) in tot 50% van de gevallen retinopathie afwe-

zig. Over het natuurlijke beloop van nefropathie bij type 

2-diabetes is veel minder bekend dan bij type 1-diabetes. 

Het is echter waarschijnlijk dat de daling van de GFR ten 

minste net zo snel verloopt als bij type 1-diabetes (10-15 

ml/min/jaar) en dat microalbuminurie voorafgaat aan de 

ontwikkeling van manifeste nefropathie. Veel patiënten 

bereiken echter niet het stadium van de terminale nier-

insufficiëntie doordat zij voordien overlijden als gevolg 

van een myocardinfarct of een beroerte. Er komen steeds 

meer aanwijzingen dat men, in de fase van persisterende 

proteïnurie, ook bij type 2-diabetes met intensieve antihy-

pertensieve therapie het tempo van het nierfunctieverlies 

aanzienlijk kan vertragen (zie hiervoor). Ook bij type 

2-diabetes is het inmiddels aanvaard te interveniëren in 

de fase van persisterende microalbuminurie en daarbij in 

ieder geval angiotensinereceptorblokkers of ACE-rem-

mers te gebruiken, meestal in combinatie met natrium-

beperking, diuretica en andere antihypertensiva. Recent 

grootschalig onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een 

goede bloeddrukbehandeling bij type 2-diabetes (streef-

waarde < 130/85 mmHg) het ontstaan van zowel micro- als 

macroangiopathie kan remmen. Het is dus verstandig de 

nierfunctieverlies. Daarom moet men bij de behandeling 

van de bloeddruk ACE-remmers gebruiken (of, als die niet 

worden verdragen, angiotensinereceptorblokkers), omdat 

gebleken is dat die een extra antiproteïnurisch en nierbe-

schermend effect hebben. Meestal moeten deze middelen 

gecombineerd worden met natriumbeperking, diuretica 

en andere antihypertensiva, waarbij men streeft naar een 

bloeddruk van 130/85 mmHg of lager. Eiwitbeperking 

tot ongeveer 0,6 g/kg per dag, wat bij niet-diabetische 

nefropathie het voortschrijden van de nierinsufficiëntie 

vertraagt, lijkt ook bij diabetische nefropathie als gevolg 

van type 1-diabetes een gunstig effect te sorteren. Bij 

type 2-diabetespatiënten met diabetische nefropathie 

is dit nog niet onderzocht. Een goede glucoseregulatie 

vertraagt eveneens de ontwikkeling en (minder overtui-

gend) de progressie van diabetische nefropathie. Er zijn 

bovendien aanwijzingen dat de combinatie van intensieve 

behandeling van de hyperglykemie, ACE-remming en ei-

witbeperking bijzonder effectief is bij het laten dalen van 

de (micro)albuminurie, waarbij de GFR zelfs kan stijgen.

Microalbuminurie en buiten de nier gelegen 
complicaties van diabetes
Microalbuminurie (albumine-excretie 30-300 mg/24 uur) 

is zowel een uiting van beginnende diabetische nefropa-

thie als een zeer vroege indicator van een verhoogd risico 

op ernstige complicaties buiten de nier. Het voorvoegsel 

‘micro’ geeft aan dat deze vorm van proteïnurie niet kan 

worden opgespoord met de gebruikelijke eiwitindica-

torstrips, die daarvoor te ongevoelig zijn. In dit verband 

duidt ‘micro’ dus op een kleine hoeveelheid van het eiwit 

albumine. Bij type 1-diabetes kan onderzoek op microal-

buminurie patiënten opsporen die een verhoogd risico 

hebben op ernstige complicaties van diabetes, want bij 

type 1-diabetes gaan microalbuminurie en proteïnurie 

gepaard met het frequent vóórkomen en ontstaan van 

hypertensie, ernstige retinopathie, blindheid en neuro-

pathie. De sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten is bij 

type 1-diabetespatiënten met persisterende microalbu-

minurie of proteïnurie drie- tot tienmaal hoger dan bij 

patiënten met een normale albumine-excretie.

 Bij type 1-diabetes bestaat een nauw verband tussen 

het optreden van albuminurie, het stijgen van de bloed-

druk en het dalen van de GFR. Zonder verdere interventie 

neemt de GFR in deze fase gemiddeld met ongeveer 10-15 

ml/min/jaar af; met intensieve antihypertensieve therapie 

is dat ongeveer 2-5 ml/min/jaar. Het nierfunctieverlies 

blijft echter meestal progressief (zie hiervoor). Daarom is 

het tegenwoordig algemeen aanvaard te interveniëren in 

de fase van persisterende microalbuminurie (dat betekent: 

ten minste twee van drie uitslagen over drie à zes maan-

den zijn positief). De GFR is dan meestal nog normaal of 

zelfs verhoogd (‘hyperfiltratie’). Bij deze patiënten wordt 

verder aanbevolen te streven naar een HbA
1c

 van 53 mmol/

mol (7%) of lager en een bloeddruk van 130/85 mmHg 

of lager. ACE-remmers zijn het antihypertensivum van 
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aangetast. Een kenmerkend verschijnsel daarbij is het 

door autonome denervatie onder alle omstandigheden 

vrijwel constante hartritme. Impotentie, diarree, maag- 

en blaasledigingsstoornissen en orthostatische hypo-

tensie zijn andere uitingen van autonome neuropathie. 

Preventie en behandeling komen ook in deze situatie neer 

op het handhaven van normoglykemie. De behandeling is 

symptomatisch, wat vaak neerkomt op het voorschrijven 

van gewone pijnstillers en/of middelen die de pijnpercep-

tie beïnvloeden, zoals amitriptyline.

Casuïstiek 

• Fosfodiësteraseremmers effectief bij diabetici met 

erectiestoornissen

20.8.5   Hart- en vaatziekten en overige aan 

diabetes gerelateerde complicaties

Niet specifiek voor type 1- en type 2-diabetes mellitus, 

maar er wel veel frequenter bij voorkomend, zijn afwij-

kingen aan de grote bloedvaten zoals coronairlijden, het 

cerebrovasculair accident en perifeer arterieel vaatlijden. 

Deze vormen van atherosclerose vormen een belangrijke 

doodsoorzaak: 60 tot 70% van de patiënten met type 2-di-

abetes overlijdt als gevolg van deze ziekten. Stoppen met 

roken, behandeling van hypertensie en behandeling van 

een LDL-cholesterolgehalte > 2,5 mmol/l met statinen zijn 

(juist!) ook bij diabetespatiënten effectief bij het verlagen 

van het risico op hart- en vaatziekten.

 Diabetische cardiomyopathie, waarschijnlijk ten gevol-

ge van specifieke metabole stoornissen en microangiopa-

thie, is een minder vaak voorkomende complicatie. Cata-

ract is bij type 1-patiënten een soms vroeg geziene com-

plicatie. Ook huidafwijkingen, zoals necrobiosis lipoidica 

en huidinfecties (vooral veroorzaakt door stafylokokken), 

en urineweginfecties komen bij diabetespatiënten vaker 

voor. Voor met diabetes verband houdende reumatische 

aandoeningen wordt verwezen naar paragraaf 22.9.

Kernpunten

• Bij een minderheid (ca. 20%) van de patiënten met 

diabetes ontstaat een persisterend verhoogde ei-

witexcretie in de urine, gevolgd door gestaag afne-

mende glomerulaire filtratiesnelheid, uitmondend 

in nierinsufficiëntie (diabetische nefropathie).

• Screening op (micro)albuminurie en vroegtijdige 

behandeling met effectieve antihypertensiva ver-

mindert de progressie naar manifeste nefropathie 

en vermindert de achteruitgang van de nierfunctie.

• De sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten is 

sterk verhoogd bij patiënten met persisterende 

(micro)albuminurie.

preventie van nierinsufficiëntie bij type 2-diabetespatiën-

ten, zeker als zij relatief jong zijn, te modelleren naar die 

bij type 1-diabetespatiënten. Dat betekent dus: opsporen 

van microalbuminurie en bij patiënten met microalbu-

minurie streven naar een HbA
1c

 van 53 mmol/mol (7%) 

of lager en een bloeddruk van 130/85 mmHg of lager. Bij 

patiënten ouder dan 60 jaar zal men vaak genoodzaakt 

zijn een wat hogere systolische bloeddruk, tot 160 mmHg, 

te ‘accepteren’. Het effect van de behandeling kan men, 

zoals bij type 1-diabetes, afmeten aan de bloeddruk, de 

albumine-excretie (die stabiel moet blijven of moet dalen) 

en de creatinineklaring.

Casuïstiek 

• Een man met een weefselbrok in de urine

20.8.4   Neuropathie

Bij het ontstaan van diabetische neuropathie lijkt, naast 

microangiopathie van de vasa nervorum, een verhoogd 

intracellulair sorbitolgehalte in zenuwweefsel een rol te 

spelen. Wanneer sorbitol zich ophoopt in zenuwweefsel, 

is dat schadelijk, mogelijk doordat het de opname van 

het voor zenuwweefsel belangrijke myo-inositol remt. Bij 

de meest frequent voorkomende vorm, de polyneuropa-

thie, is sprake van hypesthesie: verlies van de sensorische 

zenuwfunctie. Ook paresthesieën, nachtelijke krampen, 

het gevoel op watten te lopen en ernstige spontane pijn-

sensaties komen voor. Het ontbreken van temperatuur- en 

pijnzin kan leiden tot ernstige verbrandingen en verwon-

dingen van vooral de voeten. De combinatie van een ge-

stoorde zenuwfunctie en perifeer vaatlijden betekent een 

grote kans op het ontstaan van een zogenaamde diabeti-

sche voet, waarbij moeilijk genezende ulcera en gangreen 

op de voorgrond staan. De motorische zenuwweefsels 

zijn minder vaak aangetast. De meest voorkomende mo-

torische denervatie is die van de musculi interossei van 

de voeten, hetgeen eveneens bijdraagt aan het ontstaan 

van voetletsel door het inzakken van de voorvoet. Door de 

standsveranderingen in de voet ontstaat een veranderde 

drukverdeling met callusvorming op drukpunten. Door 

frictie kan verweking onder deze callus optreden, met 

blaarvorming die secundair kan infecteren. Door de neu-

ropathie worden de afwijkingen niet gevoeld en loopt de 

patiënt langer door dan gewenst. Behandeling van diabe-

tische voetwonden bestaat uit adequate drukontlasting, 

debridement, infectiebehandeling, zo nodig revascula-

risatie en optimale glucoseregulatie. Optimale zorg voor 

patiënten met een diabetisch voetulcus is gecompliceerd 

en vergt specifieke expertise in een multidisciplinair 

team. Veel ziekenhuizen beschikken tegenwoordig over 

een dergelijk team, waarin een podotherapeut veelal een 

belangrijke rol speelt.

 Ook het autonome zenuwstelsel kan bij diabetes zijn 
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binnen normale grenzen door meer insuline te pro-

duceren en ‘mest’ zichzelf vet. Na de geboorte daalt de 

insulinebehoefte van moeder en kind. Bij het kind kan 

dit tot hypoglykemie aanleiding geven. Zwangerschap 

bij patiënten die bekend zijn met diabetes dient daarom 

zonder meer begeleid te worden door medisch specialis-

ten en is een indicatie voor klinisch bevallen.

Kernpunten

• Vrouwen die een zwangerschapsdiabetes door-

maakten, hebben een grote kans dat zij later type 

2-diabetes ontwikkelen (70%).

• Hoge bloedglucosespiegels rond de conceptie en in 

het eerste trimester van de zwangerschap bij moe-

ders met diabetes mellitus verhogen het risico op 

congenitale afwijkingen bij hun kind.

• Hoge glucosespiegels aan het eind van de zwanger-

schap leiden tot macrosomie.

Casuïstiek 

• Begeleiding rondom de zwangerschap van vrouwen 

met diabetes mellitus type 2

20.10  Intercurrente ziekten

Bij koorts mag de insulinetoediening bij een patiënt met 

type 1-diabetes nooit worden gestaakt en moet vaak op 

geleide van de bloedglucosespiegel worden verhoogd. 

Koorts verhoogt de insulinebehoefte, voornamelijk door 

het induceren van een zekere mate van insulineresis-

tentie. Daarnaast moet worden gezorgd voor voldoende 

aanvoer van calorieën, onder andere in de vorm van goed 

te verdragen koolhydraten die aanwezig zijn in melk en 

melkproducten, vruchtensap en softdrinks.

 Type 2-patiënten kunnen tijdens de stress van een ope-

ratie of ziekte hogere glucosewaarden ontwikkelen. In die 

omstandigheden moeten zij daarom zorgvuldig worden 

gecontroleerd. Tijdens een ziekenhuisopname komt het 

nogal eens voor dat de behandeling moet worden geïn-

tensiveerd en al of niet tijdelijk met insuline moet worden 

behandeld.

Kernpunten

• Koorts verhoogt de insulinebehoefte.

• Insulinebehandeling mag bij intercurrente ziekten 

nooit worden gestaakt.

• Tijdens ziekenhuisopname moet de behandeling 

vaak worden geïntensiveerd.

Kernpunten

• Preventie van (progressie van) retinopathie en ne-

fropathie: streven naar HbA1c < 53 mmol/mol (7%) 

en bloeddruk < 130/85 mmHg, het laatste onder 

meer met ACE-remmers en/of angiotensinerecep-

torblokkers (‘renoprotectief’).

• De combinatie van gestoorde zenuwfunctie (poly-

neuropathie) en perifeer vaatlijden leidt tot een 

sterk verhoogde kans op diabetische voetproblemen.

• Bij type 2-diabetes is de kans op het ontstaan 

van hart- en vaatziekten twee- tot viermaal ver-

hoogd. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste 

doodsoorzaak bij type 2-diabetes.

• Preventie van hart- en vaatziekten bij diabetes: 

stoppen met roken, behandeling van hypertensie, 

behandeling van een LDL-cholesterolgehalte  

> 3 mmol/l met statinen, streven naar HbA1c 

< 53 mmol/mol (7%).

20.9  Zwangerschap en diabetes mellitus

Tijdens de zwangerschap verhogen de placentaire 

hormonen, vooral het zogenoemde human placental lac-

togen, de insulinebehoefte van de moeder. In feite kan 

zwangerschap worden beschouwd als een periode van 

insulineresistentie. Wanneer niet meer aan de gestegen 

behoefte kan worden voldaan, vooral in de tweede helft 

van de zwangerschap, ontstaat zwangerschapsdiabetes. 

Deze vorm van diabetes neigt niet tot ketoacidose en is 

eenvoudig te behandelen met dieet en eventueel insu-

line. Na de partus verdwijnt de verhoogde insulinebe-

hoefte en daarmee de koolhydraatintolerantie. Vrouwen 

die een zwangerschapsdiabetes doormaakten, hebben 

wel een grote kans dat zij later type 2-diabetes ontwik-

kelen (70%).

 Wanneer al vóór de zwangerschap diabetes aanwezig 

was, is vóór de conceptie en tijdens de zwangerschap 

extra zorg noodzakelijk. Omdat hoge bloedglucose-

spiegels bij diabetische moeders rond de conceptie en in 

het eerste trimester leiden tot een aanzienlijk verhoogd 

risico op congenitale afwijkingen bij hun kind, moet 

het optimaal regelen van het bloedglucosegehalte al 

vóór de conceptie beginnen. Tijdens de zwangerschap 

daalt de insulinebehoefte aanvankelijk enigszins, om in 

de tweede helft sterk te stijgen. In het derde trimester 

is veel meer insuline (soms tot driemaal zoveel) nodig 

dan buiten de zwangerschap. Wanneer het bloedgluco-

segehalte van de moeder te hoog is (boven 7 mmol/l), 

ontstaat macrosomie – een te hoog geboortegewicht 

– van het kind. Glucose passeert immers makkelijk de 

placenta. Het kind houdt de eigen bloedglucosespiegel 
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20.11  Slotopmerkingen

In dit hoofdstuk kan slechts in beperkte mate worden 

ingegaan op de diverse aspecten van diabetes mellitus. 

Aanvullende informatie is te vinden in specifieke hand-

boeken. Buiten het kader van dit boek vallen ook de vele 

sociale en psychologische aspecten die een chronische 

ziekte als diabetes met zich meebrengt. Beroepskeuze, 

erfelijkheidsadviezen en adviezen rond sportbeoefening 

zijn veel aandacht vragende problemen. Een groot deel 

van de voorlichting over deze problemen wordt door de 

patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland ver-

zorgd. Elke diabetespatiënt doet er goed aan lid van deze 

vereniging te worden.
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21.1  Vetstofwisselingsstoornissen

De twee belangrijkste vetten in het bloed – cholesterol en 

triglyceride – hebben essentiële functies in het lichaam, 

namelijk bij de opbouw van de celwand en bij de hor-

moonhuishouding (cholesterol) en bij de energiehuis-

houding (triglyceriden). Omdat ze niet in water oplosbaar 

zijn, worden ze in het bloed en interstitiële vloeistof 

vervoerd in de vorm van macromoleculaire complexen, de 

lipoproteïnen (vet-eiwitdeeltjes). Een belangrijk deel van 

de coronaire hartziekten en andere vaatziekten kan wor-

den toegeschreven aan afwijkingen in de concentraties 

van plasmalipoproteïnen, met premature atherosclerose 

als gevolg. Primaire stoornissen worden veroorzaakt door 

mutaties in genen die betrokken zijn bij het lipoproteï-

nemetabolisme, maar bij de meeste mensen met atheros-

clerotisch vaatlijden zijn verhoogde spiegels het gevolg 

van een zittende levenswijze, overgewicht en een dieet 

rijk aan verzadigde vetten tegen een bepaalde genetische 

achtergrond. Zeldzame genetische afwijkingen in het 

transport van vetten zijn cruciaal geweest voor het inzicht 

in het normale lipidenmetabolisme.

21.1.1   Structuur van lipoproteïnen

Lipoproteïnen zijn macromoleculaire complexen van 

lipiden (cholesterol, cholesterolesters, triglyceriden en 

fosfolipiden) en proteïnen. Deze partikels bevatten hon-

derden lipiden- en eiwitmoleculen. De lipoproteïnen 

vervoeren ook de vetoplosbare vitaminen in het bloed. De 

eiwitcomponenten worden apolipoproteïnen (afgekort 

apo) genoemd, met hoofdletters aangeduid en verder 

onderverdeeld met cijfers (apoA-I, apoB-100, apoC-II, 

enzovoort). De apolipoproteïnen zijn structurele eiwitten, 

die ook als ligand voor receptoren kunnen dienen of die 

de binding van andere apolipoproteïnen aan receptoren 

kunnen beïnvloeden. Op deze manier bepalen de apoli-

poproteïnen samen met de aanwezige enzymen (lipopro-

teïnelipase, LPL; lecithinecholesterolacyltransferase, 

LCAT; cholesterolestertransferproteïne, CETP) de flux 

van lipiden naar bepaalde weefsels. Lipoproteïnen zijn 

bolvormig met een centrale kern die de hydrofobe vetten 

(triglyceriden, cholesterolesters) bevat, omgeven door 

Inleiding

In dit hoofdstuk worden stoornissen in de vetstofwis-

seling en enkele andere zeldzamere afwijkingen in het 

metabolisme belicht, alsmede adipositas en anorexia 

nervosa. De vetstofwisselingsstoornissen kunnen pri-

mair, genetisch bepaald zijn of secundair voorkomen ten 

gevolge van andere metabole factoren of aandoeningen. 

Ze gaan vaak gepaard met de ontwikkeling van hart- en 

vaatziekten op relatief jonge leeftijd, soms ontsierende 

ophopingen van vetten in de huid en pezen of acute al-

vleesklierontsteking. 

 Vervolgens worden in dit hoofdstuk enkele andere, uit-

eenlopende aandoeningen van het koolhydraat- (anders 

dan diabetes mellitus) en aminozuurmetabolisme kort 

belicht. 

 Ten slotte komen anorexia nervosa en het steeds groter 

wordende probleem van overgewicht aan de orde.

Definities

• Lipiden zijn vetachtige stoffen. Belangrijke lipiden 

zijn triglyceriden, cholesterol(esters) en fosfolipiden.

• Bij hyperlipidemie is er een te hoog lipidengehalte 

in het bloed; dat kunnen zijn: cholesterol (hyper-

cholesterolemie), triglyceriden (hypertriglyceride-

mie) of beide tegelijk, dan spreken we van gecom-

bineerde hyperlipidemie.

• Hyperlipemie: lipemie, melkachtig serum of plasma 

(lipemisch serum) door een triglyceridengehalte > 8 

mmol/l. 

• Hyperlipoproteïnemie: een te hoge concentratie 

van lipoproteïnen in het bloed.

• Dislipidemie: afwijkende concentraties van lipiden 

in het bloed.

• Atherogeen lipidenprofiel: combinatie van ver-

hoogd triglyceriden, verlaagd HDL-cholesterol en 

aanwezigheid van small dense LDL. LDL-cholesterol 

is hierbij normaal, apoB-concentratie is verhoogd.

Stofwisselingsstoornissen
A.F.H. Stalenhoef en M.C.H. Janssen

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_21, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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0,45 × triglyceriden niet meer juist). Het is dus goed zich 

te realiseren dat de LDL-cholesterolconcentratie meestal 

een indirecte, berekende uitslag is (en daarmee minder 

precies).

 De friedewald-formule luidt als volgt:

[LDL-chol] = [totaal chol] – [HDL-chol] – 0,45 × [serum-

TG] in mmol/l

Kernpunten

• Vetten zijn onmisbare stoffen in onze fysiologie en 

in de hormoon- en energiehuishouding.

• Vetten worden in het bloed vervoerd als lipoproteï-

nen (vet-eiwitcomplexen).

• De eiwitbestanddelen van lipoproteïnen worden 

apolipoproteïnen genoemd (kortweg apo’s).

• Apolipoproteïnen fungeren als structureel eiwit, als 

ligand voor receptoren of als cofactor voor enzy-

men betrokken bij het lipidenmetabolisme.

• Er zijn verschillende klassen lipoproteïnen, die ver-

schillen in fysisch-chemische eigenschappen.

• In de dagelijkse praktijk wordt het LDL-cholesterol-

gehalte berekend op grond van meting van totaal 

serumcholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden.

21.1.2   Transport van exogene lipiden

In onze westerse wereld wordt per dag zo’n 100 gram 

vet in de vorm van triglyceriden en 0,5 gram cholesterol 

tijdens de verschillende maaltijden geconsumeerd; er 

vindt dus over een groot deel van de dag transport van 

vetten plaats (figuur 21.1). Dit transport is zeer efficiënt, 

want meer dan 95% van de triglyceriden en circa 50% van 

het cholesterol uit de voeding wordt in het lichaam op-

genomen. Vetten uit de voeding worden geabsorbeerd na 

hydrolyse van de triglyceriden door lipasen in het darm-

lumen tot vetzuren en monoglyceriden en emulsificatie 

door galzuren waardoor micellen worden gevormd. De 

een amfipathische buitenlaag waarin zich, naast de apoli-

poproteïnen, vrij cholesterol en fosfolipiden bevinden. De 

belangrijkste bronnen van lipoproteïnen zijn de lever en 

de darm. De lipoproteïnen worden geclassificeerd op basis 

van hun fysisch-chemische eigenschappen zoals dichtheid 

en grootte in zes verschillende klassen: chylomicronen, 

very-low-density lipoproteïnen (VLDL), intermediate-

density lipoproteïnen (IDL), low-density lipoproteïnen 

(LDL), high-density lipoproteïnen (HDL) en lipoproteïne 

(a) (Lp(a)) (tabel 21.1). De eerste twee zijn triglyceridenrijk, 

de overige cholesterolrijk. 

 De hoogte van de cholesterolconcentratie in het bloed 

is normaliter een afspiegeling van de hoeveelheid LDL 

(bevat 70% van het plasmacholesterol), terwijl die van 

triglyceriden (onder nuchtere omstandigheden) de hoe-

veelheid VLDL reflecteert. HDL transporteert circa 25% 

van het plasmacholesterol. Na een vetrijke maaltijd kan 

helder plasma troebel worden door het verschijnen van 

chylomicronen, die relatief groot van afmeting zijn en 

licht verstrooien (tabel 21.1); de triglyceridenconcentratie 

stijgt, het cholesterolgehalte verandert echter niet. Door 

de snelle klaring van deze triglyceridenrijke deeltjes uit 

het bloed zijn ze na een nacht vasten niet meer aanwezig. 

Een hoge concentratie van de kleinere LDL- en HDL-deel-

tjes heeft geen effect op het aspect van het plasma (ze zijn 

te klein om licht te verstrooien). De meting van choleste-

rol, triglyceriden en HDL-cholesterol is vrij eenvoudig en 

kan in ieder routinelaboratorium gedaan worden. Voor 

de isolatie van VLDL en LDL (en vervolgens meting van 

de hoeveelheid cholesterol of triglyceriden) is een bewer-

kelijke methode met een ultracentrifugatie in speciale 

laboratoria nodig. De hoeveelheid cholesterol in LDL kan 

berekend worden op basis van de totale cholesterolcon-

centratie minus HDL-cholesterol minus 0,45 × triglyce-

riden (als schatting van VLDL-cholesterol). Dit heet de 

friedewald-formule, die overigens alleen toegepast mag 

worden als de samenstelling van VLDL niet sterk afwijkt, 

zoals het geval is bij aanwezigheid van fors verhoogde 

triglyceriden (> 4,5 mmol/l) of VLDL-remnants zoals bij 

familiaire dysbètalipoproteïnemie (dan is de schatting 

Tabel 21.1  De belangrijkste klassen lipoproteïnen.

naam dichtheid
g/ml

afmeting
nm

apolipoproteïne andere bestanddelen

chylomicronen < 1,006 75-1,200 apoB-48, A-I, C-II, C-III, E retinylesters

VLDL < 1,006 30-80 apoB-100, A-I, C-II, C-III, E retinylesters

IDL 1,006-1,019 25-35 apoB-100, C-II, C-III, E vitamine E

LDL 1,019-1,063 18-25 apoB-100 vitamine E

HDL 1,063-1,120 5-12 apoA-I, A-II, E, C-II, C-III LCAT, CETP

Lp(a) 1,050-1,120 25 apoB-100, apo(a)

VLDL: very-low-density lipoproteïnen; IDL: intermediate-density lipoproteïnen, overgangsvorm tussen VLDL en LDL; LDL: low-density lipoproteïnen; 
HDL: high-density lipoproteïnen; Lp(a): lipoproteïne A; LCAT: lecithinecholesterolacyltransferase; CETP: cholesterolestertransferproteïne.
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nants) worden met hun cholesterol in de lever opgeno-

men via de remnantreceptor na binding aan apoE. Daar 

kan het cholesterol gebruikt worden voor de synthese 

van galzuren, ingebouwd worden in membranen, weer 

uitgescheiden worden in de circulatie in lipoproteïnen, 

of als cholesterol uitgescheiden worden in de gal. Na in-

name van voedsel is de absorptie van vet meestal binnen 

een paar uur compleet. 

 De halfwaardetijd van chylomicronen in de circulatie is 

bij een ongestoord metabolisme kort (10 tot 20 minuten) 

en ze zijn daarom na een nacht vasten niet meer aanwezig 

in het bloed. Chylomicronremnants kunnen ook worden 

opgenomen door cellen in de vaatwand, met name de 

monocytmacrofagen die vanuit het bloed naar de vaat-

wand zijn gemigreerd, en ter plaatse aanleiding geven 

tot schuimcelvorming, de eerste aanzet tot het ontstaan 

van fatty streaks en de atherosclerotische plaque. Wanneer 

de postprandiale spiegels van chylomicronen en hun 

remnants verhoogd zijn of hun klaring uit het plasma 

vertraagd, kan de cholesterolafgifte in de vaatwand toene-

men (figuur 21.2).

21.1.3   Transport van endogene lipiden

In de lever worden triglyceriden (gesynthetiseerd uit 

vetzuren) en cholesterol (de-novo-synthese of opgeno-

men via remnants) als core-lipiden samen met fosfolipi-

den en apoB-100 verpakt tot VLDL en uitgescheiden (zie 

vetzuren, het cholesterol en vetoplosbare vitaminen 

worden in de proximale dunne darm geabsorbeerd. Er is 

een specifiek transporteiwit op de darmcel aanwezig dat 

sterolen (zowel cholesterol als plantensterolen) opneemt 

(Niemann-Pick-C1-like protein genoemd). Via andere trans-

porteiwitten (ABCG-8 en ABCG-5) worden vervolgens 

vrijwel alle plantensterolen en een deel van het choleste-

rol weer de darmcel uitgepompt. In de darmcel worden 

de vetzuren weer in triglyceriden ingebouwd, choleste-

rol door toevoeging van een vetzuur veresterd en samen 

met fosfolipiden en apoB-48 verpakt tot chylomicronen. 

Deze chylomicronen bestaan voor 80 tot 95% uit trigly-

ceriden en bevatten dus apoB-48 als structureel eiwit op 

het oppervlak. Ze worden afgegeven aan de intestinale 

lymfe en bereiken de systemische circulatie via de duc-

tus thoracicus. 

 In het plasma worden apolipoproteïnen C en E aan 

chylomicronen overgedragen vanuit HDL. Chylomicro-

nen worden in de perifere weefsels uitvoerig gemetabo-

liseerd alvorens ze de lever bereiken. In de perifere weef-

sels worden de triglyceriden gesplitst en uit de chylo-

micronen verwijderd door het enzym LPL dat aanwezig 

is op het capillaire endotheel van spier- en vetweefsel. 

Voor de hydrolyse van triglyceriden door LPL is apoC-II 

vereist als cofactor. De vetzuren worden in de spieren 

verbrand en leveren daarmee energie, in het vetweefsel 

worden ze weer als triglyceriden opgeslagen als energie-

voorraad. De overblijfselen van de chylomicronen (rem-
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Figuur 21.1 Schematisch overzicht van het exogeen en endogeen lipidentransport. Zie uitleg in de tekst.
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grootte van VLDL wordt bepaald door de hoeveelheid 

triglyceriden die beschikbaar is in de lever. Er worden 

zeer grote triglyceridenrijke VLDL-deeltjes uitgeschei-

den door de lever wanneer er een overschot aan triglyce-

riden bestaat, zoals bij overmaat aan calorieën, diabetes 

mellitus type 2 of overconsumptie van alcohol het geval 

figuur 21.1). Hiervoor is het enzym microsomal triglyceride 

transfer protein (MTP) nodig, dat lipiden aan apoB bindt. 

Triglyceriden vormen de bulk van het VLDL-partikel 

(55 tot 80%). VLDL lijken dus op chylomicronen, maar 

zijn kleiner in afmeting, hebben apoB-100 als struc-

tureel eiwit en relatief meer cholesterol aan boord. De 

darm

lever VLDL 
(B-100)

chylomicron
(B-48)

triglyceride

spier

triglyceride

remnants
(B-100)

remnants
(B-48)

geoxideerd
LDL

schuim-
cellen

LPL

LPL

FFA

FFA

HDL

HDL

LDLgalzuren

oxidatie

vetweefsel

Figuur 21.2 Schematisch overzicht van het transport van triglyceridenrijke lipoproteïnen in het lichaam en hun rol bij atheroscle-

rose. In de darm worden chylomicronen gevormd die de triglyceriden en het cholesterol uit het dieetvet via de lymfevaten afvoeren 

en die via de ductus thoracicus de circulatie bereiken. Deze chylomicronen zijn de grootste elementen van de lipoproteïneklassen 

en het meest triglyceridenrijk; ze hebben apoproteïne B-48 als structureel eiwit. Op een andere plaats, in de lever, worden triglyce-

riden en cholesterol verpakt in VLDL-partikels en afgegeven aan de circulatie; ze bevatten apoproteïne B-100 als structureel eiwit. 

Beide klassen circulerende triglyceridenrijke lipoproteïnen worden gedelipideerd onder invloed van het endotheelgebonden enzym 

lipoproteïnelipase (LPL). De daarbij vrijgekomen vetzuren (FFA) worden aangewend voor verbranding in de spieren of opgeslagen 

in het vetweefsel. Na de delipidatie van chylomicronen en VLDL-partikels ontstaan afbraakproducten (‘remnants’) die relatief tri-

glyceridenarm en cholesterolrijk zijn; deze worden door de lever uit de circulatie verwijderd via een receptorgestuurd proces. Deze 

partikels zijn klein en kunnen daardoor ook in de vaatwand dringen, waar ze door macrofagen worden herkend en opgenomen. De 

macrofagen worden daardoor tot schuimcellen, hetgeen vooral gebeurt als langdurig hoge concentraties van de remnants circule-

ren. Apoproteïne B-100-bevattende lipoproteïnen (de VLDL) zijn de voorlopers van low-density lipoproteïne (LDL). Normaal wordt 

circa 50% van de VLDL-deeltjes na delipidatie in LDL omgezet; de rest wordt eveneens via receptorgestuurde processen opgenomen 

in de lever en in andere weefsels die behoefte hebben aan cholesterol als bouwsteen voor membranen of hormonen. LDL wordt na 

modificatie (oxidatie) herkend en opgenomen door macrofagen, waardoor eveneens schuimcellen ontstaan. Er vindt in het bloed 

actief en passief uitwisseling van lipiden- en eiwitbestanddelen plaats tussen de triglyceridenrijke lipoproteïnen (chylomicronen 

en VLDL) en high-density lipoproteïne (HDL). HDL wordt gevormd in lever en darm. Het vervult bovendien een rol bij het zoge-

naamde ‘omgekeerde cholesteroltransport’, waarbij overtollig cholesterol via de lever en de gal wordt afgevoerd (bron: Stalenhoef, 

NTvG. 1999;143:284-7).
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Ongeveer 70 tot 80% van de LDL-opname vindt plaats 

via LDL-receptoren, de rest via een aspecifieke weg. LDL 

is geen homogene fractie, maar bestaat evenals VLDL uit 

subfracties die variëren in grootte en dichtheid. Vooral 

small dense LDL is geassocieerd met atherosclerotisch 

vaatlijden. Dit wordt vooral gezien bij verhoogde trigly-

ceridenspiegels. Deze LDL-partikels zijn gevoeliger voor 

oxidatieve modificatie, waarna ze door zogenoemde 

scavenger-receptoren op macrofagen worden herkend 

en opgenomen. In tegenstelling tot opname in de cel 

van LDL gemedieerd door de LDL-receptor, is deze 

scavenger-receptor is niet onderhevig aan negatieve 

feedbackregulatie, waardoor schuimcelvorming kan 

optreden. Vermindering van het aantal LDL-receptoren 

leidt tot een langer verblijf in de circulatie en hoge LDL-

cholesterolspiegels. De halfwaardetijd van LDL is twee 

tot drie dagen. Een LDL-cholesterolconcentratie van 

meer dan 3,0 mmol/l wordt als verhoogd beschouwd. 

 Lp(a) is een lipoproteïne dat qua samenstelling gelijk 

is aan LDL, maar een extra eiwit bevat, apo(a) (uitgespro-

ken als apo kleine a), dat via disulfidebruggen gebon-

den is aan apoB. Apo(a) is structureel sterk verwant aan 

 kringle IV van plasminogeen, maar zonder enzymatische 

activiteit. De concentratie van Lp(a) is erg scheef verdeeld 

in de populatie, genetisch bepaald en geassocieerd met 

het ontstaan van atherosclerose ondanks de geringe 

bijdrage aan de concentratie van totaal cholesterol in het 

plasma.

Kernpunten

• Vetten uit de voeding worden in de darm na ver-

tering opgenomen in de darmcellen en verpakt in 

chylomicronen met als structureel eiwit apoB-48.

• Chylomicronen komen via het lymfesysteem in de 

systemische circulatie, waar ze in spier- en vet-

weefsel van hun triglyceriden worden ontdaan voor 

levering en opslag van energie.

• De lever geeft endogeen gevormde triglyceriden af 

in VLDL, met als structureel eiwit apoB-100.

• Het enzym lipoproteïnelipase (LPL), aanwezig op 

het endotheel van spier- en vetweefsel, heeft een 

sleutelrol bij de hydrolyse van triglyceriden in chy-

lomicronen en VLDL.

• Na hydrolyse worden de afbraakproducten (rem-

nants) van chylomicronen opgenomen in de lever 

via de remnant-receptor.

• VLDL wordt voor circa 50% omgezet tot LDL (bevat 

dan nog maar heel weinig triglyceriden, alleen nog 

cholesterolesters); de andere helft wordt opgeno-

men in de lever.

• ApoB-bevattende lipoproteïnen (inclusief de 

remant-partikels) bevorderen het ontstaan van 

atherosclerose.

kan zijn. Wanneer minder triglyceriden beschikbaar 

zijn, worden relatief kleine VLDL-deeltjes uitgeschei-

den.

 Na uitscheiding van VLDL door de lever in de circula-

tie worden apoC en apoE overgedragen vanuit HDL. De 

triglyceriden in VLDL worden evenals in chylomicronen 

door LPL in het capillaire vaatbed gehydrolyseerd; de vrij-

gekomen vetzuren worden weer gebruikt als energiebron 

in spieren of opgeslagen in vetweefsel. De VLDL-deeltjes 

komen daardoor te ruim in hun jasje te zitten en dragen 

oppervlakteproducten en apolipoproteïnen (behalve 

apoB) over aan HDL, dat dus als een shuttle fungeert. 

De VLDL-deeltjes worden kleiner en dichter en omgezet 

tot VLDL-remnants, ook IDL genoemd. Deze deeltjes 

bevatten ongeveer evenveel cholesterol als triglyceriden. 

Normaal wordt ongeveer de helft van deze IDL-fractie 

opgenomen in de lever via binding van apoE of apoB aan 

de LDL-receptor. De overige deeltjes zijn de voorlopers 

van LDL en worden door leverlipase verder ontdaan van 

triglyceriden en omgevormd tot LDL. Vooral de kleinere, 

dichtere VLDL-partikels worden efficiënt omgezet in 

LDL, terwijl de grotere, minder dichte deeltjes bij voor-

keur direct in de lever worden opgenomen. De halfwaar-

detijd van VLDL in het plasma bedraagt gemiddeld enkele 

uren. De concentratie VLDL-cholesterol in het plasma is 

normaal minder dan 1 mmol/l.

 LDL bevat voornamelijk cholesterolesters in de kern en 

alleen nog apoB-100 aan het oppervlak. Tijdens de hele 

metabole cascade van VLDL → IDL → LDL blijft dit struc-

turele eiwit verbonden aan het deeltje. Ieder lipoproteïne-

partikel in deze reeks bevat één apoB-molecuul; daarom 

is de hoeveelheid apoB in het plasma een goede maat 

voor het totaal aantal atherogene deeltjes. De meting van 

apoB als risicoschatter voor atherosclerotisch vaatlijden 

(in plaats van LDL-cholesterol) wint daarom steeds meer 

terrein. Het merendeel van LDL wordt opgenomen in de 

lever na binding van apoB aan de LDL-receptor; de rest 

wordt afgegeven aan perifere weefsels, zoals de bijnieren 

en gonaden, die cholesterol gebruiken als precursor voor 

de synthese van steroïd- en geslachtshormonen. Na in de 

lever opgenomen te zijn via LDL-receptorgemedieerde 

endocytose, wordt LDL in de endosomen afgebroken tot 

aminozuren en vrij cholesterol, waarna de receptor terug-

circuleert naar het celoppervlak voor opname van nieuwe 

LDL-partikels. 

 De vrije cholesterolconcentratie in de cel staat onder 

strikte regulatie, om te voorkomen dat deze wordt over-

voerd met cholesterol door remming van opname (rem-

ming LDL-receptorsynthese), remming van eigen bio-

synthese van cholesterol (via remming van het sleutel-

enzym HMG-CoA-reductase) en stimulatie van opslag 

van cholesterol in neutrale esters (onder invloed van het 

enzym acyl-co-enzym-A:cholesterol-acyltransferase, 

ACAT). Bij verhoogde behoefte aan cholesterol vindt het 

omgekeerde plaats door stimulering van deze processen. 
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Kernpunten

• HDL is een complex van relatief kleine cholesterol-

rijke deeltjes met als structureel eiwit apoA-I.

• Een hoog HDL-cholesterolgehalte is sterk geas-

socieerd met een verlaagd risico op hart- en vaat-

ziekten.

• Vrouwen hebben een hoger HDL-cholesterol dan 

mannen.

• Een mogelijk mechanisme van bescherming tegen 

atherosclerose is het afvoeren van overtollig cho-

lesterol van de weefsels naar de lever (omgekeerd 

cholesteroltransport).

21.1.5   Primaire vetstofwisselingsstoornissen

De identificatie en karakterisering van genen die verant-

woordelijk zijn voor genetische vormen van dislipidemie 

zijn essentieel geweest voor het inzicht in de normale 

moleculaire mechanismen en de precieze rol van apoli-

poproteïnen, enzymen en receptoren van het lipiden-

transport (tabel 21.2). De meeste genetische aandoeningen 

gaan gepaard met verhoogde spiegels van lipoproteïnen 

(en dus cholesterol of triglyceriden), andere leiden juist 

tot een verlaagde hoeveelheid of afwezigheid van LDL of 

HDL. Tevens hebben deze aandoeningen de aanzet ge-

geven tot rationele therapieën. Het bekendste voorbeeld 

is het voorkomen van mutaties in het gen dat codeert 

voor de LDL-receptor, met als gevolg verminderde LDL-

receptoractiviteit en een vertraagde klaring van LDL uit 

het bloed. 

 Statinen zijn geneesmiddelen die de endogene cho-

lesterolsynthese specifiek remmen (in casu HMG-CoA-

reductase), daarmee LDL-receptoren induceren, waardoor 

de klaring van LDL uit het bloed toeneemt en de choles-

terolconcentratie daalt. Een ander (zelden voorkomend) 

voorbeeld is het ontbreken van het enzym LPL (of diens 

cofactor apoC-II) door mutaties in het verantwoordelijke 

gen, met als gevolg een ophoping van triglyceridenrijke 

lipoproteïnen in het bloed. Hiervoor is nog geen genees-

middel voorhanden, maar experimenten met gentherapie 

bij de mens vinden momenteel plaats. Tabel 21.2 geeft een 

samenvatting van een aantal primaire hyperlipidemieën 

die veroorzaakt worden door een enkele genmutatie.

Familiaire hypercholesterolemie
Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een autosomaal 

dominante aandoening die in Nederland bij één op de 400 

à 500 mensen voorkomt (zie tabel 21.3). Bij FH-patiënten 

is het LDL-cholesterolgehalte sterk verhoogd (dus ook een 

hoog totaal cholesterolgehalte). Dit wordt veroorzaakt 

door het onvermogen voldoende LDL-deeltjes uit de 

bloedbaan te verwijderen. Bij de patiënt met heterozygote 

FH is het aantal goed functionerende receptoren met de 

helft afgenomen. De LDL-deeltjes worden bij deze patiën-

21.1.4   HDL-metabolisme en ‘omgekeerd 

cholesteroltransport’

HDL is een zeer heterogeen mengsel van partikels die 

verschillen in structuur en functie. Het zijn in afmeting 

de kleinste lipoproteïnen met de hoogste dichtheid en 

ze bezitten als structureel eiwit apoA-I. Vetarme voor-

lopers van HDL (complex van apoA-I met fosfolipiden 

in de vorm van platte schijfjes) worden in de lever en de 

darm gesynthetiseerd. De opname van vrij cholesterol 

door dit nascent HDL kan door passieve diffusie uit cel-

len plaatsvinden. Daarnaast vindt actief transport van 

overtollig cholesterol uit de cel naar HDL plaats onder 

invloed van de ABCA1-pomp in de celmembraan. Na de 

initiële opname in HDL wordt cholesterol veresterd door 

het enzym LCAT, dat aanwezig is op HDL, en ontstaan 

er sferische partikels. Deze partikels blijven groeien door 

verdergaande cholesterolverestering en overdracht van 

apolipoproteïnen en lipiden van het oppervlak van chy-

lomicronen en VLDL tijdens lipolyse in de circulatie. Het 

metabolisme van HDL is door voortdurende overdracht 

van allerlei componenten in de circulatie uitermate com-

plex. Het cholesterol in HDL kan langs twee manieren 

naar de lever worden afgevoerd: (a) via uitwisseling van 

cholesterolesters met apoB-bevattende lipoproteïnen in 

ruil voor triglyceriden; hierbij is het transfereiwit CETP 

betrokken – de cholesterolesters worden vervolgens via 

LDL-receptorgemedieerde endocytose uit de circulatie 

verwijderd; en (b) directe opname van cholesterol uit 

HDL door de lever via de scavenger-receptor B1(SR-B1), 

een receptor op het celoppervlak die na binding selectief 

cholesterol uit HDL opneemt (zie figuur 21.1).

 De lever en de darm zijn de enige organen die effec-

tief cholesterol uit het lichaam kunnen uitscheiden in 

de gal en het darmlumen. In de lever wordt cholesterol 

hetzij direct in de gal, hetzij na conversie tot galzuren 

uitgescheiden. Het proces waarbij cholesterol uit perife-

re weefsels door HDL naar de lever (direct of via andere 

lipoproteïnen) wordt getransporteerd, wordt het ‘om-

gekeerd cholesteroltransport’ genoemd. Hieraan wordt 

onder meer het beschermende effect van HDL tegen 

het ontstaan van atherosclerose toegeschreven, hoewel 

de bewijsvoering bij de mens voor dit mechanisme nog 

niet overtuigend is. De HDL-cholesterolconcentratie is 

hoger bij vrouwen dan bij mannen: gemiddeld 1,2 res-

pectievelijk 1,4 mmol/l. Epidemiologisch is er een zeer 

sterke inverse relatie tussen het optreden van hart- en 

vaatziekten en de hoogte van het HDL-cholesterol. Er is 

een positief verband tussen de concentratie van HDL-

cholesterol, fysieke inspanning en (matig) gebruik van 

alcohol. Overgewicht gaat gepaard met lagere HDL-

cholesterolspiegels. Pogingen om door middel van me-

dicamenteuze interventie (remming van CETP) HDL 

te verhogen en daarmee het aantal hartinfarcten te ver-

minderen, hebben (nog) niet tot het gewenste resultaat 

geleid. 
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en onbehandelde patiënten met FH op te sporen via fa-

miliescreening, omdat immers 50% van de eerstegraads 

familieleden is aangedaan.

Homozygote patiënten (prevalentie één op de miljoen) 

hebben al op jeugdige leeftijd een extreem hoog LDL-

cholesterolgehalte, met de ontwikkeling van uitgebreide 

xanthomen in huid en pezen en ernstige atherosclerose. 

Medicamenteuze behandeling is niet of minder effectief, 

omdat deze patiënten immers geen functionerend gen 

hebben dat nog gestimuleerd kan worden tot synthese 

van LDL-receptoren. Veelal bereikten zij daarom de leef-

tijd van 20 jaar niet. Vroeger is wel met succes levertrans-

plantatie toegepast om deze patiënten met de donorlever 

functionerende LDL-receptoren te verschaffen, maar daar-

aan kleeft wel het nadeel van levenslang immuunsuppres-

sie. Tegenwoordig bestaat de voorkeursbehandeling van 

patiënten met homozygote FH uit selectieve LDL-aferese 

(‘vetdialyse’), waarbij LDL extracorporeel eenmaal per 

twee weken uit het bloed wordt verwijderd met behulp 

van speciale kolommen, en het cholesterolvrije bloed 

teruggegeven wordt aan de patiënt. Mogelijk dat in de 

ten in verhoogde mate opgenomen door onder andere 

macrofagen. Naast atherosclerose kunnen zich op deze 

manier de typische xanthomen vormen. Dit zijn verdik-

kingen van de pezen die vooral macrofagen gevuld met 

cholesterolesters bevatten (figuren 21.3-21.6). Vooral aan 

de achillespezen en de strekpezen van de hand kunnen 

deze worden aangetroffen. Ook op de strekpezen van de 

voeten en/of de tuberositas tibiae kunnen de xanthomen 

voorkomen. Peesxanthomen zijn pathognomonisch 

voor FH. Onbehandeld hebben FH-patiënten een sterk 

vergrote kans op kransvatlijden vóór hun zestigste jaar 

(ongeveer 80% van de mannen en ongeveer 45% van de 

vrouwen). Met behulp van niet-invasieve metingen van 

subklinische atherosclerose met behulp van ultrageluid 

blijken kinderen met heterozygote FH al een toegeno-

men intimamediadikte (IMD) van de a. carotis te heb-

ben. IMD is een goede voorspeller van cardiovasculaire 

gebeurtenissen op latere leeftijd. Na introductie van de 

statinen (HMG-CoA-reductaseremmers) die effectief het 

LDL-cholesterol bij deze patiënten verlagen, is het risico 

op coronaire hartziekte vrijwel normaal geworden (mits 

tijdig begonnen). Het loont daarom om actief onbekende 

Tabel 21.2  Primaire dislipidemieën veroorzaakt door een enkele genmutatie.

genetische aandoening defect gen afwijkende 
 lipoproteïnen

kliniek genetische transmissie geschat 
voorkomen

familiaire 
hypercholesterolemie

LDL-receptor LDL CHZ peesxanthomen autosomaal dominant 1:500

familial defective apoB-100 apoB-100 (Arg3500→Gln) LDL CHZ peesxanthomen autosomaal dominant 1:1000

familiaire 
dysbètalipoproteïnemie

apoE chylomicron-VLDL-
remnants

palmaire en tubero-
eruptieve xanthomen, 
CHZ, PVZ

autosomaal recessief 1:5000

LPL-deficiëntie LPL chylomicronen eruptieve xanthomen, 
hepatosplenomegalie, 
pancreatitis

autosomaal recessief 1:106

apoC-II-deficiëntie apoC-II chylomicronen eruptieve xanthomen, 
hepatosplenomegalie, 
pancreatitis

autosomaal recessief 1:106 

sitosterolemie ABCG5, ABCG8 plantensterolen LDL peesxanthomen, 
ophoping 
plantensterolen in 
weefsels, CHZ

autosomaal recessief zeldzaam

hypobètalipoproteïnemie apoB (laag cholesterol) VLDL, LDL geen autosomaal recessief zeldzaam

abètalipoproteïnemie MTP chylomicronen, 
VLDL, LDL (afwezig)

vetmalabsorptie, 
neurologische 
afwijkingen

autosomaal recessief zeldzaam

Tangier disease ABCA1 HDL (afwezig) ophoping cholesterol 
RES, vergrote 
oranje tonsillen, 
hepatospleno megalie, 
CHZ

autosomaal recessief zeldzaam

LCAT-deficiëntie LCAT HDL (afwezig) corneatroebeling, 
hemolyse, 
nierinsufficiëntie

autosomaal recessief zeldzaam

CHZ: coronaire hartziekte; PVZ: perifere vaatziekte; MTP: microsomal triglyceride transfer protein; RES: reticulo-endotheliaal systeem.
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Familiaire gecombineerde hyperlipidemie
Familiaire gecombineerde hyperlipidemie (FCH, Eng.: 

combined) (ook wel multiple type hyperlipidemia genoemd) 

is een autosomaal dominante aandoening en komt in de 

populatie voor met een frequentie van één op de 200 à 

300. Het is daarmee de meest frequente erfelijke lipiden-

stofwisselingsstoornis (zie tabel 21.3). Ook bij deze aan-

doening is de kans op vaatlijden sterk verhoogd. Opval-

lend is dat deze stoornis in het lipidenmetabolisme pas 

na het twintigste levensjaar volledig tot expressie komt. 

Vóór die tijd kan het cholesterol- en triglyceridengehalte 

volledig normaal zijn; wel is het apoB-gehalte dan al 

toekomst behandeling met antisense oligonucleotiden 

met remming van de apoB-productie in de lever voor deze 

patiënten soelaas kan bieden.

 Een aparte vorm van familiaire hypercholesterolemie 

is familial defective apoliprotein B-100 (FDB), die wat het kli-

nisch beeld betreft sterk lijkt op FH. Echter, het defect zit 

hier in het bindingseiwit van het LDL-deeltje, het apoB, 

waardoor dit niet of slechter aan de intacte LDL-receptor 

bindt. Deze aandoening is wel milder dan FH, omdat de 

voorlopers van LDL (IDL) ook nog apoE als ligand bevat-

ten en wel via de normaal werkende LDL-receptor worden 

geklaard.

Figuur 21.3 Xanthomen van de strekpezen van de handen 

(uit: Büller et al. (red.). Vasculaire geneeskunde, Stalenhoef 

hoofdstuk 3: Afwijkingen in het lipidenmetabolisme).

Figuur 21.5 Achillespeesxanthomen met operatielittekens 

beiderzijds.

Figuur 21.4 Achillespeesxanthomen.

Figuur 21.6 Xanthelasma in mediale ooghoek, overigens niet 

pathognomonisch voor familiaire hypercholesterolemie (uit: 

Büller et al. (red.). Vasculaire geneeskunde, Stalenhoef hoofd-

stuk 3: Afwijkingen in het lipidenmetabolisme).
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Familiaire hypertriglyceridemie
Familiaire hypertriglyceridemie (FHT) is eveneens een 

autosomaal dominante aandoening die pas op volwas-

sen leeftijd tot uiting komt (zie tabel 21.3). Hierbij is er 

sprake van overproductie van grote, triglyceridenrijke 

VLDL-deeltjes door de lever. Het moleculaire defect 

(de defecten) is (zijn) evenals bij FCH niet bekend. Ge-

schat voorkomen van deze aandoening is 1 op de 500. 

Het triglyceridengehalte is (zijn) verhoogd tot sterk 

verhoogd, het LDL-gehalte normaal, het HDL-gehalte 

verlaagd. Als de triglyceriden sterk verhoogd zijn, is 

het LDL-cholesterol zeer laag omdat er geen tot weinig 

omzetting plaatsvindt van VLDL naar LDL. Door bijko-

mende factoren (dieet, overgewicht, diabetes mellitus) 

kan het triglyceridengehalte zeer hoog oplopen (tot 

zelfs waarden van 50-150 mmol/l!), waarbij het serum 

sterk lipemisch is. Bij dergelijke hoge waarden kun-

nen er eruptieve xanthomen op romp en ledematen 

voorkomen en bestaat er gevaar voor acute pancreatitis. 

Bij fundo scopie wordt het beeld van lipaemia retinalis 

(figuur 21.7b) gezien, waarbij de bloedvaten wit zijn 

aangekleurd door het aanwezige vet. Deze stoornis 

komt ook voor bij de zeldzame erfelijke stoornissen in 

het gen dat codeert voor het enzym LPL of zijn cofactor 

apoC-II. Hierbij is er sprake van chylomicronemie en 

hepatosplenomegalie door stapeling van vet in deze 

organen vanaf kinderleeftijd. Door een sterke beper-

king van de vetintake kunnen eruptieve xanthomen 

binnen enkele dagen tot weken weer verdwijnen. Be-

handeling van familiaire hypertriglyceridemie bestaat 

uit een vetbeperkt dieet en uiteraard behandeling van 

andere uitlokkende factoren zoals ongeregelde dia-

betes, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Als 

medicamenteuze ondersteuning zijn fibraten effectief 

(verlaging plasmatriglyceriden tot 50%). Bij LPL- en 

apoC-II-deficiëntie werken deze middelen evenwel 

niet. Toediening van geconcentreerd visolieconcentraat 

verlaagt de plasmatriglyceriden eveneens. Wanneer de 

triglyceriden onder invloed van therapie normaliseren, 

verbetert de omzetting van VLDL naar LDL en zal de 

LDL-concentratie stijgen. Toevoegen van een statine 

kan dan aangewezen zijn. 

licht verhoogd. Van één familie met FCH heeft ongeveer 

een derde van de aangedane familieleden een verhoogd 

cholesterolgehalte (verhoogd LDL-cholesterol, fenotype 

IIa), een derde een verhoogd triglyceridengehalte (ver-

hoogd VLDL, fenotype IV) en een derde een verhoogd 

cholesterolgehalte én een verhoogd triglyceridengehalte 

(verhoogd VLDL en LDL, fenotype IIb). Xanthomen of 

andere specifieke klinische kenmerken komen bij deze 

aandoening niet voor. Voor het definitief aantonen van 

deze aandoening is familieonderzoek noodzakelijk. 

Hoewel van allerlei genen is aangetoond dat ze het lipi-

denprofiel kunnen beïnvloeden, is het onderliggende 

moleculaire defect ondanks dertig jaar speurwerk niet 

opgehelderd. Het gaat om een complexe metabole stoor-

nis, die waarschijnlijk in verschillende families hete-

rogeen van aard is. Vaak wordt bij deze patiënten een 

overproductie van het apoB door de lever vastgesteld, al 

dan niet gepaard gaand met een gestoorde klaring van 

VLDL uit het bloed. Hierdoor vindt er in het bloed een 

toename van VLDL-deeltjes en apoB-concentratie plaats. 

HDL-cholesterol is doorgaans verlaagd. De mate waarin 

het VLDL kan worden verwerkt, dan wel wordt omgezet 

in LDL, bepaalt het uiteindelijke fenotype. 

 Centrale adipositas, insulineresistentie en hyperten-

sie komen geregeld voor bij deze patiënten. Kenmer-

kend, maar niet specifiek, is het voorkomen van small 

dense LDL. De meting hiervan door middel van ultracen-

trifugatie is ingewikkeld en tijdrovend. Op basis van 

plasmatriglyceriden, cholesterol en het apoB-gehalte is 

een nomogram ontwikkeld waarmee de diagnose aan-

nemelijk gemaakt kan worden. FCH heeft, in tegenstel-

ling tot FH, normaal functionerende LDL-receptoren 

en reageert dan ook doorgaans beter op dieet en medi-

camenteuze therapie. Reductie van lichaamsgewicht 

dient te worden nagestreefd bij adipositas. Daarnaast 

zijn statinen, zo nodig in combinatie met fibraten, ef-

fectief om zowel het LDL- als het VLDL-gehalte te verla-

gen.

Figuur 21.7 Lipemisch serum en lipaemia retinalis bij triglyceriden van 255 mmol/l en na behandeling met triglyceriden van 

1,6 mmol/l (uit: Stalenhoef, Van Lith-Verhoeven, 2007).

A B C
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Diagnose: eruptieve xanthomen en lipaemia re-

tinalis door zeer ernstige hypertriglyceridemie bij 

ontregelde de-novo-diabetes mellitus type 2 en 

centrale adipositas. De patiënt werd behandeld met 

intraveneuze vochttoediening, insuline, metformine 

en vetarme voeding (na enkele dagen vasten). Korte 

tijd later werd hieraan als fibraat gemfibrozil toe-

gevoegd. Zijn bloedglucosespiegel daalde binnen 

een dag naar minder dan 10 mmol/l. De serum-

triglyceriden daalden geleidelijk in vijf dagen tot < 

100 mmol/l en na drie weken tot < 3 mmol/l. Twee 

maanden later was hij normoglykemisch (bloed-

glucose 5,6 mmol/l, HbA1c 6,2%) met alleen met-

formine als oraal bloedsuikerverlagend middel. Hij 

was 5 kg afgevallen. Zijn serumtriglyceriden waren 

volledig genormaliseerd (1,1 mmol/l). De eruptieve 

xanthomen waren volledig verdwenen, bij fundo-

scopie werd een normaal beeld gezien (figuur 21.7c). 

Helaas is patiënt een jaar later weer aangekomen in 

gewicht en zijn de bloedglucose- en triglyceriden-

spiegels weer licht gestegen.

 Deze ernstige hypertriglyceridemie moet onder-

scheiden worden van de genetische aandoeningen op 

basis van deficiëntie van LPL- en apoC-II, waarbij vanaf 

de geboorte chylomicronen in het bloed aanwezig zijn 

en de serumtriglyceriden vrijwel nooit lager dan 10 

mmol/l zijn.

  Intermezzo 21.1 

De patiënt met eruptieve xanthomen en 

lipaemia retinalis

Een 36-jarige vrachtwagenchauffeur zonder relevante 

medische voorgeschiedenis werd naar de afdeling 

spoedeisende hulp verwezen wegens klachten van pol-

yurie, polydipsie, gewichtsverlies en wazig zien. Weken 

daarvoor had patiënt een balanitis doorgemaakt. Zijn 

huisarts had bij meting van de glucosespiegel onmeet-

bare hoge waarden vastgesteld en hem ingestuurd. 

Er waren geen buikklachten. Hij was adipeus met een 

gewicht van 98 kg bij een lengte van 1,75 m (BMI 32 

kg/m2), zijn buikomvang was 105 cm, de bloeddruk 

150/80 mmHg. Bij lichamelijk onderzoek werden kleine 

eruptieve xanthomen gezien op zijn rug en billen (figuur 

I.21.1). Bij fundoscopie werd lipaemia retinalis vastge-

steld (zie figuur 21.7b). Laboratoriumonderzoek toonde 

een sterk verhoogd bloedglucose van 32 mmol/l. De 

plasmatriglyceriden bleken 255 mmol/l (normaal <1,7 

mmol/l), cholesterol 60 mmol/l, wijzend op massale 

ophoping van chylomicronen in zijn bloed (zie figuur 

21.7a). Bloedgasanalyse liet een pH zien van 7,41 en er 

waren geen ketonen in zijn urine aantoonbaar. Door de 

ernstige lipemie konden allerlei biochemische bepa-

lingen niet worden uitgevoerd. Aanvullende anamnese 

leerde dat patiënt geen alcohol gebruikt. In de familie 

kwam suikerziekte voor op oudere leeftijd. 

Figuur I.21.1 Eruptieve xanthomen op de billen en detailopname bij ernstige hypertriglyceridemie.

Familiaire dysbètalipoproteïnemie
Familiaire dysbètalipoproteïnemie (FD) (synoniemen: 

type III-hyperlipoproteïnemie, remnant removal disease, 

broad beta disease) is een vrij zeldzame erfelijke stoornis 

in de vetstofwisseling, gepaard gaande met sterk ver-

hoogde plasmaspiegels van cholesterol en triglyceriden 

(zie tabel 21.3). Deze aandoening treft circa 1 op 5000 

personen en komt pas bij mannen op volwassen leeftijd 

voor, bij vrouwen zelfs na de menopauze. De aandoening 

wordt veroorzaakt door een ophoping in het plasma van 

remnants van chylomicronen en VLDL (ook bekend als 

β-VLDL), waarvan de opname in de lever sterk vertraagd 

is. Noodzakelijk voor het ontstaan van deze afwijking is 

de aanwezigheid van homozygotie voor apoE2, de vorm 

van apoE die niet aan de receptor bindt. We kennen drie 

isovormen van apoE (E2, E3, E4), waarvan apoE3 (het 

wild type) het meeste voorkomt. ApoE2-homozygotie 

komt voor bij maar 1% van de bevolking; een zeer klein 

deel van hen ontwikkelt FD. Er moet dus nog een ander 

defect aanwezig zijn voordat de ziekte manifest wordt, 

zoals overproductie van VLDL (onder andere bij diabetes, 

FCH, overmaat aan alcohol of calorieën). Klinisch wordt 

deze vetstofwisselingsstoornis gekenmerkt door tubero-

eruptieve xanthomen, handlijnxanthomen (palmar 

streaks) (figuur 21.8) en sterk verhoogd risico op coronair- 

en perifeervaatlijden (claudicatio intermittens). Naast 

deze autosomaal recessieve vorm komen nog dominante 

vormen van FD voor, waarbij de aangedane personen, die 
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wordt autosomaal dominant overgeërfd. In wisselende 

mate komt hierbij vroegtijdig atherosclerotisch vaatlij-

den voor. Oorzaak voor deze stoornis is een mutatie in 

een van de genen die coderen voor eiwitten die cruciaal 

zijn bij de vorming en metabolisme van HDL, zoals het 

structurele eiwit van HDL, apoA-I. Daarnaast komen er 

HDL-deficiënties voor op basis van veranderde structuur 

van de cholesterolpomp van cellen (ABCA1-transporter), 

die overtollig cholesterol de cel uitpompt en opgepikt 

wordt door HDL. Deze aandoening wordt Tangier disease 

genoemd, naar het eiland voor Washington DC, waar de 

eerste patiënten met deze aandoening geïdentificeerd zijn 

(zie tabel 21.2).

 Afwezigheid van het enzym LCAT, nodig voor de ver-

estering van cholesterol, leidt tot gestoorde vorming van 

rijpe HDL-deeltjes en snelle afbraak van apoA-I. Dit is een 

zeldzame aandoening die in twee vormen voorkomt; de 

klassieke vorm waarbij LCAT compleet deficiënt is en de 

partiële vorm, die fish-eye disease wordt genoemd. Door een 

progressieve corneatroebeling krijgen de ogen van deze 

patiënten het aspect van vissenogen (figuur 21.9).

 Mutaties in het gen dat codeert voor CETP, dat cho-

lesterolesters uit HDL overdraagt aan triglyceridenrijke 

lipoproteïnen in de circulatie in ruil voor triglyceriden, 

leiden juist tot verhoging van het HDL-cholesterol. Er be-

staat nog discussie over het feit of deze aandoening (als-

mede medicamenten die CETP remmen) leidt tot minder 

atherosclerose.

Polygenetische hypercholesterolemie
Polygenetisch bepaalde hypercholesterolemie wordt 

veroorzaakt door multipele genetische en milieufac-

heterozygoot zijn voor een zeldzame, bijzondere apoE-

variant (apoE-3Leiden, ApoE-2(Lys146→Gln), dislipide-

mie ontwikkelen.

 De aandoening reageert in het algemeen goed op di-

eetmaatregelen; enkele kilo’s gewichtsverlies leidt soms 

al tot normalisering van de plasmalipiden. Daarnaast is 

medicamenteuze behandeling met zowel statinen als 

fibraten effectief.

Familiaire HDL-deficiëntie
Familiaire HDL-deficiëntie wordt gedefinieerd als een 

geïsoleerde HDL-deficiëntie waarbij het plasma-HDL-

cholesterol sterk verlaagd tot zelfs vrijwel afwezig is 

bij verder vrijwel een normaal cholesterol- en triglyce-

ridengehalte (zie tabel 21.2). De aandoening wordt ook 

wel familiaire hypoalfalipoproteïnemie genoemd en 

Tabel 21.3  Indeling voornaamste primaire hyperlipoproteïnemieën, kans op xanthomen, coronaire hartziekte 
(CHZ) en behandeling. 

naam plasmalipiden 
(mmol/l)

verhoogde 
lipoproteïne fractie 

xanthomen CHZ behandeling*

familiaire 
hypercholestero-
lemie:

 − homozygoot
 − heterozygoot

cholesterol > 13 
cholesterol = 7-13

LDL
LDL

++++
++

3e-4e decennium 
1e-2e decennium

LDL-aferese (homozygoten), 
 statinen, cholesterolresorptie-
remmers, nicotinezuur, combinaties

 familiaire 
dysbètalipo-
proteïnemie

cholesterol = 7-13 
triglyceriden = 4-8

remnants 
(β-VLDL)

++ man: 3e-4e  decennium
vrouw: 5e decennium

statinen, fibraten, combinatie

familiaire 
 gecombineerde 
hyperlipidemie

cholesterol = 6-9 
triglyceriden = 3-8

LDL en/of VLDL – 4e-5e decennium statinen, fibraten, combinatie

polygenetische 
hypercholestero-
lemie

cholesterol= 6-9 LDL – 5e-6e decennium statinen

familiaire hypertri-
glyceridemie

triglyceriden = 3-9 VLDL (+chylomi-
cronen)

– relatie? fibraten, (geconcentreerde visolie)

* Behandeling met statinen is in tal van onderzoeken in populaties met een hoog cardiovasculair risico bewezen effectief en veilig gebleken, met ver-
mindering van harde klinische eindpunten zoals fataal en niet-fataal myocardinfarct en beroerte. Studies met fibraten en nicotinezuur zijn in dit opzicht 
minder of niet evidence-based; reden voor behandeling kan zijn het voorkomen van pancreatitis en ontsierende xanthomen. Placebogecontroleerd 
onderzoek bij erfelijke dislipidemieën zoals familiaire hypercholesterolemie is uit ethisch oogpunt niet uitvoerbaar.

Figuur 21.8 Handlijnxanthomen bij een patiënt met familiaire 

dysbètalipoproteïnemie.
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Casuïstiek 

• Familiaire hypercholesterolemie: cardiovasculaire 

complicaties op jonge leeftijd te verwachten en te 

voorkomen

• Apolipoproteïne E2 en familiaire dysbètalipoprote-

inemie

21.1.6   Secundaire 

vetstofwisselingsstoornissen

Naast primaire vetstofwisselingsstoornissen kunnen 

veranderingen in plasmalipiden optreden onder invloed 

van andere onderliggende aandoeningen of factoren. Het 

betreft dan aandoeningen in organen die betrokken zijn 

bij het vetmetabolisme, zoals lever, nieren of vetweefsel. 

Stoornissen in de hormoonhuishouding kunnen even-

eens de plasmalipiden sterk beïnvloeden, zoals insuline, 

schildklierhormoon en corticosteroïden. De activiteit 

van het enzym LPL is insulineafhankelijk en dus vermin-

derd bij insulinetekort of insulineresistentie. Sommige 

ziekten gaan obligaat gepaard met een verhoging in LDL-

cholesterol in het plasma (nefrotisch syndroom, ernstige 

hypothyreoïdie). Ten slotte hebben sommige medicamen-

ten als bijwerking een meer of minder uitgesproken effect 

op het plasmalipidenprofiel; vooral de proteaseremmers 

bij hiv-behandeling leiden tot insulineresistentie en 

hypertriglyceridemie. Het is daarom van belang bij de 

diagnostiek secundaire oorzaken van dislipidemie uit te 

sluiten en te behandelen alvorens te beginnen met lipi-

denverlagende therapie. 

 Primaire vetstofwisselingsstoornissen kunnen ook 

manifest worden of verergeren in aanwezigheid van 

bijkomende factoren. Daarom dienen ook bij primaire 

vetstofwisselingsstoornissen deze factoren te worden 

uitgesloten. Een niet zelden voorkomend voorbeeld is de 

combinatie van oestrogeengebruik of overmatig alcohol-

gebruik door een patiënt met diabetes mellitus type 2 en 

familiaire hypertriglyceridemie. Zo’n patiënt ontwikkelt 

toren (tabel 21.3). Het overgrote deel van de 15-20% van 

de Nederlandse bevolking met een cholesterol boven 

de 6,5 mmol/l heeft deze vorm van hypercholesterole-

mie. Er is geen eenduidige oorzaak. Men vindt zowel 

overproductie van LDL-deeltjes als een vertraagde 

klaring van het LDL uit het plasma. Als gevolg van 

omgevingsfactoren, zoals voeding rijk aan cholesterol 

en verzadigde vetzuren, tegen een bepaalde genetische 

achtergrond, kan bij deze personen een verhoging van 

het cholesterol in het bloed optreden. Behandeling 

bestaat uit dieetmaatregelen, zo nodig gewichtsverlies 

en behandeling van andere risicofactoren voor hart- en 

vaatziekten. Een indicatie voor medicamenteuze the-

rapie wordt gesteld op grond van het absolute risico op 

hart- en vaatziekten. 

Kernpunten

• Primaire of genetische vetstofwisselingsstoornis-

sen berusten op mutaties in genen die coderen 

voor receptoren, apolipoproteïnen, enzymen of 

transporteiwitten betrokken bij het lipidenmetabo-

lisme.

• De bekendste genetische aandoening is familiaire 

hypercholesterolemie (FH), berustend op een mu-

tatie in de LDL-receptor (soms in de ligand van deze 

receptor, apoB-100).

• Er zijn inmiddels meer dan duizend mutaties be-

kend die tot FH leiden.

• De homozygote vorm van FH geeft aanleiding tot 

atherosclerotische hartziekte op de kinderleeftijd.

• HMG-CoA-reductaseremmers (statinen) verlagen 

het serumcholesterol voornamelijk door verhoging 

van de LDL-receptoractiviteit.

• Genetische afwezigheid van LPL-activiteit (of zijn 

cofactor apoC-II) geeft aanleiding tot het chylomi-

cronemiesyndroom (melkachtig serum, hepato-

splenomegalie, pancreatitis, lipaemia retinalis).

• Familiaire gecombineerde hyperlipidemie (FCH) is 

een complexe genetische aandoening die pas op 

volwassen leeftijd tot uiting komt; het onderliggend 

moleculair defect is niet bekend.

• Familiaire dysbètalipoproteïnemie reageert goed op 

gewichtsreductie, eventueel aangevuld met stati-

nen of fibraten.

• Hypertriglyceridemie is vaak het gevolg van een 

combinatie van aanleg (primair) en andere factoren 

(secundair).

• Behandel hypertriglyceridemie alleen bij een ver-

hoogd risico op vaatziekten, belaste familieanam-

nese of bij excessieve waarden (TG > 10 mmol/l).

• Triglyceridenverlagende medicamenten zijn fibra-

ten en nicotinezuur.

• Denk bij pancreatitis aan hypertriglyceridemie.

Figuur 21.9 Fish-eye disease (troebeling cornea) bij een 

 patiënt met LCAT-deficiëntie en oorspronkelijk bruine ogen.
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denconcentratie werd ‘hyperlipoproteïnemie type IIA’ 

genoemd. Daarbij is de LDL-concentratie hoog, terwijl 

die van chylomicronen en VLDL normaal is. Later bleek 

deze laboratoriumindeling voor de diagnostiek van 

patiënten onbevredigend en werd ze vervangen door 

een nosologische indeling. 

 Patiënten met de homozygote vorm van familiaire 

hypercholesterolemie trokken in die tijd ook de aan-

dacht van twee clinici, Joseph L. Goldstein en Michael 

S. Brown. De twee artsen gingen samenwerken in de 

National Institutes of Health in Bethesda (Maryland), 

waar zij de fibroblasten van hun patiënten met FH 

in kweek brachten. Het bleek dat de fibroblasten van 

patiënten met homozygote FH na toevoeging van LDL 

gewoon doorgingen met het synthetiseren van choles-

terol. Bij fibroblasten van gezonde controlepersonen 

stopte de synthese onmiddellijk. Bij heterozygote 

patiënten lag de onderdrukking precies tussen de 

twee uitersten. Hiermee in overeenstemming was de 

bevinding dat er geen LDL bond aan de buitenkant van 

de cellen, en dat LDL (dus) niet normaal naar binnen 

verhuisde en (dus) niet werd afgebroken. Er moest 

een specifieke LDL-receptor bestaan die streng werd 

gereguleerd om enerzijds de cel te voorzien van de 

bouwstof cholesterol en anderzijds deze te vrijwaren 

voor een teveel aan cholesterol. In macrofagen ont-

brak deze regulering, zodat ze konden ontaarden in 

schuimcellen door stapeling van cholesterolester. 

makkelijk het chylomicronemiesyndroom met melkach-

tig serum, eruptieve xanthomen en een aanval van acute 

pancreatitis. Naast verhoging van plasmalipiden door 

allerlei factoren, kunnen deze door onderliggende ziek-

ten ook verlaagd zijn. Zie tabel 21.4 voor een overzicht van 

effecten van diverse aandoeningen en andere factoren op 

de plasmalipiden. 

Kernpunten

• Naast genetische oorzaken gaan veel ziekten 

gepaard met veranderingen in het lipidenmetabo-

lisme.

• Belangrijkste oorzaak van secundaire verhoging van 

LDL-cholesterol zijn hypothyreoïdie en nefrotisch 

syndroom.

• Overgewicht, diabetes mellitus type 2 en alcohol 

verhogen de plasmatriglyceriden (niet het choles-

terol).

• Diverse medicamenten kunnen de plasmalipiden 

beïnvloeden.

• Secundaire hyperlipidemie dient te worden uit-

gesloten alvorens lipidenverlagende medicatie te 

starten.

• Chylomicronen en VLDL worden op dezelfde manier 

geklaard.

• Hypertriglyceridemie is vaak het gevolg van een 

combinatie van aanleg (primair) en andere factoren 

(secundair).

• Behandel hypertriglyceridemie alleen bij een ver-

hoogd risico en bij excessieve waarden (TG > 10 

mmol/l).

• Triglyceridenverlagend werken verder: fibraten, 

nicotinezuur (visoliecapsules), statinen zijn tweede 

keus, lichaamsbeweging!

  Intermezzo 21.2 

Nobelprijs voor de geneeskunde 1985

J.A. Gevers Leuven 

Begin vorige eeuw viel het de Russische legerarts A. 

Ignatowski op dat de manschappen die onder zijn me-

disch toezicht vielen, opvallend vaak en op jonge leeftijd 

overleden aan een hartaanval. Hij vroeg zich af of dat 

kwam door de voeding, die nogal rijk was aan (adellijk) 

dierlijk eiwit. Hij publiceerde zijn bevindingen in 1909. 

 Niet lang daarna zocht de geleerde Anitschkov de 

oorzaak van de sterfte in de cholesterolrijkdom van 

de soldatenvoeding. Hij voerde zuiver cholesterol aan 

proefkonijnen en vond laesies in de slagaders die sterk 

leken op atherosclerose. Vanaf toen was cholesterol 

een toverwoord.

 Hyperlipoproteïnemieën werden in de jaren zestig 

van de vorige eeuw in typen ingedeeld door Donald 

S. Fredrickson en Robert I. Levy. Serum met een hoog 

cholesterolgehalte maar met een normale triglyceri-

Tabel 21.4  Secundaire oorzaken van afwijkingen 
in plasmalipoproteïnen.

hypercholesterolemie:
 − hypothyreoïdie
 − nefrotisch syndroom
 − obstructief leverlijden
 − anorexia nervosa
 − geneesmiddelen: progestagenen, ciclosporine, thiaziden

hypertriglyceridemie:
 − overgewicht
 − diabetes mellitus
 − chronische nierinsufficiëntie
 − alcohol
 − lipodystrofie
 − glycogeenstapelingsziekte
 − zwangerschap
 − sepsis
 − monoklonale gammopathieën
 − geneesmiddelen: oestrogenen, glucocorticoïden, proteaserem-

mers, isotretinoïne, thiaziden, bètablokkers

laag HDL-cholesterol:
 − ondervoeding
 − overgewicht
 − sigaret roken
 − geneesmiddelen: bètablokkers, anabole steroïden

hypocholesterolemie:
 − malabsorptie
 − ondervoeding
 − hyperthyreoïdie
 − myeloproliferatieve ziekten
 − chronische leverziekten
 − chronische infecties (aids, tbc)
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Casuïstiek 

• Een man met verspreide gele bultjes

• Gestoorde vetstofwisseling bij 3 patiënten met 

diabetes mellitus type 2

21.2  Zeldzame koolhydraatstofwisselings-
stoornissen

21.2.1   Glycogeenstapelingsziekten

De glycogeenstapelingsziekten zijn recessief erfelijk met 

een gezamenlijke prevalentie van 1 : 20.000. Ze worden 

gekenmerkt door stapeling van glycogeen in de weefsels, in 

het bijzonder in de lever en de skeletspieren. De oorzaak is 

een aangeboren defect in of het ontbreken van één van de 

enzymen die nodig zijn voor de afbraak of voor de normale 

opbouw van glycogeen. Men onderscheidt een tiental ver-

schillende typen. De belangrijkste worden hier besproken.

Type I (ziekte van Von Gierke). De prevalentie is 1 : 100.000, 

waarbij glucose-6-fosfatasedeficiëntie (type Ia) in lever, 

nieren en darmmucosa leidt tot stapeling van glycogeen 

in deze organen. De ziekte kenmerkt zich door groeiver-

traging, een specifieke vetverdeling rond het gelaat en de 

romp en hypotrofe spieren. Er is sprake van hepatomega-

lie; in het tweede of derde decennium kunnen leverade-

nomen optreden. Ernstige hypoglykemie kan optreden 

bij vasten, zodra de exogene bronnen van glucose zijn 

uitgeput, omdat zowel de gluconeogenese als glycogeno-

lyse geblokkeerd zijn. Hyperlipidemie, lactaatacidose en 

hyperurikemie zijn andere begeleidende verschijnselen. 

De prognose verbetert door frequente maaltijden en het 

gebruik van rauwe maïzena (voor de darm moeilijk af-

breekbare koolhydraten). Op de kinderleeftijd is vaak een 

nachtelijke glucosedrip via een neussonde nodig. Bij type 

Ib is er een defect in het transport van glucose-6-fosfatase. 

Men ziet frequente bacteriële infecties als gevolg van neu-

tropenie en een verminderde functie van de neutrofielen.

Type II (ziekte van Pompe) berust op een deficiëntie van het 

lysosomale α-glucosidase. De intralysosomale glycogeen-

stapeling tast de hart- en skeletspier aan. De aandoening 

is meestal vroeg letaal, maar mildere varianten (met resi-

duale enzymactiviteit) met alleen aangedane skeletspie-

ren komen op volwassen leeftijd voor. De meeste patiën-

ten hebben een verhoogd plasmacreatinekinase (CK). Als 

therapie kan het ontbrekende enzym worden toegediend.

Type III (limit dextrinose, debranching enzyme deficiency). Door 

de deficiëntie van dit enzym wordt minder glucose vrij-

gemaakt uit glycogeen. De prevalentie is 1 : 12.500. Het 

klinische beeld lijkt op type I (ziekte van Von Gierke), 

maar heeft een milder beloop. Bij volwassenen overheerst 

Dat was in 1973. Tien jaar later kwam de basenvolgorde 

van het DNA van de receptor in beeld. Het gen bleek te 

bestaan uit achttien exonen die grotendeels overeen-

kwamen met vijf domeinen in één eiwitketen van onge-

veer 900 aminozuren. Schematisch kan men de receptor 

afbeelden als een baseballhandschoen: vijf stevige 

vingers en twee duimen. Alleen het LDL bindt, namelijk 

door een specifieke configuratie van geladen aminozu-

ren op het ligand (apoB-100 van LDL) en op de receptor. 

Na een geslaagde vangst gaat het complex naar een 

kuiltje (de zogenoemde coated pit) in de celmembraan 

en verdwijnt het in de cel, richting lysosoom. De pH 

daalt. De receptor wringt zich los van het LDL door con-

formatieverandering en keert terug naar de membraan. 

Daar haalt hij opnieuw een LDL-partikel op. 

 Goldstein en Brown en hun medewerkers hebben 

bij patiënten met FH vele mutaties in de LDL-receptor 

gevonden, en wel in (1) de synthese, (2) het verschij-

nen op de celmembraan, (3) het vangen, en (4) het 

verschijnen, met zijn vangst, in de coated pit. Later 

vond men nog een vijfde klasse: de receptor komt in 

het lysosoom niet los van het LDL-partikel en kan dus 

maar één keer functioneren. 

 Het verhaal werd afgerond met de bevindingen bij 

het Watanabe heritable hyperlipidemic (WHHL)-konijn 

(1980). Dit konijn heeft een extreem hoog serum-LDL-

gehalte zonder daarvoor een bijzonder dieet te hoeven 

gebruiken. Goldstein en Brown stelden bij de homozy-

gote vorm vast dat de LDL-receptor volledig ontbrak. 

Deze konijnen kregen massale atherosclerose. 

 In 1985 ontvingen deze onderzoekers de Nobelprijs 

voor de geneeskunde. Een verslag van hun werk is te 

vinden in Science 1986;232:34-47.

 Tot op de dag van vandaag bleef het verhaal een 

success story. Bleef echter de vraag hoe de cel ‘weet’ 

hoe hoog zijn cholesterolgehalte moet zijn om op tijd 

de aanmaak van LDL-receptoren te kunnen stoppen. 

Ook dat is door Goldstein en Brown en medewerkers 

opgehelderd. Zij vonden in het cytoplasma een cho-

lesterolbindend eiwit dat functioneerde analoog aan 

een thermostaat. Is er géén cholesterol gebonden, 

dan zorgt het thermostaateiwit ervoor dat een tweede 

eiwit door specifieke endoproteasen in stukken 

wordt geknipt. Dit tweede eiwit heet sterol regulatory 

element-binding protein (SREBP). Eén van de stukken 

gaat naar de kern. Daar stimuleert het de synthese van 

LDL-receptoren. Zodra de cel voldoende cholesterol 

heeft, gaat er geen nieuw SREBP-fragment meer naar 

de kern. De activering in de kern dooft vanzelf uit en 

de aanmaak van nieuwe LDL-receptoren stopt. Zo kan 

er in de fibroblast geen cholesterolstapeling ontstaan. 

 De cel van een patiënt met homozygote FH maakt 

geen gebruik van SREBP. Als iemand geen werkende 

LDL-receptor heeft, hoeft die ook niet gereguleerd te 

worden. Deze fibroblast maakt zijn eigen cholesterol 

en stopt daarmee zodra er voldoende is. De regelkring 

verloopt via onderdrukking van het sleutelenzym van 

de cholesterolsynthese: hydroxymethylglutarylco-

enzym-A-reductase. 
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21.3  Stoornissen in de 
aminozuurstofwisseling

Er zijn zeer veel goed gekarakteriseerde, over het alge-

meen (zeer) zeldzame stoornissen in de aminozuurstof-

wisseling bekend. Allerlei meer of minder ernstige soma-

tische afwijkingen kunnen hierbij voorkomen.

21.3.1   Fenylketonurie

Fenylketonurie (PKU) is een autosomaal recessief er-

felijke ziekte die ontstaat door het ontbreken van het 

enzym fenylalaninehydroxylase (PAH), een stap naar het 

aminozuur tyrosine. De incidentie van deze aandoening 

is 1 : 18.000 pasgeborenen. Een milde vorm hiervan is 

hyperfenylalaninemie (HPA). Meer dan vierhonderd 

verschillende mutaties in het PAH-gen zijn bekend. Als 

PKU niet behandeld wordt, treden mentale retardatie 

en neurologische afwijkingen op. Hoeksteen van de 

behandeling is een eiwitbeperkt dieet met een aanvul-

ling van essentiële aminozuren zonder fenylalanine. 

Dieetbehandeling dient in principe levenslang te wor-

den volgehouden. Door de eiwitbeperking kunnen op 

volwassen leeftijd osteoporose en vitaminedeficiënties 

voorkomen.

21.3.2   Tyrosinemie

Tyrosinemie wordt veroorzaakt door een defect van en-

zymen die betrokken zijn bij de afbraak van tyrosine. Er 

bestaan drie typen tyrosinemie. Of en de mate waarin 

klinische symptomen optreden, verschilt per individu. 

In ernstige gevallen kan het de oorzaak zijn van hersen-

beschadiging, levercirrose en functiestoornissen van de 

niertubuli. Eiwitbeperking en eventueel NTBC (2-(2-ni-

tro-4-fluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione) helpen 

de verschijnselen te verminderen.

21.3.3   Cystinurie 

Cystinurie is een recessief erfelijke ziekte, waarbij de te-

rugresorptie van cystine, lysine, arginine en ornithine in 

de niertubulus gestoord is. Deze vier aminozuren hebben 

een overeenkomstig terugresorptiemechanisme. Wanneer 

een van deze aminozuren in overmaat wordt aangeboden, 

wordt de terugresorptie van de andere geblokkeerd. Bij 

homozygoten slaat cystine neer in de urine, waardoor 

nierstenen ontstaan. Bij heterozygote individuen kan de 

cystine-uitscheiding normaal zijn of liggen tussen die van 

‘normalen’ en homozygoten. De diagnose kan worden 

vermoed bij het familiair vóórkomen van nierstenen en 

door het geringe contrast van de stenen op een röntgen-

foto. Het aantonen van een overmaat cystine in de urine 

is voor het eerste onderzoek van belang. In het sediment 

van de ochtendurine kunnen cystinekristallen worden 

gevonden. 

spierzwakte en cardiomyopathie. Frequente koolhydraat-

rijke maaltijden en nachtelijke voeding is een effectieve 

behandeling. 

Type V (ziekte van McArdle) berust op een deficiëntie van 

glycogeenfosforylase in de skeletspier. Klinische ver-

schijnselen zijn verminderde inspanningsintolerantie, 

spierkrampen en spierzwakte bij inspanning, die bij rust 

herstellen. Bij 50% van de patiënten treedt myoglobinu-

rie op. Laboratoriumonderzoek laat verhoogd uraat en 

verhoogde CK-waarden zien. Bij maximale inspanning 

of ischemie loopt het ammoniak op, terwijl lactaat onvol-

doende toeneemt. 

21.2.2   Galactosemie

Galactosemie berust op een aangeboren defect van een 

van de drie enzymen die nodig zijn voor de omzetting van 

galactose in glucose. Er zijn verschillende varianten, die 

in wisselende mate worden gekenmerkt door neonatale 

hepatosplenomegalie, icterus, cataract en hersenbeschadi-

ging. De behandeling berust op eliminatie van galactose 

uit het dieet. Complicaties op volwassen leeftijd zijn oste-

openie en hypergonadotroop hypogonadisme. 

Casuïstiek 

• Galactosemie en galactose-1-fosfaaturidyltrans-

ferasedeficiëntie

21.2.3   Hereditaire fructose-intolerantie 

Bij fructose-intolerantie ontbreekt het enzym fructose-1,6-

bifosfaataldolase, waardoor fructose-1-fosfaat accumuleert. 

Dit leidt tot gastro-intestinale klachten en hypoglykemie, 

het fanconi-syndroom en soms lever- en nierfalen. Kinderen 

met deze ziekte mijden, door aversie tegen voeding die hen 

ziek maakt, sucrose- en fructosebevattende voedingsmid-

delen. De behandeling bestaat uit het weglaten van sucrose 

en fructose uit de voeding; die kunnen vervangen worden 

door glucose en maltose. Omdat deze patiënten weinig fruit 

en groenten tolereren, is vitaminesuppletie essentieel, met 

name vitamine C en foliumzuur. 

Kernpunten

• Glycogeenstapelingsziekten worden veroorzaakt 

door een gendefect van enzymen voor afbraak of 

opbouw van glycogeen. Bij ontregeling treedt hypo-

glykemie en lactaatacidose op.

• Bij de ziekte van Pompe komen op volwassen leeftijd 

milde varianten voor. Enzymtherapie is mogelijk.

• Denk bij spierzwakte bij inspanning aan de ziekte 

van McArdle. 
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Casuïstiek 

• Obstetrische problemen: soms een voorbode van 

naderend onheil uit onverwachte hoek

• Van homocysteïne naar hyperhomocysteïnemie

21.4  Lysosomale ziekten

Afwijkingen in lysosomale enzymen kunnen leiden tot 

stapeling van onder andere sfingolipiden en glycosamino-

glycanen (= mucopolysachariden) in verschillende weef-

sels. Stapeling kan plaatsvinden in allerlei celsystemen, zo-

als bot, solide organen, bindweefsel en vooral het centrale 

zenuwstelsel. De ziekte van Pompe is eerder beschreven. 

21.4.1   Ziekte van Gaucher 

De ziekte van Gaucher ontstaat door een gebrek aan het 

enzym glucocerebrosidase, een β-glucosidase dat glucose 

afsplitst van ceramide. Stapeling van cerebrosiden in ma-

crofagen in het reticulo-endotheliale systeem geeft aanlei-

ding tot typische, zogenoemde ‘gaucher-cellen’. Er bestaat 

een ernstige infantiel-neurologische vorm die letaal is, en 

een volwassen vorm die zich op latere leeftijd kan uiten 

in hepato/splenomegalie en/of bot- en beenmerginvasie. 

Deze laatstgenoemde afwijkingen zijn vooral door mid-

del van MRI te analyseren; röntgenfoto’s zijn veelvuldig 

normaal. Als behandeling kan het ontbrekende enzym 

worden toegediend.

Casuïstiek 

• Een vrouw met buikpijn en hepatosplenomegalie

• De ziekte van Gaucher

21.4.2   Ziekte van Fabry

De ziekte van Fabry wordt veroorzaakt door een X-

gebonden overervende deficiëntie van het enzym 

α-galactosidase-A, waardoor zich trihexosylceramide 

ophoopt. Heterozygote vrouwen kunnen ook sympto-

matisch zijn. De ziekte wordt gekenmerkt door cataract, 

corneadystrofie en angiokeratomen van de huid, een 

combinatie die aan de ziekte moet doen denken. Andere 

symptomen zijn een pijnlijke, soms aanvalsgewijze 

neuropathie, een verminderd zweetvermogen, arteriële 

trombose, nierfunctieverlies en cardiale en cerebrovascu-

laire manifestaties. Op volwassen leeftijd is een hypertrofe 

cardiomyopathie vaak de eerste manifestatie. Bij mannen 

kan de diagnose gesteld worden door middel van en-

zymdiagnostiek, bij heterozygote vrouwen is dit minder 

betrouwbaar en wordt DNA-diagnostiek geadviseerd. 

Recombinant-α-galactosidase-A wordt sinds een aantal 

D-penicillamine en α-mercaptopropionylglycine heb-

ben goede resultaten, maar ze veroorzaken soms ernstige 

bijwerkingen, zoals beenmerg- en nierbeschadiging en 

lupus erythematodes. De behandeling bestaat uit sup-

pletie van vitamine B
6
 (pyridoxine) en urineverdunning 

door veel drinken, waarbij de diurese dag en nacht groter 

blijft dan 2 ml per minuut (3 liter per dag). Toediening 

van alkali (natriumbicarbonaat) kan daarbij ondersteu-

nend werken. Het instandhouden van een grote diurese ’s 

nachts kan een ernstige belasting voor de patiënt zijn.

Casuïstiek 

• SLC3A1, SLC7A9 en cystinurie

21.3.4   Klassieke homocystinurie en 

hyperhomocysteïnemie

Homocysteïne is een intermediair aminozuur dat ge-

vormd wordt uit methionine. Zeer hoge plasmahomocys-

teïnespiegels komen alleen voor bij de zeldzame klassieke 

homocystinurie die het gevolg is van een defect in cysta-

thionine-bèta-synthase (CBS). Bij homozygotie is dit een 

ernstige aandoening die gepaard gaat met ooglensluxatie, 

mentale retardatie en convulsies, vooral bij jonge kinde-

ren. Op iets oudere leeftijd staan trombo-embolische ver-

schijnselen op de voorgrond. Vaak worden osteoporose en 

lichamelijke kenmerken gevonden die aan het syndroom 

van Marfan doen denken. Behandeling bestaat uit vita-

mine B
6
 (pyridoxine), foliumzuur en eventueel betaïne.

 Een matige verhoging van de plasmahomocysteïne-

spiegel is een risicofactor voor atherosclerose en veneuze 

trombose. Verhoging van de homocysteïnespiegel kan 

ontstaan door genetische factoren, bij een vitaminetekort 

(foliumzuur, B
6
 of B

12
), chronische ziekten (nierinsuffi-

ciëntie) en roken. Grote placebogecontroleerde interven-

tiestudies naar het effect van homocysteïneverlagende 

therapie lieten geen reductie zien van cardiovasculaire en 

trombo-embolische gebeurtenissen.

Kernpunten

• Eiwitbeperking is de hoeksteen van de behandeling 

van fenylketonurie en dient in principe levenslang 

te worden volgehouden. Op volwassen leeftijd kun-

nen hierdoor osteoporose en vitaminedeficiënties 

optreden. 

• Denk bij familiair vóórkomen van nierstenen ook 

aan cystinurie. 

• Hyperhomocysteïnemie is een risicofactor voor 

atherosclerose en trombose. Behandeling met vita-

minesuppletie geeft echter geen reductie van cardio-

vasculaire en trombo-embolische complicaties.
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21.5  Porfyrie

De groep van de porfyrieën is een moeilijk te overzien ge-

bied van de geneeskunde. De diagnose kan worden over-

wogen bij lichtgevoelige huidafwijkingen, recidiverende 

buikpijn, afwijkende levertests en neurologische en psy-

chiatrische stoornissen. De uitscheiding van porfyrinen in 

de urine is verhoogd. Fout-positieve bevindingen komen 

voor bij lood- en andere vergiftigingen. 

 De porfyrinesynthese omvat acht enzymatische stap-

pen, leidend tot haem (hematine) als eindproduct. Be-

halve het eerste enzym kan disfunctie van elk van deze 

enzymen leiden tot porfyrie. De meeste defecten zijn zeer 

zeldzaam. Voor de praktijk worden hier twee vormen 

genoemd: intermitterende acute porfyrie en porphyria 

cutanea tarda. 

Casuïstiek 

• 5-jarig meisje met zonneallergie?

21.5.1   Intermitterende acute porfyrie

Intermitterende acute porfyrie (IAP) is autosomaal do-

minant erfelijk door een defect in het porfobilinogeen 

(PBG)-deaminase (zie figuur 21.10). De symptomen 

beginnen gewoonlijk pas na het dertigste jaar, met 

aanvallen waarbij koliekachtige pijnen, misselijkheid, 

braken, obstipatie, koorts, tachycardie en bloeddrukver-

hoging kunnen voorkomen. Daarnaast kunnen diverse 

neurologische en psychiatrische afwijkingen aanwezig 

zijn. De aanvallen kunnen worden opgewekt door me-

dicamenten, vooral door barbituraten. De kans op een 

aanval is verhoogd tijdens menstruatie. Fotosensitiviteit 

ontbreekt. Tijdens een aanval kleurt de urine bruin als 

deze blijft staan. Men laat porfobilinogeen in de urine 

bepalen bij het vermoeden van de ziekte. Het merendeel 

van de dragers van dit defect heeft geen symptomen. 

De prevalentie van dragers is ten hoogste 1 : 10.000; met 

klachten 2 : 100.000, in psychiatrische instellingen ech-

ter 2 : 1000. 

 De preventie en de behandeling bestaan uit koolhy-

draatrijke voeding en het vermijden van alcohol en me-

dicamenten die een aanval kunnen veroorzaken. Bij een 

aanval wordt een glucose-infuus aanbevolen of wordt 

hematine (hemine) intraveneus gegeven. 

21.5.2   Porphyria cutanea tarda

Porphyria cutanea tarda (PCT), ook wel porphyria cu-

taneohepatica genoemd, komt onder de porfyrieën het 

meest frequent voor. De prevalentie is niet precies bekend. 

De aandoening is autosomaal dominant erfelijk door 

een defect in het uroporfyrinogeendecarboxylase (figuur 

21.10), waardoor uroporfyrine in de urine verschijnt. De 

jaren met succes toegepast bij de behandeling van deze 

ziekte.

Casuïstiek 

• Ziekte van Fabry: gegevens van 4 families

21.4.3   Ziekte van Niemann-Pick 

De ziekte van Niemann-Pick wordt veroorzaakt door 

stapeling van sfingomyeline in diverse weefsels en gaat 

gepaard met hepatosplenomegalie en aandoeningen van 

hersenen, beenmerg en longen. De ziekte is ernstig en 

meestal op jonge leeftijd fataal. Men onderscheidt een 

aantal groepen van ziekten, met chronische vormen die 

zich pas op volwassen leeftijd manifesteren. Hepatome-

galie en schuimcellen in het beenmerg staan op de voor-

grond. Soms zijn de hersenen aangedaan.

21.4.4   Cystinosis

Cystinosis is een multisysteemziekte die wordt veroor-

zaakt door stapeling van cystine in lysosomen. De aandoe-

ning is niet verwant met cystinurie. Door afzetting van 

cystine in de niertubuli ontstaat op jonge leeftijd een func-

tiestoornis, waardoor de terugresorptie van bepaalde ami-

nozuren wordt gestoord. Deze tubulusstoornis, die ook bij 

andere hereditaire en verworven ziekten kan voorkomen, 

wordt het syndroom van Fanconi genoemd. Progressie 

van ziekte leidt tot terminale nierinsufficiëntie, waarvoor 

de meeste patiënten uiteindelijk een niertransplantatie 

krijgen. Andere orgaansystemen die aangedaan zijn door 

de ziekte, zijn schildklier, lever, milt, pancreas, spieren, 

geslachtsorganen, het centrale zenuwstelsel en de ogen. 

Oogproblemen worden gekenmerkt door neerslag van 

cystinekristallen in de cornea en conjunctiva. Behandeling 

bestaat uit cysteamine, wat reageert met het geaccumu-

leerde cystine tot cysteïne, dat snel het lysosoom verlaat. 

Kernpunten

• Denk bij cataract, corneadystrofie, angiokeratomen 

en hypertrofe cardiomyopathie aan de ziekte van 

Fabry.

• Van de ziekte van Gaucher bestaat een letale infan-

tiele vorm en een volwassen vorm gekenmerkt door 

splenomegalie en lytische bothaarden. 

• Voor de ziekten van Fabry en Gaucher is enzymthe-

rapie mogelijk.

Casuïstiek 

• Van gen naar ziekte; cystinose
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diabetes mellitus. De preventie en de behandeling houden 

in het vermijden van sulfonamiden, barbituraten, gechlo-

reerde koolwaterstoffen, gechloreerde fenolen, dioxine, 

alcohol, oestrogenen en overmatige blootstelling aan 

zonlicht. Flebotomieën induceren een remissie door ver-

laging van de porfyrine- en ferritinespiegels. Chloroquine 

is een effectief alternatief.

afwijking manifesteert zich op (laat)volwassen leeftijd 

met een milde tot ernstige fotosensitiviteit met blaarvor-

ming en ulcera en leverenzymstoornissen. Koliekachtige 

buikpijnen komen voor, maar neurologische afwijkingen 

passen niet in dit beeld. De ziekte kan gepaard gaan met 

hereditaire hemochromatose, waardoor ijzerstapeling in 

de lever en pancreas optreedt, die kan leiden tot cirrose en 
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beschouwd als lijder aan hypopituïtarisme, secundaire 

amenorroe of maag-darmafwijkingen. Bij biochemisch 

onderzoek kan men endocriene functiestoornissen vin-

den, zoals een verminderde LH- en FSH-secretie, waarbij 

de ritmiciteit ontbreekt en de reactie op LHRH onvol-

doende is, een beeld dat ook vóór de puberteit wordt ge-

zien. Bovendien bestaat soms een overmatige secretie van 

ACTH wanneer de productie hiervan wordt gestimuleerd. 

Het cortisolgehalte en de T
3
 zijn verlaagd. De afwijkingen 

duiden echter niet op endocriene afwijkingen, maar zijn 

secundair aan de psychische stoornis.

Boulimia
Boulimia is vergelijkbaar met anorexia nervosa. Deze 

ziekte wordt gekenmerkt door (periodes van) vraatzucht, 

soms voor zeer specifieke voedingsmiddelen. Aansluitend 

hieraan wordt het eten weer uitgebraakt. De patiënten 

zijn vaak door eten geobsedeerd. Zij zijn soms mager, 

maar kunnen ook dik zijn. 

Therapie
De behandeling van deze afwijkingen is moeilijk, vooral 

van ernstige gevallen. Kunstmatige voeding onder zorg-

vuldige en duidelijke begeleiding in een ziekenhuis is 

soms niet te vermijden. Dieetadviezen zijn over het alge-

meen zinloos. De begeleiding moet zich richten op on-

dersteuning bij het overwinnen van de oorzakelijke pro-

blematiek. Vaak zal hiervoor, vooral in ernstige gevallen, 

de hulp van een psychiater moeten worden ingeroepen, 

maar in veel gevallen kan de patiënt worden geholpen 

door een belangstellend arts, psycholoog of maatschap-

pelijk werker, die voldoende kennis van en inzicht in het 

ziektebeeld heeft. 

Kernpunten

• Bij anorexia nervosa en ook bij boulimia is de per-

ceptie van het eigen lichaam gestoord.

• Bij anorexia nervosa kan zich een ernstige hypoka-

liëmie voordoen. 

21.7  Vetzucht

De definitie van overgewicht is gebaseerd op de body mass 

index (BMI: gewicht/(lengte in m)2, ook wel queteletindex 

genoemd). Het afkappunt is bij internationale consensus 

gekozen bij een BMI > 24 kg/m2 bij vrouwen en een BMI > 25 

kg/m2 bij mannen. De WHO definieert > 30 kg/m2 als obesi-

tas (vetzucht, adipositas). Bijvoorbeeld een man van 1,80 m 

zou bij een BMI van 30 kg/m2 een gewicht hebben van 97 kg. 

 De BMI is geen volledige diagnose, in zoverre dat deze 

niet de vetdistributie binnen het lichaam in overweging 

neemt, en de relatieve vet-, spier- en botbijdragen aan het 

totale lichaamsgewicht negeert. Een krachtige atleet kan 

Kernpunten

• De belangrijkste stoornissen in de porfyrinesyn-

these zijn intermitterende acute porfyrie (IAP) en 

porphyria cutanea tarda (PCT).

• Overweeg IAP bij onbegrepen buikpijnaanvallen of 

neuropsychiatrische beelden.

• Overweeg PCT bij fotosensitiviteit met blaarvor-

ming en leverenzymstoornissen.

• PCT komt vaak voor in combinatie met dragerschap 

van een hemochromatose-gen. 

Casuïstiek 

• Een man met regelmatige bloedtransfusie en 

 blaren aan de vingers

21.6  Anorexia nervosa en boulimia

Anorexia nervosa 
Anorexia nervosa is een ziekte die veel vaker voorkomt 

bij (vooral jonge) vrouwen dan bij mannen. De pre-

valentie van het ziektebeeld is 5 : 1000 en lijkt toe te 

nemen, waarbij ook een rol kan spelen dat de diagnose 

sneller wordt gesteld. Als men minder ernstige gevallen 

uitsluit, overlijdt 5% van de patiënten aan deze ziekte. 

In het algemeen hebben zowel de patiënten met ano-

rexia nervosa als die met boulimia een gestoord beeld 

van hun eigen lichaam.

Symptomatologie
De ziekte begint tussen het twaalfde en vijfentwintigste 

jaar met vermagering door onvoldoende voedselop-

name. Gewoonlijk ontstaat hierbij amenorroe. De ame-

norroe kan echter ook een van de eerste verschijnselen 

zijn. De vermagering kan zeer uitgesproken zijn: een 

ondergewicht van 50% met een totaal gewicht van 30 

kg bij een lengte van 1,70 m of meer is niet zeldzaam. 

De handen en voeten zijn cyanotisch en koud. Op 

onderarmen en rug groeit lanugohaar. De secundaire 

geslachtskenmerken zijn aanwezig. De mammae bevat-

ten normaal klierweefsel, het oksel- en pubishaar valt 

niet uit. De patiënten zijn ondanks het geëmacieerde 

uiterlijk lichamelijk en geestelijk zeer actief, hoewel de 

slechte lichamelijke toestand het prestatievermogen 

sterk kan beperken. Vaak wekken zij braken op om het 

weinige voedsel dat wordt gegeten weer kwijt te raken. 

Misbruik van laxantia of diuretica, met als gevolg hypo-

kaliëmie, komt frequent voor.

Diagnose
Lichamelijke ziekten die tot cachexie leiden moeten wor-

den uitgesloten. De patiënt wordt ten onrechte soms eerst 
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21.7.3   Oorzaak van vetzucht

Bij het ontstaan van overgewicht spelen genetische, meta-

bole, psychologische en omgevingsfactoren een rol. Ge-

netische factoren dragen voor ongeveer de helft bij aan de 

ontwikkeling van overgewicht en aan de vetverdeling. 

 De eetlust wordt ten dele gereguleerd vanuit het 

centrale zenuwstelsel, in het bijzonder vanuit de hypo-

thalamus. Wetenschappelijk onderzoek op dit terrein 

maakt een sterke ontwikkeling door, maar de klinische 

relevantie voor deze nog moeilijk behandelbare aan-

doening is nog ver te zoeken. Bijvoorbeeld leptine, een 

hormoon dat wordt geproduceerd door vetweefsel, 

remt via het centrale zenuwstelsel de eetlust. Muizen 

die geen leptine aanmaken of waarbij de receptor voor 

leptine ontbreekt, worden zeer dik. Op een enkele 

uitzondering na zijn bij dikke mensen echter geen 

veranderingen in het leptine-gen of in het leptinere-

ceptor-gen gevonden en behandeling met leptine heeft 

praktisch geen effect. Andere zeer zeldzame monogene-

tische oorzaken voor vetzucht zijn mutaties in het gen 

voor prohormoonconvertase I, pro-opiomelanocortine 

(POMC) en MC-4-R (melanocortine 4-receptor). Ook het 

autonome zenuwstelsel beïnvloedt de energiehuishou-

ding, en wel via de sympathicus (energiemobiliserend) 

en de nervus vagus (energiestapelend).

21.7.4   Vetverdeling: centraal versus perifeer

Bij centrale adipositas (zie tabel 21.6 voor synoniemen) 

vindt men een verhoogde waist-hip-ratio (bij mannen 

> 0,90; bij vrouwen > 0,80) en een grote tailleomvang (bij 

mannen > 102 cm en bij vrouwen > 88 cm).

 Bij lichamelijk onderzoek is de buik bolrond. De navel 

is ondiep: een teken van relatief weinig subcutaan vet. De 

vetmassa bevindt zich vooral intraperitoneaal, rond de 

darm. Mobilisatie van vet betekent een hoge concentratie 

van vrije vetzuren in het poortaderbloed en in de lever. 

Dat zet de gluconeogenese aan en in aanwezigheid van 

insuline worden de vetzuren veresterd tot triglyceride. 

Dat op zijn beurt leidt tot enige steatose en vorming van 

VLDL. In de circulatie nemen de VLDL-deeltjes gemak-

kelijk cholesterolester op uit HDL, zodat de HDL-con-

door zijn BMI als te zwaar worden gerangschikt (toe te 

schrijven aan een zwaar spierstelsel), terwijl ten onrechte 

een ‘normale’ BMI kan worden gediagnosticeerd in het 

geval van een bejaarde persoon met zeer lage vetvrije 

massa. Een BMI-score alleen is ontoereikend als diagnose, 

omdat de BMI niet in staat is om vet van vetvrije massa te 

onderscheiden en ook geen rekening houdt met gevaarlijk 

buikvet. Een meetlint om de buikomtrek te meten geeft 

in dergelijke gevallen een betere indicatie.

 Overgewicht leidt tot een afname van de levensver-

wachting en een toename van de morbiditeit.

 Het menselijk lichaam heeft als belangrijkste stapelplaats 

voor niet-gebruikte energie het vetweefsel (tabel 21.5). 

Casuïstiek 

• Leptine en adipositas

21.7.1   Vet als ideale brandstofreserve

De twee belangrijkste energiebronnen van het lichaam 

zijn vetzuren en glucose. Opslag van deze stoffen in een 

geconcentreerde vorm is echter alleen mogelijk in een 

chemisch gebonden vorm; vetzuren zouden anders scha-

delijk zijn door hun sterk emulgerende werking, en glu-

cose is osmotisch actief. De opslag van vetzuren gebeurt in 

een aan glycerol gebonden vorm (olie = vet = triglyceride 

= triacylglycerol); glucose wordt bewaard in gepolymeri-

seerde vorm. 

 Triglyceriden hebben een energetische waarde van 

9 kcal (37 kJ)/g. Vet bindt geen water en is dus osmotisch 

niet actief; ideaal voor opslag. Glucose in gepolymeriseer-

de vorm, glycogeen, heeft eveneens een lage osmolariteit, 

maar het bevat per gram 4 g water zodat de opslagcapaci-

teit beperkt is. Eén gram droog glycogeen verschaft 4 kcal 

(17 kJ), maar in het lichaam is dat door het aanhangende 

water slechts 0,8 kcal (3,5 kJ). 

21.7.2   Prevalentie van vetzucht

Tussen het twintigste en zeventigste levensjaar neemt het 

lichaamsgewicht toe; het percentage van de Nederlandse 

bevolking met obesitas (BMI > 30 kg/m2) is bij volwassenen 

10%. Van de 20- tot 70-jarigen heeft van de vrouwen 30% 

overgewicht en van de mannen 45% (BMI: 25 tot 30 kg/m2). 

Morbide obesitas (> 35 kg/m2) komt naar schatting bij 1% 

van de bevolking voor. Slechts bij uitzondering is de BMI 

verhoogd door een grote spiermassa. Ouderen zijn meestal 

van mening dat zij niet meer eten dan vroeger. Dat is niet 

verwonderlijk. Wie in tien jaar tijd 20 kg overgewicht 

opbouwt, heeft gemiddeld een extra energie-inname van 

ongeveer 60 kcal (252 kJ) per dag. Dat is ongeveer 3% van 

de dagelijkse inname en dat valt niet op. Nog afgezien 

daarvan neemt de energiebehoefte af met de leeftijd, ter-

wijl de eetgewoonte daarmee geen gelijke tred houdt. 

Tabel 21.5  Energiereserve van een 70-jarige man 
(kcal).*

orgaan glucose en glycogeen triglyceride

lever 400 450

skeletspier 1.200 450

vetweefsel 80 135.000**

hersenen 80 0

* 1 gram glucose = 4 kcal; 1 gram vet = 9 kcal. 
** Komt overeen met 15 kg vet en 17,5 kg vetweefsel. 
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21.7.6   Therapie

De patiënt die een vermageringsdieet volgt, moet we-

ten dat hij of zij de eerste dagen vocht verliest (1 à 3 kg). 

Daarna komt een kilo gewichtsverlies overeen met een 

energietekort van 7700 kcal (32.340 kJ). Bij een beperking 

met ruim 500 kcal per dag zal een vermageringsdieet in 

de regel een pond per week gewichtsvermindering op-

leveren. Bij een overgewicht van 30 kg zal men dus meer 

dan een jaar onafgebroken streng op dieet moeten. Het 

resultaat is meestal teleurstellend, maar men moet de 

patiënt een kans geven. 

 Zodra de metabole afwijkingen zijn verdwenen – en dat 

kan al na enkele kilo’s – is verdere vermagering medisch 

niet altijd meer aangewezen en alleen nog cosmetisch en 

mechanisch van belang. Extreme hongerkuren kunnen 

leiden tot ventriculaire aritmie, melkzuuracidose, lever- 

en nierinsufficiëntie. Lichaamsbeweging is zeker effectief; 

rustig wandelen kost ongeveer 300 kcal/uur (1250 kJ).

 Medicijnen zijn schaars; fenfluramine wordt niet meer 

voorgeschreven. Orlistat, een remmer van de lipasen in 

de tractus digestivus, leidt tot aanwezigheid van vet in 

de ontlasting. Dat is weliswaar het gewenste resultaat, 

maar het veroorzaakt vaak lekkage van olie uit het rec-

tum, vooral in het eerste jaar. Een vetarm dieet gaat deze 

bijwerking tegen, maar minder dan 30 energie% vet in de 

voeding doet het effect van orlistat teniet. Gewichtsre-

ducties van 10% zijn haalbaar, zelden meer. Sibutramine 

remt de heropname van noradrenaline en serotonine. 

Gewichtsverlies wordt veroorzaakt door een verhoging 

van het verzadigingsgevoel, wat leidt tot een verminderde 

voedselinname. Het middel rimonabant, een selectieve 

cannabinoïde 1-receptorantagonist, is in 2008 van de 

markt gehaald vanwege geringe werkzaamheid en hoog 

risico op bijwerkingen (vooral depressieve klachten).

 Vooral voor patiënten met morbide adipositas (BMI ≥ 35 

kg/m2 en comorbiditeit of BMI ≥ 40 kg/m2) geldt dat voorkó-

men of behandelen van gezondheidsproblemen als gevolg 

van het overgewicht alleen mogelijk is door een aanzienlijk 

en blijvend gewichtsverlies. Bariatrische chirurgie zoals 

maagverkleining met een aanpasbare maagband is een effec-

tieve en veilige behandeling, evenals de steeds vaker toege-

paste maagomleiding en de biliopancreatische diversie. 

Kernpunten

• Bij een extra energie-inname van 60 kcal per dag 

(252 kJ) wordt men in tien jaar 20 kg zwaarder.

• Genetische factoren dragen ongeveer voor de helft 

bij aan overgewicht.

• Centrale adipositas (‘appeltype’) is geassocieerd 

met een verhoogde atherogenese. 

• Chirurgische therapie is bij morbide adipositas de 

enige behandeling die op lange termijn een aan-

zienlijk en blijvend gewichtsverlies tot stand kan 

brengen.

centratie daalt. Bij insulineresistentie laat het vetweefsel 

extra vetzuren los en krijgt de lever nog meer vetzuren 

te verwerken. Zo ontstaat hypertriglyceridemie, een lage 

HDL-concentratie, een verhoogde bloedglucose en ten 

dele de insulineresistentie. Als hierbij nog een verhoogde 

bloeddruk wordt gevonden, is het zogeheten metabool 

syndroom (syndroom X) compleet. Het grote verschil in 

risico tussen de twee vormen van vetzucht past hierbij. 

Door vermagering verdwijnen de afwijkingen soms vol-

ledig. 

21.7.5   Complicaties en risico’s van vetzucht

Overgewicht en in het bijzonder ernstig overgewicht 

hangen samen met tal van chronische aandoeningen zoals 

diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, aandoenin-

gen van de galblaas, aandoeningen van het bewegingsstel-

sel, aandoeningen van de ademhalingsorganen (vermin-

derde longfunctie, slaapapnoe), menstruatiestoornissen 

en onvruchtbaarheid bij vrouwen. 

 Enerzijds kan de mechanische overbelasting van de 

gewrichten artrose bevorderen. Anderzijds zijn de bot-

ten van dikke vrouwen na de menopauze sterker dan van 

slanke controlepersonen, door de mechanische belasting 

zelf en mogelijk ook door een verhoogde omzetting 

van bijnierandrogenen in oestrogenen (oestron) in het 

vetweefsel. De galvloeistof is bij personen met vetzucht 

meer verzadigd met cholesterol dan bij slanke controle-

personen; galstenen komen frequenter voor. Bij extreme 

adipositas groeien vetcellen ook in andere weefsels (bij-

voorbeeld het hart) en kunnen de functie aldaar storen. 

De abdominale vetmassa kan een mechanische beperking 

van de ventilatie en zelfs apnoeaanvallen veroorzaken: het 

pickwick-syndroom.

Tabel 21.6  Aanduidingen voor en de gevolgen van 
de vetverdeling over het lichaam.

centraal perifeer

abdominaal gluteofemoraal

‘appeltype’ ‘peertype’

androïd gynaecoïd

visceraal ‘rijbroek’ 

portaal

peritoneaal subcutaan

waist-hip-ratio hoog waist-hip-ratio normaal

navel ondiep navel diep

glucose hoog glucose normaal

insuline hoog insuline normaal

risico van atherosclerose hoog risico van atherosclerose normaal
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bewegingsapparaat bestaat voor het grootste deel uit 

bindweefsel, waarvan de drie belangrijkste elementen 

cellen, bindweefselmatrix en water zijn. Het lichaam 

kent vele soorten bindweefsel, samenhangend met de 

functionele eisen waaraan de verschillende soorten bind-

weefsel moeten voldoen. Zo wordt bot gekenmerkt door 

een gemineraliseerde matrix, waardoor het de vereiste 

steunfunctie kan vervullen. Spiercellen bevatten gespeci-

aliseerde contractiele elementen die beweging mogelijk 

maken. Kraakbeen heeft veel eigenschappen met botweef-

sel gemeen; kraakbeen kent echter geen calcificatie van 

de matrix. Histologisch lijkt kraakbeen een geleidelijke 

Inleiding

Reuma wordt gebruikt als een verzamelnaam voor pijnlij-

ke aandoeningen van spieren en gewrichten die niet door 

een ongeval zijn veroorzaakt. De klachten en verschijnse-

len van reumatische ziekten beperken zich vaak niet tot 

het bewegingsapparaat. Het spectrum van reumatische 

ziekten strekt zich uit van geringe lokale afwijkingen van 

het bewegingsapparaat tot complexe systeemziekten.

 Reumatische aandoeningen komen zeer frequent voor 

(ongeveer 3 miljoen Nederlanders hebben een reumati-

sche aandoening). Wanneer mensen wordt gevraagd of zij 

ooit reumatische klachten hebben gehad, antwoordt 20% 

bevestigend op twintigjarige leeftijd en 60% op zestigja-

rige leeftijd. Het aantal verschillende reumatische aan-

doeningen is groot en varieert van onschuldige maar vaak 

hinderlijke klachten tot ernstige invaliderende en soms 

levensbedreigende aandoeningen. De prevalentie van reu-

matoïde artritis, het prototype van door auto-immuniteit 

veroorzaakte reumatische ziekten, bedraagt 1-1,5%.

 Samenhangend met de in de tijd veranderende inzich-

ten in etiologie en pathogenese van reumatische ziekten, 

is ook de classificatie van reumatische ziekten aan ver-

andering onderhevig. In tabel 22.1 is de indeling in cate-

gorieën opgenomen zoals voorgesteld door de American 

College of Rheumatology (ACR).

Kernpunten

• Reumatische aandoeningen zijn niet door trauma 

veroorzaakte klachten van het bewegingsapparaat.

• Het spectrum van reumatische aandoeningen om-

vat degeneratieve en aan overbelasting gerelateer-

de aandoeningen alsmede auto-immuunziekten.

22.1  Structuur en functie van het houdings- 
en bewegingsapparaat

Pijn in en functiebeperking van het houdings- en bewe-

gingsapparaat zijn de belangrijkste klachten en verschijn-

selen van reumatische aandoeningen. Het houdings- en 

Reumatische ziekten
M.A.F.J. van de Laar, H.E. Vonkeman en P.P. Tak

Tabel 22.1  Indeling van reumatische ziekten in 
categorieën naar de American College 
of Rheumatology (ACR).

systemische auto-
immuunziekten

onder andere reumatoïde artritis (RA), de 
meest frequent voorkomende vorm van 
chronische polyartritis en enkele zeldzamere 
ziekten, zoals SLE, sclerodermie, polymyositis, 
vasculitis en het syndroom van Sjögren

spondylartritiden spondylitis ankylopoetica (ziekte van 
 Bechterew), reactieve artritis, arthritis 
 psoriatica en artritis geassocieerd met chroni-
sche darmziekten

artrose: afbraak en 
beschadiging van 
kraakbeen

zowel de primaire als de secundaire vorm

reumatische 
 syndromen 
 geassocieerd met 
infecties

te verdelen in aandoeningen die direct of 
indirect door infecties worden veroorzaakt

reumatische 
 aandoeningen 
geassocieerd 
met metabole en 
 endocriene ziekten

bekende voorbeelden zijn jicht en pseudojicht, 
maar ook hemochromatose, hyperparathy-
reoïdie

neoplasmata bijv. bindweefseltumoren en metastasen

neuromusculaire 
aandoeningen

onder andere neurologische compressiesyn-
dromen (bijv. het carpaletunnelsyndroom) en 
reflexdystrofie

botaandoeningen bijv. osteoporose

wekedelenreuma hiertoe behoort een groot aantal slecht ge-
classificeerde locomotorische pijnsyndromen

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_22, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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het synoviale bindweefsel, kraakbeen en uiteindelijk het 

bot (figuur 22.1). Bij jicht – een metabole ziekte – slaan 

uraatkristallen vooral neer in articulaire en periarticulaire 

weefsels en kunnen daar aanleiding geven tot acute ont-

steking.

 

Bindweefsel kan ook een directe oorzaak van enkele 

reumatische aandoeningen zijn. Bij sommige zeldzame 

aangeboren ziekten worden structureel afwijkende bind-

weefselcomponenten gevormd, die uiteindelijk leiden 

tot klinische symptomen. Voorbeelden hiervan zijn het 

syndroom van Ehlers-Danlos en het syndroom van Mar-

fan. Het syndroom van Marfan (zie ook paragraaf 7.9) is 

een erfelijke bindweefselziekte, klinisch gekarakteriseerd 

door afwijkingen aan ogen, bewegingsapparaat en cardio-

vasculair systeem. De autosomaal dominant overervende 

aandoening is het gevolg van mutaties in het gen code-

rend voor fibrilline-1, een eiwit dat deel uitmaakt van de 

extracellulaire bindweefselmatrix. 

 Het klinische beeld is variabel, met onder meer de 

volgende karakteristieken: lange (vaak magere) habitus, 

lange dunne vingers (arachnodactylie), hypermobiliteit, 

subluxatie van de ooglens, myopie, verwijding van de 

aorta ascendens (met kans op ruptuur), aortaklepinsuf-

ficiëntie en mitralisklepprolaps of -insufficiëntie. Bij het 

stellen van de diagnose zijn het klinische beeld en de 

familieanamnese belangrijk. Voor een beter begrip van 

klachten en afwijkingen van het bewegingsapparaat is het 

belangrijk te beseffen dat de onderdelen van het bewe-

gingsapparaat onderling sterk gerelateerd zijn. Zo moet 

een arm of been worden opgevat als een geïntegreerde 

overgang van het gecalcificeerde bot naar het vloeibare sy-

noviale vocht. Gewrichten kunnen worden beschouwd als 

structurele en functionele eenheden die uit verschillende 

typen bindweefsel bestaan. Ze vormen samen met de 

periarticulaire weefsels de stabiele verbindingen tussen 

botten, die beweging mogelijk maken. Voor de functies is 

innervatie en bewegingssturing van het grootste belang. 

In het verleden is vaak gedacht dat bij een volwassen in-

dividu bindweefsels nogal inert zijn, maar het tegendeel 

is waar. Veel bindweefsels hebben een grote regeneratieve 

capaciteit, hetgeen duidelijk wordt bij allerlei vormen 

van weefselbeschadiging. Ook onder normale omstandig-

heden is er sprake van continue aanmaak en afbraak van 

bindweefselmatrix.

Kernpunten

• Het houdings- en bewegingapparaat bestaat vooral 

uit bindweefsel.

• Bindweefsel bestaat uit cellen en intercellulaire 

matrix.

• Vaak zijn bindweefsels in hoge mate gespeciali-

seerd, bepalend voor de specifieke eigenschappen.

22.1.1   Bindweefsels en reumatische ziekten

Bindweefsels zijn op verschillende manieren betrok-

ken bij de pathogenese van reumatische ziekten. Bij 

reumatoïde artritis is sprake van een gegeneraliseerde 

ontstekingsziekte die vooral, maar zeker niet uitsluitend, 

gelokaliseerd is in het gewrichtsslijmvlies (synovium). De 

ontsteking in het synovium, ook wel pannus genoemd, 

leidt vervolgens tot beschadigingen, onder andere van 

normaal gewricht

gewrichtskapsel

spier

kraakbeen pees

synoviaal weefsel

synoviaal vocht

bot

bot

gewrichtsaantasting bij
reumatoïde artritis

kraakbeenverlies

erosies

ontstoken synoviaal weefsel

gezwollen gewrichtskapsel

botverlies

Figuur 22.1 Schematische weergave van een normaal gewricht (a) en van een gewricht van een patiënt met reumatoïde artritis (b). 

Er is sprake van synoviale ontsteking (synovitis) met vorming van pannus. Dit ontstekingsweefsel kan lokaal agressief zijn en onder-

liggend weefsel (kraakbeen, bot, periarticulaire structuren) beschadigen.

A B
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de gewrichten hangt af van de eisen die aan het gewricht 

worden gesteld. Als er slechts weinig of geen beweging 

noodzakelijk is, zijn de samenstellende botten verbonden 

door fibreus weefsel of kraakbeen, terwijl bij een vereiste 

ruime bewegingsmogelijkheid een gewrichtsholte nood-

zakelijk is. Men onderscheidt drie categorieën gewrich-

ten. Fibreuze gewrichten (synartrosen) zijn gewrichten 

waarbij de benige uiteinden bij elkaar worden gehouden 

door fibreus weefsel. Voorbeelden zijn schedelnaden 

en het tibiofibulaire gewricht. Kraakbenige gewrichten 

(amfiartrosen) zijn gewrichten waarbij kraakbeen en li-

gamenten de voornaamste verbinding vormen; er is geen 

gewrichtsspleet. Voorbeelden zijn het manubriosternale 

gewricht, de symphysis pubica en de tussenwervelschijf. 

De meest beweeglijke gewrichten zijn de zogenoemde sy-

noviale gewrichten (diartrosen), die worden gekenmerkt 

door een gewrichtsholte, waardoor de samenstellende 

botten ruim ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. 

Voor de pathologie bij spondylartritis en reumatoïde 

artritis zijn respectievelijk de kraakbenige en synoviale 

gewrichten het belangrijkst.

 Synoviale gewrichten zijn omgeven door een kapsel dat 

in dikte varieert per gewricht en tussen gewrichten onder-

ling. Waar de bewegingsmogelijkheid beperkt moet zijn, 

is het kapsel versterkt en verdikt tot ligament. Waar nodig 

worden gewrichten verder verstevigd door pezen van aan-

grenzende spieren, die het gewricht in beweging brengen. 

Kapsel, ligamenten en pezen bestaan voornamelijk uit 

type 1-collageenvezels met een vezelbeloop in de as van de 

trekkracht. Opvallend is dat de innervatie vooral in deze 

weefsels is gelokaliseerd, in het bijzonder op de plaats waar 

pezen en ligamenten aan het bot hechten (ook wel de en-

thesis genoemd). De botten zijn bedekt met een laag hya-

lien kraakbeen. Het kapsel dat de benige uiteinden bijeen-

houdt, wordt aan de binnenzijde bekleed door synoviaal 

weefsel dat rijk gevasculariseerd is. In sommige gewrichten 

is ter completering van de congruentie van de gewrichts-

vlakken fibreus kraakbeen aanwezig (bijvoorbeeld de me-

nisci in de knie). De gewrichtsholte zelf is gevuld met een 

kleine hoeveelheid zeer viskeuze synoviale vloeistof.

 Röntgenfoto’s van gewrichten laten de botstructuur 

zien en de plaats waar kraakbeen of vocht ruimte inneemt 

tussen de botdelen (figuur 22.2).

Kernpunt

• Gewrichten bestaan uit diverse componenten, die 

een structurele en functionele eenheid vormen. 

Een afwijking in één van de componenten heeft 

gevolgen voor de andere.

Hyalien kraakbeen zorgt voor een vrijwel wrijvingsloze be-

weging en dankt zijn naam aan het parelwitte glinsterende 

en enigszins transparante uiterlijk. Het weefsel bevat geen 

keten. De implicatie voor de clinicus is dat bijvoorbeeld 

een afwijking aan de voet zich uiteindelijk kan uiten in 

kniepijn of in lage rugklachten. Van klinisch groot belang 

is voorts de zeer intensieve innervatie van het houdings- 

en bewegingsapparaat. Hiermee hangt samen dat ook 

geringe veranderingen in structuur en/of functie van het 

houdings- en bewegingsapparaat al snel tot klachten kun-

nen leiden. 

 De structuur van de verschillende typen bindweefsels 

hangt samen met de specifieke functies die deze weefsels 

moeten vervullen. De belangrijkste elementen waaruit 

bindweefsels bestaan, zijn cellen en een extracellulaire 

matrix bestaande uit macromoleculen en interstitieel 

vocht. Verschillen in structuur en functie van de diverse 

typen bindweefsels worden vooral bepaald door de sa-

menstelling van de bindweefselmatrix. De macromole-

culen van de matrix kunnen worden onderverdeeld in 

eiwitten en complexe polysachariden. Belangrijke eiwit-

ten zijn collageen, elastine en fibronectine. In de extracel-

lulaire matrix zijn collageen en elastine meestal aanwezig 

als vezels: collageen als stevige vezels, onder andere in 

kraakbeen, ligamenten en pezen; elastine als wat meer 

uitrekbare vezels in weefsels met elastische eigenschap-

pen, zoals arteriën en longparenchym. Fibronectine is een 

adhesieglycoproteïne dat onder andere een belangrijke 

functie vervult bij het vasthechten van macromoleculen 

aan celoppervlakken en bij interacties tussen individuele 

bindweefselcellen. De belangrijkste complexe polysacha-

riden zijn proteoglycanen en hyaluronzuur. Proteoglyca-

nen bestaan in monomere vorm uit een centraal eiwit (core 

protein), waaraan talrijke repeterende disacharideketens 

vastzitten. Samen met het hyaluronzuur vormen de pro-

teoglycaanmonomeren via een niet-covalente interactie 

een zogenoemd proteoglycaanaggregaat. Door subtiele 

verschillen in de matrixmoleculen, alsmede door hun in-

teractie, ontstaan uiteindelijk structurele en functionele 

verschillen tussen de bindweefseltypen.

Kernpunt

• Structuur en oriëntatie kenmerken de bindweefsel-

matrix. Macromoleculen zoals eiwitten en polysa-

chariden bepalen in hoge mate de eigenschappen.

22.1.2   Gewrichten en periarticulaire weefsels

Gewrichten kunnen worden beschouwd als structurele en 

functionele eenheden die beweging tussen aangrenzende 

botten mogelijk maken. Doelmatig bewegen is het resul-

taat van effectieve besturing van het bewegingsapparaat 

door het neuromusculaire systeem. De reflexmatige inter-

actie tussen deze systemen zorgt ervoor dat mechanische 

krachten op de juiste manier worden verdeeld over de 

articulaire en periarticulaire weefsels. De structuur van 
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in het synovium. Bij scheuring van een ligament ontstaat 

een situatie waarbij de bewegingen en de belasting ver-

anderen, zodat uiteindelijk beschadiging van articulair 

kraakbeen kan ontstaan. Opvallend is dat peesscheden 

en slijmbeurzen aan de binnenzijde worden bekleed met 

synovium, dat eveneens frequent onderdeel uitmaakt van 

het reumatische ontstekingsproces.

Kernpunt

• In synoviale gewrichten is beweging noodzakelijk voor 

het transport van nutriënten van het synoviale weef-

sel via het synoviale vocht naar het kraakbeen. Vooral 

de tussenstof is afhankelijk van vernieuwing. Bewe-

gen is dus essentieel voor behoud van structuur.

Bot heeft unieke fysische en chemische eigenschappen 

die tegemoetkomen aan de functies van het weefsel. De 

belangrijkste functie is natuurlijk de ondersteunende: 

sterke botten maken ledematen bruikbaar. Een tweede 

functie is het beschermen van vitale weefsels, zoals her-

senen, ruggenmerg, hart en beenmerg. In de derde plaats 

speelt bot een essentiële rol in de calciumstofwisseling als 

calciumreservoir. Bot is een ideaal steunmateriaal vanwe-

ge zijn opmerkelijke sterkte. Het is opgebouwd uit twee 

contrasterende bestanddelen: het collageen type 1 (dat 

sterk is in trekkracht) en het minerale apatiet (dat sterk is 

in compressie). De apatietkristallen (calciumfosfaat) zijn 

zeer klein en liggen langs de collageenvezels.

 Botweefsel komt in twee vormen voor: trabeculair 

bloedvaten, geen lymfevaten en geen zenuwweefsel. Voor de 

voeding van de kraakbeencellen en het intact houden van de 

matrix is transport van voedingsmiddelen noodzakelijk. Dit 

geschiedt door diffusie vanuit het synoviale weefsel via het 

synoviale vocht naar het kraakbeen. Bewegen stimuleert een 

optimale werking van dit bijzondere proces en is dus van 

essentieel belang voor het instandhouden van gezond kraak-

been. Beschadiging van kraakbeen op zichzelf kan geen 

directe pijnklachten veroorzaken. Het weefsel bevat slechts 

weinig cellen en bestaat grotendeels uit type 2-collageenve-

zels met daartussen proteoglycaanaggregaten. De aanzien-

lijke concentratie van sterk negatief geladen proteoglycaan-

aggregaten veroorzaakt een krachtig osmotisch effect, dat 

een enorme kracht uitoefent op en tegengegaan wordt door 

het collagene netwerk. Door deze constructie kan een druk 

van meer dan 2 atmosfeer ontstaan. Zo ontstaat een weefsel 

dat voor meer dan 70% uit water bestaat, een hoge turgor 

heeft, vervormbaar is en een glad oppervlak heeft.

 Het synovium is het belangrijke intracapsulaire weefsel 

dat alle intra-articulaire structuren, behalve het hyalien 

kraakbeen, bekleedt. Het is een rijk gevasculariseerd weef-

sel, bekleed met dekcellen, één à drie cellagen dik; productie 

van hyaluronzuur bepaalt in belangrijke mate de sterke vis-

cositeit van het synoviale vocht. Zoals hierboven genoemd, 

voorziet het sterk gevasculariseerde synovium het avascu-

laire kraakbeen van nutriënten. Het synoviale weefsel heeft 

ook een fagocyterende functie, waardoor afvalproducten en 

vocht snel uit de gewrichtsholte kunnen worden verwijderd. 

Bij de meeste gewrichtsontstekingen is de ontsteking pri-

mair in de synoviale membraan gelokaliseerd.

 Het synoviale gewricht is een structurele en functionele 

eenheid. Dit heeft tot gevolg dat een afwijking in één van 

de articulaire weefsels doorgaans leidt tot afwijkingen 

in de andere weefsels. Zo zal ontsteking in het synovium 

uiteindelijk resulteren in beschadiging van het kraak-

been. Aan de andere kant kunnen primaire kraakbeen-

afwijkingen aanleiding geven tot een ontstekingsreactie 

Figuur 22.2 Röntgenfoto van een normale knie.

Figuur 22.3 Schematische weergave van bot. De cortex 

 (corticaal bot) omgeeft het meer losmazige trabeculaire bot.
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22.2  Het immuunsysteem en ontsteking

Systemische auto-immuunziekten worden tot de reumati-

sche ziekten gerekend; ze hebben drie gemeenschappelijke 

klinisch-pathologische kenmerken: de aanwezigheid van 

klachten en verschijnselen van het bewegingsapparaat; het 

vóórkomen van niet-orgaanspecifieke autoantistoffen, en 

de associatie met het vóórkomen van bepaalde typen mem-

braanmoleculen die tot het major histocompatibility complex 

(MHC) behoren. Van geen van deze ziekten is de oorzaak 

bekend en de reden van het ontstaan en de functie van de 

autoantistoffen is evenmin duidelijk. Het prototype van 

een systemische auto-immuunziekte is reumatoïde artritis. 

Andere bekende systeemziekten zijn SLE, het syndroom 

van Sjögren, dermatomyositis, sclerodermie en de systemi-

sche vasculitiden. Hoewel de oorzaken onbekend zijn, is 

het inzicht in immuunmechanismen, ontstekingsreacties 

en de pathogenese van deze ziekten toegenomen en daar-

mee ook de mogelijkheden voor diagnostiek en therapie.

 Verder kenmerken de systemische auto-immuunziekten 

zich door een chronisch wisselend beloop van de ziekteac-

tiviteit. Omdat ontstekingsactiviteit tot weefselschade kan 

leiden, is het streven de ziekte zoveel mogelijk tot rust te 

brengen. Bij sommige aandoeningen is er sprake van na-

tuurlijke remissies, maar bij reumatoïde artritis is systemati-

sche, permanente controle van ziekteactiviteit noodzakelijk, 

met als doel een remissie te bereiken en gewrichtsschade te 

voorkomen. Er kan bij systemische auto-immuunziekten 

sprake zijn van chronische ontsteking door:

 − aanhoudende stimulatie van de immuunrespons die 

gericht is tegen een autoantigeen of tegen een exogeen 

antigeen dat niet kan worden geëlimineerd;

 − een gestoorde regulatie van de immuunrespons door-

dat bijvoorbeeld regulatoire T-cellen, die verantwoor-

delijk zijn voor het afremmen van de immuunrespons, 

onvoldoende functioneren;

en corticaal bot (figuur 22.3). Het corticale bot vormt de 

schors van de beenderen, het trabeculaire bot doorkruist 

de interne holte van het bot. De verhouding corticaal en 

trabeculair bot verschilt van bot tot bot. Trabeculair bot 

bevindt zich vooral in de distale radius, in de wervel-

lichamen en in het femur ter hoogte van de trochanters. 

Corticaal bot bevindt zich in de diafyse van de lange been-

deren, alsook in het proximale deel van het femur en in de 

femurhals. Door zijn grotere verhouding van vrije opper-

vlakken ten opzichte van botvolume, is het trabeculaire 

bot gevoeliger voor metabole veranderingen. Nadat het 

skelet volgroeid is, ondergaat het een voortdurende om-

bouw (remodellering), die kan worden waargenomen in 

microscopisch kleine metabole units (basic metabolic units) 

van osteoclasten die botweefsel resorberen, gevolgd door 

osteoblasten die deze holten weer opvullen. Osteoclasten 

en osteoblasten zijn nauw aan elkaar gekoppeld in tijd, 

ruimte en intensiteit (bot-turnover). De totale botmassa 

bereikt een piek voor corticaal bot tussen het 35e en 50e 

levensjaar. Daarna treedt verlies aan bot op (figuur 22.4).

 Er is een groot aantal stimulerende en remmende fac-

toren van de osteoclastfunctie bekend. Sommige factoren 

spelen vooral bij ontstekingsprocessen een rol, zoals pros-

taglandine E2 en interleukine-1. De mechanismen van het 

botombouwproces zijn ingewikkeld en vergen communi-

catie tussen de verschillende celtypen. Het proces wordt 

aangestuurd door hormonen en (lokale) groeifactoren. 

De koppeling tussen katabole en anabole fasen van het 

botombouwproces blijft ook onder de meeste pathologi-

sche omstandigheden intact. Dit verklaart waarom sterke 

botresorberende hormonen, zoals parathormoon (PTH) en 

1,25-dihydroxyvitamine D
3
, tegelijkertijd ook botaanmaak 

stimuleren. De ingewikkelde interactie blijkt verder uit 

het feit dat osteoblasten, in tegenstelling tot osteoclasten, 

receptoren bezitten voor sterke botresorberende factoren, 

zoals PTH en vitamine D. Geactiveerde osteoblasten sturen 

vervolgens signalen naar de osteoclasten. De osteoclasten 

hebben op hun beurt receptoren voor calcitonine. Boven-

dien bevat de botmatrix bioactieve moleculen, zoals insulin-

like growth factor (IGF) en transforming growth factor-β (TGF-β), 

die bij botresorptie vrijkomen en een paracriene of auto-

criene functie uitoefenen die de osteoblasten verder zouden 

kunnen stimuleren. Ten slotte zij nog vermeld dat ontste-

kingscellen RANKL produceren, een factor die essentieel is 

voor de rijping van osteoclasten.

Kernpunten

• Bot is zeer vitaal weefsel met een hoge turnover 

door osteoclasten en osteoblasten.

• De regulatie van de botstofwisseling is complex en 

multidimensioneel.

• Zoals in kraakbeen bepalen de macromoleculen 

(collageen type 1) en de minerale tussenstof de 

specifieke eigenschappen van bot.

Figuur 22.4 Grafiek van normale botmassa van mannen en 

vrouwen ten opzichte van de leeftijd.
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de pijn, het karakter van de pijn, het tijdstip van ontstaan, 

progressie en beloop in de tijd. Uit deze anamnese kan een 

nadere classificatie voortvloeien: acuut, subacuut of chro-

nisch; mono-, oligo- of polyarticulair, en ernst van de pijn.

 Vervolgens richt de anamnese zich meestal op aanvul-

lende vragen gericht op aan- of afwezigheid van ont-

stekingsverschijnselen. Hierbij maken we onderscheid 

tussen lokale ontstekingverschijnselen en systemische 

ontstekingsverschijnselen. Oppervlakkig gelegen ge-

wrichten kunnen zwelling vertonen, warm zijn, rood 

verkleurd en pijnlijk zijn, hetgeen kan leiden tot ge-

stoorde functie (bewegingsbeperking en stijfheid). Acute 

ontstekingen verlopen vaak heftiger en gaan gepaard 

met meer uitgesproken verschijnselen, terwijl bij chroni-

sche ontstekingen roodheid bijna nooit voorkomt. Naast 

de lokale ontstekingsverschijnselen kunnen er ook syste-

mische ontstekingsverschijnselen voorkomen; dit is het 

meest uitgesproken bij acute en infectieuze gewrichts-

ontstekingen. Op basis van een goed gestructureerde 

anamnese kan vaak de aard van de gewrichtsaandoening 

worden vermoed. De anamnese richt zich vervolgens op 

eventuele bijkomende ziekteverschijnselen, wat verdere 

aanwijzingen kan opleveren ten aanzien van de speci-

fieke diagnose en complicaties. Bij reumatoïde artritis 

gaat het bijvoorbeeld om klachten en verschijnselen die 

kunnen wijzen op (extra) articulaire verschijnselen zoals 

siccaklachten, (poly)serositis, noduli, vasculitis en ge-

wrichtsschade. Deze ziekteverschijnselen komen zelden 

voor bij een recent ontstane ziekte, maar worden vooral 

gevonden in een meer chronische fase.

 − het autonoom worden van de ontstekingsreactie door-

dat de eigenschappen van leukocyten of mesenchymale 

cellen (bijvoorbeeld synoviale fibroblasten) veranderd 

zijn, wat kan leiden tot inadequate celproliferatie en 

productie van pro-inflammatoire cytokinen en de-

structieve enzymen. Cytokinen zoals tumornecrosefac-

tor en interleukine-6 spelen een belangrijke rol in het 

chronische ontstekingsproces.

De rol van erfelijke factoren in het ontstaan van auto-

immuunziekten die leiden tot ontsteking van het bewe-

gingsapparaat blijkt al uit het verhoogde risico op ziekte 

als een dergelijke aandoening voorkomt in de familie en 

door de hogere concordantie bij identieke tweelingen in 

vergelijking met niet-identieke tweelingen.

 Moderne genetische technieken, zoals genome scanning, 

geven aan dat hierbij verschillende erfelijke factoren be-

trokken zijn. De belangrijkste bijdrage wordt geleverd 

door genen van het MHC. Het menselijke MHC bepaalt 

in belangrijke mate de aard en de intensiteit van de im-

muunrespons.

 De mechanismen die ten grondslag liggen aan de re-

laties tussen HLA en reumatische ziekten zijn niet goed 

bekend. Zo is de relatieve bijdrage van verschillende 

MHC-genen aan de inductie van de ziekteverwekkende 

immuunrespons en de gestoorde regulatie van dit proces 

niet duidelijk; er zijn echter wel sterke aanwijzingen dat 

bij bijvoorbeeld reumatoïde artritis de genetische aanleg 

betrokken is bij de vorming van autoantilichamen die 

vooraf kan gaan aan de ontwikkeling van de ziekte. De 

bekende associaties tussen reumatische ziekten en het 

MHC zijn te vinden in tabel 22.2.

Kernpunten

• Kenmerken van systemische auto-immuunziekten 

zijn onder andere de wisselende orgaanbetrok-

kenheid en de vaak voorkomende klachten en ver-

schijnselen van het bewegingsapparaat.

• Cytokinen en interleukinen als tumornecrosefac-

tor spelen een centrale rol in de pathogenese van 

artritis.

• De MHC-genen leveren een belangrijke bijdrage 

aan de ontwikkeling van immuungemedieerde 

ontstekingsziekten van het bewegingsapparaat.

22.3  De klinische benadering in de 
reumatologie

22.3.1   Anamnese

De meest voorkomende reden voor een reumatologisch 

consult is waarschijnlijk gewrichtspijn. Belangrijke aan-

vullende informatie wordt geleverd door de locatie(s) van 

Tabel 22.2  Relaties tussen HLA en reumatische 
ziekten.

ziekte HLA frequentie bij 
patiënten

frequentie in 
controlegroep

ziekte van Behçet B5 75 30

spondylitis ankylopoetica B27 90 8

ziekte van Reiter B27 79 8

reactieve artritis B27 70 8

uveitis anterior B27 52 8

psoriasis en spondylitis B27 57 8

psoriasis en perifere artritis B38 38 6

syndroom van Sjögren DR3 78 24

dermatomyositis DR3 74 24

SLE DR3
DR2

40
44

24
25

reumatoïde artritis DR4 50 28

drug-induced LE DR4 73 28

reuscelarteriitis DR4 39 28
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temperatuur. Gewrichtsschade kan vermoed worden door 

deformatie, crepiteren en bewegingsbeperking.

Kernpunten

• De patiënt vertelt zijn diagnose.

• Zorgvuldig lichamelijk onderzoek bestaat uit een 

algemeen lichamelijk onderzoek en een gericht 

onderzoek van het bewegingsapparaat.

• Klachten en verschijnselen van artritis zijn lokale 

ontstekingsverschijnselen:

 − zwelling;

 − warmte;

 − roodheid;

 − pijn;

 − gestoorde functie.

• Bij monoartritis moet altijd het synoviale vocht 

worden onderzocht.

• Aantal en spreiding van ontstoken gewrichten kun-

nen aanwijzingen geven voor de diagnose.

• Bepaling van IgM-RF of anti-CCP heeft alleen zin als 

bij lichamelijk onderzoek artritis wordt gevonden.

Het vervolg van de anamnese kan gericht zijn op differen-

tieeldiagnostische overwegingen van de hoofdklacht en 

meest kenmerkende ziekteverschijnselen. Na de speciële 

anamnese is een systematische tractusanamnese van be-

lang om andere klachten en verschijnselen niet over het 

hoofd te zien.

22.3.2   Lichamelijk onderzoek

Naast algemeen lichamelijk onderzoek is gewrichts-

onderzoek essentieel (tabel 22.3 en figuren 22.5 tot en met 

22.14). Voor het gewrichtsonderzoek wordt uitgegaan 

van de anatomische stand. Het verdient aanbeveling voor 

het gerichtsonderzoek te beschikken over een verstelbare 

hoog-laagbank en voldoende ruimte om functieonder-

zoek mogelijk te maken.

 De volgende punten dienen aan de orde te komen: is het 

gewricht normaal; zo nee, welke structuren zijn abnor-

maal en wat is de aard van de afwijking? Het patroon van 

de afwijkingen in combinatie met bijkomende klinisch 

relevante verschijnselen helpt de differentiële diagnose 

die is opgesteld naar aanleiding van de anamnese verder 

te verfijnen.

 Bij het gewrichtsonderzoek is het van belang te letten 

op de stand, zwelling, atrofie, kleur en deformatie, en 

vervolgens warmte, hydrops, crepiteren, pijn en stabiliteit 

te beoordelen.

 Ontsteking wordt gekenmerkt door pijn, roodheid, 

warmte, zwelling en gestoorde functie. Afhankelijk van 

het gewricht kunnen deze klassieke lokale ontstekings-

verschijnselen al dan niet aanwezig zijn. Roodheid wordt 

bijvoorbeeld nooit gezien bij diep onder spieren verbor-

gen gewrichten zoals de heupgewrichten. Kleine gewrich-

ten zijn niet of nauwelijks te beoordelen op afwijkende 

Tabel 22.3  Mogelijke bevindingen voor 
sternoclaviculaire gewrichten en het 
manubriosternale gewricht.  
Voor de overige gewrichten zie figuren 
22.5 tot en met 22.14

sternoclaviculaire 
gewrichten

inspectie: lokale zwelling, roodheid
palpatie: pijn
beweging: subluxatie

manubriosternale 
gewricht

palpatie: lokale drukpijn

rotatie lateroflexie flexie extensie

Figuur 22.5 Cervicale wervelkolom.

Inspectie: hyperextensie op basis van thoracale kyfose of verlies van lordose; palpatie: kloppijn op de wervels of pijn en hypertonie 

paravertebrale musculatuur; beweging: actieve en passieve lateroflexie, ante- en retroflexie evenals rotatie; let op: problemen van de 

cervicale wervelkolom zijn vaak geassocieerd met neurologische symptomen.
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temperomandibulaire
mondopening

zijwaartse beweging van de kaak

Figuur 22.6 Temporomandibulaire gewrichten.

Palpatie: lokale zwelling en drukpijn, crepiteren of klikken (bij bewegen); beweging: maximale mondopening en laterale deviatie.

Figuur 22.7 Acromioclaviculaire- en schoudergewrichten.

Inspectie: asymmetrie en atrofie, zwelling; palpatie: drukpijn en fluctuatie; beweging: passieve en actieve rotatie, elevatie, ab- en 

 adductie, isometrisch onderzoek.

schouder 
actieve 
elevatie abductie/laterale rotatie extensie/interne rotatie

glenohumeraal
externe rotatie

glenohumeraal
flexie

glenohumeraal
abductie
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flexie extensie hyperextensie

Figuur 22.8 Ellebooggewrichten.

Inspectie: deformatie, zwelling zowel articulair als extra-articulair (bursa, noduli); palpatie: groeve naast olecranon: drukpijn en zwel-

ling, drukpijn epicondylen; beweging: flexie en (hyper)extensie.

Figuur 22.10 Handgewrichten.

Inspectie: deformatie en zwelling van gewrichten en pezen, roodheid; palpatie: drukpijn en benige dan wel synoviale zwelling van elk 

gewrichtje; beweging: actieve vuist- en strekfunctie van de hand.

Figuur 22.9 Polsgewrichten.

Inspectie: deformatie en zwelling zowel articulair als periarticulair (extensor pezen); palpatie: drukpijn en synoviale zwelling; bewe-

ging: passieve en actieve flexie en extensie.

flexie

extensie

MCP-, PIP-, DIP-functies

volledige
extensie

volledige
flexie
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Figuur 22.11 Wervelkolom.

Inspectie: asymmetrie, kyfose, lordose of scoliose; palpatie: kloppijn op de wervels, paravertebrale pijn of hypertonie; beweging: 

 rotatie, flexie, extensie, lateroflexie.

lumbale flexie

volledig

lumbale extensie laterale flexie

flexie

volledig

mediale rotatielaterale rotatie

adductie
extensieabductie

Figuur 22.12 Heupgewrichten.

Inspectie: atrofie, looppatroon; palpatie: pijn kan veroorzaakt worden door problemen uit de wervelkolom; tendinitis of bursitis is 

zeldzaam; beweging: flexie en extensie, rotaties, ab- en adductie.

Figuur 22.13 Kniegewrichten.

Inspectie: stand (varus of valgus), atrofie, zwelling articulair en periarticulair, roodheid; palpatie: warmte, drukpijn, zwelling en 

 hydrops; beweging: flexie en extensie, stabiliteit, meniscus, patella.

flexie volledig

extensie

volledig
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Figuur 22.14 Enkel- en voetgewrichten.

Inspectie: stand en deformatie, zwelling, roodheid; palpatie: drukpijn en zwelling; beweging: passieve en actieve flexie en extensie 

van de enkel, in- en eversie van de middenvoet, rotatie van de voorvoet.

flexie

volledig

extensie

volledig

inversie eversie midtarsale
rotatie

22.3.3   Klinisch redeneren

Uit anamnese en lichamelijk onderzoek komen de gege-

vens voort die de nadere analyse sturen. Eerst wordt de 

vraag gesteld of de pijn van articulaire of periarticulaire 

herkomst is. Articulaire aandoeningen worden vaak ge-

kenmerkt door pijn ter hoogte van de gewrichtsspleet, 

gewrichtszwelling en beperkte beweeglijkheid. De pijn 

treedt vooral op in de uiteinden van het bewegingstraject. 

Bij periarticulaire aandoeningen is er lokale pijn ter hoog-

te van de aangetaste structuur, die verergert door druk of 

bij bewegingen ter plaatse. Veelvoorkomende periarticu-

laire aandoeningen zijn:

 − tendovaginitis van handen of voeten;

 − enthesitis bij bijvoorbeeld de epicondylus lateralis 

humeri, het tuberculum majus van de humerus, of de 

crista iliaca; 

 − bursitiden van de bursa subacromialis, de bursa tro-

chanterica, de bursa prepatellaris of de bursa olecrani.

Indien pijn in het gewricht ontstaat, moet worden be-

oordeeld of er sprake is van een inflammatoir of niet-

inflammatoir proces. Een ontstoken gewricht voelt vaak 

warm aan en is soms rood verkleurd. Verder is er vaak 

een synoviale zwelling die ‘deegachtig’ aanvoelt in ge-

bieden waar het synoviale weefsel zich direct onder de 

huid bevindt. Hydrops kan zowel bij inflammatoire als 

bij niet-inflammatoire gewrichtsaandoeningen voorko-

men. Een meniscusscheur of artrose kan zich presenteren 

met hydrops. Indicatoren voor een niet-inflammatoire 

gewrichtsaandoening zijn voorts een recent trauma en 

slotverschijnselen. Benige zwellingen en crepiterende 

gewrichten bij ouderen suggereren artrose. 

Wanneer er sprake lijkt van artritis, is het klinische pa-

troon indicatief voor de diagnose. Er wordt gesproken 

van polyartritis indien vier of meer gewrichten zijn aan-

gedaan, en van oligoartritis bij twee of drie ontstoken 

gewrichten. De differentieeldiagnostische overwegin-

gen van mono-, oligo- of polyartritis zijn overlappend, 

maar de volgorde van waarschijnlijkheid verschilt (tabel 

22.4). Ook de distributie is informatief. Zo is een mono-

artritis van het eerste metatarsofalangeale gewricht bij 

mannen van middelbare en hogere leeftijd bijna zeker 

jicht; een symmetrische artritis van kleine hand- en 

voetgewrichten – met uitzondering van de distale in-

terfalangeale gewrichten – is waarschijnlijk reumatoïde 

artritis. Aanvullende gegevens die zijn verkregen bij 

anamnese of bij lichamelijk onderzoek kunnen van be-

lang zijn voor het vaststellen van de oorzaak van artritis. 

Koorts met koude rillingen suggereert een infectieuze 

artritis, en een recent doorgemaakte slijmvliesinfectie 

(diarree, dysurie) kan wijzen op een reactieve artritis. 

In tabel 22.5 wordt een opsomming gegeven van de 

bevindingen bij lichamelijk onderzoek die een indicatie 

geven voor een bepaalde oorzaak van artritis. Ten slotte 

kan het demografische profiel van de patiënt indicatief 

zijn. SLE en reumatoïde artritis komen vooral voor bij 

vrouwen, terwijl jicht en spondylitis ankylopoetica fre-

quenter voorkomen bij mannen. Artrose, pseudojicht, 

polymyalgia rheumatica en paraneoplastische syndro-

men worden vooral bij ouderen gezien.

 De differentiële diagnose van artritis wordt uitgewerkt 

door integratie van anamnese en lichamelijk onderzoek. 

Zorgvuldig gekozen aanvullend onderzoek is bedoeld 

om de klinische diagnose te bevestigen en de alternatieve 

diagnostische mogelijkheden te verwerpen.

Tabel 22.4  Differentiële diagnose van artritis naar aantal ontstoken gewrichten.

monoartritis oligoartritis polyartritis

infectieuze artritis
jicht
pseudojicht
haemarthros
corpus alienum
aseptische botnecrose

reactieve artritis
artritis bij psoriasis
spondylitis ankylopoetica
acuut reuma
sarcoïdose

reumatoïde artritis
SLE
overige systeemziekten
paraneoplastische syndromen
infectieuze artritis (viraal)
vasculitissyndromen
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worden aangetoond door middel van kleuringen en 

kweken. Grampreparaten noch kweken zijn altijd posi-

tief bij een bacteriële infectie. Ook een acute zeer actieve 

monoartritis met bacteriëmie kan voldoende bewijs 

zijn voor een bacteriële artritis. In het synoviale vocht 

kunnen met behulp van gepolariseerd licht twee soor-

ten kristallen worden herkend: uraat en calciumpyro-

fosfaat, wat past bij respectievelijk jicht en pseudojicht. 

In een polariserende microscoop zijn twee polarisators 

aanwezig, met de assen loodrecht op elkaar. Daardoor 

kan geen licht passeren, tenzij de lichtstraal iets gebo-

gen wordt na passage door een kristal. Deze buiging 

naar rechts of links is makkelijk herkenbaar door ge-

bruik van een kleurcompensator. De bovengenoemde 

kristallen zijn te onderscheiden op basis van hun vorm 

(naald of doodskist) en afbuigingspatroon. Is het syno-

viale vocht in een later stadium van de aanval verkregen 

(reeds enkele dagen na het ontstaan van de ontsteking), 

dan kunnen de kristallen opgelost zijn.

22.3.4   Aanvullend onderzoek

Analyse van synoviaal vocht
De reumatoloog beschikt over de mogelijkheid om 

synoviaal vocht te verkrijgen door middel van punctie 

(figuur 22.15) en dit te onderzoeken. De bevindingen 

bij onderzoek van synoviaal vocht zijn vermeld in 

 tabel 22.6.

 Bij een acute monoartritis moet de prioriteit liggen 

bij het aantonen c.q. uitsluiten van een bacteriële infec-

tie. In het verkregen synoviale vocht kunnen bacteriën 

Tabel 22.5  Enkele kenmerkende bevindingen bij lichamelijk onderzoek die indicatief zijn voor de oorzaak van 
gewrichtsklachten.

gewrichten:
noduli van Heberden en Bouchard
subluxatie en crepiteren duimbasis
chronische perifere polyartritis
ulnaire deviatie of zwanenhalsvorm van de vingers
hyperextensie van duim of knie
podagra

artrose
artrose
reumatoïde artritis
reumatoïde artritis
hypermobiliteit
jicht

huid:
subcutane noduli strekzijde gewrichten
intracutane urinezuurdeposities
rash
vlinderexantheem
erytheem
roodheid en schilfering strekzijde ellebogen
putjesnagels
hyperkeratose van handpalmen en voetzolen
orogenitale ulcera
slijmvliesulcera

reumatoïde artritis
tophi bij jicht
SLE of virale infecties
SLE
sarcoïdose, lymeartritis, acuut reuma
arthritis psoriatica
arthritis psoriatica
reactieve artritis
ziekte van Behçet
SLE

overige:
spierzwakte
verandering perifere pulsaties
uveitis anterior
keratoconjunctivitis
pijnlijk, gezwollen uitwendig oor

dermatomyositis
arteriitis temporalis, ziekte van Takayasu
spondylitis ankylopoetica
syndroom van Sjögren
polychondritis

kniegewricht

synoviaal vocht in
synoviale holte

Figuur 22.15 Schematische weergave van een gewrichtspunc-

tie. Door exacte kennis van de anatomie in combinatie met 

zorgvuldige palpatie kan de correcte plaats voor punctie van 

vrijwel elk gewricht worden bepaald. Onder normale omstan-

digheden is synoviaal vocht niet te aspireren. Bij artritis kan 

meestal wel gewrichtsvocht worden geaspireerd.

Tabel 22.6  Analyse van synoviaal vocht.

macroscopisch 
aspect

aantal 
 leukocyten

specifiek 
 onderzoek

normaal heldergeel, viskeus <200 –

artrose heldergeel, viskeus <2000 –

chronische artritis troebel, waterig >2000 –

septische artritis pus >20.000 bacteriën

jicht/ pseudojicht troebel, waterig >20.000 kristallen
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artritis veel zal opleveren. Ontstekingsprocessen kun-

nen radiologisch worden herkend door periarticulaire 

ontkalking en later door erosieve afwijkingen. Een gevolg 

van zowel inflammatoire als degeneratieve aandoeningen 

is aantasting van het gewrichtskraakbeen, waarbij de 

gewrichtsspleet versmald is. Bij degeneratieve aandoenin-

gen ziet men vaak sclerose van de botuiteinden en botap-

posities (osteofyten) (figuur 22.16).

MRI en CT Het gebruik van MRI (magnetic resonance 

imaging) en CT (computertomografie) heeft geleid tot 

belangrijke vooruitgang in de diagnostiek. Met MRI 

kunnen afhankelijk van het window botstructuren maar 

vooral weke delen zeer nauwkeurig en veel vroeger 

worden afgebeeld. Osteonecrose en metastasen kunnen 

door middel van MRI met grote nauwkeurigheid wor-

den vastgesteld. Helaas is MRI kostbaar en niet op grote 

schaal toepasbaar, waardoor voor de diagnostiek en eva-

luatie van reumatische klachten toch nog vaak met con-

ventionele röntgenfoto’s gewerkt moet worden (figuur 

22.17). CT kan door zijn grote gevoeligheid voor harde 

weefsels van bijzondere betekenis zijn voor botafwijkin-

gen, met name fracturen. Botscintigrafie met technetium 

is een gevoelige methode om osteoblastactiviteit zicht-

baar te maken; aangezien osteoblasten uiterst gevoelig 

reageren op de meeste bot- en gewrichtsaandoeningen 

is botscintigrafie een gevoelig instrument voor de detec-

tie en lokalisatie van bot- en gewrichtsziekten. Helaas 

is botscintigrafie nauwelijks specifiek, dus in geval van 

positieve bevindingen zal bijna altijd nader onderzoek 

noodzakelijk zijn.

Kernpunten

• Onderzoek van synoviaal vocht vereist bij voorkeur 

vers materiaal (let op stollen of klonteren door 

hyaluronzuur of bijmenging van vers bloed).

• Het onderzoek van gewrichtsvocht bestudeert cel-

len, bacteriën en kristallen.

Beeldvormend onderzoek

Echografie Deze techniek heeft een enorme ontwik-

keling doorgemaakt. De kwaliteit en het oplossend 

vermogen van echografie is inmiddels zo goed dat de 

reumatoloog tijdens het spreekuur gebruik van deze 

techniek kan maken. Een beter inzicht in de lokalisatie 

en aard van de (peri)articulaire klachten verbetert en 

versnelt de diagnostiek. Daarnaast biedt echografie de 

unieke mogelijkheid om gerichte puncties (van belang 

bij de diagnostiek van kristalartritis en bacteriële ar-

tritis) en injecties (van belang bij lokale wekedelen- en 

gewrichtsprocessen) te verrichten. De echografie van 

het bewegingsapparaat vergt een adequaat apparaat en 

een gerichte scholing in de techniek en de betekenis van 

de bevindingen.

Klassieke radiologie Pas na enige tijd geeft een gewrichts-

ontsteking bij reumatoïde artritis kenmerkende radio-

logische afwijkingen. Met andere woorden: het is niet te 

verwachten dat röntgenonderzoek bij een recent ontstane 

Figuur 22.16 Normale röntgenfoto. Op de plaatsen waar de 

gewrichten zichtbaar zijn, kunnen pathologische reacties van 

het bot zichtbaar zijn.

Figuur 22.17 MRI van de enkel met erosieve afwijkingen.
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voor. Deze worden vaak bepaald door middel van de anti-

CCP-test (anti-cyclic citrullinated peptide). De specificiteit van 

anti-CCP-antilichamen voor reumatoïde artritis is hoger 

dan die van IgM-RF en daarmee ook de positief voorspel-

lende waarde. Echter, ook voor de anti-CCP-test geldt dat 

op populatieniveau de testkarakteristieken onvoldoende 

zijn om doelmatig te kunnen screenen op de ziekte RA.

Antinucleaire antistoffen
Zoals de RF-test voor RA, kan een positieve test op antinu-

cleaire antistoffen (ANA) een zwakke aanwijzing zijn voor 

het bestaan van een systemische auto-immuunziekte. 

Daarom dient het aanvragen van een ANA-test altijd geba-

seerd te zijn op symptomen en/of klinische verschijnselen 

die het vermoeden van een systemische auto-immuun-

ziekte rechtvaardigen. De fluorescentietest op ANA is een 

indicatie voor de aanwezigheid van antilichamen tegen 

verschillende kernantigenen. Verder onderzoek moet aan-

tonen tegen welke specifieke kernantigenen de antistof-

fen gericht zijn (tabel 22.7). Geen van deze autoantistoffen 

is pathognomonisch voor de geassocieerde ziekte. Er is 

geen sprake van ziekte als de autoantistof aangetoond is 

maar ziekteverschijnselen ontbreken.

Kernpunten

• De diagnostische waarde van autoantistoffen hangt 

sterk af van de context.

• Bij een lage kans op een systemische auto-im-

muunziekte is de diagnostische waarde nihil.

• Screening op auto-immuunziekten door het bepa-

len van autoantistoffen is dus niet zinvol.

Overige aanvullende onderzoeken

Acutefasereactie De BSE is een goede parameter voor de 

activiteit van het ontstekingsproces. Het serum-CRP-ge-

halte heeft als voordeel dat het directer de ontstekingsac-

Kernpunten

• Echografie kan door de reumatoloog ter plaatse 

worden verricht en kan vroegtijdig veranderingen 

in de weke delen zichtbaar maken. Tevens zijn met 

echografie de anatomische en functionele verhou-

dingen herkenbaar.

• Röntgenfoto’s zijn eenvoudig aan te vragen, maar 

geven alleen (late) veranderingen van gecalcificeerd 

weefsel goed weer.

• MRI- en CT-onderzoek zijn gevoeliger dan conventi-

onele röntgenfoto’s.

Immunologisch onderzoek
Reumafactoren (RF) zijn antistoffen die gericht zijn tegen 

het constante deel van de zware keten van IgG-moleculen. 

RF komen voor in alle immuunglobulineklassen, maar 

IgM is de belangrijkste. Veel mensen produceren RF 

zonder klachten of verschijnselen van ziekte. RF – in lage 

concentraties – zijn bij vrijwel ieder individu aantoon-

baar. Hogere concentraties RF komen voor bij veel reu-

matische aandoeningen, al bestaan er wel verschillen in 

de mate waarin RF-productie plaatsvindt, de duur van de 

productie, de specificiteit van de geproduceerde RF en de 

relatieve bijdrage van de verschillende RF-isotypen. Daar-

naast komt RF-productie voor bij veel bacteriële, virale en 

parasitaire infecties, bij immuuncomplexziekten, bij een 

aantal maligniteiten en bij boosterimmunisaties.

 Hoewel de klassieke bepaling met behulp van verdun-

ningstests anders deed denken, is de serum-IgM-RF-

concentratie een continue variabele. Elke waarde die 

gekozen wordt om positief en negatief te scheiden, is dus 

in principe arbitrair. De keuze van de grenswaarde is me-

debepalend voor de sensitiviteit en specificiteit van een 

RF-test voor de diagnose RA. Meestal is de grens zodanig 

gekozen dat bij gezonden maximaal 5% positieve uit-

slagen wordt gevonden. Ongeveer 70% van de patiënten 

met RA is positief voor IgM-RF. Dat betekent dat bij een 

prevalentie van RA van 1% de diagnostische waarde van de 

RF-test voor RA in de open populatie zeer slecht is. Im-

mers, op basis van deze gegevens is de specificiteit van RF 

voor de diagnose RA in de open populatie 96%, maar de 

sensitiviteit slechts 70%. Met andere woorden: de positief 

voorspellende waarde is slechts 14%, terwijl de negatief 

voorspellende waarde 99% is.

 Voor de diagnose RA is de aanwezigheid van artritis daar-

om een absolute voorwaarde: ‘geen artritis: geen RA’! Een 

positieve RF-test kan een bijdrage leveren aan de diagnose 

RA indien er klachten of verschijnselen zijn van artritis. 

Een negatieve uitslag voor RF sluit de diagnose RA niet uit 

indien een gewrichtsontsteking klinisch waarschijnlijk is.

Antilichamen tegen gecitrullineerde peptiden
Autoantilichamen tegen gecitrullineerde peptiden komen 

bij meer dan 80% van de patiënten met reumatoïde artritis 

Tabel 22.7  Het vóórkomen van antinucleaire 
antistoffen bij reumatische ziekten.

ANA 
(%)

autoantistof tegen 
kernantigenen

met specificiteit 
voor de ziekte

SLE > 95 anti-ds-DNA anti-Sm

drug-induced LE > 90 anti-histonen

sclerodermie > 90 anti-scl70 anti-centromeer

polymyositis > 80 anti-Jo

syndroom van 
Sjögren

> 75 anti-SS-A (Ro), anti-
SS-B (La)

reumatoïde 
artritis

± 30 niet van toepassing

gezonden < 5 niet van toepassing
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pijn en stijfheid en het behouden van functie. Daarbij wordt 

gebruikgemaakt van diverse soorten therapieën, waarbij de 

farmacotherapie zich zeer snel ontwikkelt.

 Naast of na de reumatologische behandeling in engere 

zin zijn gewrichtsvervangende operaties, houdings- en 

conditieverbetering en gewrichtsbescherming door 

respectievelijk orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en 

ergotherapeut belangrijk voor de reumapatiënt. Hier-

onder worden behandelingsvormen beschreven die voor 

verschillende reumatische aandoeningen gelden.

Kernpunt

• De behandeling van reumatische aandoeningen 

kan symptomatisch, ziekteonderdrukkend of cura-

tief zijn.

22.4.1   Bestrijding van pijn en ontsteking

De medicamenteuze behandeling van pijn geschiedt vol-

gens de pijnladder van de WHO (figuur 22.18). Analgetica 

worden onderverdeeld in niet-opioïden en opioïden.

Hoewel de veiligheid van opiaten op korte en middellan-

ge termijn recentelijk beter onderzocht en gedocumen-

teerd is, dient chronische behandeling, gezien de kans op 

verslaving en gewenning, slechts bij hoge uitzondering 

bij chronische aandoeningen te worden gebruikt. De 

niet-opioïden oefenen hun werking uit via beïnvloeding 

van het perifere zenuwstelsel en kunnen worden onder-

verdeeld in een groep met een uitsluitend pijnstillende 

werking (enkelvoudige analgetica) en een groep die zowel 

een pijnstillend als een ontstekingsremmend effect heeft 

(niet steroïde anti-inflammatoire analgetica; NSAID’s).

Enkelvoudige analgetica
Van enkelvoudige analgetica (prototype paracetamol) 

wordt voornamelijk gebruikgemaakt wanneer de pijn 

beperkt is en niet gepaard gaat met een actief ontste-

tiviteit weergeeft, en niet zoals de BSE door verschillende 

factoren wordt bepaald.

Synoviumbiopsie Een biopsie van het synovium (bijvoor-

beeld door middel van artroscopie) is zelden noodzakelijk 

voor het stellen van de diagnose. In geval van reumatoïde 

artritis is histologisch onderzoek van synoviale biopten 

helaas niet specifiek. In sommige gevallen moet een 

biopsie van het synovium echter wel worden overwo-

gen, indien op andere wijze geen diagnose kan worden 

gesteld. Dergelijke diagnostische problemen doen zich 

vooral voor bij monoartritis. Bij infectieuze artritis kan 

een kweek van de synoviale vloeistof negatief zijn en die 

van synoviaal weefsel positief (denk vooral ook aan tu-

berculose). Afgezien van de grotere kans op een positief 

kweekresultaat, kan het resultaat van histologisch onder-

zoek steun geven aan een diagnose, bijvoorbeeld verka-

zende granulomen bij mycobacteriële infecties. Ook bij 

sarcoïdose kunnen in het synovium typische granulomen 

voorkomen. Zowel jicht als pseudojicht kan aanleiding 

geven tot kristaldeposities in de synoviale membraan. Bij 

diverse aandoeningen kan in het synoviale weefsel een 

amyloïddepositie worden aangetroffen. Depositie van 

goudbruin hemosiderinepigment in de synoviale lining 

cells is karakteristiek voor hemochromatose. In de syno-

viale membraan kan een verscheidenheid aan benigne en 

maligne tumoren aanwezig zijn. Een synoviumbiopsie 

kan van grote waarde zijn bij bijvoorbeeld synoviitis vil-

lonodularis pigmentosa, een premaligne aandoening van 

het synoviale weefsel.

Casuïstiek 

• De klinische betekenis van het aantonen van anti-

kernantistoffen

22.4  Behandeling van reumatische 
aandoeningen

De behandeling van reumatische ziekten is in de 21e eeuw 

sterk verbeterd. Betere inzichten in het ontstaan van de vele 

verschillende reumatische ziekten, betere diagnostiek en 

gerichte behandelingen, zowel op klinisch niveau als me-

dicamenteus, spelen hierbij een belangrijke rol. Omdat de 

meeste reumatische aandoeningen met pijn gepaard gaan, 

blijft behandeling van pijn belangrijk. In die gevallen waar-

in de oorzaak bekend is, kan de behandeling daarop worden 

gericht, bijvoorbeeld antibiotica bij bacteriële artritis en 

urinezuurverlagende therapie bij recidiverende jicht. De 

behandeling van deze aandoeningen wordt in de betreffen-

de paragrafen besproken. Het doel van de behandeling van 

patiënten met reumatische aandoeningen is waar mogelijk 

genezing en indien dit niet mogelijk is onderdrukken van 

ziekteactiviteit, vermijden van schade en bestrijding van 

to
en

am
e 

pi
jn

afbouwen

toevoegen
opiaten

toevoegen
NSAID’s

eenvoudige analgetica
(paracetamol)

Figuur 22.18 Gemodificeerde WHO-pijnladder voor symp-

tomatische behandeling van reumatische pijn. Start met een 

simpel pijnstillende middel (paracetamol). Indien onvoldoende 

effectief, voeg een niet-steroïd anti-inflammatoir middel 

(NSAID) toe. Indien de combinatie van paracetamol en NSAID 

niet effectief is, voeg een opioïd of zelfs een opiaat toe. Houd 

rekening met contra-indicaties en doseringsinstructies. Probeer 

met de laagst mogelijke effectieve dosis uit te komen.
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zoals leukotriënen die onder invloed staan van NSAID’s 

(figuur 22.19).

 

Aangenomen wordt dat de diverse NSAID’s wat be-

treft effectiviteit onderling vergelijkbaar zijn. Wel is 

gebleken dat er een niet-voorspelbare interindividuele 

variabiliteit bestaat met betrekking tot de werkzaam-

heid en tolerantie van NSAID’s. Indien een patiënt on-

voldoende reageert op een willekeurige NSAID, bestaat 

er een goede kans dat hij wel reageert op een NSAID uit 

een andere chemische groep. Het is ongewenst om com-

binaties van NSAID’s te geven, aangezien dat niet ef-

fectiever is dan monotherapie en bovendien de kans op 

bijwerkingen vergroot. De salicylaten, die beschouwd 

worden als het prototype van de huidige NSAID’s, wer-

ken iets anders dan de latere NSAID’s. Door acetylering 

van de bindingsplaats ontstaat een blijvende blokkade 

van het COX-enzym, die in de meeste weefsels gecom-

penseerd wordt door een snelle turnover, maar in de 

kernloze trombocyt leidt tot een blijvende remming 

van de aggregatie van de trombocyt, voor de rest van 

zijn levensduur. Dit is de reden waarom een lage dosis 

acetylsalicylzuur toegepast wordt bij cardiovasculaire 

profylaxe. Bij hogere doseringen acetylsalicylzuur, tot 

7 gram per dag, treedt tevens de anti-inflammatoire 

werking in.

kingsproces. In tegenstelling tot de hierna te bespreken 

anti-inflammatoire analgetica, lijken deze middelen 

weinig schadelijke effecten te hebben in de gebruikelijke 

dosering.

Anti-inflammatoire analgetica
Anti-inflammatoire analgetica, die in navolging van de 

Angelsaksische literatuur worden aangeduid als NSAID’s, 

worden vaak gebruikt ter bestrijding van pijn en ontste-

king bij inflammatoire aandoeningen. Daarnaast worden 

ze ook zeer frequent voorgeschreven ter bestrijding van 

pijn bij andere reumatische aandoeningen. De geregi-

streerde anti-inflammatoire analgetica zijn vaak zeer 

effectief, maar kennen bijwerkingen.

Werking NSAID’s behoren wereldwijd tot de meest voor-

geschreven en gebruikte geneesmiddelen. Hoewel de 

toepassing van salicylaten teruggaat tot de Egyptenaren, 

en aan het einde van de 19e eeuw op chemische wijze ace-

tylsalicylzuur door de firma Bayer werd geproduceerd, 

is pas sinds 1971 bekend dat het werkingsmechanisme 

berust op de remming van de prostaglandinesynthese 

door remming van het enzym cyclo-oxygenase (COX). 

Naast dit belangrijke werkingsmechanisme, dat ook 

verantwoordelijk is voor de bijwerkingen van deze groep 

geneesmiddelen, zijn er andere, gerelateerde mediatoren 

Figuur 22.19 Arachidonzuurmetabolisme.

fosfolipiden

prednisonfosfolipase arachidonzuur lipoxygenase

prostaglandinesynthetase

prostaglandine G2

prostaglandine H6-synthetase

prostaglandine H2

prostacycline

prostaglandine E2

tromboxaan A2

leukotrieen A4

aspirine en NSAID’s

5-hydroperoxide-eicosatetraenoaatarachidonzuur
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Kernpunt

• Aandachtspunten bij het gebruik van NSAID’s:

 − risicofactoren voor gastro-intestinale bijwerkingen;

 − risicofactoren voor cardiovasculaire bijwerkingen;

 − risicofactoren voor renale bijwerkingen;

 − vermijd combinaties van NSAID’s (let op zelfme-

dicatie);

 − ook acetylsalicylzuur heeft interactie met NSAID’s;

 − veilige NSAID’s bestaan niet;

 − potentieel effect en risico’s moeten in balans zijn.

22.4.2   Disease-modifying antirheumatic drugs 

(DMARD’s)

Behandeling van RA met alleen NSAID’s was tot het 

einde van de vorige eeuw niet ongebruikelijk. We spre-

ken dan over symptomatische therapie omdat deze 

medicamenten vooral symptomen (pijn) onderdrukken, 

maar geen invloed op de activiteit noch op de progressie 

van de ziekte hebben. Later werd de behandeling met 

ziektemodificerende geneesmiddelen geïntroduceerd 

die de ziekteactiviteit vermindert en helpt schade voor-

komen. Deze gunstige ontwikkeling voor de RA-patiënt 

wordt geïllustreerd door een opvallende terugval van 

ziektecomplicaties zoals gewrichtsdestructie, vasculitis 

en amyloïdose. Tegenwoordig delen we de ziektemodi-

ficerende geneesmiddelen (DMARD’s; disease-modifying 

antirheumatic drugs) in vier groepen in: DMARD’s met 

een onbekend werkingsmechanisme; DMARD’s met 

een bekende target waarop selectief wordt ingegrepen 

(biologicals); corticosteroïden; en een groep overige 

(tabel 22.9). Een of misschien wel de enige gemeen-

schappelijke eigenschap van DMARD’s is dat ze de 

ziekte in gunstige zin modificeren en zelfs in remissie 

Aan het einde van de vorige eeuw werd duidelijk dat 

de belangrijke bijwerking van NSAID’s, ulceratie van 

de tractus digestivus, vooral te wijten is aan de rem-

ming van een iso-enzym van cyclo-oxygenase: COX-1. 

Selectieve remming van het bij ontsteking tot expressie 

komende iso-enzym COX-2 leek de oplossing voor dit 

probleem. Helaas bleek de werkelijkheid een keerzijde 

te kennen. Omdat COX-2 ook tot expressie komt in de 

bloedvaten van cardiovasculair gecompromitteerde 

patiënten en via de lokale productie van het vaatver-

wijdende prostacycline vaatafsluiting tegengaat, bleek 

continue remming van COX-2 te leiden tot een toename 

van cardiovasculaire incidenten. Selectieve COX-2-

remmers worden sinds het beschikbaar komen van 

deze informatie voorbehouden aan patiënten met een 

verhoogd risico op NSAID-gastropathie zonder risico-

factoren voor cardiovasculair lijden.

 De geschiedenis van bijwerkingen van salicylaten 

en NSAID’s is lang en weerspiegelt de toenemende 

inzichten in de farmacotherapie. Eeuwenlang zijn sali-

cylaten, aanvankelijk uit natuurlijke bronnen en later 

synthetisch, toegepast zonder dat er enig besef was 

van bijwerkingen. De eerste grote aandacht voor een 

NSAID-gerelateerde bijwerking was op de pyrazolidon-

derivaten (fenylbutazolidine). Op basis van enkele case 

reports ontstond de verdenking op beenmergdepressie, 

zodat deze middelen momenteel alleen mogen worden 

voorgeschreven aan patiënten met seronegatieve spon-

dyloartritiden die onvoldoende reageren op de overige 

NSAID’s. Ulcera van maag en duodenum, soms gecom-

pliceerd door maagbloedingen en perforaties, bleken 

bij NSAID’s voor te komen. Aanvankelijk werd gedacht 

dat er tussen de NSAID’s verschillen zouden kunnen 

bestaan, maar uiteindelijk duurde het tot de ontdek-

king van de COX-iso-enzymen voordat relatief maag-

veilige NSAID’s (selectieve COX-2-remmers) konden 

worden ontwikkeld. Zoals hierboven al gemeld, bleek 

de ontwikkeling van selectieve COX-2-remmers behalve 

maagveiligheid ook cardiovasculaire onveiligheid in 

te houden. Parallel bleek ook dat vochthuishouding en 

nierfunctie vooral bij gecompromitteerde patiënten 

ongunstig beïnvloed worden door NSAID’s. Pijnklach-

ten veroorzaakt door weefselschade (nociceptieve pijn) 

kunnen effectief behandeld worden met NSAID’s. In 

geval van gezonde jonge mensen kan monotherapie 

gegeven worden. Indien er sprake is van een verhoging 

van het risico op ulcuslijden, is het verstandig een pro-

tonpompremmer (prototype omeprazol) als comedicatie 

te geven. Bij patiënten met nierproblemen of problemen 

met de water- en zouthuishouding moet uiterst terug-

houdend worden omgegaan met NSAID’s. Bij patiënten 

met een verhoging van het risico op cardiovasculaire 

aandoeningen dient ook terughoudend te worden om-

gegaan met NSAID’s en zeker geen COX-2-remmer te 

worden voorgeschreven. Een overzicht van aan NSAID’s 

gerelateerde neveneffecten staat in tabel 22.8.

Tabel 22.8  Bijwerkingen van NSAID’s.

gastro-
intestinaal

oesofagitis
ulcera/bloedingen van maag en duodenum
exacerbatie van colitis

cardio-
vasculair

cardiovasculaire incidenten, zowel hart als CZS

beenmerg trombocytopenie
leukocytopenie
aplastische anemie
trombocytenaggregatieremming

nieren (reversibele) nierinsufficiëntie
interstitiële nefritis
nefrotisch syndroom
papilnecrose

huid pruritus
exantheem
urticaria

centraal 
zenuwstelsel

hoofdpijn
duizelingen
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voor RA. Bij lokale tekenen van ontstekingsactiviteit kun-

nen corticosteroïden geïnjiceerd worden (intra-articulair 

en in of rond peesscheden). Deze vorm van lokale therapie 

wordt wereldwijd veel toegepast, maar goed onderzoek 

ontbreekt nagenoeg volledig. Corticosteroïden kunnen 

een verscheidenheid aan bijwerkingen veroorzaken, zoals 

osteoporose, verhoogde gevoeligheid voor infecties, gas-

tro-intestinale klachten en ulcera, hypertensie en diabetes 

mellitus. De ernst van de bijwerkingen is vooral afhanke-

lijk van de dagelijkse dosis en de duur van de behandeling 

(zie paragraaf 19.4).

 De overige DMARD’s (azathioprine, cyclofosfamide 

en ciclosporine) zijn nog steeds van belang om alle pa-

tiënten zo lang en zo goed mogelijk te kunnen blijven 

behandelen. Een verscheidenheid aan effectieve mid-

delen is om voor de hand liggende redenen noodzakelijk 

om patiënten die lijden aan een chronisch persisterende 

ziekte zoals reumatoïde artritis ‘levenslang’ te kunnen 

vrijwaren van ziekteactiviteit en dreigende schade en 

invalidering.

Kernpunten

• Ten opzichte van de vorige eeuw, waarin de zorg 

(care) voor RA-patiënten van groot belang was, is in 

deze eeuw genezing (cure) een optie geworden.

• Om dit te bereiken, is vroege diagnostiek in combi-

natie met intensieve behandeling en strikt monito-

ren noodzakelijk.

  Intermezzo 22.1 

Glucocorticoïden bij reumatoïde artritis: 

te veel of te weinig?

In 1950 was de Amerikaan Philip Hench een van de 

ontvangers van de Nobelprijs voor fysiologie en ge-

neeskunde, onder andere vanwege de ontdekking van 

het anti-inflammatoire effect van glucocorticoïden 

op het ontstekingsproces bij reumatoïde artritis (RA). 

Daarbij was opgevallen dat dit effect zeer snel optrad. 

Deze ontdekking leidde tot een frequent gebruik van 

corticosteroïden bij RA en andere inflammatoire sys-

teemziekten. De aanvankelijke euforie nam echter snel 

af nadat duidelijk was geworden dat het langetermijn-

effect van glucocorticoïden bij RA vaak onvoldoende 

was en – nog belangrijker – dat langdurig gebruik kan 

leiden tot ernstige bijverschijnselen. De belangrijke 

bijwerkingen omvatten osteoporose, cataract, hyper-

glykemie/diabetes mellitus, infecties, onderdrukking 

van de hypofyse-bijnieras en klinische verschijnselen 

van een (iatrogeen) cushing-syndroom (in het bijzon-

der bij hogere doses).

 De toxiciteit en de matige effectiviteit op lange 

termijn enerzijds en de toenmalige visie dat reu-

matoïde artritis in feite een niet-dodelijke ziekte is 

kunnen brengen. Tot de groep DMARD’s met onbekend 

werkingsmechanisme behoren hydroxychloroquine, 

sulfasalazine, methotrexaat, leflunomide, aurothioglu-

cose en D-penicillamine. De twee laatste worden door 

een ongunstige relatie tussen toxiciteit en effectiviteit 

nauwelijks nog gebruikt. Methotrexaat is steeds duide-

lijker de hoeksteen van de behandeling van RA gewor-

den. Als monotherapie is methotrexaat in staat tot 50% 

van recent ontstane RA-patiënten remissie te induceren 

en te behouden. In combinatie met andere DMARD’s is 

methotrexaat evident synergetisch.

Voor de RA-patiënt die met methotrexaat en combina-

tietherapie van bovenstaande middelen niet adequaat 

behandeld kan worden, is een behandeling met een bio-

logical een goede optie. Nagenoeg alle biologicals worden 

in combinatie met methotrexaat toegepast om het beste 

resultaat te bereiken. Om een optimaal resultaat te be-

halen, is snelle diagnostiek in geval van verdenking op 

RA en behandeling op basis van strikte controle nodig. 

Onder strikte controle wordt verstaan regelmatige con-

trole van ziekteactiviteit en bijstellen van de behandeling 

op geleide van ziekteactiviteit. Actieve of latente infectie 

(denk aan tuberculose) is een contra-indicatie en dient 

vooraf opgespoord en behandeld te worden. Ook tijdens 

behandeling met biologicals is alertheid ten aanzien van 

infecties aangewezen.

 De glucocorticoïden zijn door hun sterke ontstekings-

remmende eigenschappen een essentieel onderdeel van de 

farmacotherapie van diverse reumatische aandoeningen. 

In hoge doseringen (40 mg per dag of meer) hebben corti-

costeroïden ook immuunsuppressieve effecten en worden 

als zodanig toegepast bij alle systemische auto-immuun-

ziekten en vasculitiden. Systemisch in lage doseringen 

(5-15 mg per dag) worden corticosteroïden gebruikt bij de 

behandeling van RA en polymyalgia rheumatica. Lage do-

ses corticosteroïden kunnen gezien worden als DMARD 

Tabel 22.9  Overzicht van DMARD’s.

onbekend 
werkingsmechanisme

hydroxychloroquine
sulfasalazine
methotrexaat
leflunomide

targeted therapie 
(biologicals)

TNF-blokker
infliximab
adalimumab
etanercept
B-celdepletie
rituximab
CTLA-4-Ig
abatacept
anti-IL-6R
tocilizumab

corticosteroïden

overige azathioprine
cyclofosfamide
ciclosporine 
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rurg (orthopeed) zal, veelal in een reumachirurgisch team 

bestaande uit reumatoloog en reumachirurg, de indicatie 

en planning van de ingreep uitvoeren.

22.4.4   Optimalisatie van het behandel-

resultaat en de rol van de patiënt

Omdat reumatische aandoeningen vaak een chronisch 

karakter hebben en daardoor, naast gevolgen voor het 

lichamelijk functioneren, ook ingrijpende consequen-

ties hebben voor het psychisch en sociaal functioneren, 

zijn bij de behandeling, naast reumatoloog, huisarts, 

orthopeed, fysiotherapeut en ergotherapeut, ook vaak 

andere disciplines betrokken, zoals de gespecialiseerde 

reumaverpleegkundige, de wijkverpleegkundige, instru-

mentmaker, orthopedisch schoenmaker, revalidatiearts, 

maatschappelijk werker en psycholoog. 

 Een belangrijk, nog niet genoemd aspect van de behan-

deling van reumatische aandoeningen is aandacht voor de 

mening van de patiënt. De kwaliteit van leven kan alleen 

door de patiënt worden beoordeeld. Niet alleen het vra-

gen naar de mening van de patiënt, maar ook begrijpen 

wat de patiënt bedoelt en wat hem drijft is belangrijk om 

uiteindelijk zo veel mogelijk gezondheidswinst te beha-

len. Educatie van de patiënt is niet alleen het bijbrengen 

van kennis over ziekte- en behandelopties, maar ook het 

leren benoemen van prioriteiten en het leren besluiten 

over behandelingen en behandelplannen. Hij zal moeten 

leren omgaan met de aandoening en de verschillende 

behandelingsvormen. Dit is in hoge mate individueel be-

paald. De begeleiding van de patiënt, ook in psychosociaal 

opzicht, dient dus afgestemd te zijn met en op de patiënt. 

Het is van groot belang niet alleen om medisch-technische 

maar ook vanwege psychosociale redenen de indicaties 

voor de behandelingen en het eventueel inschakelen van 

ondersteunende disciplines zorgvuldig samen met de 

patiënt af te wegen.

Kernpunten

• De effectiviteit van NSAID’s verschilt onderling 

weinig.

• Oefentherapie verbetert het functioneren van reu-

mapatiënten.

• Respecteer de patiënt en zijn prioriteiten en pro-

beer zijn mening te begrijpen.

22.5  Systemische auto-immuun-
aandoeningen

22.5.1   Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis (RA) is een syndroom gekarakteri-

seerd door een chronische polyarticulaire symmetrische, 

anderzijds, leidden tot een sterke reductie van het 

gebruik van glucocorticoïden bij deze ziekte, zelfs 

in een tijd dat voor deze aandoening toch niet veel 

(effectieve) alternatieven voorhanden waren. Gene-

raties reumatologen en internisten zijn opgeleid met 

het dogma dat het gebruik van glucocorticoïden bij 

RA moest worden gezien als een ultimum refugium. 

Overigens bleek in de praktijk dat ook toen een aan-

zienlijk deel van de RA-patiënten uiteindelijk een 

dergelijk middel kreeg.

 Recente ontwikkelingen hebben geleid tot een 

evenwichtigere plaatsbepaling van glucocorticoïden.

 De huidige positie van corticosteroïden bij RA 

wordt bepaald door twee overwegingen. Ze worden 

algemeen beschouwd als zeer effectieve anti-inflam-

matoire/immunomodulerende medicamenten bij de 

behandeling van reumatische ziekten. Daarnaast is in 

een aantal onderzoeken nu aangetoond dat de pro-

gressie van gewrichtsschade, zoals te zien op röntgen-

foto’s, wordt afgeremd, zelfs bij relatief lage doses.

 Een belangrijke ontwikkeling is ook dat verschillen-

de bijwerkingen van corticosteroïden effectiever be-

streden kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het 

gebruik van bisfosfonaten bij langdurig corticosteroïd-

gebruik, ter voorkoming van osteoporose. Verder heeft 

de dosering van het medicament de volle aandacht. 

Vooral bij chronisch gebruik zal men proberen de dosis 

zo laag mogelijk te houden, waarbij niet zelden blijkt 

dat ook doses lager dan 5 mg prednison per dag nog 

effectief en nuttig kunnen zijn.

22.4.3   Niet-medicamenteuze therapieën

Gedoseerde (bed)rust, afgewisseld met oefeningen, is in-

cidenteel noodzakelijk tijdens periodes van actieve ziekte. 

Gezien het chronische karakter van reumatische ziekten 

moet een periode van rust echter niet langer duren dan 

strikt noodzakelijk, om verlies van conditie en functie te 

voorkomen.

 Fysiotherapie is een belangrijke behandelmodaliteit bij 

reumatische aandoeningen, die zich vooral richt op hou-

ding en beweging.

 Door oefentherapie van de gewrichten wordt ervoor 

gezorgd dat bewegingsbeperking zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. Actieve oefentherapie en spierversterkende 

oefeningen dienen om de conditie en functie te verbete-

ren. Behalve voor warmte- en koudeapplicaties als pijn-

reducerende behandeling zijn andere fysische therapieën 

nauwelijks nog geïndiceerd.

 Ergotherapie kan helpen bij gewrichtsbescherming 

door verstrekken van hulpmiddelen en orthesen en aan-

passen van woon- en werkomgeving, en vooral door in-

structie en leefregels.

 Indien een gewricht ondanks bovenstaande conser-

vatieve behandeling toch verloren is gegaan, is een ge-

wrichtsvervangende operatie aangewezen. De reumachi-
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Kernpunten

• Reumatoïde artritis wordt gekenmerkt door een 

chronische, perifere polyartritis.

• Behalve de polyartritis kunnen bij RA onder andere 

de volgende verschijnselen worden gevonden:

 − reumafactoren;

 − anti-CCP-antistoffen;

 − erosies/destructie;

 − noduli;

 − instabiliteit en rupturen pezen en banden;

 − vasculitis.

• Risicofactoren voor het ontstaan van RA:

 − roken;

 − positieve familieanamnese;

 − genotype (HLA-DR4).

Klinisch beeld
De ziekte begint meestal met klachten van pijn en stijf-

heid van de kleine hand- en voetgewrichten. Bij 30 tot 

40% van de patiënten begint RA als een mono- of oligoar-

tritis. Geleidelijk kunnen nagenoeg alle gewrichten in het 

proces betrokken raken, maar soms beperkt de ziekte zich 

tot enkele gewrichtsgroepen. Vaak worden zwellingen 

van peesscheden en bursae gezien. De patiënten klagen 

over moeheid, gewrichtspijn en algemene stijfheid bij het 

opstaan die in de loop van de ochtend minder wordt. Deze 

klachten kunnen ook volledig ontbreken. Slechts bij een 

minderheid van de patiënten komt de ziekte spontaan in 

remissie. Het verloop is chronisch, maar de ernst van de 

ziekte-uitkomst is variabel. Het betreft gewrichtsdefor-

maties, bewegingsbeperking en invaliditeit (figuur 22.20).

Als gevolg van gewrichtsdestructie kunnen neurologische 

complicaties ontstaan, vooral in de pols (het carpaletun-

nelsyndroom), in de cervicale wervelkolom en een leven-

bedreigende myelumcompressie. Myelumcompressie kan 

ontstaan door subluxatie tussen C1 en C2, maar ook door 

perifere gewrichtsontsteking met een destructief be-

loop. Het volledige klinische beeld wordt vaak vooraf-

gegaan door een periode van prodromen waarbij zich 

na enige tijd het herkenbare beeld ontwikkelt. Het is 

een uitdaging voor de huisarts om bij zijn patiënten 

met gewrichtsklachten tekenen van artritis te herken-

nen en de patiënt zo snel mogelijk te verwijzen naar de 

reumatoloog. In Nederland is door het CBO, het NHG 

(huisartsen) en de NVR (reumatologen) een transmurale 

afspraak gemaakt die vroege diagnostiek en verwijzing 

mogelijk maakt. Zoals hierboven beschreven, kunnen 

reumafactoren en anti-CCP-antistoffen voorkomen in 

de populatie bij gezonden en bij andere aandoeningen 

zonder dat er sprake is van RA. Wel lijkt de kans op ont-

wikkeling van RA groter bij mensen met circulerende 

RF, en bij anti-CCP-antistoffen neemt deze kans verder 

toe bij hogere concentraties van deze autoantistof-

fen. Voor het stellen van de diagnose is de aanwezig-

heid van een door een expert vastgestelde artritis het 

belangrijkst. De reumatoloog is in staat om met grote 

nauwkeurigheid dit klinische beeld te herkennen; 

soms kan beeldvormend onderzoek zoals echografie, 

MRI, scintigrafie of PET-CT hierbij nodig zijn. De 

verspreiding van aangedane gewrichten en het aantal 

ontstoken gewrichten bepalen de waarschijnlijkheid 

van RA, waarbij het typische beeld van een perifere sym-

metrische polyartritis het duidelijkst is. Het klinische 

beeld kan ondersteund worden door de aanwezigheid 

van een acutefasereactie, reumafactoren en anti-CCP-an-

tistoffen. Bij een heftige artritis kan het nodig zijn door 

middel van een punctie synoviaal vocht te verkrijgen 

om te onderzoeken op kristallen of bacteriën. Een syno-

viumbiopt is nooit diagnostisch voor RA, maar kan bij 

individuele patiënten bijdragen andere overwegingen 

onwaarschijnlijk te maken.

 RA kan op elke leeftijd ontstaan, ook bij jonge kinde-

ren. RA komt vooral bij vrouwen voor, en bereikt rond de 

leeftijd van 60 jaar een prevalentie van circa 1%.

Figuur 22.20 a Typische misvormingen van de hand bij reumatoïde artritis. Een zwanenhalsfenomeen van de derde vinger, 

subluxatie van de pols en MCP-2 en een instabiele duim. b Erosieve veranderingen als gevolg van reumatoïde artritis in de metacar-

pofalangeale gewrichten en versmalling van de gewrichtsspleten in de pols.

A B
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  Intermezzo 22.2 

Meer behandelingsmogelijkheden voor 

patiënten met RA

Een 55-jarige vrouw heeft sinds ongeveer een week 

pijn in de hand- en voetgewrichten, de schouders, de 

linkerelleboog en de rechterknie. Er is ochtendstijfheid 

die een uur aanhoudt. Bij lichamelijk onderzoek zijn de 

pijnlijke gewrichten gezwollen en beperkt in hun be-

wegingsvrijheid. Het laboratoriumonderzoek laat een 

BSE van 46 mm/uur zien en positieve tests op reuma-

factoren en anti-CCP-antistoffen. Op röntgenfoto’s 

van handen en voeten zijn nog geen erosies zichtbaar.

 Na het stellen van de diagnose reumatoïde ar-

tritis wordt de patiënte uitvoerig voorgelicht over 

de ziekte. De medicamenteuze behandeling bestaat 

uit een NSAID en methotrexaat tot 25 mg per week 

op geleide van effectiviteit en toxiciteit. De patiënte 

wordt regelmatig gecontroleerd en op basis van de 

Disease Activity Score (DAS) wordt de behandeling 

aangepast met de bedoeling zo snel mogelijk remis-

sie te bereiken (DAS28-score < 2,6). Ter verminde-

ring van de kans op bijwerkingen van methotrexaat 

wordt foliumzuur aan de behandeling toegevoegd. 

Onder deze behandeling heeft deze patiënt 50% 

kans op het bereiken van remissie en het voorkomen 

van gewrichtsschade.

 Deze patiënte komt helaas niet in remissie en na 

drie maanden wordt sulfasalazine 2 dd 1000 mg aan 

de behandeling toegevoegd. Vanwege leverenzym-

stoornissen ontstaan na de start van de sulfasalazine 

moet dit middel worden gestaakt. De DAS28-score 

bedraagt 3,6 tijdens behandeling met MTX 25 mg/

week (actieve ziekte). De patiënte gaat akkoord met 

intensivering van de behandeling met een TNF-

blokker. Na screening op actieve en latente infecties 

inclusief tuberculose en na uitsluiten van een malig-

niteit, kan vergoeding voor deze behandeling worden 

aangevraagd. Omdat deze casus voldoet aan de af-

gesproken vergoedingsrichtlijn, wordt toestemming 

verkregen en start de patiënte de additionele behan-

deling met een TNF-blokker. De combinatiebehande-

ling bestaande uit een TNF-blokker en methotrexaat 

lokale pannusvorming. Myelumcompressie treedt vooral 

op bij patiënten met een ernstige destructief verlopende 

ziekte en kan over het hoofd worden gezien omdat de 

alarmsignalen (krachtsverlies, sensibiliteitsverlies en af-

wijkende reflexen) moeilijk zijn vast te stellen. Een andere 

complicatie van gewrichtsdestructie is het pseudotrombo-

sebeen ten gevolge van een geruptureerde kniekuilcyste. 

Synoviaal vocht van een aangetaste knie kan naar de kuit 

lekken. Het daarbij passende klinische beeld lijkt sterk 

op een kuitvenentrombose. Ook hebben patiënten met 

beschadigde gewrichten een hoger risico op een bacteriële 

of septische artritis. Ongeveer 50% van alle septische artri-

tiden ontstaat bij patiënten met RA. Dat is waarschijnlijk 

het gevolg van de immuungecompromitteerde situatie 

van de meeste RA-patiënten (zowel door de ziekte als door 

de behandeling), in combinatie met een verlaagde lokale 

weerstand tegen infecties. Dit risico wordt verder ver-

sterkt in geval van de aanwezigheid van vreemd lichaams-

materiaal in een gewricht (gewrichtsprothese) of intra-

articulaire injecties onder niet-steriele omstandigheden.

 Voor RA typische afwijkingen kunnen op verschillende 

plaatsen buiten het gewricht voorkomen (tabel 22.10). Al 

deze extra-articulaire manifestaties van RA komen vooral 

voor bij patiënten met lang bestaande RA en een sterk 

verhoogde serumtiter van reumafactoren.

Figuur 22.21 Reumanoduli op handen.

Tabel 22.10  Frequentie van voorkomen van extra-
articulaire afwijkingen bij reumatoïde 
artritis (in procenten).

noduli (figuur 22.21) 30

(epi)scleritis (figuur 22.22) 20

pleuritis, pericarditis 10

longfibrose 5

keratoconjunctivitis sicca 20

vasculitis 1

syndroom van Felty 0,5 

amyloïdose 10
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nen worden aangetoond in het serum. Uiteindelijk is 

er sprake van een netwerk van geactiveerde leukocyten 

(onder andere B-cellen, plasmacellen, macrofagen, 

dendritische cellen, T-cellen, mestcellen, naturalkil-

lercellen en neutrofielen) en synoviale fibroblasten 

die een chronisch, autonoom ontstekingsproces in het 

synovium in stand kunnen houden. Deze cellen zetten 

mechanismen in gang die irreversibele schade veroorza-

ken aan ligamenten, kraakbeen en bot. Cytokinen zoals 

tumornecrosefactor (TNF), interleukine-6 (IL-6) en IL-

17 spelen hierin een belangrijke rol. Er vindt woekering 

plaats van het synoviale weefel (pannus) dat zich hecht 

aan en ingroeit in bot, kraakbeen en ligamenten. Vooral 

macrofagen en synoviale fibroblasten produceren ter 

plaatse pro-inflammatoire cytokinen en schadelijke 

proteasen. Na verloop van tijd verdwijnt het kraakbeen, 

wordt het onderliggende bot aangetast en het kapsel fi-

broseert, wat tot ernstig functieverlies aanleiding geeft 

en uiteindelijk tot verlies van het gewricht leidt.

Therapie en prognose
De behandeling van RA richt zich op het onderdruk-

ken van ziekteactiviteit, het beheersen van de klach-

ten (vooral pijn en stijfheid) en het voorkómen van 

schade zoals de structie (leidend tot invaliditeit) en 

extra-articulaire manifestaties. Ter bestrijding van de 

pijn worden veel patiënten behandeld met NSAID’s 

(anti-inflammatoire analgetica). Indien de diagnose RA 

is bevestigd, wordt zo snel mogelijk gestart met een 

zogenoemde DMARD (zie paragraaf 22.4.2), waarbij op 

dit moment methotrexaat de hoeksteen van de behan-

deling is. Met hulp van het huidige armamentarium 

van DMARD’s, inclusief de biologicals, is het mogelijk 

bij de meeste patiënten lage ziekteactiviteit en remissie 

wordt goed verdragen en de DAS28-score daalt 

naar 2,1 (remissie). De patiënte kan geleidelijk haar 

normale activiteiten inclusief haar werk nagenoeg 

zonder onderbreking voortzetten. De enige last die 

zij ondervindt, is het gebruik van de medicatie en de 

regelmatige laboratoriumcontroles en de bezoeken 

aan de polikliniek reuma tologie.

Diagnose en differentiële diagnose
Het stellen van de diagnose RA geeft weinig problemen 

indien de ziekte lange tijd bestaat en al onherstelbare 

schade heeft aangericht. Vanzelfsprekend is het stellen 

van de diagnose in een vroege fase de beste garantie om 

schade te voorkomen door tijdig een intensieve behan-

deling te starten. De ACR-EULAR-criteria uit 2010 voor 

de diagnose reumatoïde artritis hebben als doel de di-

agnose zo vroeg mogelijk te stellen (tabel 22.11). Vroeg-

diagnostiek en behandeling hebben echter de geaccep-

teerde risico’s: geen kans op spontane remissie en kans 

op het missen van een andere oorzaak van de artritis 

met als gevolg het risico op overbehandeling bij enkele 

patiënten. In dit kader dient opgemerkt te worden dat 

de nieuwe criteria alleen toegepast mogen worden als 

eerst andere oorzaken voor artritis zoveel mogelijk zijn 

uitgesloten.

Pathofysiologie
De oorzaak van RA is onbekend. De meest gangbare 

hypothese is dat in genetisch gepredisponeerde indivi-

duen (de met RA geassocieerde aanwezigheid van be-

paalde klasse II HLA-moleculen speelt een rol bij anti-

geenpresentatie) een onbekend antigeen (autogeen of 

exogeen) een immunologische reactie in gang zet. Cel-

lulaire en humorale immuunreacties tegen verschillen-

de bouwstenen van het gewricht zijn aangetoond, maar 

de betekenis hiervan is vooralsnog onduidelijk. Ook is 

onduidelijk waar in het lichaam de gestoorde immuun-

respons begint. Bekend is wel dat autoantilichamen, 

zoals reumafactoren en autoantilichamen gericht tegen 

gecitrullineerde peptiden, bij een deel van de patiënten 

al jaren voordat de ziekte zich klinisch openbaart kun-

Tabel 22.11  De ACR-EULAR-criteria voor de 
diagnose reumatoïde artritis.

betrokken gewrichten:
 − 1 middelgroot gericht (0 punten)
 − 2-10 middelgrote gewrichten (1 punt)
 − 1-3 kleine gewrichten (2 punten)
 − 4-10 kleine gewrichten (3 punten)
 − meer dan 10 kleine gewrichten (5 punten)

serologie:
 − geen positieve RF- of anti-CCP-test (0 punten)
 − ten minste een positieve test (RF of anti-CCP) in lage titer < 3 van 

de bovengrens van de normaalwaarde (2 punten)
 − ten minste een positieve test (RF of anti-CCP) in hoge titer > 3 

bovengrens van de normaalwaarde (3 punten)

duur van synovitis:
 − korter dan 3 weken (0 punten)
 − 6 weken of langer (1 punt)

acutefasereactie:
 − normale waarden voor BSE en CRP (0 punten)
 − verhoging van BSE of CRP (1 punt)

De diagnose RA kan als definitief beschouwd worden indien de patiënt 
ten minste 6 punten scoort en andere oorzaken van artritis in redelijkheid 
zijn uitgesloten.

Figuur 22.22 Nodulaire (epi)scleritis bij reumatoïde artritis.
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gelijke ingreep is in de regel geïndiceerd bij dreigend 

verlies van zelfredzaamheid, invaliditeit en ernstige, 

vooral nachtelijke pijn. Schouder- en elleboogprothesen 

worden meestal toegepast bij onacceptabele pijn. Ge-

wrichtsprothesen in de metacarpofalangeale gewrich-

ten kunnen de pincetgreep tussen duim en wijsvinger 

herstellen.

 RA heeft een chronisch, progressief verloop. Met 

behulp van de nu gebruikte DMARD’s kan ongeveer 

50% van de patiënten in langdurige remissie worden 

gebracht en bij nagenoeg alle patiënten de ziekteactivi-

teit worden beperkt, waardoor schade en invaliditeit op 

termijn worden voorkomen of verminderd. Nog steeds 

ontwikkelen veel patiënten een zekere mate van invali-

diteit en is de ziekte bij enkele patiënten zeer moeilijk 

of niet goed onder controle te krijgen. Indicatoren 

voor een ernstige ziekte-uitkomst zijn: continu hoge 

ziekteactiviteit, hoge serumtiters van reumafactoren en 

acutefase-eiwitten, alsmede erosies vroeg in het verloop 

van de ziekte.

te bereiken, vooral indien de behandeling in een vroeg 

stadium van de ziekte wordt gestart. Helaas is het nog 

niet mogelijk langdurige geneesmiddelvrije remissie 

te realiseren. Langdurige behandeling en controle is 

daarom een resterende last die in vergelijking met de 

sombere prognose van onbehandelde RA voor de mees-

te patiënten een geringe is.

 De RA-ziekteactiviteitscore die inmiddels wereldwijd 

voor monitoren gebruikt wordt, is in Nederland ont-

wikkeld. De meest gebruikte versie is de DAS28 (figuur 

22.23).

 

Bij een DAS28 > 3,2 is er sprake van actieve ziekte, bij 

een score < 2,6 van remissie. De score moet in indivi-

duele patiënten met voorzichtigheid worden gebruikt 

en in het licht van het klinische beeld worden geïnter-

preteerd. Voor de meeste DMARD’s geldt dat voordat 

een oordeel wordt gegeven over de effectiviteit van de 

tweedelijnsantirheumatica de behandeling minimaal 

drie maanden moet hebben geduurd. Effecten van 

TNF-blokkers en corticosteroïden zijn in het algemeen 

veel sneller (soms binnen enkele dagen) al merkbaar. De 

volgorde van de te kiezen tweedelijnsmiddelen is sterk 

veranderd. Zoals hierboven al betoogd is bij het stel-

len van de diagnose RA, is starten van methotrexaat de 

eerste keuze. Daarna wordt snel op geleide van de ziek-

teactiviteit en eventuele toxiciteit de medicatie verder 

getitreerd: dosis verhogen en middelen toevoegen met 

het doel snel een stabiele remissie te bereiken. De meest 

gebruikte middelen zijn:

 − methotrexaat tot 30 mg per week;

 − sulfasalazine tot 2 dd 1000 tot 1500 mg;

 − hydroxychloroquine tot 2 dd 200 mg;

 − leflunomide 1 dd 20 mg;

 − prednison.

Indien remissie met adequaat toegepaste DMARD’s 

niet snel kan worden bereikt, is er een indicatie om te 

starten met biologicals, meestal een TNF-blokker. Hier-

van zijn op dit moment drie preparaten beschikbaar 

(adalimumab, etanercept, infliximab), maar op korte 

termijn zullen nog meer TNF-blokkers verkrijgbaar 

zijn. In het geval dat met bovenstaande therapie het 

doel niet bereikt wordt, kunnen andere biologicals zo-

als rituximab (B-celdepletie), abatacept (CTLA-4-Ig dat 

interfereert met co-stimulatoire signalen) en tocilizu-

mab (IL6R-blokker) worden toegepast. Opvlammingen 

van de ziekte in een beperkt aantal gewrichten worden 

behandeld met intra-articulaire corticosteroïdinjecties. 

Chirurgische therapie neemt nog steeds een belangrijke 

plaats in. Ter bestrijding van pijn, behoud van functie 

en voorkómen van neurologische complicaties kunnen 

gewrichten worden vervangen of kan voor een artro-

dese worden gekozen. Gewrichtsprothesen worden het 

meest frequent geplaatst in heupen en knieën. Een der-

Figuur 22.23 Ziekteactiviteitscore gebruikt bij reumatoïde 

artritis. DAS28 = 0,56 × √(pijn28) + 0,28 × √(gezwollen28) + 

0,70 × ln(BSE) + 0,014 × GH.

pijn28: aantal pijnlijke gewrichten op basis van in totaal 28 

beoordeelde gewrichten; gezwollen28: aantal gezwollen ge-

wrichten op basis van in totaal 28 beoordeelde gewrichten; 

BSE: bloedbezinking in mm/uur; GH: visueel analoge score 

(VAS) van 0-100 voor de perceptie van gezondheid met betrek-

king tot de ziekte (RA).
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De klachten en verschijnselen van SLE-patiënten zijn uit-

gesproken divers. De eerste klachten kunnen één orgaan 

betreffen, maar de ziekte kan zich ook direct systemisch 

openbaren. Vrijwel alle patiënten hebben algemene klach-

ten zoals malaise, moeheid of koorts. Meer specifiek voor 

SLE zijn de artralgieën, artritiden en huidafwijkingen die 

bij 80% van de patiënten voorkomen. De artritis kan lijken 

op RA, maar bij SLE worden in het beloop zelden erosies 

gezien. De huidafwijkingen omvatten het vlinderexan-

theem (rode verkleuring over wangen en neusrug), dis-

coïde LE (schotelvormige plekken met hyperkeratose en 

atrofie: aangevreten aspect; lupus = wolf), livide-rode 

chronische erupties, purpura, ulceraties (ook op slijmvlie-

zen), livedo reticularis en haaruitval. De huidafwijkingen 

nemen vaak toe na expositie aan zonlicht. In het verloop 

van de ziekte kan zich een groot aantal ziektemanifesta-

ties ontwikkelen (tabel 22.12). SLE-patiënten hebben een 

verhoogd risico op trombose en op een gecompliceerd 

verlopende graviditeit. Dit laatste geldt vooral voor pa-

tiënten met een verhoogde serumtiter van anticardiolipi-

neantilichamen.

Kernpunten

• Behandeling van reumatoïde artritis is gericht op het 

verminderen van pijn, bescherming van bot en kraak-

been en behoud van functie en kwaliteit van leven.

• Bij serieuze verdenking op reumatoïde artritis moet 

zo snel mogelijk worden behandeld met DMARD’s.

• Methotrexaat is de hoeksteen van de behandeling 

met DMARD’s.

• Biologicals (in combinatie met methotrexaat) heb-

ben een gunstig additioneel effect bij falen van 

methotrexaat alleen.

• Met behulp van goed toegepaste DMARD’s en tight 

control wordt 50% van de patiënten in remissie ge-

bracht.

• Naast medicamenteuze behandeling dient de be-

handeling voortdurend gericht te zijn op het be-

houden van functie. Pas als een gewricht verloren 

is, is gewrichtsvervanging aangewezen.

  Intermezzo 22.3 

Moleculaire geneeskunde in de reumatologie

Het belang van verschillende celtypen en cytokinen 

in de pathogenese van RA is duidelijk geworden door 

het succes van specifieke therapeutische interventies 

gericht op bijvoorbeeld B-cellen (rituximab), de inter-

actie tussen T-cellen en antigeenpresenterende cellen 

(abatacept), TNF (infliximab, adalimumab, etanercept, 

golimumab, certolizumab) en IL-6 (tolizumab). Onder-

zoek richt zich steeds meer op vroege behandeling en 

mogelijke preventie, alsook op het ontrafelen van de 

etiologie van de ziekte (figuur I.22.1).

Casuïstiek 

• Een 69-jarige vrouw presenteert zich met een chro-

nische pijnlijke zwelling op de rechterpols

• Een jonge vrouw met koorts, artralgie en exantheem

• Een man met een zwarte duim

22.5.2   Systemische lupus erythematodes

Systemische lupus erythematodes (SLE) is een chronische 

inflammatoire ziekte van onbekende etiologie die vooral 

bij jonge vrouwen voorkomt. De geregistreerde prevalen-

tie van circa 3 per 1000 neemt toe, waarschijnlijk als ge-

volg van verbeterde diagnostiek. De ziekte kan fataal zijn. 

Het beloop wordt gekenmerkt door uitgesproken exacer-

baties en remissies. De belangrijkste doodsoorzaken zijn 

het gevolg van stoornissen in vitale organen zoals nieren 

en hersenen, maar ook infecties, hart- en vaatziekten en 

complicaties van de behandeling.

Figuur I.22.1 De rol van het immuunsysteem bij de pathoge-

nese van RA.
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Aanvullend onderzoek
Anemie, trombocytopenie en/of leukocytopenie worden 

frequent bij SLE-patiënten gevonden. Soms betreft het 

een ernstige auto-immuunhemolytische anemie of trom-

bocytopenie. In periodes met ziekteactiviteit hoeft de 

acutefasereactie niet verhoogd te zijn. Het meest karak-

teristiek voor SLE is het vóórkomen van een verhoogde 

serumtiter van autoantilichamen. Bijna alle patiënten 

hebben antinucleaire antistoffen (ANA). Specifiek voor 

SLE zijn antistoffen gericht tegen dubbelstrengs-DNA 

(anti-ds-DNA) en het Sm-antigeen. Vaak zijn circulerende 

immuuncomplexen en verlaagde concentraties van de 

complementcomponenten C3 en C4 aantoonbaar. Histo-

logisch onderzoek gecombineerd met fluorescentieon-

derzoek van aangedane organen kan voor SLE specifieke 

bevindingen opleveren. Zo worden in aangetaste nieren 

en huid granulaire afzettingen van immuunglobulinen 

en complementfactoren gevonden.

Tabel 22.12  Frequentie van ziektemanifestaties bij 
SLE (in procenten).

aanvang beloop

malaise 70 85

artralgie/artritis 60 80

huidafwijkingen (figuur 22.24) 55 80

pleuritis 23 50

pericarditis 20 30

fenomeen van Raynaud 35 60

vasculitis 10 35

nefritis 40 70

neuropsychiatrische afwijkingen 25 50

Figuur 22.24 Huidafwijkingen bij systematische lupus erythe-

matodes. a Vlinderexantheem. b Vasculitis. c Discoïde LE. 

(Foto’s geplaatst met toestemming van de patiënten.)

A

B

C
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aantasting van hersenen en nieren. Patiënten overlijden 

als gevolg van ziekteactiviteit vroeg in het verloop van 

de ziekte, als gevolg van (versnelde) atherosclerose of aan 

complicaties van de behandeling verscheidene jaren later.

Kernpunten

• SLE kan beschouwd worden als een prototype van 

een immuungemedieerde systeemziekte.

• SLE wordt gekenmerkt door een steriele ontsteking 

van meerdere organen, in aanwezigheid van auto-

antistoffen.

• SLE is een chronische ziekte met aanzienlijke mor-

biditeit en mortaliteit.

• De hoeksteen van de behandeling van SLE wordt 

gevormd door toepassing van corticosteroïden.

• Morbiditeit en mortaliteit van SLE worden bepaald 

door ziekteactiviteit, complicaties en eventuele 

bijwerkingen van de behandeling.

• Vermijden van onder- en overbehandeling van SLE 

is aangewezen.

• Bij een negatieve test op ANA is de kans op SLE klein.

Casuïstiek 

• Een man met onbegrepen gewrichtsklachten en 

daarna een slechte klinische toestand

• Een vrouw met lupus erythematodes disseminatus 

en verworven trombotische trombocytopenische 

purpura

Diagnose en differentiële diagnose
Het stellen van de diagnose SLE kan moeilijk zijn van-

wege de multiorgaanbetrokkenheid en de wisselende 

presentatie. Als slechts in één orgaan afwijkingen worden 

gevonden, treedt vaak vertraging op in het herkennen 

van SLE. Evenals bij RA zijn classificatiecriteria opgesteld 

(tabel 22.13). Opgemerkt dient te worden dat deze criteria 

primair zijn ontwikkeld om patiënten te classificeren in 

wetenschappelijk onderzoek en een patiënt kan SLE heb-

ben zonder aan deze criteria te voldoen. Voor classificatie 

moet een patiënt voldoen aan vier criteria die niet gelijk-

tijdig aanwezig hoeven te zijn. Dit laatste maakt direct 

duidelijk dat de diagnose niet moet worden verworpen 

indien een patiënt (bijvoorbeeld met vlinderexantheem, 

trombocytopenie en ANA) niet aan vier criteria voldoet. 

Medicijnen zoals chloorpromazine, methyldopa, hy-

dralazine, procaïnamide en isoniazide kunnen SLE-ver-

schijnselen induceren. De diagnose drug-induced LE wordt 

gesteld indien de verschijnselen ontstaan tijdens het ge-

bruik van de genoemde medicijnen en snel verdwijnen na 

het staken ervan.

Pathofysiologie
Bij SLE neemt men aan dat de depositie of de vorming van 

immuuncomplexen in de weefsels aanzet tot ontsteking. 

Verschillende antigenen en antistoffen kunnen bijdragen 

aan immuuncomplexvorming. De prikkel die aanzet tot 

autoantilichaamvorming is niet bekend. Vanwege de hoge 

concordantie bij eeneiige tweelingen, en de associatie van 

SLE met HLA-typen en met congenitale complement-

deficiënties, kan worden geconcludeerd dat genetische 

factoren een rol spelen. Het effect van bijvoorbeeld zwan-

gerschappen en expositie aan zonlicht suggereren ook een 

rol voor hormonale en uitwendige factoren.

Therapie en prognose
De therapie is afhankelijk van de ernst van de ziektever-

schijnselen. Artralgieën en klachten van serositis zullen in 

eerste instantie worden behandeld met NSAID’s. Antimala-

riamiddelen zijn effectief bij de behandeling van dermatitis 

en artritis en hebben mogelijk een beschermend effect op 

het ontstaan van ziekte-exacerbaties. Corticosteroïden in 

doseringen van 1-1,5 mg/kg zijn geïndiceerd bij ziekte-exa-

cerbaties die de orgaanfuncties bedreigen. Bij niet-levensbe-

dreigende ziekteverschijnselen worden corticosteroïden in 

lagere doseringen gegeven. Bij ernstige ziekte-uitingen wor-

den hoge doseringen corticosteroïden vaak gecombineerd 

met immunosuppressieve cytostatica. De meeste ervaring 

bestaat met azathioprine, cyclofosfamide en meer recent ook 

met mycofenolaatmofetil. Verder worden vaatverwijdende 

middelen voorgeschreven bij het raynaud-fenomeen, stero-

idhoudende crèmes voor de dermatologische manifestaties 

en bloedverdunners bij het antifosfolipidesyndroom.

 Verbeterde diagnostiek en medicamenteuze therapie 

hebben geleid tot een verbeterde tienjaarsoverleving 

(van 50 naar 90%). De prognose is sterk afhankelijk van 

Tabel 22.13  Classificatiecriteria voor SLE. Voor de 
classificatie moet worden voldaan aan 
ten minste vier criteria. Deze criteria 
hoeven niet gelijktijdig aanwezig te zijn.

1 erytheem van het gelaat 

2 chronische discoïde huidlaesies 

3 zonlichtovergevoeligheid 

4 orale of nasofaryngeale ulcera 

5 artritis 

6 serositis 

7 nierafwijkingen (proteïnurie, sedimentafwijkingen) 

8 neurologische stoornissen (epilepsie, psychose) 

9 hematologische stoornissen (hemolytische anemie, 
leukocytopenie, lymfocytopenie, trombocytopenie) 

10 immunologische stoornissen (anti-ds-DNA, anti-Sm, fout-
positieve luestest, LE-celtest) 

11 antinucleaire antistoffen
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therapie geïndiceerd. Bij zwangere vrouwen met het anti-

fosfolipidesyndroom zijn anticoagulantia geïndiceerd en 

soms aanvullende behandelingen met prednison, immu-

nosuppressiva of intraveneus gammaglobuline.

Kernpunten

• Het antifosfolipidesyndroom wordt gekenmerkt 

door veneuze of arteriële trombose, trombocyto-

penie, intra-uteriene vruchtdood en circulerende 

antistoffen tegen fosfolipiden en cardiolipiden.

• Het primaire antifosfolipidesyndroom komt voor 

zonder onderliggende auto-immuunziekte, terwijl 

de secundaire variant voorkomt in aanwezigheid 

van een auto-immuunziekte.

22.5.4   Sclerodermie

Sclerodermie wordt gekenmerkt door fibrosering van 

niet alleen huid en spieren, maar ook van gewrichten en 

inwendige organen. De ziekte kan tot de huid beperkt 

blijven, maar kan zich ook uitbreiden naar maag-darm-

kanaal, longen, hart en nieren. Met een prevalentie van 50 

per 1.000.000 is de ziekte zeldzaam.

Klinisch beeld
Bij veel sclerodermiepatiënten is het fenomeen van Ray-

naud het eerste ziekteverschijnsel. Het fenomeen van 

Raynaud is een trifasische verkleuring van de vingers, 

tenen en soms ook van neus, oren of tong. Bleekheid (wit), 

vervolgens cyanose (paarsblauw) en ten slotte erytheem 

(rood) bij reperfusie ontstaan na blootstelling aan koude 

of stress en veroorzaken pijn of een doof gevoel. De preva-

lentie hiervan in de gezonde bevolking ligt tussen de 10 en 

20% en wordt aangeduid met primair raynaud-fenomeen. 

Bij perifere circulatiestoornissen die doen denken aan het 

raynaud-fenomeen moet bij rokers ook gedacht worden 

aan de ziekte van Buerger. Ongeveer 10% van de patiënten 

met een echt trifasisch raynaud-fenomeen ontwikkelt 

sclerodermie; dit wordt het secundaire raynaud-feno-

meen genoemd (figuur 22.25).

 Bij sclerodermie zwellen de handen op en voelt de huid 

strak aan. De strakke huid kan zich geleidelijk uitbreiden 

over de armen, de romp en het gezicht (figuur 22.26a). De 

classificatie van sclerodermie berust op de uitbreiding van 

deze afwijkingen (tabel 22.14). In ernstige gevallen zijn 

alle delen van het lichaamsoppervlak aangedaan. In de 

huid zijn depigmentaties en teleangiëctasieën te zien. Als 

gevolg van de strakke huid en doorbloedingsstoornissen 

kunnen de vingertoppen afsterven (figuur 22.26b).

Veel patiënten hebben slikklachten als gevolg van 

motiliteitsstoornissen van de slokdarm. Minder vaak 

komt fibrosering van de dikke en de dunne darm voor, 

hetgeen zich uit in buikkrampen en soms een malab-

22.5.3   Antifosfolipidesyndroom

Bij aanwezigheid van lupusanticoagulans en anticardioli-

pineantilichamen is er sprake van antilichamen gericht te-

gen fosfolipiden. De aanwezigheid van deze antilichamen 

in de circulatie hangt samen met klinische symptomen: 

trombose, miskramen en trombocytopenie. De meeste pa-

tiënten bij wie het antifosfolipidesyndroom is beschreven, 

hadden SLE, maar de aanwezigheid van deze antilicha-

men en deze verschijnselen worden ook aangetroffen bij 

patiënten zonder bekende onderliggende ziekte.

Klinisch beeld
Het klinische beeld omvat veneuze en arteriële trombose, 

recidiverende intra-uteriene vruchtdood en trombocy-

topenie. Ook is gesuggereerd dat livedo reticularis, acro-

cyanose, chorea, endocardiale laesies en myelitis trans-

versa bij dit syndroom kunnen voorkomen. Daarnaast 

hebben patiënten vaak symptomen die ook bij SLE voor-

komen. Bij slechts een minderheid van alle patiënten met 

antifosfolipideantilichamen ontstaat arteriële of veneuze 

trombose.

Diagnose en pathofysiologie
De fout-positieve (lues)test van Wassermann (lupustest 

uit het verleden) kan berusten op circulerende antifos-

folipideantistoffen. Het lupusanticoagulans werd meer 

recent bij toeval ontdekt door verlenging van de geacti-

veerde partiële tromboplastinetijd. De antilichamen die 

dit veroorzaken, kunnen nu worden aangetoond met 

ELISA-technieken. De IgM-anticardiolipine-antilichamen 

kunnen ook verantwoordelijk zijn voor een fout-positieve 

luestest. Vooral bij SLE-patiënten werden in retrospec-

tief onderzoek aanwijzingen gevonden dat verhoogde 

serumtiters van antifosfolipideantilichamen een risico-

factor vormen voor trombo-embolische complicaties en 

placenta-insufficiëntie als gevolg van trombosering van 

bloedvaten.

Therapie
Het risico op trombo-embolische verschijnselen en 

vruchtdood bij patiënten met antifosfolipideantilicha-

men zonder klinische verschijnselen is geen indicatie voor 

therapie. Bij patiënten met antifosfolipideantilichamen 

en doorgemaakte trombose is langdurige antistollings-

Figuur 22.25 Raynaud-fenomeen.
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Pathofysiologie, therapie en prognose
De oorzaak van sclerodermie is onbekend. De opval-

lendste histologische veranderingen omvatten endo-

theelcelproliferatie met gestoorde microcirculatie en 

een overvloedige collageensynthese. Mede door de aan-

wezigheid van autoantilichamen wordt verondersteld 

dat hieraan een auto-immuunproces ten grondslag ligt. 

Aangezien sclerodermie een zeldzame aandoening is met 

vele, heterogene uitingsvormen, is goed gecontroleerd on-

derzoek schaars. Effectieve behandelingen zijn mogelijk 

D-penicillamine, ciclosporine, methotrexaat, prednison 

en imatinib. Symptomatische therapie is geïndiceerd voor 

het raynaud-fenomeen, de gestoorde darmperistaltiek en 

circulatiestoornissen. Antihypertensieve therapie, vooral 

met ACE-blokkers, is levensreddend bij een hyperten-

sieve crisis. Voor de behandeling van pulmonale arteriële 

hypertensie zijn nieuwe middelen beschikbaar gekomen 

(prostacyclineanaloga zoals epoprostenol en endotheline-

receptorantagonisten zoals bosentan). Met oefentherapie 

wordt getracht contractuurvorming te voorkomen. De 

levensverwachting is afhankelijk van de betrokkenheid 

van inwendige organen. In de groep patiënten bij wie 

hart, longen, nieren en darmen zijn aangetast, is de mor-

taliteit hoog.

sorptiesyndroom secundair aan intestinale pseudo-

obstructie en bacteriële overgroei. Kortademigheid kan 

op longfibrose of pulmonale arteriële hypertensie wij-

zen. Deze complicaties kunnen een snel en progressief 

en fataal verloop hebben. Fibrose van de hartspier, met 

hartfunctiestoornissen als gevolg, is relatief zeldzaam. 

Algemene spierzwakte is in de regel ook een gevolg van 

fibrosering. Soms is myositis aantoonbaar. Betrokken-

heid van de nieren uit zich vaak in een hypertensieve 

crisis, waarbij een plotseling optredende maligne hyper-

tensie samengaat met een snel progressieve nierinsuffi-

ciëntie. Deze afwijkingen komen vooral voor bij diffuse 

cutane systemische sclerose.

Aanvullend onderzoek en diagnose
Antinucleaire antistoffen komen bij 90% van de patiën-

ten voor en bij 50% zijn de voor dit ziekteproces meer 

specifieke antitopo-isomerase-1-antilichamen (Scl-70) 

aantoonbaar. Patiënten met het CREST-syndroom heb-

ben in 60% van de gevallen verhoogde serumtiters van 

anticentromeerantilichamen. Met hulp van aanvullend 

beeldvormend en functieonderzoek wordt de uitbreiding 

van het ziekteproces vastgesteld.

Figuur 22.26 Huidafwijkingen bij sclerodermie. a Strakke huid, radiaire plooien om mond en teleangiëctasieën (foto geplaatst met 

toestemming van de patiënte). b Contracturen en ulceraties van handen.

Tabel 22.14  Classificatie van sclerodermie.

diffuse cu-
tane systemische 
sclerose 

verdikking van de huid over romp, gezicht en 
extremiteiten

gelimiteerde cu-
tane systemische 
sclerose: o.a. 
CREST-syndroom

huidafwijkingen aan de distale extremiteiten:
 − calcinosis cutis
 − raynaud-fenomeen
 − oesofagus motiliteitsstoornis
 − sclerodactylie
 − teleangiëctasieën

sclerodermie sine 
scleroderma

typische afwijkingen aan interne organen zonder 
huidafwijkingen

morphaea lokale huidverdikking

A B
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Pathofysiologie, therapie en prognose
De oorzaak van polymyositis is onbekend. Corticoste-

roïden, toegepast in doseringen van 1 à 1,5 mg/kg, zijn 

meestal effectief. De dosering wordt verminderd op ge-

leide van het klinische herstel en de serumspiegels van 

spierenzymen. Indien met corticosteroïden na twee à drie 

maanden onvoldoende effect is bereikt, worden cytosta-

tica als azathioprine, cyclofosfamide of methotrexaat 

toegevoegd. Fysiotherapie is nodig ter voorkoming van 

contracturen en voor behoud van de functie van de nog 

resterende spiervezels. Met het ter beschikking komen 

van immuunsuppressieve therapie is de tienjaarsover-

leving rond de 70% gekomen. Patiënten overlijden door 

insufficiëntie van de ademhalings- of de farynxspieren, of 

door complicaties van de therapie.

Kernpunten

• Polymyositis wordt gekenmerkt door zwakte van de 

proximale spieren in de extremiteiten.

• De behandeling van polymyositis omvat meestal 

prednison, waarbij de ziekteactiviteit wordt beoor-

deeld aan de hand van de klinische verschijnselen 

en de serum-CK-spiegels.

Kernpunten

• Sclerodermie wordt gekenmerkt door een dikke, 

strakke huid.

• Bij nagenoeg alle patiënten komt het raynaud-

fenomeen voor.

• Sclerodermiepatiënten moeten zorgvuldig worden 

gecontroleerd op hypertensie en long- en nierfunc-

tiestoornissen.

22.5.5   Polymyositis en dermatomyositis

Polymyositis wordt gekenmerkt door een gegeneraliseer-

de ontsteking van dwarsgestreepte spieren. Bij derma-

tomyositis zijn naast deze spierafwijkingen ook karak-

teristieke huidafwijkingen aanwezig (figuur 22.27). De 

ziekte kan op elke leeftijd voorkomen. Vooral bij ouderen 

gaat dermatomyositis in een verhoogd percentage samen 

met een maligne aandoening. Polymyositis kan ook deel 

uitmaken van bindweefselziekten met klinische aspecten 

van SLE, sclerodermie of reumatoïde artritis.

Klinisch beeld
De meeste patiënten presenteren zich met zwakte van de 

spieren proximaal in de extremiteiten. Spieratrofie is pas 

na enige tijd waarneembaar. Karakteristieke huidafwij-

kingen komen voor bij een kwart van de patiënten. Het 

gaat om rode glanzende plaques over de metacarpofalan-

geale en proximale interfalangeale gewrichten (Gottron 

papels) en om een paarsrode verkleuring van het gezicht 

(heliotrope rash). Laat in het ziektebeeld kunnen calcifi-

caties in huid en spieren ontstaan.

Aanvullend onderzoek en diagnose
Patiënten met polymyositis hebben verhoogde concen-

traties spierenzymen in het serum; typische afwijkingen 

worden gevonden bij MRI, waardoor een elektromy-

ogram vaak overbodig is geworden. In een spierbiopt 

kunnen karakteristieke afwijkingen worden gevonden 

zoals een mononucleair celinfiltraat en necrose van de 

myofibrillen. Antinucleaire antilichamen komen voor 

bij 50% van de patiënten; minder frequent voorkomend 

maar specifieker zijn antilichamen tegen het PM-I- en 

Jo-I-antigeen. Een patiënt kan worden geclassificeerd als 

polymyositispatiënt indien wordt voldaan aan vier van 

de vijf in tabel 22.15 genoemde criteria. Differentieeldiag-

nostisch moeten verschillende neurologische, metabole 

en infectieuze oorzaken worden overwogen. Het betreft 

onder andere spierdystrofieën, myasthenia gravis, ge-

stoorde schildklier- of bijnierfunctie, hypocalciëmie, 

hypokaliëmie en virale of parasitaire infecties.

Figuur 22.27 Gottronse papels, pathognomonisch voor der-

matomyositis.

Tabel 22.15  Classificatiecriteria voor polymyositis. 
Voor classificatie moet worden voldaan 
aan vier criteria.

1 symmetrische spierzwakte van schouder- en bekkengordel

2 histologische necrose van spiervezels met ontstekingsinfiltraat

3 verhoogd gehalte in het serum van spierenzymen, vooral CK, 
aldolase, ASAT, ALAT en LDH

4 elektromyografische afwijkingen pleitend voor myositis

5 huidverschijnselen:
 − lila-achtige verkleuring van de oogleden
 − periorbitaal oedeem
 − schilferend erytheem ter hoogte van de metacarpofalange-

ale en interfalangeale gewrichten, knieën, ellebogen, nek en 
bovenste deel van de rug 
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een waarschijnlijk syndroom van Sjögren gesproken. Het 

syndroom van Sjögren moet worden onderscheiden van 

verschillende andere aandoeningen die droge ogen of een 

droge mond kunnen veroorzaken, zoals roken, diureti-

cagebruik, neuromusculaire aandoeningen, lokale ont-

stekingen door infecties, bijwerkingen van medicijnen, 

veroudering en psychogene factoren.

Pathofysiologie, therapie en prognose
Bij circa 75% van de sjögren-patiënten worden antinucle-

aire antilichamen en reumafactoren aangetoond. Antistof-

fen tegen SS-A en SS-B zijn bij 65% van de patiënten met 

het primaire syndroom van Sjögren aantoonbaar en slechts 

bij 5% van de patiënten met het secundaire syndroom van 

Sjögren. De rol van deze autoantilichamen in de pathoge-

nese is onduidelijk. Immuunhistochemisch onderzoek van 

het lymfocytaire infiltraat in de aangedane klieren toont 

een relatief hoge aanwezigheid van T-helpercellen en 

B-cellen rond speekselkliercellen die MHC-klasse II-mole-

culen tot expressie brengen. Dit zou kunnen passen bij een 

auto-immuunreactie en een T-celgestimuleerde productie 

van autoantilichamen. Het primaire sjögren-syndroom is 

geassocieerd met HLA-B8 en HLA-DR3. Het sjögren-syn-

droom heeft bij de meeste patiënten geen ernstig verloop 

en de behandeling is in dat geval symptomatisch. De ogen 

moeten worden beschermd met kunsttranen om bijvoor-

beeld ulceraties te voorkomen. Soms wordt behandeling 

met pilocarpine voorgeschreven. Verder worden adviezen 

gegeven op het gebied van bijvoorbeeld tandheelkundige 

zorg en maatregelen om de speekselproductie te stimule-

ren (zoals gebruik van suikervrije kauwgom). Er zijn aan-

wijzingen dat B-celdepleterende therapie (rituximab) gun-

stige effecten heeft bij ernstige vormen van het syndroom 

van Sjögren. Immuunsuppressieve therapie wordt alleen 

voorgeschreven bij levensbedreigende orgaanschade. Re-

sultaten van langdurig onderzoek naar ziekte-uitkomsten 

en overleving zijn niet beschikbaar.

Kernpunten

• Het syndroom van Sjögren presenteert zich meestal 

met klachten over droge ogen en een droge mond.

• Ziekteverschijnselen bij het syndroom van Sjögren 

kunnen overlappen met die bij reumatoïde artritis 

en SLE.

Casuïstiek 

• Drie patiënten met uiteenlopende presentaties van 

idiopathische inflammatoire myopathie

• Een patiënt met eosinofiele polymyositis

• Myositis als eerste uiting van een exacerbatie van 

de ziekte van Crohn

22.5.6   Syndroom van Sjögren

Het syndroom van Sjögren wordt gekenmerkt door ke-

ratoconjunctivitis sicca en xerostomie als gevolg van res-

pectievelijk een verminderde traan- en speekselproductie. 

De verlaagde vochtproductie hangt samen met een ont-

steking gekenmerkt door een mononucleair celinfiltraat 

in de exocriene klieren. De ziekte kan op zichzelf voor-

komen (primair syndroom van Sjögren), of secundair aan 

een andere reumatische ziekte zoals RA of SLE. Bij onge-

veer 15 tot 20% van de patiënten met deze aandoeningen 

komt ook het syndroom van Sjögren voor. Het primaire 

syndroom komt meer dan tienmaal zo vaak voor bij vrou-

wen als bij mannen. Met een prevalentie van 2 à 4 per 1000 

is de aandoening na reumatoïde artritis de meest frequent 

voorkomende systemische auto-immuunziekte.

Klinisch beeld
De meeste patiënten presenteren zich met klachten over 

droge en brandende ogen of met een vreemd-lichaam-

gevoel in de ogen. Naar andere siccaklachten van mond, 

huid of vagina moet specifiek worden gevraagd. Vooral 

patiënten met het primaire syndroom van Sjögren hebben 

vaak klachten van algemene aard, artralgieën en afwij-

kingen die ook bij SLE of een andere auto-immuunziekte 

kunnen passen. Aan de ogen is vaak een dilatatie van con-

junctivale venen te zien. De parotiden kunnen gezwollen 

zijn, evenals de glandulae submandibulares. Patiënten 

met het syndroom van Sjögren hebben een verhoogd 

risico op een lymfoproliferatieve ziekte.

Aanvullend onderzoek en diagnose
De traanproductie kan worden gemeten met de schirmer-

test. Indien na vijf minuten minder dan 5 mm van een in 

het onderste ooglid gehangen filtreerpapiertje vochtig is, 

is de traanproductie gestoord. De speekselproductie kan 

ook eenvoudig worden gemeten, maar de sensitiviteit en 

de specificiteit van de onderzoeksresultaten zijn laag. De 

diagnose wordt gesteund indien in een speekselklierbiopt 

lymfocytaire infiltraten worden waargenomen, of wan-

neer bij sialografie onregelmatig verwijde afvoergangen 

van de parotis worden gevonden. Bij het merendeel van 

de patiënten zijn circulerende autoantilichamen aantoon-

baar. Ook voor het syndroom van Sjögren zijn classifica-

tiecriteria opgesteld (tabel 22.16). Bij patiënten die aan alle 

criteria voldoen, spreekt men van een definitief syndroom 

van Sjögren. Zijn er drie criteria aanwezig, dan wordt van 

Tabel 22.16  Classificatiecriteria voor het syndroom 
van Sjögren.

1 keratoconjunctivitis sicca met een afwijkende test voor traan-
productie 

2 xerostomie 

3 aanwezigheid van lymfocytaire infiltraten in speekselklierbiopten 

4 circulerende autoantilichamen zoals reumafactoren, antinucle-
aire antilichamen of antilichamen tegen SS-A of SS-B
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en de bloedbezinkingssnelheid c.q. CRP. Hierbij dient bij 

remissie een ‘normale’ bezinking c.q. CRP te ontstaan en 

die dient tijdens afbouwen normaal te blijven. Bij controle 

moet tevens elke keer gelet worden op alarmsymptomen 

van arteriitis temporalis en op klinische aanwijzingen 

voor recidief PMR. De duur van de behandeling is vaak 

lang. Na één jaar heeft meer dan de helft van de patiënten 

nog medicatie nodig. Na twee jaar blijkt 30% van de pa-

tiënten zonder therapie vrij van symptomen, terwijl na 

vijf jaar slechts 60% van de patiënten genezen is.

 De in de literatuur vermelde ‘gunstige’ prognose slaat 

op de gewrichtsklachten bij patiënten met een zuivere 

polymyalgia rheumatica. De prognose is minder goed 

wanneer er tevens arteriitis in het spel is. Als complicaties 

kunnen dan visusverlies en neurologische afwijkingen 

ontstaan. Daarbij komen nog de complicaties als gevolg 

van het langdurig gebruik van prednison.

Kernpunten

• Verhoogde BSE e.c.i. is niet altijd PMR/arteriitis 

temporalis (reuscelarteriitis).

• PMR is een klinisch herkenbaar syndroom.

• Arteriitis temporalis (AT) is een klinisch syndroom 

met specifieke histologie.

• Laaggedoseerde behandeling met prednison is een 

effectieve, meestal curatieve behandeling voor PMR.

• Prednison maskeert de verschijnselen van ver-

scheidene aandoeningen die overwogen dienen te 

worden in de differentiële diagnose.

• AT dient behandeld te worden met een hogere 

dosis prednison dan polymyalgia rheumatica.

• De dosering prednison wordt geleidelijk afgebouwd 

op geleide van blijvende afwezigheid van klinische 

verschijnselen van ziekte en procesvariabelen (BSE/

CRP), waarbij gestreefd wordt naar de minimaal 

effectieve dosis.

22.5.8   Vasculitissyndromen

De vasculitiden worden gekenmerkt door ontsteking 

en soms necrose van bloedvaten. Hieruit volgt dat de 

diagnose vasculitis uitsluitend op histologische gron-

den definitief kan worden gesteld. De gevolgen van de 

vaatwandontsteking en de ernst van het ziektebeeld 

zijn afhankelijk van de grootte en de lokalisatie van de 

aangetaste vaten. Enkele klinische situaties zullen doen 

denken aan de diagnose vasculitis:

 − algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, malaise en 

vermagering;

 − de betrokkenheid van meer organen of orgaansyste-

men in het ziekteproces;

 − glomerulonefritis;

 − symptomen van ischemie op jonge leeftijd;

 − palpabele purpura;

 − mononeuritis multiplex.

22.5.7   Polymyalgia rheumatica

Polymyalgia rheumatica is een syndroom waarbij pijn 

en stijfheid in schouder- en/of bekkengordel in combi-

natie met een verhoogde BSE de meest karakteristieke 

verschijnselen zijn. Omdat tot 20% van de patiënten met 

polymyalgia rheumatica ook een reuscelarteriitis heeft, 

wordt wel verondersteld dat beide aandoeningen uitingen 

zijn van hetzelfde ziekteproces. Polymyalgia rheumatica 

komt voornamelijk voor bij personen ouder dan 50 jaar, 

tweemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen. In deze 

leeftijdsgroep is de incidentie 0,5 per 1000 per jaar en de 

prevalentie van actieve en genezen gevallen 5 per 1000.

Klinisch beeld
Essentiële kenmerken van polymyalgia rheumatica zijn pijn 

en stijfheid van het ontstekingstype in de schouder- en/of 

de bekkengordel bij een oudere patiënt met een verhoogde 

BSE. De patiënten hebben vaak ook andere uitingen van 

algemeen ziekzijn en klagen over ochtendstijfheid of nach-

telijke pijn. Bij lichamelijk onderzoek valt de discrepantie 

tussen de matig actieve en de goede passieve beweeglijkheid 

van de gewrichten op. Bekend is dat bij 20% van de patiënten 

die zich presenteren met polymyalgia rheumatica reuscel-

arteriitis in het ziektebeloop optreedt (zie paragraaf 22.5.8). 

Gezien de verschillen in behandeling en prognose wordt bij 

patiënten met polymyalgia rheumatica met tevens sympto-

men van arteriitis temporalis een arteria-temporalisbiopsie 

uitgevoerd. De diagnostische waarde hiervan staat echter 

niet vast, omdat de histologische afwijkingen van reuscelar-

teriitis erg lokaal kunnen zijn en een negatief biopt de aan-

wezigheid van de ziekte dus niet kan uitsluiten. Een positief 

biopt is echter bewijzend en op langere termijn een belang-

rijk argument bij het volhouden van een adequate behande-

ling ondanks het optreden van bijwerkingen.

Pathofysiologie en diagnose
De oorzaak van polymyalgia rheumatica is onbekend. Hoe-

wel de naam polymyalgia een spieraandoening suggereert, 

zijn afwijkingen in de spieren nooit aangetoond. Wel komt 

bij patiënten met polymyalgia rheumatica in een hoog 

percentage synovitis voor. Men gaat er daarom vanuit dat 

de pijn bij polymyalgia rheumatica wordt veroorzaakt door 

een ontsteking van schouder- en/of bekkengordel.

De diagnose wordt gesteld op het klinische beeld. Afge-

zien van de afbakening van polymyalgia rheumatica ten 

opzichte van arteriitis temporalis, kan het ziektebeeld 

soms moeilijk worden onderscheiden van andere reumati-

sche aandoeningen, in het bijzonder van een beginnende 

reumatoïde artritis.

Behandeling en prognose
Voor de behandeling van polymyalgia rheumatica is het 

van belang onderscheid te maken met reuscelarteriitis. 

Het effect van corticosteroïden is spectaculair. De begin-

dosis prednison is 10-20 mg per dag. Deze dosering moet 

langzaam worden verminderd op geleide van de klachten 
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orgaanaantasting (cutane PAN). De term microscopische 

PAN wordt gebruikt om een systemische vasculitis van 

kleine arteriën aan te duiden, die zich kenmerkt door 

necrotiserende glomerulonefritis met vooral huid- en 

musculoskeletale afwijkingen, zonder aantasting van mid-

delgrote musculaire arteriën zoals bij de klassieke PAN 

(overlap van de klassieke PAN met de ziekte van Wegener).

De ziekte van Kawasaki kan histologisch niet worden on-

derscheiden van PAN. De ziekte van Kawasaki komt vooral 

voor bij kinderen jonger dan 5 jaar. Het is een ziekte die 

wordt gekenmerkt door koorts, lymfadenopathieën, aantas-

Indeling
De vasculitiden kunnen worden ingedeeld op basis van 

de kliniek, de histologie en op basis van de immunologi-

sche verschijnselen. In de praktijk worden de indelingen 

vaak door elkaar gebruikt. Zo kunnen vier grote groepen 

worden onderscheiden, waarbij regelmatig overlappings-

vormen voorkomen (tabel 22.17, figuur 22.28).

Polyarteriitis nodosa Polyarteriitis nodosa (PAN) omvat de 

klassieke vorm, de cutane vorm, de microscopische vorm, 

de ziekte van Kawasaki en overlapbeelden. Klassieke 

polyarteriitis nodosa wordt gekenmerkt door een necro-

tiserende ontsteking van de kleine en middelgrote mus-

culaire arteriën. Er kan sprake zijn van karakteristieke 

microaneurysmata; zelden zijn venulae aangetast.

De ziekte kan acuut of sluipend beginnen, vaak met 

aspecifieke symptomen zoals koorts, malaise en gewichts-

verlies. Vrijwel elk orgaan kan betrokken zijn bij PAN. 

Nieraantasting met proteïnurie en hematurie komt bij 

ongeveer de helft van de patiënten voor. Hypertensie is 

daarbij een belangrijke complicatie. Ook ontsteking van 

gastro-intestinale arteriën komt vaak voor. Mononeuritis 

multiplex is de meest frequente uiting van aantasting 

van het zenuwstelsel, maar ook arteriitis van het centrale 

zenuwstelsel met hemiplegie en convulsies is beschreven. 

Coronairarteriën kunnen betrokken zijn, leidende tot 

angina pectoris. Huidaantasting komt bij één op de tien 

patiënten voor en bestaat uit subcutane noduli, livedo 

reticularis en ulcera. Een benigne vorm van PAN is beperkt 

tot de huid, met artralgieën en myalgieën zonder verdere 

aorta

arterie

arteriool
kleine
arterie

capillair
venule

vene

cutane leukocytoclastische vasculitis

henoch-schönlein-purpura en essentiële
cryoglobulinemie

microscopische polyangiitis

Wegeners granulomatosis en churg-strauss-syndroom

polyarteritis nodosa
en ziekte van Kawasaki

reuscelarteriitis
 (arteriitis temporalis)

en ziekte van Takayasu

Figuur 22.28 Schematische weergave van het niveau van de vaatafwijkingen en de klinische indeling van vasculitis.

Tabel 22.17  Indeling van vasculitiden.

polyarteriitis nodosa:
 − klassieke vorm
 − cutane vorm
 − microscopische vorm
 − ziekte van Kawasaki

vasculitiden van de kleine vaten:
 − serumziekte
 − purpura van Henoch-Schönlein
 − hypergammaglobulinemie
 − cryoglobulinemie
 − reumatische ziekten (SLE, RA, ziekte van Behçet, polychondritis)
 − infecties
 − geneesmiddelen

granulomateuze vasculitiden:
 − ziekte van Wegener
 − allergische vasculitis van Churg-Strauss

reuscelarteriitis:
 − arteriitis temporalis
 − ziekte van Takayasu
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laesies. De aandoening tast in de regel zowel de hogere en 

de lagere luchtwegen als de nieren aan. Dit laatste is het 

gevolg van necrotiserende glomerulonefritis met een snel 

progressieve nierinsufficiëntie (zie paragraaf 14.6). Ook 

oog- en ooraantasting, huidafwijkingen en artralgieën 

komen frequent voor.

Reuscelarteriitis Reuscelarteriitis wordt gekenmerkt door 

aantasting van grote en middelgrote arteriën. Arteriitis 

temporalis en takayasu-arteriitis zijn de ziektebeelden, 

maar met een aanzienlijke overlap.

 Arteriitis temporalis komt voor bij mensen ouder dan 

50 jaar en is geassocieerd met polymyalgia rheumatica. 

Histologisch vindt men in een vroeg stadium een mono-

nucleair celinfiltraat, vooral rond de lamina elastica in-

terna en externa. Later ontstaat echte granuloomvorming 

met aanwezigheid van reuscellen, histiocyten en macrofa-

gen. De aantasting is vaak segmentaal, zodat een negatie-

ve biopsie van de arteria temporalis arteriitis niet uitsluit. 

Klinisch is er meestal malaise, koorts en gewichtsverlies. 

Specifieker zijn temporale en occipitale hoofdpijn, met 

pijn en zwelling ter hoogte van takken van de arteria tem-

poralis, al of niet met kauwclaudicatie en/of amaurosis 

fugax. Pulsaties van de arteria temporalis of arteria radia-

lis kunnen ontbreken. Irreversibel visusverlies (aantasting 

van de arteria ophthalmica) is een gevreesde complicatie 

en komt bij ongeveer 10% van de patiënten voor.

 Takayasu-arteriitis is een zeldzame ziekte die meestal 

jonge vrouwen treft. Histologisch is er panarteriitis van 

de aortaboog en zijn grote aftakkingen, met granuloom-

vorming en reuscellen. De ziekte uit zich voornamelijk 

met verschijnselen van ischemie in het verzorgingsgebied 

van de aangetaste arterie (pulseless disease). Bovendien heb-

ben de meeste patiënten klachten van algemene aard.

Diagnose en differentiële diagnose
Verdenking op vasculitis is gerechtvaardigd in geval van 

onverklaarde koorts, algemene malaise, vermagering, 

palpabele purpura of chronische urticaria, mononeuri-

tis multiplex, myositis, nefritis, onverklaarde artritis, 

ting van de tong, mondmucosa of lippen, en roodheid aan 

handpalmen en voetzolen. Bij 50% van de patiënten zijn de 

coronairvaten ontstoken, met aneurysmavorming, myocar-

ditis, hartdecompensatie en eventueel een myocardinfarct.

Vasculitiden van de kleine vaten Deze groep vasculitiden 

omvat verschillende ziektebeelden die worden geken-

merkt door aantasting van de capillairen en postcapillaire 

venulen. Dit gaat gepaard met fibrinoïde necrose van de 

bloedvatwand, extravasatie van rode bloedcellen en in-

filtratie van polymorfonucleairen waarbij kernverval of 

‘leukocytoclasie’ ontstaat. Het betreft meestal een vorm 

van vasculitis die beperkt is tot de huid (figuur 22.29).

 

Het klinische beeld bestaat doorgaans uit palpabele pur-

pura, soms met urticaria. Soms zijn koorts en artralgieën 

aanwezig. Geneesmiddelen (sulfonamiden, penicilline) en 

bacteriële infecties (endocarditis) kunnen na één tot twee 

weken een leukocytoclastische vasculitis veroorzaken. 

Kleinevatenvasculitis kan ook als paraneoplastisch ver-

schijnsel voorkomen.

 Het bekendste ziektebeeld uit deze vasculitisgroep is 

het syndroom van Henoch-Schönlein. Deze aandoening 

wordt gekenmerkt door artralgieën, gastro-intestinale 

afwijkingen, glomerulonefritis en purpura. Het syndroom 

komt vooral voor bij kinderen, maar ook bij jonge volwas-

senen. De symptomen ontstaan meestal enkele weken na 

een respiratoire infectie. Een etiologisch bacterieel of viraal 

antigeen is echter nooit aangetoond. Er bestaat een associ-

atie met circulerende IgA-immuuncomplexen. Dit ziekte-

beeld verloopt meestal goedaardig. Bij minder dan 10% van 

de patiënten is er een chronisch beloop met nieraantasting, 

die in zeldzame gevallen leidt tot nierinsufficiëntie.

 Bij de ziekte van Behçet kan een groot aantal organen 

in het ziekteproces betrokken zijn, waarvoor vasculitis 

als onderliggend lijden verantwoordelijk is. De vasculitis 

betreft zowel kleine vaten van de huid als vasculitis van 

grotere arteriën en venen. Het is een ziekte die vooral 

voorkomt bij inwoners van Japan en van landen rond de 

Middellandse Zee. Er bestaat een sterke associatie met het 

HLA-B51. De meest frequente klinische verschijnselen zijn 

ulcera aan het slijmvlies van de mond of de genitaliën, 

recidiverende artritis, aanvalsgewijs optredende uveïtis en 

iridocyclitis, huidafwijkingen zoals erythema nodosum, 

petechiae, tromboflebitis en meningitisencefalitis en 

intestinale ulceraties. De diagnose wordt gesteld indien 

zich naast orale of genitale ulcera nog twee andere voor de 

ziekte van Behçet karakteristieke laesies voordoen.

 De behandeling hangt uiteraard af van de ernst van de 

manifestatie en is met corticosteroïden, al of niet in com-

binatie met cytostatica of TNF-blokker.

Granulomateuze vasculitiden De ziekte van Wegener is 

de meest voorkomende granulomateuze vasculitis. His-

tologisch vindt men vasculitis van kleine bloedvaten met 

intra- of perivasculaire necrotiserende granulomateuze 

Figuur 22.29 Typische huidafwijkingen bij leukocytoclastische 

vasculitis.
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medieerde pathogenetische mechanismen. Ook niet-immu-

nologische mechanismen spelen een rol bij het ontstaan van 

vasculitis, zoals hemodynamische factoren (het preferentieel 

voorkomen van vasculitis bij bifurcaties van arteriën) en de 

zwaartekracht (purpuralaesies meestal op de onderbenen).

Prognose
Bij leukocytoclastische vasculitis is vaak alleen de huid 

aangetast. Deze vormen van vasculitis verdwijnen meestal 

spontaan. Dit in tegenstelling tot PAN en de ziekte van 

Wegener, waarbij dikwijls aantasting van vitale organen 

bestaat. Onbehandeld resulteren PAN en de ziekte van 

Wegener in hoge mortaliteit. Door verbeterde diagnos-

tiek en behandeling is de vijfjaarsoverleving bij PAN meer 

dan 60% en bij de ziekte van Wegener meer dan 80%. De 

prognose van adequaat behandelde reuscelarteriitis is 

goed; complicaties (blindheid) of anderszins ischemie van 

organen kunnen vaak worden voorkomen.

Therapie
Voor de behandeling van vasculitis gelden de volgende 

basisprincipes.

 − Vasculitis die zich beperkt tot de huid behoeft in veel 

gevallen geen behandeling. Uiteraard wordt een on-

derliggend lijden zoals infectie, allergie of bindweef-

selziekte wel behandeld.

 − Systemische vasculitis met orgaanaantasting: im-

muunsuppressieve therapie is afhankelijk van de diag-

nose en de ernst van de verschijnselen.

 − PAN en de ziekte van Wegener hebben vaak een ernstig 

beloop en kunnen goed worden behandeld met een 

combinatie van corticosteroïden en cyclofosfamide of 

azathioprine.

 − Arteriitis temporalis en de ziekte van Takayasu worden 

in eerste instantie alleen behandeld met hogere doses 

corticosteroïden. Indien daarmee geen remissie ont-

staat, wordt immuunsuppressieve therapie toegevoegd.

Kernpunten

• Vasculitiden worden gekenmerkt door ontsteking 

en necrose van bloedvaten.

• De diagnose vergt meestal histologisch onderzoek.

• De klinische verschijnselen zijn afhankelijk van de 

grootte en de lokalisatie van de aangetaste vaten, 

en van de resulterende ischemie.

• Classificatie is gebaseerd op de grootte van de aan-

gedane vaten en de onderliggende pathologie.

• Klinische situaties waarin men vasculitis moet 

overwegen:

 −  koorts, malaise en vermagering zonder evidente 

oorzaak;

 −  symptomen van ischemie, vooral bij jonge mensen;

 −  betrokkenheid van meer dan één orgaan, mono-

neuritis multiplex, glomerulonefritis, palpabele 

purpura, chronische urticaria, myositis, onver-

klaarde artritis.

afwijkingen van meer organen of orgaansystemen en bij 

reumatoïde artritis of SLE. Naast oriënterend laboratori-

umonderzoek kunnen bij analyse van een voor vasculitis 

verdachte patiënt de volgende onderzoeken zinvol zijn:

 − reumafactoren: altijd positief bij vasculitis als compli-

catie van reumatoïde artritis en in wisselende frequen-

tie bij SLE, endocarditis en cryoglobulinemie;

 − antinucleaire factoren: bijna altijd positief bij SLE en 

wisselend positief bij reumatoïde artritis;

 − antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) 

zijn gericht tegen antigenen in het cytoplasma van 

neutrofiele granulocyten. Deze antilichamen zijn bij 

80 tot 90% van de patiënten met een actieve ziekte van 

Wegener aantoonbaar. In een veel lagere frequentie 

komen ANCA ook voor bij andere vasculitiden;

 − cryoglobuline: vaak aantoonbaar bij cryoglobulinemie, 

purpura van Henoch-Schönlein, reumatoïde artritis en 

SLE. Of cryoglobuline aantoonbaar is, hangt af van de 

behandeling van het bloedmonster;

 − HBsAg: hepatitis B-virusinfecties zijn aantoonbaar bij 

een aanzienlijk percentage van de patiënten met PAN;

 − complementprofiel: complementverbruik kan optre-

den bij SLE, RA en PAN;

 − circulerende immuuncomplexen: aantoonbaar bij 

PAN, RA en SLE. Bij purpura van Henoch-Schönlein 

komen vooral IgA-immuuncomplexen voor;

 − angiografie: bij PAN kan deze techniek een typisch 

beeld van microaneurysmata opleveren; ook stenose van 

de grotere arteriën bij reuscelarteriitis kan typisch zijn;

 − EMG: voor het aantonen van neuritis en myositis als 

gevolg van vasculitis;

 − histologisch onderzoek: het rendement van histolo-

gisch onderzoek bij patiënten verdacht van vasculitis is 

het hoogst als het biopt wordt genomen van het orgaan 

waar de afwijkingen worden vermoed, bijvoorbeeld:

• huid (van de laesie);

• neusslijmvlies (vooral van ulceraties bij de ziekte 

van Wegener);

• long (bij systemische vasculitis en longafwijkingen);

• nervus suralis (bij mononeuritis multiplex);

• huidspierfascie (bij vermoeden van PAN);

• nier.

Pathofysiologie
Zowel humorale als cellulaire immuniteit speelt een rol 

in de pathogenese van vasculitis. Argumenten voor het 

belang van immuuncomplexen:

 − het vóórkomen van immuuncomplexen bij patiënten 

met vasculitis;

 − het aantonen van immuunglobuline- en complement-

deposities in de door vasculitis aangetaste vaatwand.

Mogelijk spelen ook antistoffen tegen endotheel, en bij de 

ziekte van Wegener de ANCA, een rol in het ontstaan van vas-

culitis. Het aantonen van perivasculair gelegen geactiveerde 

T-cellen (meestal T-helpercellen) bij PAN, bij de ziekte van 

Wegener en bij reuscelarteriitis is een argument voor celge-
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22.6  Spondylartritis

Spondylartritiden, waarvan spondylitis ankylopoetica 

(ziekte van Bechterew) het prototype is, zijn aandoenin-

gen die verwantschap vertonen op grond van gemeen-

schappelijke klinische, radiologische en genetische ken-

merken (tabel 22.18). Tot de spondylartritiden behoren, 

behalve spondylitis ankylopoetica en een juveniele vorm 

van deze ziekte, ook reactieve artritis, evenals arthritis 

psoriatica en de artropathieën die voorkomen in het kader 

van chronische inflammatoire darmziekten (ziekte van 

Crohn en colitis ulcerosa).

Casuïstiek 

• Seronegatieve spondylartropathie: variabele ver-

schijningsvormen, gemeenschappelijke kenmerken

22.6.1   Spondylitis ankylopoetica

Spondylitis ankylopoetica (SA) of de ziekte van Bechterew 

is een chronische systemische inflammatoire aandoening 

met onbekende oorzaak. Ontsteking van de sacro-iliacale 

gewrichten (sacro-iliitis) is kenmerkend voor de aan-

doening. De ziekte manifesteert zich verder in de wer-

velkolom. Bij een deel van de patiënten ontstaan benige 

vergroeiingen (ankylose). Er bestaat een sterke genetische 

component: binnen het blanke ras is 90% van de SA-pa-

tiënten HLA-B27-positief (controles in dezelfde bevolking 

8%). Er is vaak een positieve familieanamnese. SA komt in 

de hele wereld voor, maar er zijn rasafhankelijke verschil-

len in de prevalentie, die grotendeels worden verklaard 

door verschillen in de distributie van HLA-B27. De preva-

lentie van SA bedraagt in Nederland in de leeftijdsgroep 

van 45 jaar of ouder ongeveer 0,1%. De ziekte begint vaak 

op vrij jonge leeftijd. Er is een aanzienlijke delay tussen 

het ontstaan van klachten en het met zekerheid stellen 

van de diagnose. Klinisch komt SA twee- à driemaal vaker 

voor bij mannen dan bij vrouwen.

Casuïstiek 

• Twee patiënten met geïsoleerde vasculitis van het 

centrale zenuwstelsel

• Een Turkse man met de ziekte van Behçet en een 

recidiverende acute buik

• Takayasu-arteriitis: een chronische vasculitis, zeld-

zaam bij kinderen

• De ziekte van Wegener bij 2 adolescenten

• Vasculitis geassocieerd met antineutrofielencyto-

plasmatische antistoffen (ANCA) bij een man met 

ernstige vermoeidheid, koorts en een progressieve 

nierfunctiestoornis

22.5.9   Sarcoïdose

Sarcoïdose (zie ook paragraaf 16.6) is een acuut of chro-

nisch verlopende systemische ontstekingsziekte die 

gepaard gaat met de vorming van granulomen. Bij de 

overgrote meerderheid van de patiënten zijn de longen 

in het proces betrokken. De ernst van de ziekte wordt 

voornamelijk bepaald door de longafwijkingen. Erythe-

ma nodosum, histologisch gebaseerd op panniculitis, is 

een huidafwijking die bij ongeveer 20% van de patiën-

ten wordt waargenomen. In de vroege fase van sarcoïdo-

se treedt regelmatig artritis op. Het betreft meestal een 

oligoartritis, waarbij één of beide enkels betrokken zijn. 

De ontstekingsverschijnselen strekken zich vaak uit 

tot buiten het gewrichtskapsel (periartritis). Dit beeld, 

ook bekend onder de naam het syndroom van Löfgren, 

heeft een uitstekende prognose. Persisterende artritis 

gedurende meer dan één jaar komt zelden voor. Chroni-

sche sarcoïdose gaat soms samen met een (mono)artri-

tis. Een synoviumbiopsie kan, door het aantonen van 

granulomen, bijdragen aan het stellen van de diagnose 

sarcoïdose. De therapie van de gewrichtsverschijnselen 

volgt in het algemeen de gekozen behandeling voor de 

systeemziekte.

Kernpunten

• Sarcoïdose is een granulomateuze niet-infectieuze 

multiorgaanaandoening zonder verschijnselen van 

auto-immuniteit.

• Sarcoïdose kan acuut verlopen met een spontaan 

gunstig beloop of met een chronisch beloop.

Casuïstiek 

• Een man met een zwelling van beide kaakhoeken

• Drie patiënten met gewichtsverlies door sarcoï-

dose, zich uitend als leverziekte

Tabel 22.18  Kenmerken van spondylartritis.

sacro-iliitis 

enthesitis 

artritis van axiale gewrichten 

ontbreken van reumafactoren en -noduli 

acute uveitis anterior 

associatie met HLA-B27 

familiair voorkomen
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zijn. Bij lichamelijk onderzoek is er een beperking van 

de beweeglijkheid van de lumbale wervelkolom. Bij het 

voortschrijden van de ziekte verdwijnt de lumbale lordose 

geleidelijk; bij vooroverbuigen ontstaat dan geen kyfose 

meer. De lumbale wervelkolom raakt meer en meer ge-

fixeerd (figuur 22.30).

 De bewegingsbeperking omvat dan alle drie richtingen: 

ante- en retroflexie, lateroflexie en rotatie. Wanneer de 

costovertebrale gewrichten bij de ziekte betrokken raken, 

kan dat resulteren in een beperking van de thoracale adem-

excursie. Als gevolg van de ontsteking van peesaanhechtin-

gen (enthesitis), kunnen deze plaatsen gevoelig zijn, hetzij 

spontaan, hetzij bij palpatie. Behalve onderzoek van de 

wervelkolom, inclusief de nek, is onderzoek van heupen, 

schouders en perifere gewrichten belangrijk. Artritis van 

deze gewrichten leidt in combinatie met aantasting van 

de wervelkolom tot ernstige functionele beperkingen voor 

de patiënt. Geleidelijk kan een versterkte kyfose van de 

thoracale wervelkolom ontstaan, alsmede bewegingsbeper-

king van de cervicale wervelkolom. Pijn en stijfheid nemen 

vaak af als zich een ernstige ankylose ontwikkeld heeft. 

Uitgebreide vormen van ankylose komen niet bij alle pa-

tiënten met SA voor en de behandeling is erop gericht dit te 

voorkomen. Onder invloed van een trauma kan makkelijk 

een fractuur van de rigide wervelkolom ontstaan. Dit gaat 

gepaard met plotselinge verergering van de pijn.

Klinische beelden
De eerste aanwijzingen voor de diagnose bestaan uit 

nachtelijke pijn in de rug en stijfheid, verbeterend door 

bewegen. SA begint doorgaans op jongvolwassen leeftijd. 

Algemene ziekteverschijnselen worden bij een deel van de 

patiënten gezien in het begin van de ziekte.

 Rugklachten bij SA hebben enkele karakteristieke ken-

merken. Een vijftal factoren onderscheiden de zogenoem-

de inflammatoire rugklachten bij SA van de veel vaker 

voorkomende niet-inflammatoire rugklachten ten ge-

volge van andere aandoeningen of oorzaken. Niet-inflam-

matoire rugklachten ontstaan veelal pas na het veertigste 

jaar, beginnen vaak plotseling en de periode met klachten 

is meestal korter dan één maand. Veel niet-inflammatoire 

rugklachten verminderen door het inlassen van een rust-

periode en verergeren bij bewegen. Het omgekeerde is 

het geval bij SA. De pijn bij SA begint meestal geleidelijk, 

heeft een dof karakter en is moeilijk te lokaliseren. Dit 

leidt tot nachtelijke pijn en ochtendstijfheid. Veel patiën-

ten worden ’s morgens wakker door de pijn. Opstaan en 

bewegen geeft dan verlichting.

 Perifere artritis bij SA betreft de centraal (axiaal) ge-

legen grote gewrichten, zoals heupen en schouders, en 

komt voor bij ongeveer 30% van de patiënten. Al in een 

vroeg stadium kunnen tevens manubriosternale en cost-

overtebrale gewrichten in het ziekteproces betrokken 

Figuur 22.30 a Opgeheven lateroflexie bij een patiënt met spondylitis ankylopoetica. b Röntgenopname van de wervelkolom bij 

spondylitis ankylopoetica met de typische syndesmofyten (‘bamboo spine’).

A B
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inflammatoire darmziekte worden gevraagd. Belangrijk 

bij de diagnostiek is de vraag of de aandoening voorkomt 

bij verwanten. De prevalentie van SA in de bevolking 

bedraagt 0,1%; de aandoening komt echter voor bij 10% 

van de eerstegraads verwanten van HLA-B27-positieve 

SA-patiënten.

Therapie
Het doel van de behandeling is klachten verminderen, 

functie behouden c.q. herstellen en schade voorkomen. 

NSAID’s spelen een centrale rol bij de behandeling. Er 

zijn aanwijzingen dat naast vermindering van pijn en 

stijfheid, waardoor het functioneren kan verbeteren, re-

gelmatig gebruik van NSAID’s de progressie van radiolo-

gische schade remt. Indien NSAID’s niet tot een adequate 

reductie van klachten leidt, is toepassing van TNF-blok-

kers mogelijk. Deze middelen hebben een zeer gunstig 

effect op de klachten en verschijnselen van SA; de progres-

sie van de röntgenschade lijkt echter niet te worden voor-

komen. Oefeningen, gericht op het onderhouden van de 

beweeglijkheid en het voorkómen van hyperkyfose, dra-

gen bij aan het behoud van de functionele mogelijkheden 

van de patiënt. Aandacht voor de lichaamshouding in rust 

is eveneens belangrijk.

Kernpunten

• MRI maakt het mogelijk vroeger dan met behulp 

van röntgenfoto’s sacro-iliitis en dus de ziekte van 

Bechterew vast te stellen.

• Voor de (differentiële) diagnose van spondylartritis 

zijn de anamnese en de aanwezigheid van extra-

articulaire afwijkingen cruciaal, in het bijzonder 

familieanamnese, inflammatoire rugpijn, darm-

klachten en (doorgemaakte) afwijkingen aan ogen, 

huid, nagels en slijmvliezen.

22.6.2   Reactieve artritis

Reactieve artritis (ReA) is een gewrichtsontsteking die ge-

initieerd wordt door een infectie, maar waarbij het verant-

woordelijke micro-organisme niet levend geïsoleerd kan 

worden uit het gewricht. De definitie impliceert dat de 

gastheer zelf belangrijk is voor de pathogenese. Een groot 

deel van de patiënten is HLA-B27-positief. Een aantal 

micro-organismen kan reactieve artritis veroorzaken. Met 

behulp van PCR is het soms mogelijk antigeenmateriaal 

in het gewricht aan te tonen (Yersinia enterocolitica, Chlamy-

dia trachomatis).

 De trias van Reiter wordt gekenmerkt door artritis, con-

junctivitis en urethritis, simultaan of sequentieel aanwe-

zig. Er heerst veel semantische verwarring over reactieve 

artritis; waarschijnlijk kan de trias als een vorm van ReA 

worden gezien. Tabel 22.19 geeft een overzicht van micro-

organismen die ReA kunnen initiëren.

Ongeveer 30% van alle SA-patiënten ontwikkelt in het ver-

loop van de ziekte acute uveitis anterior (AUA) (synoniem: 

iridocyclitis). Deze aandoening kan ook aan het uitbreken 

van SA voorafgaan. AUA wordt gekenmerkt door plot-

selinge pijn in het oog. Het oog wordt rood. De visus is 

verminderd en er is lichtschuwheid. De aandoening is 

doorgaans eenzijdig, maar AUA-aanvallen kunnen zich 

later ook in het andere oog voordoen. AUA is een spoedin-

dicatie in de oogheelkunde. Tijdige behandeling met 

oogdruppels die corticosteroïden en pupilverwijders be-

vatten, leidt doorgaans tot genezing zonder visusverlies. 

Zelden wordt SA gecompliceerd door aortitis, aortaklep-

insufficiëntie, geleidingsstoornissen of pericarditis. Ook 

pulmonale complicaties treden weinig frequent op, on-

danks het ontstaan van een verminderde ademexcursie. 

Soms ontstaat een progressieve bilaterale fibrose van de 

bovenkwabben. Zeldzame neurologische complicaties 

omvatten fracturen met dislocatie van de wervelkolom, 

atlantoaxiale dislocatie en het cauda-equinasyndroom.

Aanvullend onderzoek
Een matige verhoging van de acutefasereactie (BSE en 

CRP) komt bij minder dan de helft van de patiënten voor. 

Voor het stellen van de diagnose heeft de acutefasere-

actie geen waarde. De diagnose berust op radiologische 

tekenen van bilaterale ontsteking van de sacro-iliacale 

gewrichten. Opgemerkt moet worden dat het gemiddeld 

negen jaar duurt voor sacro-iliitis op een bekkenfoto 

zichtbaar wordt. Hoewel de ossale afwijkingen van sacro-

iliitis dus pas na lange latentieperiodes zichtbaar worden, 

is het mogelijk met MRI afwijkingen aan te tonen die 

voorafgaan aan de radiologische sacro-iliitis. Het betreft 

bilateraal oedeem van het os sacrum en os ilium rond 

beide SI-gewrichten. Een MRI van de SI-gewrichten lijkt 

bij een patiënt met inflammatoire lage rugklachten die 

HLA-B27-positief is de methode om vroeger dan voorheen 

een betrouwbare diagnose te kunnen maken. Op een bek-

kenfoto kunnen naast sacro-iliitis, ook andere manifesta-

ties zoals symfysitis of coxitis, en uitingen van enthesitis 

worden vastgesteld. Erosies, onregelmatige sclerose en 

lokale vernauwing van de sacro-iliacale gewrichten zijn 

kenmerkende röntgenologische bevindingen. De karak-

teristieke röntgenologische afwijkingen aan de wervelko-

lom zijn squaring van wervels en brugvorming tussen de 

wervels (syndesmofyten).

Diagnostiek
De diagnose SA berust op anamnese, lichamelijk onder-

zoek en vooral radiologische diagnostiek (sacro-iliitis). 

De belangrijkste aanwijzingen zijn familieanamnese, 

de aanwezigheid van chronische inflammatoire lage 

rugklachten en bewegingsbeperking van de lumbale wer-

velkolom bij fysisch-diagnostisch onderzoek. In het al-

gemeen vormt het radiologisch aantonen van sacro-iliitis 

het sluitstuk van de diagnostiek. Bij de anamnese moet 

tevens naar acute uveitis anterior en naar een chronische 
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ning, hoewel bij 30 tot 50% van de patiënten multipele 

episodes voorkomen en de ziekte in 20% van de gevallen 

chronisch wordt.

22.6.3   Arthritis psoriatica

De term arthritis psoriatica duidt op het gezamenlijk 

vóórkomen van artritis en psoriasis zonder aantoonbare 

reumafactor of anti-CCP. Tussen de huid- en de gewrichts-

manifestaties bestaat vermoedelijk een onbekend patho-

genetisch verband. Arthritis psoriatica wordt tot de spon-

dylartritis gerekend. Psoriasis vulgaris is een veelvoorko-

mende huidaandoening die wordt gezien bij ongeveer 2% 

van de bevolking. Arthritis psoriatica komt bij ongeveer 

5% van de psoriasispatiënten voor. Meestal gaat het huid-

beeld vooraf aan het ontstaan van de artritis. Opvallend is 

dat psoriasiforme nagelveranderingen (vooral putjesna-

gels) frequenter worden gezien bij patiënten met arthritis 

psoriatica dan bij patiënten met psoriasis zonder artritis.

 Binnen de groep arthritis psoriatica kan men een aantal 

kenmerken onderscheiden:

 − arthritis psoriatica heeft een voorkeur voor de distale 

interfalangeale gewrichten (DIP);

 − vaak asymmetrische oligoartritis;

 − ernstige destructie van vingergewrichten (arthritis 

mutilans);

 − sacro-iliitis en spondylitis kunnen asymptomatisch 

verlopen;

 − arthritis psoriatica van vingers of tenen (dactylitis) 

geeft vaak aanleiding tot worstvormige zwelling 

van vingers of tenen. Dit komt ook voor bij reactieve 

artritis. Dit beeld is in sterke mate geassocieerd met 

HLA-B27.

De basisbehandeling van arthritis psoriatica komt over-

een met de behandeling van andere artritiden, vooral met 

de behandeling van RA. Bij ernstig verlopende gevallen is 

behandeling met tweedelijnsgeneesmiddelen geïndiceerd 

(sulfasalazine, goudverbindingen, methotrexaat en TNF-

blokkers).

22.6.4   Enterogene artropathieën

De rol van de darm bij de pathogenese van perifere ge-

wrichtsontstekingen komt ook tot uiting in de associatie 

tussen darmaandoeningen en artritis en in het algemeen 

de systemische auto-immuunziekten. Perifere artritis 

kan worden gezien na bypassoperaties van de darm, bij 

idiopathische inflammatoire darmziekten (ziekte van 

Crohn en colitis ulcerosa), bij infectieuze enterocolitis, bij 

de ziekte van Whipple en ook bij coeliakie. Bij de ziekte 

van Whipple en na bypassoperaties van de darm komen 

meestal zelflimiterende symmetrische polyartritiden 

voor.

 De sacro-iliitis, vaak unilateraal, en spondylitis die zijn 

beschreven bij de ziekte van Crohn en bij colitis ulcerosa, 

Epidemiologie en kliniek
De prevalentie van ReA is afhankelijk van het vóórkomen 

van het specifieke micro-organisme in een bepaalde streek 

en van de prevalentie van HLA-B27 in de populatie. Man-

nen en vrouwen worden even vaak getroffen door ente-

rogene ReA, terwijl de seksueel overdraagbare vormen 

hoofdzakelijk bij de man worden vastgesteld. De begin-

leeftijd ligt meestal tussen de 20 en 40 jaar. De frequentie 

van HLA-B27 bij de verschillende vormen van ReA ligt 

tussen de 70 en 80%.

 Het klinische beeld is onafhankelijk van de uitlokkende 

infectie. Artritis is hoofdzakelijk oligoarticulair, met voor-

namelijk aantasting van de grote gewrichten van de on-

derste ledematen, volgens een asymmetrisch patroon. Mo-

noartritis en polyartritis komen echter ook voor. Frequent 

aangetaste gewrichten zijn knieën, enkels, metatarsofa-

langeale gewrichten en polsen. Worstvingers en -tenen, 

zoals beschreven bij arthritis psoriatica, komen ook voor. 

Enthesopathie wordt frequent gezien, met als predilectie-

plaatsen de achillespezen en de aanhechting van de fascia 

plantaris aan de calcaneus. Inflammatoire rugpijn met 

radiologische sacro-iliitis komt voor bij 10 tot 30% van de 

patiënten. Minder frequent komt spondylitis voor. Con-

junctivitis, uveïtis, erythema nodosum (hoofdzakelijk in 

de enterogene vormen), balanitis en keratoderma blenor-

rhagicum (hoofdzakelijk in de urogenitale vormen) zijn 

de meest frequente extra-articulaire manifestaties.

Aanvullend onderzoek, therapie en prognose
ReA is een meestal niet-destructieve artropathie. Ero-

sieve radiologische afwijkingen worden hoofdzakelijk 

beschreven aan de metatarsofalangeale gewrichten. De 

radiologische differentiatie met reumatoïde artritis kan 

alleen worden gemaakt op basis van het asymmetrische 

en oligoarticulaire karakter. Lysis en botappositie worden 

gezien op plaatsen waar enthesopathie voorkomt. An-

tibiotische therapie heeft geen effect op ReA. Wel dient 

uiteraard de onderliggende infectie behandeld te worden 

op de daarvoor gebruikelijke wijze (Chlamydia trachomatis). 

NSAID’s hebben meestal een gunstig effect op de perifere 

gewrichten en op peesmanifestaties, zonder echter een 

volledige klinische remissie te bewerkstelligen. Lokale 

corticosteroïdinjecties zijn eveneens effectief. ReA wordt 

beschouwd als een in de regel zelflimiterende aandoe-

Tabel 22.19  Met reactieve artritis geassocieerde 
micro-organismen.

urogenitale infectie:
 − Neisseria gonorrhoeae
 − Chlamydia trachomatis
 − Ureaplasma urealyticum

darminfectie (enterocolitis):
 − Salmonella
 − Shigella flexneri
 − Yersinia enterocolitica
 − Campylobacter jejuni
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ten. Ter uitsluiting van jicht of andere kristalartritiden 

dient het synoviale vocht ook te worden onderzocht op 

kristallen. De gramkleuringen zijn lang niet altijd posi-

tief, maar kunnen richtinggevend zijn voor de keuze van 

de antibiotische therapie. Bij tuberculeuze artritis is de 

ziehl-neelsen-kleuring zelden positief. De kweken van 

synoviaal vocht leveren vaker een positief resultaat op. 

Bij sterke klinische verdenking en negatieve kweek van 

synoviaal vocht kan een bloedkweek of kunnen kweken 

van het synoviale weefsel alsnog de diagnose maken. Bij 

tuberculose kan de histologie van het synoviale weefsel 

ook zeer behulpzaam zijn. Op röntgenfoto’s van aange-

dane gewrichten zijn in de beginfase vaak geen afwijkin-

gen zichtbaar, maar de foto's kunnen in het beloop snel 

schade laten zien.

Pathofysiologie, therapie en prognose
Het micro-organisme infecteert het gewricht langs hema-

togene weg of per continuitatem (injectie, operatie of on-

geval). De belangrijke risicofactor voor bacteriële artritis 

is verminderde weerstand, zoals de aanwezigheid van een 

beschadigd of kunstgewricht, de aanwezigheid van een 

auto-immuunziekte, diabetes mellitus enzovoort. Voor de 

behandeling zijn in de eerste plaats antibiotica belangrijk, 

maar ook evacuatie van pus en rust. Om een voldoende 

hoge concentratie antibiotica in synoviaal vocht en even-

tueel aangetast botweefsel te bereiken, worden antibiotica 

meestal parenteraal en in een hoge dosering toegediend. 

Dit hangt samen met de eigenschappen van het gekozen 

antibioticum. Uiteraard bepaalt het antibiogram van het 

verwekkende micro-organisme de keuze.

 De prognose hangt af van de verwekker, de onderlig-

gende pathologie, risicofactoren en de snelheid waarmee 

de diagnose wordt gesteld en de behandeling wordt be-

gonnen.

Casuïstiek 

• Septische artritis bij twee jonge kinderen veroor-

zaakt door ongebruikelijke Gram-negatieve verwek-

kers

• Primaire meningokokkenmonoartritis (Neisseria 

meningitidis serotype C) bij een kind

• Persisterende koorts bij Salmonella typhimurium-

artritis

• Septische polyartritis ten gevolge van een geïnfec-

teerd nagelbed rond een ingegroeide teennagel bij 

een tevoren gezonde jongen

• Chikungunya voor het eerst gediagnosticeerd in 

Nederland

22.7.2   Spondylodiscitis

Infectie van een tussenwervelschijf begint vaak met 

rugpijn, in combinatie met algemene ziekteverschijnse-

roept associaties op met spondylartritiden. De reumati-

sche manifestaties bij de ziekte van Crohn en bij colitis 

ulcerosa verschillen weinig. Perifere artritis komt vaker 

voor bij de ziekte van Crohn. Beide geslachten worden in 

gelijke mate aangedaan; de beginleeftijd varieert van 25 

tot 45 jaar. Het patroon is vergelijkbaar met dat van artri-

tis bij ReA: oligoarticulair en asymmetrisch. De artritis is 

vaak voorbijgaand, recidieven komen frequent voor, maar 

ook chronische vormen worden gezien. Exacerbaties van 

artritis zijn vaak, maar lang niet altijd, gerelateerd aan 

die van het darmlijden. Bij colitis ulcerosa heeft darmchi-

rurgie een duidelijke therapeutische invloed op de ge-

wrichtssymptomatologie. Dat is veel minder het geval bij 

de ziekte van Crohn. Meestal gaat het darmlijden vooraf 

aan het gewrichtslijden, maar het omgekeerde is ook 

mogelijk. De frequentie van HLA-B27 is niet verhoogd 

bij een ongecompliceerde inflammatoire darmziekte met 

perifere artritis. De frequentie van HLA-B27 bij inflam-

matoire darmziekte met sacro-iliitis is ongeveer 60%. 

NSAID’s hebben een gunstig effect op de perifere en axi-

ale gewrichten, maar rekening dient gehouden te worden 

met de gastro-intestinale tolerantie. Sulfasalazine en 

TNF-blokkers blijken ook effect te hebben op de perifere 

artritis.

22.7  Gewrichtsziekten en -infecties

Wanneer bacteriën het gewricht binnendringen en 

groeien, spreekt men van infectieuze of septische artritis. 

Een infectie elders in het lichaam kan eveneens aanleiding 

geven tot artritis, zonder dat een levend micro-organisme 

in het gewricht aanwezig is. Sommige van deze zoge-

noemde reactieve artritiden worden beschreven onder 

spondylartritiden; andere – zoals virale artritis en acuut 

reuma – bespreken we hierna.

22.7.1   Infectieuze artritis

Infectieuze artritis is een synovitis waarbij een micro-

organisme uit de synoviale vloeistof of uit de synovia 

wordt gekweekt. Het betreft meestal bacteriën, maar het 

kan ook een schimmel of virus zijn. Infectieuze artritis is 

meestal een monoartritis. In korte tijd ontstaat een rood, 

warm, gezwollen, pijnlijk gewricht met beperkte beweeg-

lijkheid. De patiënt heeft vaak koorts, koude rillingen en 

voelt zich ziek. Bij tuberculeuze artritis heeft de ziekte 

een meer sluipend beloop.

Aanvullend onderzoek en diagnose
Infectieuze artritis is een ernstige aandoening met een 

mortaliteit van 10%. Zo snel mogelijk diagnostiek en the-

rapie zijn levensreddend en beperken de restschade. Een 

directe aspiratie van gewrichtsvloeistof voor microbiolo-

gisch onderzoek is geïndiceerd. Het synoviale vocht heeft 

een pusachtig karakter met meer dan 20 × 109/l leukocy-
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karakteristieke huidafwijking in de latere stadia is acro-

dermatitis chronica atrophicans, waarbij veelvuldig (sub)

luxaties van de kleine handgewrichtjes voorkomen. Jaren 

na het begin van de ziekte kunnen zich nog neurologische 

verschijnselen voordoen, zoals chronische encefalopathie, 

polyneuropathie en leuko-encefalitis.

Aanvullend onderzoek en diagnose
Omdat het kweken van Borrelia burgdorferi niet betrouw-

baar is, is ter ondersteuning van de diagnose antistof-

detectie door middel van ELISA mogelijk. Vroeg na de 

infectie ontstaan IgM-antistoffen. Na verloop van tijd 

verschijnen IgG-antistoffen.

Therapie en prognose
Als antibiotische therapie voor lymeartritis wordt doxycy-

cline of amoxicilline gedurende dertig dagen geadviseerd. 

De meerderheid van de lyme-patiënten zal goed reageren 

op deze therapie, hoewel bij gewrichtsontstekingen de 

verbetering niet zelden pas optreedt na het staken van de 

therapie. Toch blijven sommige patiënten na antibioti-

sche behandeling lang klagen over hoofdpijn, vermoeid-

heid en artralgieën. Ondanks adequate antibiotische 

therapie kunnen de verschijnselen recidiveren of kunnen 

latere manifestaties van de ziekte optreden.

Casuïstiek 

• Totaal atrioventriculair blok na een tekenbeet

len. Bij onderzoek is er dikwijls kloppijn over het aan-

gedane deel van de rug. De laesie ontstaat vrijwel altijd 

door hematogene uitzaaiing en zelden als complicatie 

van een chirurgische ingreep. Het stellen van de diag-

nose is moeizaam en leidt vaak tot vertraging, waardoor 

op de röntgenopname wazige of geërodeerde wervel-

dekplaten zichtbaar zijn. Scintigrafie is sensitief, MRI 

is sensitief en heeft een goede specificiteit. Een CT-scan 

levert vooral gedetailleerde ossale afwijkingen op. Het 

aantonen van de verwekker is om voor de hand liggen-

de redenen moeizaam indien de bloedkweken negatief 

zijn. De behandeling duurt lang en omvat hoge doses 

antibiotica en rust.

Casuïstiek 

• Een jongetje dat niet meer lopen wil

• Spondylodiscitis door tuberculose bij 3 oudere 

patiënten

• Spondylodiscitis als oorzaak van onbegrepen koorts

22.7.3   Lyme-borreliose

Lyme-borreliose is een systemische aandoening met 

voornamelijk afwijkingen in huid, zenuwstelsel, hart 

en gewrichten. De ziekte wordt veroorzaakt door Bor-

relia burgdorferi en wordt overgebracht door de beet van 

een teek (figuur 22.31). De klinische verschijnselen wor-

den verdeeld naar het tijdstip waarop ze na de infectie 

optreden. Na de beet van een besmette teek kan Borrelia 

burgdorferi zich lokaal in de huid verspreiden. De meest 

karakteristieke huidafwijking die dan ontstaat, is ery-

thema migrans: een anulaire, zich centrifugaal uitbrei-

dende roodheid waarvan het centrale deel kan opbleken. 

Onbehandeld blijft dit ongeveer een maand bestaan. Circa 

50% van de patiënten met erythema migrans blijkt ver-

schijnselen van een gedissemineerde infectie te hebben. 

Vroeg in het verloop van de ziekte krijgt 15 tot 20% van de 

patiënten neurologische verschijnselen, waarbij zowel het 

perifere als het centrale zenuwstelsel betrokken kunnen 

zijn. De meest kenmerkende neurologische verschijnselen 

zijn lymfocytaire meningitis, motorische en/of sensibele 

radiculitis en craniale neuritis zoals facialisparese. Cardi-

ologische afwijkingen komen eveneens vroeg in de ziekte 

voor, en wel bij 4 tot 8% van de patiënten. Het betreft 

veelal geleidingsstoornissen, zoals een atrioventriculair 

blok. Artralgieën ontstaan vaak vroeg in het verloop van 

de ziekte. De meest voorkomende gewrichtssymptomen 

zijn acute intermitterende mono- of oligoartritis en asym-

metrische gewrichtsontstekingen, meestal van de grote 

gewrichten. De knie is opvallend vaak in het ziekteproces 

betrokken, waarbij meestal een forse zwelling ontstaat. In 

latere stadia kan zelfs chronische artritis ontstaan, ge-

paard gaand met kraakbeenverlies en boterosies. De meest 

Figuur 22.31 Lymeziekte.
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reactieve artritiden in engere zin. Acuut reuma ontstaat in 

aansluiting aan een infectie met een groep A-streptokok 

(veelal angina tonsillaris). Karakteristiek is het beeld van 

verspringende polyartritis, gepaard gaand met chorea en/

of carditis en/of erythema marginatum en/of subcutane 

noduli. Deze ziekte kwam vroeger regelmatig voor bij 

kinderen, maar is door verbeterde hygiënische omstan-

digheden een zeldzaamheid geworden in de westerse 

maatschappij. De gevolgen van vroeger doorgemaakt 

acuut reuma, zoals hartklepbeschadiging, worden nog 

wel veel gezien. De eerste aanval ontstaat meestal tussen 

het derde en vijftiende levensjaar. De ziekte begint met 

koorts en gewrichtspijnen, ruim twee weken na een keel-

ontsteking. Er is sprake van een verspringende artritis, 

waarbij steeds een groot gewricht gedurende maximaal 

één week is aangedaan. Ongeveer de helft van de kinderen 

krijgt ook cardiale problemen, meestal pancarditis, zich 

uitend in tachycardie, hartvergroting en soms decompen-

satio cordis, vaak met een mitralisklepinsufficiëntie. Bij 

één op de tien kinderen komt ook chorea voor. Een aanval 

van acuut reuma duurt meestal drie maanden; recidieven 

kunnen optreden bij een herhaling van de streptokok-

keninfectie.

Aanvullend onderzoek en diagnose
Bij acuut reuma kan slechts zelden de streptokok uit de 

keel worden gekweekt. Bij het merendeel van de kinderen 

is echter een stijging van de antistreptolysinetiter (AST) 

aantoonbaar. Ook de BSE en het CRP-gehalte zijn vaak 

verhoogd.

Therapie en prognose
De therapie bestaat uit bedrust en ontstekingsremmende 

middelen totdat de koorts en bij voorkeur ook de artri-

tiden verdwenen zijn. Na bewezen acuut reuma worden 

profylactisch gedurende ten minste vijf jaar benzathine-

benzylpenicilline-injecties (maandelijks) toegediend ter 

voorkoming van een recidief van de streptokokkenin-

fectie. De prognose wordt voornamelijk bepaald door 

het optreden van cardiale beschadiging, in het bijzonder 

mitralisklepstenose. Hartchirurgie heeft voor deze pa-

tiënten grote waarde.

Kernpunten

• Bij het vermoeden van infectieuze artritis is snelle 

gewrichtspunctie essentieel.

• De meeste virale artritiden zijn zelflimiterend en 

van korte duur (korter dan zes weken).

• Acuut reuma is een vorm van reactieve artritis die 

ontstaat na een infectie van de keel met een groep 

A-streptokok.

22.7.4   Virale artritis

De meeste virale artritiden zijn zelflimiterend en van 

korte duur (korter dan zes weken). Er zijn geen redenen 

om aan te nemen dat virale artritiden leiden tot de ont-

wikkeling van een chronische erosieve artritis.

Rubella
Een acute voorbijgaande gewrichtsontsteking komt voor 

in het kader van rubella-infectie. Na vaccinatie kunnen 

ook na twee tot vier weken gewrichtsklachten optreden. 

Acute migrerende polyartralgie gaat zelden gepaard met 

synoviale vochtproductie en duurt meestal enkele dagen 

tot weken. Wanneer toch vocht in een gewricht aanwezig 

is, worden er voornamelijk mononucleaire cellen in ge-

vonden. De diagnose is gebaseerd op anamnese en licha-

melijke onderzoek en wordt bevestigd door serologisch 

onderzoek. De behandeling is symptomatisch.

Hepatitis B
Artralgie (60%) en artritis (5%) kunnen in de prodromale 

fase van hepatitis B voorkomen in combinatie met urti-

cariële rash en koorts. De articulaire symptomen houden 

enkele dagen tot drie weken aan. De diagnose wordt 

gesteld door het opsporen van hepatitis B-antigenen en 

-antilichamen. De therapie is symptomatisch.

Humaan parvovirus B19
Dit single-stranded DNA-virus is de verwekker van de vijfde 

ziekte (erythema infectiosum) en veroorzaakt soms vluch-

tige, symmetrische artritis van de kleine gewrichten, die 

meestal verdwijnt na het verschijnen van de huiduitslag.

Humaan immunodeficiëntievirus
Bij aids en ‘aids-related complex’ kunnen musculoskele-

tale manifestaties voorkomen (70%). Deze manifestaties 

kunnen enthesopathieën zijn (zoals die voorkomen bij 

spondylartritiden), artralgieën, myositis, myalgieën of 

vasculitis. Bij deze vage symptomen moet in risicopopu-

laties aan de diagnose aids worden gedacht, vooral bij het 

ontbreken van autoantilichamen. Bij patiënten die lijden 

aan reactieve artritis of aan arthritis psoriatica en die een 

hiv-infectie doormaken, ontstaat vaak een exacerbatie van 

de articulaire symptomatologie.

Casuïstiek 

• Gewrichtspijn en exantheem uit Australië, veroor-

zaakt door Ross-river-virus

22.7.5   Acuut reuma

Acuut reuma (zie ook paragraaf 15.7) kan worden gezien 

als een para-infectieuze artritis die echter niet geassoci-

eerd is met HLA-B27 of met spondylartritiden zoals de 
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het eerste carpometacarpale gewricht. Deze vorm komt 

frequent voor bij vrouwen van middelbare leeftijd. Naast 

deze lokalisaties wordt vaak artrose van het eerste meta-

tarsofalangeale gewricht gezien, resulterend in een hallux 

valgus. Ook de axiale gewrichten tonen frequent tekenen 

van artrose.

 Het is vaak lastig om artrose in de wervelkolom als 

oorzaak van pijn vast te stellen. Dit is vooral het gevolg 

van de slechte correlatie tussen klinische symptomen 

en röntgenologische afwijkingen. Artrose in de wervel-

kolom kan gelokaliseerd zijn in de (synoviale) facetge-

wrichten (apofysaire gewrichten) en in de intervertebrale 

gewrichten. Deze afwijkingen en de daarmee samen-

hangende symptomen worden wel samengevat met de 

term spondylose. Spondylose is een algemene naam 

voor degeneratieve verschijnselen van de wervelkolom, 

met onder andere discusdegeneratie en hypertrofische 

botreacties. De pijn komt ’s avonds na belasting op en is 

doorgaans weinig uitgesproken. Soms zijn er secundaire 

ontstekingsverschijnselen en voorbijgaande tekenen van 

zenuwcompressie. Radiologisch kan bij bijna alle men-

sen ouder dan 40 jaar wel enige aanwijzing voor spondy-

lose worden gevonden.

Pathologie
De eerste verandering in het kraakbeen is waarschijnlijk 

een toename van het watergehalte, hetgeen mogelijk 

wordt veroorzaakt door verlies van structurele integriteit 

van de collageenvezels. Er ontstaat een depletie van pro-

teoglycanen, die bovendien veranderd zijn in samenstel-

ling en in de mate van aggregatie. Er is een toename van 

enzymen die de matrix afbreken. Aanvankelijk trachten 

de kraakbeencellen dit verlies op te vangen door een toe-

genomen metabole synthetische activiteit, hetgeen uitein-

delijk faalt.

 In het kraakbeen ontstaan fissuren en erosies, die 

zich, aanvankelijk lokaal, kunnen uitbreiden en uit-

eindelijk kunnen leiden tot het algeheel verdwijnen 

van kraakbeen, zodat het onderliggende bot ontbloot 

wordt. Het subchondrale bot toont een verhoogde om-

bouwactiviteit met een toegenomen aantal cellen en een 

grotere botdichtheid. Onder de zone van subchondrale 

sclerose worden vaak cysten gevonden, gevuld met de-

22.8  Artrose

Van alle gewrichtsaandoeningen komt artrose (osteoar-

trose) het meeste voor. Artrose wordt gekenmerkt door 

een progressief verlies van gewrichtskraakbeen, gecom-

bineerd met een toegenomen, reactieve activiteit van het 

subchondrale bot (figuur 22.32).

 Secundaire artrose ontstaat in aansluiting aan een reeds 

doorgemaakte gewrichtsaandoening ((micro)trauma, 

infectie, ontsteking), terwijl primaire artrose ontstaat 

zonder aanwijsbare aandoening. Waarschijnlijk is artrose 

beter te beschouwen als het resultaat van factoren die 

alleen of in combinatie kraakbeenschade kunnen ver-

oorzaken. Bekende factoren zijn metabole stoornissen, 

genetische factoren, gewrichtsontsteking, surmenage, 

(micro)traumata en anatomische afwijkingen. De preva-

lentie van artrose neemt toe met de leeftijd. Argumenten 

voor genetische factoren zijn het familiair vóórkomen van 

noduli van Heberden en het veel frequenter voorkomen 

bij vrouwen. De associatie met belasting blijkt niet alleen 

uit werkbelasting, maar ook uit de associatie met overge-

wicht.

Klinische symptomen
Pijn, vormverandering en crepiteren, vooral optredend 

bij bewegen en belasten, zijn de belangrijkste verschijn-

selen. Na periodes van rust is er startpijn. In een latere 

fase kan nachtelijke pijn ontstaan. Er kan secundair een 

gewrichtsontsteking ontstaan. De pijn ten gevolge van 

artrose ontstaat niet in het kraakbeen maar in andere aan-

liggende weefsels, zoals het periarticulaire bot, synovium, 

gewrichtskapsel en aanhechtingen van pezen en ligamen-

ten (tabel 22.20).

De presentatie van artrose is zeer wisselend. Lokalisatie 

in de heupen kan geïsoleerd voorkomen. Daarentegen 

bestaat er ook een polyarticulaire vorm van artrose die 

vooral DIP- (noduli van Heberden) en PIP-gewrichten 

(noduli van Bouchard) van de handen aantast, soms ook 

Figuur 22.32 Röntgenfoto van slijtende knie, versmalling van 

de gewrichtspleet met botwoekering aan de gewrichtsranden.

Tabel 22.20  Klinische verschijnselen van artrose.

anamnese
pijn:

 − bij belasten
 − einde van de dag

stijfheid:
 − duidelijk, maar kortdurend, na inactiviteit
 − milde ochtendstijfheid

lichamelijk onderzoek:
 − pijnlijke beperking gewrichtsexcursie
 − crepiteren
 − geringe wekedelenzwelling
 − benige zwelling en drukpijn op gewrichtsranden 
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bestaat, leidt ook tot degeneratie van het kraakbeen. De 

osteofytose is echter meer uitgesproken en gaat gepaard 

met een sterke botresorptie. De artropathie beperkt 

zich niet tot het kraakbeen maar omvat ook het bot-

weefsel, waardoor de destructie extremere vormen kan 

aannemen en kan leiden tot ernstige invaliditeit. De 

voornaamste neurologische aandoeningen die tot een 

neuropathisch gewricht (charcot-gewricht) aanleiding 

geven, zijn: diabetische neuropathie, syringomyelie en 

tabes dorsalis.

Kernpunten

• Artrose is de meest voorkomende gewrichtsziekte.

• Artrose is het resultaat van verschillende factoren 

die alle kunnen resulteren in verlies van kraakbeen.

• Artrose is een klinische diagnose die met beeld-

vormend onderzoek bevestigd kan worden. Veel 

mensen hebben röntgenologische kenmerken van 

artrose zonder klinische verschijnselen.

Casuïstiek 

• Een 79-jarige man met een zwelling aan de linker-

pols

• Een gezwollen been na totale heupartroplastiek

22.9  Metabole gewrichtsaandoeningen

22.9.1   Kristalartritis

Gewrichtsaandoeningen kunnen ook veroorzaakt worden 

door vorming van kristallen in het gewricht of in de weef-

sels rond het gewricht (periarticulair). De belangrijkste 

kristallen die daarbij een rol spelen, zijn natriumuraat 

(jicht), calciumpyrofosfaat en hydroxyapatiet (chondro-

calcinose/pseudojicht). Afhankelijk van een intra- of pe-

riarticulaire lokalisatie, een acuut of chronisch beloop en 

de aard van de kristallen kunnen verschillende ziektebeel-

den worden onderscheiden.

Jicht
Jichtaanvallen komen vaker voor bij mannen dan bij 

vrouwen (man-vrouwratio 10:1). De ziekte debuteert bij 

mannen op een gemiddelde leeftijd van 40 jaar en bij 

vrouwen op een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Er lijkt 

een toename van jicht te zijn, vooral bij vrouwen, geasso-

cieerd met hart- en nierfalen en met diureticagebruik. Een 

jichtaanval wordt gekenmerkt door het acute ontstaan 

van pijn, zwelling, roodheid en warmte van meestal één 

gewricht. Binnen enkele uren ontstaan zeer hevige pijn 

en zwelling in het gewricht. Ongeveer 50% van de eerste 

jichtaanvallen en ongeveer 70% van alle aanvallen betref-

bris. Het gewricht lijkt te remodelleren, het gewrichts-

vlak wordt breder, waarbij nieuwe gebieden (onder 

andere osteofyten), al of niet bedekt met kraakbeen, het 

gewicht dragen.

Aanvullend onderzoek en diagnose
De diagnostiek van artrose is een combinatie van klachten 

en verschijnselen en kan radiologisch worden bevestigd: 

kraakbeenverlies leidt tot gewrichtsspleetversmalling 

gevolgd door subchondrale sclerose en subchondrale 

botcysten alsmede osteofyten. De sterke associatie met de 

leeftijd is een belangrijk gegeven. Bloedonderzoek toont 

meestal geen afwijkingen. Wanneer het klinische beeld 

wordt gedomineerd door ontsteking, moeten reumatoïde 

artritis, spondylartritiden en kristalartritiden worden 

uitgesloten.

Therapie
Afhankelijk van de oorzaak is artrose meestal langzaam 

progressief, met exacerbaties en remissies van klachten 

en verschijnselen. Er bestaat slechts een matige correlatie 

tussen röntgen- en klinische afwijkingen. De behandeling 

is in essentie symptomatisch. De belangrijkste behandel-

modaliteiten zijn leefregels ter vermijding overbelasting, 

onderhouden van conditie en functie; conservatieve 

therapie is vooral symptomatisch, zoals oefentherapie 

en vooral pijnbestrijding (systemische paracetamol en 

NSAID’s en lokaal corticosteroïden wanneer er tekenen 

van ontsteking zijn), en uiteindelijk chirurgisch therapie 

in de vorm van gewrichtsvervangende operaties. Doel 

van de behandeling is in elke fase van de aandoening de 

zelfredzaamheid van de patiënt. Zeer pijnlijke periarti-

culaire weefsels kunnen ook lokaal worden geïnjiceerd. 

Gewrichtsprothesen, in het bijzonder van heup en knie, 

hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling 

van artrose.

Bijzondere vormen en verwante aandoeningen
Onder erosieve artrose wordt een vorm van artrose 

verstaan waarbij erosieve gewrichtsdestructie op de 

voorgrond staat, in het bijzonder aan de DIP- en PIP-

gewrichten van de handen. Deze vorm wordt algemeen 

beschouwd als een variant van gegeneraliseerde artrose 

met noduli van Heberden en Bouchard. Diffuse idiopa-

thische skelethyperostose (DISH) is een speciale vorm van 

spondylose die vooral bij oudere mannen voorkomt. De 

röntgenfoto doet denken aan spondylitis ankylopoetica, 

met overlopende, soms gigantische verkalkingen van de 

intervertebrale ligamenten, lateraal en ventraal van vier 

opeenvolgende wervellichamen, evenwel zonder aantas-

ting van de sacro-iliacale gewrichten. De wervelkolom is 

stijf, maar vrijwel altijd pijnloos. DISH is geassocieerd 

met diabetes mellitus. 

 De artropathie die voorkomt bij neurologische 

aandoeningen (neuropathische artropathie, charcot-

gewricht), waarbij een denervatie van het gewricht 
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voor de jicht, dan spreekt men van primaire jicht. Van 

secundaire jicht is sprake wanneer een oorzaak voor een 

verhoogd aanbod (door verhoogde omzetting van nucleï-

nezuren of door bepaalde voedingsstoffen) en/of vermin-

derde uitscheiding via de nieren kan worden aangewezen 

(tabel 22.21).

Hyperurikemie is niet hetzelfde als jicht. Men spreekt 

van hyperurikemie bij een serumurinezuurgehalte van 

meer dan tweemaal de standaarddeviatie boven de gemid-

delde waarde in de populatie. Bij Nederlandse mannen 

is dat 0,42 mmol/l. Wel stijgt het risico op jicht bij het 

stijgen van de serumuraatconcentratie. Zowel jicht als 

hyperurikemie zijn onafhankelijke risicofactoren voor 

hart- en vaatziekten. Behandeling van een acute jicht-

aanval kent twee farmacotherapeutische pijlers: NSAID’s 

en colchicine. Met NSAID’s in een adequate dosering 

kunnen de klachten binnen enkele uren verminderen en 

wordt de duur van de aanval, die zonder behandeling één 

tot twee weken is, bekort. In combinatie met of in plaats 

van NSAID’s kan colchicine worden voorgeschreven. Dit 

middel remt de reactie van leukocyten op chemotactische 

stimuli, waardoor de ontstekingsverschijnselen en dus de 

pijn worden onderdrukt. Bij elke vorm van acute artritis, 

dus ook bij een jichtaanval, kan de pijn worden verzacht 

met kompressen met ijs. Effectief en snelwerkend is een 

injectie van een corticosteroïdpreparaat in het gewricht. 

fen het eerste metatarsofalangeale gewricht (MTP-I), de 

zogenoemde podagra (figuur 22.33). Andere vaak aange-

dane gewrichten zijn enkel, knie, metatarsale gewrichten, 

kleine handgewrichten, pols en elleboog. Jicht is een wel-

vaartsziekte; de risicofactoren zijn overmatige consump-

tie van alcohol en overgewicht. Geassocieerd zijn onder 

andere hypertensie, hypertriglyceridemie, ischemische 

hartziekten en nierstenen.

 Behoudens tekenen van acute periartritis, kan tempera-

tuurverhoging of koorts voorkomen. Gelet moet worden 

op zogeheten tophi: uraatdeposities die als knobbels on-

der de huid waarneembaar zijn bij of op gewrichten, pees-

scheden of op de oorschelpen.

 

De diagnose jicht berust op het aantonen van de kenmer-

kende dubbelbrekende naaldvormige uraatkristallen in 

de gewrichtsvloeistof van het aangedane gewricht. De 

urinezuurspiegel in het serum tijdens een acute aanval 

draagt niet echt bij tot de diagnostiek: deze kan verhoogd, 

normaal of zelfs laag zijn. Bij een acute hevige ontsteking 

van een gewricht met roodheid, komen differentieeldiag-

nostisch vooral pseudojicht (zie verder) en septische artri-

tis in aanmerking. Het pathofysiologische mechanisme 

van een jichtaanval is neerslag van natriumuraat in de 

synovia. De kristallen worden gefagocyteerd; uit de fago-

cyterende cellen komen ontstekingsmediatoren vrij die 

de ontstekingsreactie veroorzaken. Neerslag van natrium-

uraatkristallen vindt frequenter plaats in gewrichten die 

reeds enigszins beschadigd zijn, bijvoorbeeld als gevolg 

van artrose. Waarschijnlijk mede daardoor is het eerste 

metatarsofalangeale gewricht vaak aangedaan door jicht. 

Urinezuur en uraat zijn slecht oplosbaar. Bij een verhoogd 

urinezuurgehalte kan kristallisatie plaatsvinden: in ge-

wrichten in de vorm van natriumuraat, in de nieren als 

urinezuurstenen. De hoeveelheid en de concentratie van 

uraat in de lichaamsvloeistof worden bepaald door de 

balans tussen eiwitinname via de voeding en uraatpro-

ductie enerzijds, en uraatuitscheiding anderzijds. Uraat is 

een eindproduct van het purinemetabolisme. Nevenpro-

ducten van de purinenucleotidensynthese en afbraakpro-

ducten van dieetbestanddelen zijn de bron van purinede-

rivaten, die via omzettingen in hypoxanthine en xanthine 

worden afgebroken tot uraat. Ongeveer twee derde van 

de totale dagelijkse hoeveelheid uraat, afkomstig van de 

voeding en het urinezuurmetabolisme, wordt via de urine 

uitgescheiden, normaal tot 3 mmol/24 uur. De rest wordt 

uitgescheiden via de tractus digestivus.

 Een belangrijke ‘ontsnappingsroute’, die beschermt 

tegen het ontstaan van jicht, verloopt via hypoxanthine 

en het enzym hypoxanthineguaninefosforibosyltrans-

ferase (HGPRT). Een defect in dit enzym kan leiden tot 

het syndroom van Lesch-Nyhan, waarbij behalve jicht en 

uraatstenen in de urine ook mentale retardatie voorkomt. 

Komt jicht op jonge leeftijd en/of familiair voor, dan moet 

men aan de zeldzame enzymdefecten in het purinemeta-

bolisme denken. Kan er geen oorzaak worden gevonden 

Figuur 22.33 Jicht. Acute artritis gekenmerkt door roodheid en 

zwelling van het basisgewricht van de grote teen (podagra) en 

de enkel. Deze vorm van acute artritis is extreem pijnlijk. Soms 

kan acute jicht worden verward met cellulitis (bron: diacollectie 

van de American College of Rheumatology).

Tabel 22.21  Oorzaken van hyperurikemie.

verhoogd aanbod:
 − myeloproliferatieve aandoeningen
 − purinerijke voedselbestanddelen, zoals orgaanvlees
 − adipositas
 − alcohol
 − enzymstoornissen

verminderde uitscheiding:
 − nierinsufficiëntie
 − diuretica, vooral thiaziden
 − loodintoxicatie
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Voor het begin van de behandeling van vooral myelopro-

liferatieve maligniteiten kan allopurinol profylactisch 

worden voorgeschreven ter voorkoming van secundaire 

jicht bij het zogeheten tumorlysissyndroom. Allopurinol 

wordt ook toegepast in geval van uraatstenen. De dosis 

moet worden aangepast aan de nierfunctie. Van de urico-

surica kunnen behalve benzbromaron ook probenecide en 

sulfinpyrazon worden genoemd, die echter niet in Ne-

derland verkrijgbaar zijn. Bij gebruik van deze uraatuit-

drijvende middelen moet een ruime diurese (ten minste 2 

liter/24 uur) worden geadviseerd om de kans op uraatste-

nen klein te houden. Bij een glomerulaire filtratie van 20% 

van normaal of minder is geen therapeutisch effect van 

uricosurica meer te verwachten.

Pseudojicht
Pseudojicht is een acute (veelal mono)artritis die wordt 

geïnduceerd door calciumpyrofosfaatkristallen. Pseu-

dojicht komt minder vaak voor dan jicht. De patiënt is 

doorgaans ouder en de aandoening komt iets vaker voor 

bij vrouwen dan bij mannen.

 De klinische verschijnselen lijken sterk op die van 

jicht, maar de lokalisatie van aangedane gewrichten is 

anders: vooral knieën, polsen, ellebogen en schouders 

zijn aangedaan. Tijdens de aanval kan er sprake zijn van 

temperatuurverhoging of koorts. De diagnose berust op 

het aantonen van de dubbelbrekende pyrofosfaatkristal-

len (enigszins breder en korter dan uraatkristallen) in de 

synoviale vloeistof.

 Op een röntgenfoto van het aangedane gewricht is vaak 

artrose te zien en/of chondrocalcinose, dat wil zeggen: 

verkalking van kraakbeen (figuur 22.34). Deze laatste 

afwijking is overigens geen bewijs voor de diagnose pseu-

dojicht, omdat calciumpyrofosfaatneerslagen in kraak-

been frequent voorkomen. Dergelijke neerslagen kunnen 

in het gewricht vrijkomen als gevolg van een trauma of 

door stress: shedding. Het pathofysiologische mechanisme 

dat tot ontsteking leidt, komt overeen met dat bij een 

jichtaanval: fagocytose van de pyrofosfaatkristallen door 

leukocyten bewerkstelligt het vrijkomen van allerlei ont-

stekingsmediatoren. Een aanval van acute artritis op basis 

van calciumpyrofosfaat ontstaat vaak in een periode van 

lichamelijke stress, bijvoorbeeld na een forse wandeling 

of na een operatie. Daarbij speelt een rol dat door lichame-

lijke stress het geïoniseerde calciumgehalte in de weefsels 

daalt.

Dit kan worden toegepast in aansluiting aan een intra-

articulaire punctie waarbij gewrichtsvloeistof wordt ver-

kregen voor diagnostiek. 

 Ter preventie van verdere jichtaanvallen is het belang-

rijk risicofactoren zoals overgewicht en alcoholgebruik te 

bestrijden. Meer dan drie jichtaanvallen per jaar, ondanks 

vermijding van risicofactoren, wordt als een indicatie 

beschouwd voor in principe levenslange preventieve 

onderhoudsbehandeling met urinezuurverlagende medi-

camenten. Gezien de associatie tussen hyperurikemie en 

cardiovasculaire ziekten zal met het beschikbaar komen 

van meerdere urinezuurverlagende therapieën mogelijk 

ook een rol ontstaan voor urinezuurverlagende therapie 

in het kader van cardiovasculaire profylaxe. Verlaging van 

het serumurinezuurgehalte wordt bereikt met allopuri-

nol, febuxostat of een uricosuricum (zie verder).

Kernpunten

• Jicht kent een acute en een chronische vorm.

• Jicht is een curatief behandelbare aandoening.

Chronische uraatartropathie
Onbehandeld kan jicht resulteren in een destructieve poly-

artritis met persisterende ontstekingsverschijnselen, rönt-

genologische erosieve afwijkingen en uraatdeposities in en 

onder de huid, tophi genaamd. Het beeld kan lijken op reu-

matoïde artritis. De subcutane noduli, die uit uraatdeposi-

ties bestaan, ziet men vaak periarticulair en op oorschelpen 

en achillespezen gelokaliseerd. Bij een lang bestaande 

ziekte ontstaan ernstige gewrichtsbeschadigingen. Er kan 

een aanzienlijke morbiditeit ontstaan door gewrichtsdes-

tructie met functiebeperkingen. Urinezuurverlagende 

therapie kan bestaan uit een xanthineoxidaseremmer zoals 

allopurinol om de vorming van urinezuur of uraat te rem-

men, of een uricosuricum om de uitscheiding van uraat via 

de urine te vergroten. Indicaties voor urinezuurverlagende 

therapie zijn vermeld in tabel 22.22.

 De keuze tussen allopurinol, febuxostat of een urico-

suricum wordt vaak gemaakt op basis van de eigenschap-

pen van de geneesmiddelen en het uraatgehalte in de 

urine. Patiënten met een hoge uraatuitscheiding (over-

producers) kunnen niet behandeld worden met een uri-

cosuricum. Alle jichtpatiënten dienen in principe, nadat 

de acute aanvallen onder controle zijn, behandeld te wor-

den met allopurinol, het prototype urinezuurverlagend 

geneesmiddel. In geval van intolerantie is febuxostat 

aangewezen. Indien lever- of nierfunctie daartoe aanlei-

ding geeft, kan soms in plaats van allopurinol febuxostat 

toegepast worden. Bij intolerantie voor allopurinol en 

febuxostat en indien er geen sprake is van een hoge 

uraatuitscheiding, komt het uricosuricum benzbromaron 

in aanmerking. Terughoudendheid met benzbromaron is 

aangewezen vanwege kans op ernstige leverproblemen.

Tabel 22.22  Indicaties voor urinezuurverlagende 
therapie.

 − aanwezigheid van tophi
 − erosieve afwijkingen op de röntgenfoto op basis van uraat
 − recidiverende uraatstenen (geen uricosurica maar allopurinol!)
 − frequentie van aanvallen van jicht
 − syndroom van Lesch-Nyhan en andere zeldzame enzymdeficiënties 

leidend tot jicht
 − profylactisch bij behandeling van myeloproliferatieve 

aandoeningen, tumorlysissyndroom
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speelt, is acute periartritis. Daarbij betreft het meestal de 

schouder, maar ook heupen en andere gewrichten kun-

nen aangedaan zijn. In de schouder kan bijvoorbeeld 

acute ontsteking ontstaan in de subacromiale bursa en/

of periarticulaire weefsels, hetgeen zich uit als hevige, 

acuut optredende pijn en een zeer pijnlijk en soms rood 

gewricht, waarbij dan ook aan septische artritis moet 

worden gedacht. De behandeling bestaat uit koude pak-

kingen, lokale immobilisatie en een NSAID. Door een 

intralaesionale injectie van een corticosteroïdpreparaat, 

na opzuigen van vocht (voor een eventueel gramprepa-

raat, een kweek en microscopisch onderzoek op kristal-

len), verminderen de klachten vaak snel en verdwijnen de 

ontstekingsverschijnselen. Zonder therapie verdwijnt de 

aandoening meestal zonder restverschijnselen. Een chro-

nisch ziektebeeld waarbij hydroxyapatiet een belangrijke 

rol speelt, is destructieve hydroxyapatietartropathie: een 

zeldzame aandoening met boterosies en gewrichtsde-

structie, in het bijzonder in de schouder. Bij kalkneerslag 

in en rond gewrichten moet aan onderliggende aandoe-

ningen worden gedacht (tabel 22.23). Veelal wordt echter 

geen onderliggend lijden gevonden. Kristalonderzoek op 

hydroxyapatiet is moeilijk en wordt in de praktijk weinig 

toegepast.

Casuïstiek 

• Een 65-jarige man met pijn aan de voeten en een 

zwelling aan MTP-1

• Een man met verspringende gewrichtsklachten

• Pseudo-jicht bij 3 patiënten met vermeende, thera-

pieresistente reumatoïde artritis

• Jicht als ongebruikelijke oorzaak van bekkenpijn

• Jichtartritis van een totale knieprothese

Net als een jichtaanval kan een pseudojichtaanval ernstig 

verlopen met hoge koorts en acutefasereactie. Toch is 

de prognose van een pseudojichtaanval in het algemeen 

goed: ook zonder therapie verdwijnen de ontstekingsver-

schijnselen vaak na één tot acht weken, hoewel door de 

onderliggende degeneratieve afwijkingen vaak klachten 

blijven bestaan en recidieven kunnen voorkomen. De 

behandeling van de pseudojichtaanval is identiek aan die 

van jicht (colchicine, of NSAID’s of lokaal corticosteroïd). 

Uiteraard heeft urinezuurverlagende therapie geen en-

kele zin bij pseudojicht.

Chronische destructieve pyrofosfaatartropathie
Op basis van calciumpyrofosfaatkristallen kan chronische 

gewrichtsaantasting ontstaan met een destructieve artro-

pathie. Dit beeld vindt men vooral bij oudere vrouwen. De 

lokalisatie van aangedane gewrichten komt overeen met 

die van pseudojicht. Naast de karakteristieke röntgenolo-

gische afwijking, te weten chondrocalcinose, worden vaak 

tekenen van gewrichtsbeschadiging gezien die lijken op 

artrose met sclerose en subchondrale cysten. Bij onder-

zoek van gewrichtsvloeistof kunnen pyrofosfaatkristallen 

worden aangetroffen. Hyperparathyreoïdie, hemochro-

matose, hypothyreoïdie, hypomagnesiëmie, hyperurike-

mie en hypofosfatemie zijn geassocieerd met chondro-

calcinose en pyrofosfaatartropathie, maar meestal wordt 

geen onderliggende stofwisselingsziekte gevonden. De 

behandeling van chronische pyrofosfaatartropathie is 

symptomatisch. Bij duidelijke tekenen van ontsteking 

kunnen NSAID’s worden voorgeschreven en/of lokaal 

(intra-articulair) corticosteroïden worden gegeven.

Hydroxyapatietneerslag
Periarticulaire neerslagen van hydroxyapatiet kunnen 

reumatische klachten veroorzaken. Het belangrijkste 

acute klinische beeld waarbij hydroxyapatiet de hoofdrol 

Figuur 22.34 Chondrocalcinose van de knie. De calcificatie 

in het kraakbeen wordt veroorzaakt door focale deposities van 

calciumpyrofosfaatdihydraatkristallen (bron: diacollectie van de 

American College of Rheumatology).

Tabel 22.23  Oorzaken van hydroxyapatiet-
neerslagen.

metabole oorzaken:
 − hyperparathyreoïdie
 − hypoparathyreoïdie
 − nierinsufficiëntie
 − vitamine D-intoxicatie
 − andere oorzaken van hypercalciëmie of hyperfosfatemie

bij bestaande reumatische aandoeningen:
 − sclerodermie
 − (dermato)myositis
 − SLE
 − polychondritis
 − DISH (diffuse idiopathische skelethyperostose)

lokale beschadiging:
 − tendinitis
 − neuropathische gewrichtsaantasting (charcot-gewrichten)
 − myositis ossificans



Reumatische ziekten 935

complicatie is. Bij patiënten met hypothyreoïdie komt 

nogal eens pseudojicht voor. De meeste reumatische 

klachten reageren goed op substitutietherapie met 

schildklierhormoon. 

 Hyperthyreoïdie kan gepaard gaan met pijnlijke 

handen en voeten en bovendien met tekenen van peri-

artritis van de schouders. Langdurige hyperthyreoïdie 

kan leiden tot ernstige osteoporose. Bij hyperparathyre-

oïdie zijn bot- en gewrichtsafwijkingen vaak de belang-

rijkste kenmerken. Door een toename van de activiteit 

van osteoclasten kunnen cysten en zogenoemde bruine 

tumoren in de botten ontstaan. Botpijn komt frequent 

voor. In de beginfase van de ziekte kan in de falangen, 

net onder het periost, botresorptie worden gezien. In 

een latere fase kan resorptie optreden van de distale 

falangen en de uiteinden van de claviculae. Cysten in de 

botten kunnen soms tot spontane fracturen leiden. Bij 

ongeveer een kwart van de patiënten treedt chondro-

calcinose op (zie hiervoor). Een ongewone uiting van 

hyperparathyreoïdie is erosieve polyartritis in polsen, 

knieën en voorvoeten. 

 Diabetes mellitus is frequent geassocieerd met reu-

matische aandoeningen (tabel 22.24). Dit kan berusten 

op gemeenschappelijke onderliggende risicofactoren, 

zoals overgewicht en hyperlipidemie (artrose, jicht). 

Cheirartropathie, zich uitend in stijve handen, lijkt 

specifiek voor te komen bij diabetes mellitus. De aan-

doening begint met het strakker worden van de huid 

van de vingers, soms gepaard gaand met pijn, waardoor 

de patiënt zijn handen niet meer plat tegen elkaar kan 

leggen (prayer sign). De flexorpezen kunnen gespannen 

zijn en de beweeglijkheid van de vingers in de MCP- en 

interfalangeale gewrichten is beperkt. De aandoening 

is doorgaans niet progressief en behandeling is zelden 

nodig. Een zeldzame complicatie bij diabetes is spon-

tane osteolyse van de distale delen van de metatarsalia 

en van de proximale falangen van beide voeten. Een 

belangrijke associatie ten slotte is neuropathische ge-

wrichtsaantasting (charcot-gewrichten). Ten gevolge 

van lang bestaande diabetische neuropathie kan de 

innervatie van gewrichten verloren gaan, waardoor in 

de gewrichten gevoel van pijn of positie niet meer be-

22.9.2   Enkele zeldzame metabole 

aandoeningen

Ochronose (alkaptonurie), hemochromatose en de ziekte 

van Wilson kunnen reumatische klachten veroorzaken.

 Ochronose is een zeldzame erfelijke aandoening, waar-

bij een tekort aan het enzym homogentisinezuuroxidase 

leidt tot een overvloed aan homogentisinezuur in het 

serum. Dit homogentisinezuur slaat als zwart pigment 

neer in bindweefsel, vooral in het hyaliene kraakbeen 

van gewrichten, in de tussenwervelschijven, in het kraak-

been van oren, neus en trachea, in de wanden van grotere 

bloedvaten en in de sclerae. Kenmerkend is een donkere 

verkleuring van sclerae en oren. De pigmentneerslagen 

in het gewrichtskraakbeen kunnen leiden tot secundaire 

artrose, vooral van knieën, heupen en schouders. Aan-

tasting van het axiale skelet kan klinisch lijken op spon-

dylartrose. Bij ochronose bestaat een verhoogd risico op 

chondrocalcinose.

 Hemochromatose (zie ook paragraaf 18.14.1) kan ge-

paard gaan met een neerslag van hemosiderine in ge-

wrichten, vooral in kraakbeen en synoviale cellen. Om 

onduidelijke reden is er een voorkeur voor het tweede 

en derde metacarpofalangeale gewricht beiderzijds. Bij 

ongeveer de helft van de patiënten met hemochromatose 

ontstaat artropathie. Röntgenologisch ziet men vaak het 

beeld van chondrocalcinose. Bij enkele patiënten komen 

tevens klassieke pseudojichtaanvallen voor.

 Bij de ziekte van Wilson, een zeldzame erfelijke stoor-

nis in het kopermetabolisme (zie ook paragraaf 18.14.2), 

komen bij ongeveer 70% van de patiënten skeletafwijkin-

gen voor: ontkalking, recidiverende fracturen, osteochon-

dritis dissecans en vroegtijdige artrose.

Casuïstiek 

• Een blauwverkleuring in het oor

• Een man met een pijnlijke knie en zwart kraakbeen

22.9.3   Reumatische klachten bij endocriene 

afwijkingen

Bij veel endocriene aandoeningen kunnen klachten van 

spieren, gewrichten en botten ontstaan. Meestal zijn 

deze klachten slechts een minder belangrijke manifes-

tatie van de onderliggende endocriene aandoening. In 

sommige gevallen debuteert de endocriene aandoening 

echter met reumatische klachten. Hypothyreoïdie pre-

senteert zich nogal eens met reumatische klachten en 

afwijkingen, bijvoorbeeld het carpaletunnelsyndroom, 

spierpijnen en -krampen – vooral in schouders, heupen 

en kuiten waardoor het klinische beeld kan lijken op 

polymyalgia rheumatica – myopathie, gepaard gaand 

met een licht tot matig verhoogd serum CK-gehalte, en 

ten slotte artritis, hetgeen overigens een vrij zeldzame 

Tabel 22.24  Reumatische aandoeningen bij 
patiënten met diabetes mellitus.

complicaties van diabetes mellitus:
 − septische artritis
 − osteomyelitis
 − osteolyse
 − neuropathische gewrichtsaantasting (charcot-gewricht)

met diabetes mellitus geassocieerde aandoeningen:
 − cheirartropathie
 − periartritis
 − DISH (diffuse idiopathische skelethyperostose)
 − contractuur van Dupuytren
 − artrose
 − pseudojicht
 − jicht



22

936  Interne geneeskunde

naast zijn er andere ontwikkelingen. Effectieve repa-

ratie van ‘onomkeerbare’ schade aan gewrichten is nu 

al deels mogelijk en deze techniek zal zeker nog ver-

beteren door nieuwe ontwikkelingen in de orthopedie. 

Een aantal moeilijk te behandelen en moeilijk te clas-

sificeren locomotorische pijnsyndromen (bijvoorbeeld 

fibromyalgie) lijken ook op korte termijn weerbarstig 

en moeilijk toegankelijk voor succesvol onderzoek. 

Wellicht valt hier succes te verwachten van verder 

onderzoek naar mechanismen die een rol spelen bij 

pijnperceptie en -verwerking.

22.10  Botaandoeningen

De botaandoeningen osteoporose, osteomalacie en de 

ziekte van Paget worden besproken in paragraaf 19.8.

22.10.1   Reflexalgoneurodystrofisch 

syndroom

Dit klinische syndroom kent vele synoniemen, onder 

andere sudeckatrofie, schouder-handsyndroom en reflex-

dystrofie. De benaming algoneurodystrofie is de meest 

accurate, omdat deze het syndroom goed omschrijft, het 

accent legt op de pijn, de neurogene component en de dys-

trofie in het betrokken gebied, zowel huid en bloedvaten, 

als bot. Het woord reflex wordt eraan toegevoegd om de 

relatie met de oorzakelijke factor aan te geven.

Klinisch beeld
De belangrijkste klinische verschijnselen zijn pijn, zwel-

ling en vasomotorische stoornissen in een extremiteit, 

arm of been. De pijn is het meest op de voorgrond staande 

symptoom, met vooral een hypergevoeligheid in periarti-

culaire streken. Zelfs de geringste aanraking kan pijnlijk 

zijn. De pijn wordt als brandend ervaren. Trofische huid-

veranderingen komen voor, maar verschillen naar gelang 

het stadium van het ziekteproces, variërend van atrofische 

huid, hypertrichose en haarverlies tot nagelveranderin-

gen en verdikking van bijvoorbeeld de handpalmfacie. 

Vasomotorische instabiliteit uit zich in een koude, bleke 

extremiteit door vasoconstrictie, een warme erythema-

teuze extremiteit door vasodilatatie, of in hyperhidrose. 

Bewegingsbeperking van één van de gewrichten komt 

nogal eens voor, bijvoorbeeld het schoudergewricht bij 

het schouder-handsyndroom. Niet altijd is de gehele ex-

tremiteit aangetast. Er is geen duidelijk geslachtsverschil 

en geen predilectie van de dominerende extremiteit. Bi-

laterale aantasting komt tot in 50% van de gevallen voor. 

Het klinische beloop wordt ingedeeld in drie stadia die 

elkaar vaak overlappen.

 − Stadium I: acute warme stadium. Het acute stadium 

kan 3 tot 35 maanden duren en wordt gekenmerkt 

door pijn van het inflammatoire type, vaak ’s nachts 

staat. Microtraumata leiden dan op termijn tot ernstige 

artrose. Meestal zijn de tarsale en tarsometatarsale ge-

wrichten aangedaan. 

 Acromegalie is een zeldzame aandoening, maar ze-

ker 50% van de patiënten heeft gewrichtsklachten. Er 

ontstaat verdikking van gewrichtskraakbeen dat ge-

makkelijk kwetsbaar is, waardoor een ontstekings- en 

reparatieproces in gang kan worden gezet. De klachten 

zijn doorgaans in de knieën gelokaliseerd. Aanvankelijk 

vindt men röntgenologisch tekenen van verdikking van 

het kraakbeen in de vorm van een verwijde gewrichts-

spleet. Uiteindelijk kan ernstige secundaire artrose 

ontstaan. Tevens wordt bij acromegalie frequent het 

carpaletunnelsyndroom gezien, veelal tweezijdig. Ten 

slotte hebben de patiënten opvallend vaak rugklachten. 

Wanneer acromegalie tijdig wordt ontdekt en behan-

deld, kunnen bovengenoemde reumatische klachten 

verdwijnen.

Van de overige endocriene associaties met reumatische 

klachten of aandoeningen kan nog worden gezegd dat het 

syndroom van Cushing vaak leidt tot zeer ernstige osteo-

porose, en voorts dat bij ongeveer driekwart van de vrou-

wen rond de menopauze pijn in spieren en gewrichten 

voorkomt. De pijn kan soms zeer hardnekkig zijn en doen 

denken aan een beginnende reumatoïde artritis. Soms, 

maar niet altijd, reageren de klachten op oestrogeensub-

stitutie.

Kernpunt

• Denk bij onverklaarde artralgie/artritis altijd aan 

een onderliggende metabole of endocriene aan-

doening.

  Intermezzo 22.4 

Reumatologie: toekomstverwachtingen

De reumatologie heeft in de laatste decennia grote 

ontwikkelingen doorgemaakt. Waar care het belang-

rijkste was wat de reumatoloog kon bieden, is cure nu 

een optie geworden. Symptoombestrijding en beper-

king van de gevolgen van de ziekteprogressie worden 

geleidelijk vervangen door stabiele remissie en de ver-

wachting is dat langere periodes van geneesmiddel-

vrije remissie zelfs een optie worden. De ontwikkeling 

van targeted behandelingsmodaliteiten (bijvoorbeeld 

met TNF-blokkers) heeft daarbij een belangrijke rol 

gespeeld en heeft een grote impuls aan deze vooruit-

gang gegeven.

 Het lijkt aannemelijk dat ontstekingsachtige en 

metabole reumatische ziekten op zijn minst deels en 

waarschijnlijk grotendeels beheersbaar worden. Daar-
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22.10.2   Ischemische botnecrose

Sommige delen van het skelet hebben een fragiele bloed-

voorziening. Deze delen lopen risico op ontwikkeling van 

avasculaire necrose: vooral de femur- en humeruskop, het 

proximale deel van het os naviculare en het os lunatum 

van de pols en de talus van de voet. Is de osteonecrose het 

gevolg van een onderbreking van de bloedvoorziening, 

dan is het proces in eerste instantie symptoomloos, tot het 

moment dat fragmentatie van het verzwakte bot optreedt. 

Het natuurlijke beloop van de aandoening wordt geken-

merkt door een geleidelijke revascularisatie vanuit de 

vitale delen, door gelijktijdige verwijdering van dood bot 

en vervanging door nieuw botweefsel. Dit proces verloopt 

helaas zeer traag en inefficiënt, zodat in deze fase vaak 

secundaire slijtage optreedt.

 Van avasculaire necrose van de femurkop zijn bij vol-

wassenen vele oorzaken bekend. Bij meer dan een kwart 

van de patiënten met femurhalsfracturen en bij een 

kleiner maar belangrijk percentage van de patiënten met 

heupluxaties ontstaat femurkopnecrose. Necrose van de 

femurkop komt ook relatief vaker voor bij systeemaan-

doeningen waarbij de bloedvoorziening naar de femur-

kop op arteriolair of zelfs op capillair niveau onderbroken 

is (tabel 22.25). Deze aandoening is ook geassocieerd met 

langdurig corticosteroïdgebruik. Bij een deel van de pa-

tiënten kunnen geen geassocieerde aandoeningen worden 

aangetoond (idiopathische vorm van avasculaire necrose).

 Het klinische beeld begint sluipend, met pijn. Patiën-

ten hebben pijn in rust en een belangrijke bewegingsbe-

perking, vaak geassocieerd met een flexiecontractuur. Bij 

klinisch onderzoek vindt men atrofie van de musculatuur 

en ernstige functiebeperkingen door pijn. Ondanks het 

zelflimiterende karakter van het ziekteproces ontstaat bij 

de meeste patiënten een uitgebreide gewrichtsdestructie 

alvorens revascularisatie optreedt, met als gevolg een snel 

ontstaan van artrose. In sommige gewrichten is een ge-

wrichtsvervangende operatie nadien mogelijk.

opvlammend, en gepaard gaand met lokaal oedeem en 

tekenen van vasomotorische stoornissen (glanzende, 

warme, vochtige en licht cyanotische huid).

 − Stadium II: dystrofische koude periode. Na een evolu-

tie, waarvan de duur varieert, treedt geleidelijk een 

fibreuze verstijving van het gewricht op, evenals trofi-

sche stoornissen, terwijl de pijn en de vasomotorische 

verschijnselen afnemen. De huid wordt dunner en 

heeft de neiging aan de diepere lagen vast te kleven; de 

huidplooien verdwijnen. De onderhuid en de dieper 

gelegen structuren (spieren, pezen en bot) ondergaan 

eveneens belangrijke wijzigingen, zoals fibrosering en 

retractie. In dit stadium kan de functionele beperking 

uitgesproken zijn, voornamelijk van de hand.

 − Stadium III: atrofische herstelperiode. In dit stadium 

verbeteren de trofische stoornissen van de tweede fase 

geleidelijk. Contracturen van spieren en kapsels kun-

nen echter blijven bestaan. De totale duur van de evo-

lutie van de niet-behandelde reflexdystrofie wisselt van 

zes maanden tot twee jaar.

Aanvullend onderzoek en diagnostiek
Er zijn geen pathognomonische biochemische afwijkin-

gen. De min of meer karakteristieke röntgenologische 

afwijkingen zijn een vlekkige ontkalking van het aange-

taste gebied, het duidelijkst periarticulair. Deze vlekkige 

osteoporose is niet pathognomonisch, aangezien dit beeld 

ook wordt gezien bij hemiparese en immobilisatie. Bij 

nadere beschouwing ziet men ook subperiostale, intra-

corticale, endostale en subchondrale resorptie. Bij bots-

cintigrafisch onderzoek kan periarticulair in de betrokken 

extremiteit een belangrijk verhoogde stapeling van het 

isotoop worden gezien.

 Bij de diagnose moet worden gedifferentieerd met asep-

tische botnecrose en botmetastasen. Bij botnecrose zal de 

röntgenfoto een uitsparingsbeeld tonen, evenwel nog niet 

onmiddellijk. Bij botmetastaseren zijn er meestal multi-

pele haarden, her en der verspreid.

Pathofysiologie
Etiologie en pathogenese zijn in essentie onbekend. Een 

regulatiestoornis in het autonome zenuwstelsel wordt 

wel verondersteld.

Therapie
Aangezien het natuurlijke beloop van het reflexalgoneu-

rodystrofisch syndroom variabel en onvoorspelbaar is, is 

het moeilijk de vele beschreven therapieën naar waarde 

te beoordelen. Uit alle onderzoeken blijkt dat bij dege-

nen die in een vroeg stadium worden behandeld de beste 

resultaten kunnen worden behaald. De basistherapie 

bestaat uit analgetica, anti-inflammatoire middelen, wis-

selbaden met koud en warm water en mobiliserende oefe-

ningen. Met dit regime worden goede resultaten behaald 

bij de overgrote meerderheid van de patiënten.

Tabel 22.25  Aandoeningen die geassocieerd zijn 
met de ontwikkeling van avasculaire 
necrose.

traumatisch traumatisch (fractuur, luxatie)
epifysiolyse

niet- 
traumatisch

caissonziekte
sikkelcelziekte en thalassemie
ziekte van Gaucher
ziekte van Fabry
röntgenstralen
infectie
jicht
reumatoïde artritis
SLE
sclerodermie
syndroom van Cushing
corticosteroïdbehandeling
alcoholisme
idiopathisch 



22

938  Interne geneeskunde

chronische diffuse pijn, waarbij pijn vooral aangegeven 

wordt in de gehele wervelkolom, borstkast, armen en be-

nen. De pijn is continu aanwezig, moeilijk lokaliseerbaar 

en kent een wisselende intensiteit. Veel patiënten hebben 

het gevoel dat de pijnlijke locaties gezwollen en ontsto-

ken zijn en er is vaak sprake van hinderlijke tintelingen. 

Patiënten zijn vaak weersgevoelig en de klachten vererge-

ren door inspanning, stress en slaaptekort. 

Kernpunten

• Ischemische botnecrose kent een veelheid van 

traumatische en niet-traumatische oorzaken.

• Binnen de interne geneeskunde is corticosteroïdge-

bruik een belangrijke iatrogene oorzaak van ische-

mische botnecrose.

22.11  Wekedelenreuma

Wekedelenreuma is een verzamelnaam voor allerlei veelal 

goedaardige pijnklachten in het houdings- en bewegings-

apparaat, die hun oorsprong vinden buiten de gewrich-

ten. Deze pijnklachten vormen een aanzienlijk deel van 

de klachten die worden gepresenteerd op het spreekuur 

van de huisarts.

 De term fibromyalgie (FM) wordt gebruikt voor chro-

nische diffuse pijn zonder bekende oorzaak en patho-

fysiologie. Het is onduidelijk of chronische pijnsyn-

dromen altijd bestaan hebben of dat deze syndromen 

bijvoorbeeld met toenemende welvaart ontstaan. Wel 

lijkt het duidelijk dat pijnbeleving ook beïnvloed wordt 

door culturele en maatschappelijke opvattingen. Op 

individueel niveau lijkt ook de rol van emotionele stress 

en psychologisch trauma een rol te spelen, naast trigge-

ring door bekende pijnprikkels zoals weefselschade of 

zenuwprikkeling.

 Fibromyalgie is een pijnsyndroom dat fundamenteel 

anders is dan andere reumatische aandoeningen, in die 

zin dat er geen sprake is van weefselschade of ontsteking; 

evenmin is er sprake van schade of disfunctioneren van 

zenuwweefsel. De term fibromyalgie wordt tegenwoordig 

in klinische zin gebruikt in geval van chronische diffuse 

spier- en gewrichtsklachten in combinatie met uitgespro-

ken drukpijn op ten minste elf van achttien vastgestelde 

anatomische plaatsen (figuur 22.35).

 

Fibromyalgie is een frequent voorkomend probleem: 

prevalenties tussen 2 en 8% van de populatie worden 

in studies gevonden. FM komt zesmaal vaker voor bij 

vrouwen. Klachten en verschijnselen ontstaan op volwas-

sen leeftijd, met een piek tussen het dertigste en vijfen-

vijftigste levensjaar. De prevalentie van FM bereikt zijn 

maximum tussen het zestigste en zeventigste levensjaar. 

Zeldzaam wordt fibromyalgie bij kinderen gevonden. Op 

bejaarde leeftijd lijkt de prevalentie weer af te nemen. Het 

is onduidelijk of dit komt door daadwerkelijk verdwijnen 

van het syndroom op hoge leeftijd of doordat prevalente 

comorbiditeiten op hoge leeftijd de verschijnselen van 

FM overschaduwen. Vaak wordt het begin van de klachten 

gerelateerd aan dan wel gekenmerkt door aanwijsbare 

infectieperiodes, mechanische overbelasting of trauma. In 

het begin lijken de klachten nog lokaliseerbaar, maar in 

het beloop ontwikkelt het patroon zich tot het beeld van 

1
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Figuur 22.35 Lokalisatie van de tenderpoints (zie tabel 22.26).

Tabel 22.26  Lokalisatie van de tenderpoints.

nummer in figuur 22.35 links rechts

1 ter plaatse van de insertie van de 
suboccipitale spieren

2 midden bovenkant m. trapezius

3 insertie van de m supraspinatus 

4 ter plaatse van het bovenste buiten-
kwadrant van de bekkenkam

5 op de trochanter major

6 onder de m. sternomastoideus

7 naast de tweede costosternale 
 overgang

8 2 cm distaal van de laterale epicondyl

9 ter plaatse van het mediale vetkussen 
van de knie
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met centrale sensitisatie. Genetische factoren en perifere 

en centrale pijnverwerking spelen een rol. Zo kan met 

hulp van functionele MRI activatie van pijncentra worden 

gevonden.

 Fibromyalgie of chronische diffuse pijn is tot op dit 

moment een symptomencomplex dat klinisch herken-

baar is en voorkomt bij een relevant deel van vooral de 

vrouwelijke bevolking in de westerse wereld. Door het 

ontbreken van afwijkingen bij laboratorium- en beeldvor-

mend onderzoek bestaat er tot op de dag van vandaag een 

grote groep van FM-sceptici. Onvrede over ontbrekend 

biomedisch inzicht en gebrek aan wetenschappelijke 

voortgang is terecht; scepsis ten aanzien van de klachten 

van patiënten is echter misplaatst. Elke patiënt die hulp 

van een medicus zoekt, heeft daar een reden voor, die wel-

licht niet alleen van somatische aard is maar mogelijk ook 

psychische of sociaal-maatschappelijke aspecten heeft. 

Inmiddels is er voldoende overtuigend onderzoek dat laat 

zien dat FM-patiënten afwijkingen vertonen in hun pijn-

verwerking, waarbij centrale sensitisatie als mechanisme 

onomstreden lijkt.

Behandeling
Het brede spectrum van FM en het ontbreken van een 

eenduidige oorzaak en van een eenduidig inzicht in de 

pathogenese heeft geleid tot een brede multidisciplinaire 

therapeutische benadering. De behandelingsprogramma’s 

omvatten vaak educatie, oefentherapie en inzichtgevende 

(cognitieve) therapie, met als doel vooral het functioneren 

te verbeteren. Dergelijke behandelingen zijn bewezen ef-

fectief. Ter vermindering van pijn, het kernsymptoom van 

FM, zijn diverse farmacologische behandelingen onder-

zocht en beschikbaar, maar met wisselende effectiviteit en 

toepasbaarheid.

Kernpunt

• Chronische diffuse pijn komt vaak voor. Patiënten 

ervaren, behalve langdurig pijn, moeite met functi-

oneren en verminderde kwaliteit van leven. Bij veel 

van deze patiënten kan noch de oorzaak en kunnen 

noch afwijkingen in anatomie of fysiologie worden 

vastgesteld. De conclusie ‘u bent gezond’ is voor 

deze patiënten onbevredigend en vaak reden tot 

onbegrip en conflict.
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Vaak worden ook andere pijnklachten gepresenteerd, 

zoals klachten suggestief voor het irritable-bowel-syn-

droom. Moeheid wordt als klacht gepresenteerd door 90% 

van de FM-patiënten, en niet zelden is dit de belangrijkste 

klacht van de patiënt. Patiënten slapen vaak slecht en 

hebben het gevoel niet uitgerust te zijn na de nachtrust. 

Stemmingstoornissen komen frequent voor, vooral de-

pressie en angststoornissen. Daarnaast komen cognitieve 

stoornissen, hoofdpijn en migraine vaak voor. Het licha-

melijk onderzoek laat behalve algemene gevoeligheid 

voor pijn en de hiervoor genoemde specifieke pijnpunten 

geen afwijkingen zien. Soms kan wel een onderliggende 

aandoening of gelokaliseerd pijnprobleem worden vast-

gesteld.

Diagnose en classificatie
Het stellen van de diagnose FM is een combinatie van een 

adequaat onderzoek naar klachten en verschijnselen van 

FM en de differentieeldiagnostische overwegingen. Dit 

betekent dat een diagnostisch algoritme dat toepasbaar 

is voor alle patiënten ontbreekt. Classificatiecriteria zijn 

bedoeld voor het bereiken van uniformiteit in epidemio-

logisch onderzoek. De classificatiecriteria voor FM van het 

American College of Rheumatology kunnen met respect 

voor bovenstaande behulpzaam zijn bij het stellen van de 

klinische diagnose. Het onderzoek van de tenderpoints is 

met veel discussie omgeven. Voor een goede beoordeling 

van deze methode dient het onderzoek gestandaardiseerd 

te worden uitgevoerd. Een standaarddruk van 4 kg/cm2 en 

goede kennis van de anatomische lokalisaties in vivo zijn 

randvoorwaardelijk. Het gebruik van controlepunten is 

aan te bevelen (bijvoorbeeld voorhoofd of duimnagel). Bij 

elf of meer van achttien positieve tenderpoints kan de test 

als positief worden beschouwd. Nogmaals, een positieve 

tenderpointtest is een classificerend criterium en mag dus 

niet verward worden met het stellen van de diagnose FM.

 Bij individuele patiënten is aanvullend laboratorium- 

en beeldvormend onderzoek vaak al meermalen en uit-

voerig gedaan. In typische gevallen laat al dit onderzoek 

normale bevindingen zien. Uit diagnostisch oogpunt is 

aanvullend onderzoek dus niet geïndiceerd of bewijzend 

voor FM. Wel dient aanvullend onderzoek, op indicatie, te 

worden gebruikt om de differentiële diagnose zorgvuldig 

uit te werken.

 Onderzoek naar neuropsychologisch functioneren, 

psychiatrische aandoeningen en stoornissen van het au-

tonome zenuwstelsel kan afwijkingen opleveren die kun-

nen passen binnen het symptomencomplex van FM. Der-

gelijk onderzoek draagt echter niet bij aan de diagnostiek 

en dient dus te worden beperkt tot individuele indicaties.

Pathogenese
Fibromyalgie is een pijnsyndroom. Hoewel lang werd 

gedacht dat FM een spierziekte zou zijn, wordt tegen-

woordig het pathogenetische mechanisme van het FM-

syndroom vooral gezocht in de pijnregulatie en vooral 
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  Intermezzo 23.1 

Geschiedenis van een toekomst met 

 dementie

Dementie is de klinische uiting van een aantal meer 

of minder bekende neurodegeneratieve ziekten waar-

van het vóórkomen exponentieel toeneemt met de 

leeftijd. Bij mensen jonger dan 65 jaar komt de ziekte 

maar zeer sporadisch voor. Het is nog maar tachtig 

jaar geleden dat de gemiddelde levensverwachting 

van de Nederlandse vrouw 65 jaar bedroeg. Demen-

tie was in die tijd dan ook een zeldzaam ziektebeeld. 

Vandaag is de gemiddelde levensverwachting van de 

Nederlandse vrouw rond 82 jaar. De prevalentie van 

dementie neemt daarom snel toe en bereikt werkelijk 

de omvang van een pandemie. Van de bevolking ouder 

dan 85 jaar heeft maar liefst 25% verschijnselen van 

dementie. Dat is duidelijk merkbaar in de gezond-

heidszorg. Een demente patiënt met een blindedarm-

ontsteking of een gebroken heup heeft in de regel net 

zo veel recht op een levensreddende operatie als een 

niet-demente oudere. Voor veel andere aandoeningen 

zal dit ook gelden. Het gevolg is dat op alle afdelingen 

van onze ziekenhuizen steeds meer patiënten zul-

len liggen met dementie. De ziekenhuizen zijn daar 

nog helemaal niet op ingesteld. Slechts 50% van de 

Nederlandse ziekenhuizen heeft een op dergelijke 

patiënten gespecialiseerde afdeling geriatrie. Als ou-

deren niet optimaal worden behandeld, leidt dat tot 

een langere opnameduur, meer complicaties en dreigt 

een onomkeerbare achteruitgang van de zelfredzaam-

heid. Gespecialiseerde geriatrische zorg voor deze 

patiëntenpopulatie is bewezen effectief en is hard 

nodig om deze achtergestelde patiëntengroep voor de 

genoemde gevolgen te behoeden.

Wat is veroudering?
Onder veroudering worden alle veranderingen begrepen 

die, gerelateerd aan de tijd, in het lichaam optreden. On-

der deze brede definitie vallen ook groei en differentiatie. 

Veroudering is dus niet per definitie negatief. Vooral op 

psychologisch gebied zijn er aspecten die met de tijd ver-

beteren. Zo kunnen coping-strategieën (het oplossen en ver-

Inleiding

Waarom geriatrie?
Tussen 1980 en 2020 stijgt het percentage senioren ouder 

dan 65 jaar in Nederland van 14 naar 25. Deze stijging is 

het sterkst onder de ‘oudste ouderen’ van 85 jaar en ou-

der. Met de leeftijd ontstaan veelal multipele chronische 

en superponerende acute aandoeningen: de multimor-

biditeit. Bijna iedere medicus zal toenemend worden 

geconfronteerd met oude patiënten met gecompliceerde 

ziektebeelden. Somatische pathologie wordt steeds vaker 

gecompliceerd door psychische aandoeningen, zoals de-

lier, depressie en dementie, met een toenemende dreiging 

van sociaal vastlopen en permanente hulpbehoefte.

 Het beeld van de veroudering is overwegend negatief. 

Het schrikbeeld van de oude dag is het verlies van zelf-

standigheid door chronisch-invaliderende aandoeningen. 

Dat is onterecht. De meeste ouderen leven tot op hoge 

leeftijd zelfstandig. Slechts een klein deel wordt afhan-

kelijk van de omgeving. De ouderdom komt niet obligaat 

met gebreken. Veel aandoeningen, ook een aantal chroni-

sche aandoeningen die tot voor kort als ‘normaal’ voor de 

ouderdom werden beschouwd, zijn te vermijden, vooral 

door preventieve maatregelen zoals veranderingen in 

levensstijl. Het ‘gebruikelijke’ verouderen kan dan plaats-

maken voor ‘succesvol’ verouderen. Het doel van het me-

disch handelen is niet alleen het leven te rekken en daar-

door vaak de invalide levensduur te verlengen; medisch 

handelen moet gericht zijn op verlenging van de valide 

levensduur, dat wil zeggen de levensduur die in relatieve 

gezondheid en zelfstandigheid wordt doorgebracht. Dit 

zal niet kunnen verhinderen dat er een grote toename zal 

zijn van de prevalentie van aan de leeftijd gerelateerde 

aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mel-

litus type 2, artrose, osteoporose, afwijkingen van de 

zintuigen (gehoor en visus), maligniteiten, depressie en 

dementie. De verzwakking van de zorg op het thuisfront 

(oudere partner, minder zorg door de kinderen) zal een 

verdere belasting van het gezondheidszorgsysteem voor 

ouderen met zich meebrengen. De internist zal meer ken-

nis moeten krijgen van geriatrie en met de geriater zorg 

moeten dragen voor het toenemende aantal geriatrische 

patiënten.

Geriatrie
G.J. Ligthart

C.D.A. Stehouwer et al. (Red.), Interne geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-313-7361-1_23, © 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, Houten
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celbestanddelen en daardoor tot celdood. De foutencatastro-

fetheorie stelt dat defecten in de eiwitsynthese de oorzaak 

zijn van veroudering door de synthese van ‘foute’ eiwitten. 

In de vrijeradicalentheorie is veroudering een gevolg van 

willekeurige beschadigingen van cellen ten gevolge van het 

minder goed functioneren van de enzymsystemen die vrije 

radicalen binnen de cel behoren weg te vangen.

 In de groep van de orgaantheorieën worden onderschei-

den de neuronendocriene klok, die via de hypothalamus-hy-

pofyseas de veroudering zou programmeren, en de immu-

nologische klok, die veranderingen in het immuunsysteem 

– zoals atrofie van de thymus – centraal zou stellen als de 

oorzaak van veroudering.

 Waarschijnlijk is veroudering niet te verklaren aan de 

hand van één van deze theorieën, maar spelen verschil-

lende mechanismen een rol bij de veroudering van het 

lichaam. Het gevolg is echter wel dat het verouderings-

proces tot verlies van cellen leidt en daardoor tot verlies 

van functie van organen. Vooral de reservefunctie van 

organen vermindert, waardoor er een versmalling van de 

fysiologische marges ontstaat (figuur 23.1). Dit leidt tot 

het belangrijkste kenmerk van de oudere patiënt: toege-

nomen kwetsbaarheid. Door de steeds krappere homeo-

statische marges kan een steeds kleinere verstoring, zoals 

een ziekte of een levensgebeurtenis, ertoe leiden dat een 

orgaansysteem decompenseert. Omdat andere orgaansy-

stemen ook smallere fysiologische marges hebben, kan 

een kettingsgewijze decompensatie ontstaan (cascade 

breakdown).

werken van problemen) door ervaring efficiënter worden.

 In biologische zin verstaat men onder veroudering die 

veranderingen die met de tijd leiden tot een verminderde 

kans op overleven van het organisme. Er is niet één oor-

zaak van veroudering. Vermoedelijk leidt een veelheid 

aan factoren tot een opeenstapeling van beschadigingen 

die tot de dood van een organisme leiden. Zowel geneti-

sche als omgevingsfactoren spelen daarbij een rol. Verou-

deringstheorieën worden in drie groepen ingedeeld: de 

genetische of evolutionaire theorieën, de toevals- of stochastische 

theorieën en de orgaantheorieën.

 Tot de eerste groep, de genetische of evolutionaire theo-

rieën, behoort de programmatheorie, die stelt dat verou-

dering genetisch geprogrammeerd is als de laatste stap in 

de ontwikkeling. Deze theorie wordt in de huidige opvat-

tingen zeer onwaarschijnlijk geacht. De pleiotrope genthe-

orie postuleert dat bepaalde genen, die vroeg in het leven 

gunstig zijn voor de voortplanting, later in het leven een 

ongunstige invloed hebben en de veroudering veroorza-

ken. De disposable soma-theorie stelt dat een organisme óf 

de energie investeert in de voortplanting ten koste van 

het lichaam (soma) en dus ten koste van een lang leven, óf 

de energie inzet voor het onderhoud van het lichaam, dus 

een langer leven met minder voortplanting.

 In de groep van de toevals- of stochastische theorieën ken-

nen we de somatische mutatietheorie, die ervan uitgaat 

dat veroudering wordt veroorzaakt door mutaties in het 

DNA, vooral ten gevolge van een minder efficiënte DNA-

reparatie. Dit leidt tot willekeurige beschadigingen in de 
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Figuur 23.1 Samengestelde diagrammen van het overblijvende percentage van verschillende menselijk-fysiologische waarden op 

verschillende leeftijden. 

PAH: para-aminohippuurzuurklaring.
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geestelijke functies en/of een ontregelde sociale situatie 

een complex ziektebeeld vertoont, waarbij een dreiging 

van permanent functieverlies bestaat. Centraal staat de 

toegenomen kwetsbaarheid, zowel op lichamelijk als op 

psychisch en sociaal gebied.

 Een oude patiënt met een enkelvoudige ziekte, bijvoor-

beeld een hyperthyreoïdie, en zonder bijkomende proble-

matiek op psychisch, maatschappelijk of functioneel ge-

bied, is geen geriatrische patiënt, maar hoort thuis bij de 

‘vak’-specialist, in dit geval de internist. Waarschijnlijk is 

3-5% van de bevolking ouder dan 65 jaar op enig moment 

geriatrisch patiënt te noemen; dit percentage stijgt met 

de leeftijd. Door de toenemende vergrijzing, die vooral de 

alleroudsten betreft, zal het aantal geriatrische patiënten 

in de bevolking aanzienlijk toenemen.

 Bij de evaluatie van een geriatrische patiënt krijgt men 

vaak te maken met een uitgebreide voorgeschiedenis 

met een groot aantal niet-eenduidige anamnestische en 

fysisch-diagnostische gegevens. Deze factoren grijpen bij 

elkaar in en beïnvloeden elkaar.

 Het klassieke medische model gaat uit van een directe 

relatie tussen oorzaak en gevolg. Meestal kan een verza-

meling van symptomen en afwijkingen worden herleid 

tot één ziektebeeld (figuur 23.2a). Bij geriatrische syndro-

men is dit vaak omgekeerd: één zeer algemeen en globaal 

symptoom, zoals vallen of een delier, kan worden veroor-

zaakt door een aantal uiteenlopende en zich opstapelende 

factoren (figuur 23.2b). Bij een dergelijke complexiteit is 

een functionele benadering vaak beter dan een benade-

ring volgens het klassieke medische model.

Het geriatrische model: noodzaak voor een 
functionele benadering
De functionele status, waarin de zelfredzaamheid centraal 

staat, is de resultante van alle somatische, psychische en 

sociale factoren tezamen. De benadering is gericht op 

het in kaart brengen van het functioneren van het gehele 

individu en niet alleen op het functioneren van organen 

of orgaansystemen. De analyse verloopt in de vier onder-

delen van de geriatrische systeemtheorie: het somatische, het 

psychische, het functionele en het sociale systeem. Deze 

systemen zijn voortdurend met elkaar in wisselwerking. 

Bij de benadering van de geriatrische patiënt worden 

De snelheid waarmee het verouderingsproces optreedt, 

varieert sterk per individu. De kalenderleeftijd is dan ook 

minder belangrijk dan de biologische leeftijd. Daarom is 

leeftijd op zichzelf geen reden om af te zien van behande-

ling.

Kernpunten

• Het verouderingsproces leidt tot vermindering van 

de reservefunctie van de organen en daardoor tot 

krappere homeostatische marges.

• Het belangrijkste kenmerk van de oudere patiënt is 

toegenomen kwetsbaarheid.

• Met de leeftijd ontstaan veelal multipele chroni-

sche en superponerende acute aandoeningen: de 

multimorbiditeit.

• Somatische pathologie wordt steeds vaker gecom-

pliceerd door psychische aandoeningen zoals de-

lier, depressie en dementie.

  Intermezzo 23.2 

Voorbeeld van een kettingsgewijze decom-

pensatie van orgaansystemen

Een 83-jarige patiënte, tevoren cognitief intact en 

nooit ernstig ziek maar wel met steeds minder uit-

houdingsvermogen, krijgt een pneumonie. Omdat de 

longfunctie door haar leeftijd verminderd is, ontstaat 

al snel hypoxie. Door de verminderde cardiale reserve 

als gevolg van veroudering ontstaat hartfalen. Als 

gevolg van de verminderde cardiale output ontstaan 

nierfunctiestoornissen (door de forward failure). De pa-

tiënte, die inmiddels met antibiotica en digitalis werd 

behandeld, ontwikkelt een digitalisintoxicatie door de 

verminderde creatinineklaring. Ook wordt zij ernstig 

delirant en dreigt de afdeling te willen verlaten.

Wat is een geriatrische patiënt?
Niet iedere oude patiënt is een geriatrische patiënt. Een 

geriatrische patiënt is een (biologisch) oude patiënt die 

door een veelvoud aan stoornissen in lichamelijke en/of 

cortisolexces
(Cushing)

vollemaansgezicht

truncale obesitas

proximale spierzwakte

hematomen

hypertensie

osteoporose

delier

infectie

dehydratie

blaasretentie

slechte visus

anticholinerge medicatie

cognitieve stoornissen

verhuizing

Figuur 23.2 a Het medische model: een verzameling van symptomen kan worden herleid tot één ziektebeeld. b Het geriatrische 

model: één algemeen en globaal symptoom, zoals vallen of een delier, kan worden veroorzaakt door een aantal uiteenlopende en 

zich opstapelende factoren.
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of behandeling tegenover het effect op de levensverwach-

ting en vooral op de kwaliteit van leven.

 Voor ouderen hoeft het leven niet eindeloos voort te 

duren. De dood wordt door ouderen veel meer als een 

natuurlijk vervolg van het bestaan gezien dan door jonge-

ren. Ouderen zijn meestal niet bang voor de dood, maar 

wel bang voor lijden, invaliditeit en afhankelijkheid. Het 

is voor ouderen veel belangrijker de kwaliteit van leven 

te waarborgen, dan een door invaliditeit beperkt leven te 

verlengen. ‘Add life to years, not years to life’ is in de geria-

trie het centrale streven.

 De oudere patiënt heeft dezelfde rechten als elke andere 

meerderjarige patiënt, zoals recht op informatie, op inzage 

van het medisch dossier, op niet behandeld worden zonder 

toestemming, en op geheimhouding van zijn gegevens 

door de arts. Veel ouderen kunnen echter minder goed van 

die rechten gebruikmaken. Een deel van de oudere patiën-

ten, in het bijzonder de cognitief gestoorden, begrijpt de 

informatie maar ten dele of helemaal niet en is dus slecht 

in staat de voor- en nadelen van een behandeling te overwe-

gen en geldige toestemming tot behandeling te geven. Niet 

zelden rijst de vraag of de arts de patiëntgegevens geheim 

moet houden of in het belang van de patiënt aan familiele-

den of andere derden bekend mag maken.

 De beslissing of een onderzoek, een ingreep of een 

behandeling bij een oude patiënt wel moet worden uit-

gevoerd, is veel moeilijker te beantwoorden dan bij jon-

geren. Men moet zich altijd de vraag stellen: wat wil ik 

bereiken? Het antwoord op deze vraag is vaak anders dan 

bij jongeren: meer care dan cure, vaak niet zozeer genezen, 

maar de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven hand-

haven of verbeteren. Deze overweging moet al aanwezig 

zijn in het stadium van de diagnostiek: heeft het vinden 

van een afwijking wel consequenties voor de patiënt? Wat 

is de minst belastende en meest efficiënte volgorde van 

onderzoek? Op het niveau van de behandeling moet men 

zich afvragen: heeft het zin? Weegt het te verwachten 

effect voldoende op tegen de risico’s? Wil de patiënt wel 

behandeld worden? De laatste vraag is een probleem bij 

een patiënt met cognitieve stoornissen; wat is in dat geval 

de mening van de familie of van de omgeving?

 Het respect voor de autonomie van een persoon vereist 

vanuit een medisch-ethisch oogpunt dat men de patiënt 

zoveel mogelijk de eigen vrije wil laat volgen. Dit bete-

kent dat men behoort af te zien van behandeling wanneer 

deze vier systemen grondig geanalyseerd, zowel apart als 

in verband (tabel 23.1). Het centrale streven is niet per se 

levensverlenging of curatie, maar de verbetering en/of het 

herstel van de functiestoornissen. Het resultaat van de 

behandeling wordt onder andere geëvalueerd aan de hand 

van het herstel van functie.

De vier systeemonderdelen zijn nauw met elkaar verbon-

den. Zo is bijvoorbeeld een afgenomen zelfredzaamheid 

meestal niet alleen te wijten aan een reeds bekende coxar-

trose, maar ook aan andere oorzaken, zoals een depressie 

of een verandering in de sociale ondersteuning. Acute 

somatische aandoeningen, zoals een pneumonie, kunnen 

zich presenteren als een achteruitgang van de functionele 

status, hetgeen zich kan uiten in valneiging, verwardheid 

of toegenomen incontinentie.

 De ontwikkeling van een functioneel denkmodel be-

tekent niet dat het klassieke medische model zijn bruik-

baarheid heeft verloren. Is men eenmaal een specifieke 

aandoening op het spoor, dan kan voor dat aspect op klas-

siek-medische wijze een therapie worden ingesteld. Het 

stellen van prioriteiten is steeds aan de orde, omdat niet 

alle aandoeningen tegelijk kunnen worden behandeld. De 

behandeling van het één kan negatieve gevolgen hebben 

voor het ander.

 Door het integrale (‘holistische’) karakter van de ge-

riatrie is een brede deskundigheid noodzakelijk. Hierin 

schuilt het gevaar van oppervlakkigheid in de breedte; 

gezorgd moet worden voor voldoende inzicht in eigen 

kunnen om tijdig deskundigen van andere disciplines 

in consult te vragen. De geriatrie is daarom bij uitstek 

een multidisciplinair vak, waarbij de samenwerking niet 

wordt beperkt tot andere medische specialismen, maar 

zich uitbreidt tot samenwerking met paramedische des-

kundigen zoals ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist 

en maatschappelijk werker. Vanwege de complexiteit en 

het gewicht van de zorgaspecten heeft de geriatrie een 

sterk ‘transmuraal’ karakter. Goede samenwerking met 

huisarts, de thuiszorg, ggz (geestelijke gezondheidszorg) 

en derde lijn (de verpleeghuisarts of specialist ouderen-

geneeskunde) is van groot belang voor de kwaliteit en de 

continuïteit van de geriatrische zorg.

Attitude, belang van de kwaliteit van leven, 
medisch-ethische aspecten
De benadering van een geriatrische patiënt vraagt een 

attitude waarin een positieve maar reële houding ten 

opzichte van de ouderdom bestaat en waarin empathisch 

vermogen en geduld noodzakelijk zijn. De ouderdom is 

niet afschrikwekkend, maar gewoon een volgende levens-

fase met eigen voor- en nadelen. Men moet bereid en in 

staat zijn voldoende aandacht en tijd aan de complexiteit 

van de oude patiënt te besteden. In de attitude ten opzich-

te van een oude patiënt is verder het besef van de levens-

loop en het eigene van de levensfase belangrijk. Er is een 

voortdurende afweging van de belasting van een ingreep 

Tabel 23.1  De vier onderdelen van de geriatrische 
systeemtheorie.

somatische gegevens

psychische gegevens

functionele gegevens, onder te verdelen in zelfredzaamheids-, mobili-
teits-, continentie- en communicatieve problemen

sociale gegevens, waaronder de gegevens betreffende de zorgproble-
men en de belangrijkste verzorgende (mantelzorger: partner, kind)
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Kernpunten

• Tussen 1980 en 2020 verdubbelt het aantal 65-plus-

sers en verachtvoudigt het aantal 85-plussers.

• Veroudering is vooral een afname van de reserve-

functie van organen, met als gevolg een versmalling 

van de fysiologische marges en een toegenomen 

kwetsbaarheid.

• Een geriatrische patiënt is een biologisch oude 

patiënt die door een veelvoud aan stoornissen op 

lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied een 

complex ziektebeeld vertoont, met een dreiging van 

permanent functieverlies.

• Geriatrie is daarom bij uitstek een multidisciplinair 

vak.

• Bij het ouder worden wordt de biologische leeftijd 

belangrijker dan de kalenderleeftijd en daarom is 

leeftijd op zichzelf beslist geen reden om af te zien 

van optimale behandeling.

• Bij een geriatrisch syndroom wordt één algemeen 

of globaal symptoom, zoals vallen of een delier, 

veroorzaakt door een aantal uiteenlopende en zich 

opstapelende factoren.

• Het is voor ouderen veel belangrijker de kwaliteit 

van leven te waarborgen, dan een door invaliditeit 

beperkt leven te verlengen.

• De beslissing of een onderzoek, een ingreep of een 

behandeling bij een oude patiënt wel moet worden 

uitgevoerd, is veel moeilijker te beantwoorden dan 

bij jongeren.

23.1  Kenmerken van de geriatrische patiënt

Geneeskunde bij de oudere mens, en vooral bij de geriatri-

sche patiënt, is anders dan bij de jongere. De geriatrische 

patiënt heeft een aantal kenmerken (tabel 23.2).

23.1.1   Verminderde homeostase, vele 

complicaties, traag herstel

Een verminderde reservefunctie in bijna alle fysiologische 

systemen is het centrale kenmerk van veroudering. Onder 

normale omstandigheden blijft de functie toereikend, 

de patiënt geen toestemming geeft. Wel moet zijn besluit 

vrijwillig zijn genomen, overeenstemmen met zijn eigen 

normen en opvattingen, en totstandgekomen zijn door 

een rationele afweging van de gegevens. Bij iemand met 

communicatieproblemen door een taal- of gehoorstoor-

nis, of bij een geestelijk minder bekwame patiënt, moet 

men moeite doen zijn bedoeling te achterhalen. Pas als 

ondanks alle inspanning de wil onduidelijk blijft en het 

niet-verrichten van de ingreep evident tot ernstige schade 

zal leiden, kan men zonder zijn toestemming in het beste 

belang van de patiënt handelen. Ook bij een volledig 

wilsonbekwame patiënt (niet aanspreekbaar of ernstig 

dement) behoort men niet voorbij te gaan aan wat hij ooit 

belangrijk vond. Als er geen officiële mentor of curator is, 

moet men handelen naar wat men verwacht dat de patiënt 

besloten zou hebben als hij beslissingsbekwaam was ge-

weest (een plaatsvervangende afweging). Soms is dat dui-

delijk doordat er een wilsverklaring is, anders moet men 

dat afleiden uit de levensgeschiedenis en levenshouding. 

De naaste familieleden, vrienden en vaak ook de huisarts 

kunnen hierin worden betrokken.

  Intermezzo 23.3 

Rechtvaardigt de nog aanwezige levens-

verwachting bepaalde ingrepen of 

behandelingen?

Probleem: Op de polikliniek ziet u een vrouw van 80 

jaar met progressieve dementie, hypertensie en hy-

percholesterolemie. Bij haar werd bij toeval een mam-

macarcinoom vastgesteld zonder aanwijzingen voor 

uitzaaiingen. Zij lijkt nog veel voldoening in het leven 

te vinden, is altijd opgewekt en zegt heel oud te willen 

worden. Wat zou u doen?

Antwoord: Statistisch heeft een vrouw van 80 jaar een 

levensverwachting van negen jaar. Zonder dementie 

zou zij in aanmerking komen voor in opzet curatieve 

therapie voor haar mammacarcinoom. Maar welke 

aandoening is in dit geval levensbeperkend? Welke 

aandoening krijgt nog de kans om tot problemen te 

leiden? Dit is een dilemma dat in de geriatrie vaak 

voorkomt. Het beloop wordt waarschijnlijk bepaald 

door de dementie. De indicatie voor in opzet cura-

tieve therapie voor het mammacarcinoom (waarop 

een oudere vrouw in beginsel net zoveel recht heeft 

als een jongere) vervalt als het aannemelijk is dat het 

leven bekort zal worden door een andere aandoening, 

in dit geval de progressieve dementie. De indicatie 

voor lokale therapie hangt af van het risico op lokale 

complicaties (ulceratie, pijn). De behandeling van de 

hypertensie en de hypercholesterolemie (geen ziekten 

maar risicofactoren) is in dit geval niet zinvol, omdat 

de baten van de preventie van een vasculair accident 

niet relevant zijn in vergelijking met de levensbeper-

kende invloed van de progressieve dementie.

Tabel 23.2  Kenmerken van de geriatrische patiënt.

verminderde homeostase, vele complicaties, traag herstel

atypische symptomen

multimorbiditeit

somato-psychosociale verwevenheid

ouderdomsziekten

veranderde effecten van geneesmiddelen
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worden ontslagen of thuis te kort worden geholpen met 

het herstel. Fysiotherapie en bijvoedingen worden nogal 

eens te vroeg beëindigd, delierbehandelingen te vroeg 

gestaakt. Een goede samenwerking tussen alle zorgeche-

lons – huisarts, specialist, paramedische professionals en 

de thuiszorg – is vooral voor de geriatrische patiënt essen-

tieel.

23.1.2   Atypische presentatie van ziekten

De atypische presentatie van ziekte bij de geriatrische 

patiënt bemoeilijkt het diagnostische proces. Een goede 

anamnese en nauwkeurig lichamelijk onderzoek blijven 

de belangrijkste pijlers van het klinisch handelen. Een 

heteroanamnese is onmisbaar, vooral bij de cognitief 

gestoorde, depressieve of dissimulerende patiënt. Het 

doseren van aanvullend diagnostisch onderzoek is bij-

zonder moeilijk. Enerzijds dreigt het gevaar van overdi-

agnostiek en overbodige belasting van de patiënt, an-

derzijds dreigt bij een atypische ziektepresentatie juist 

het tekort aan onderzoek en het missen van belangrijke 

afwijkingen.

 De atypische presentatie van ziekten heeft een aantal 

oorzaken.

 − Er zijn pathofysiologische mechanismen waardoor ziekte 

bij de oude patiënt zich anders kan presenteren. En-

kele bekende voorbeelden zijn:

• hogere pijndrempel en veranderde pijnbeleving 

(bijvoorbeeld het myocardinfarct zonder de typische 

pijn op de borst, met soms als enige verschijnsel kort-

ademigheid, verwardheid of bewustzijnsdaling);

• verminderde reactiviteit van het temperatuurcen-

trum (infecties waarbij geen koorts optreedt);

• verminderde dorstprikkel (ernstige dehydratie 

zonder dorst).

 − Door de per definitie aanwezige multimorbiditeit ont-

staat vaak een interferentie van klachten, waardoor het 

moeilijk is de belangrijkste aandoeningen te definië-

ren. Ook is het mogelijk dat de klachten van een aan-

doening interfereren met de presentatie van een ande-

re. Zo zullen bijvoorbeeld klachten van angina pectoris 

of van claudicatie niet meer voorkomen als de patiënt 

door artrose van de heupen het activiteitenniveau heeft 

verlaagd of anderszins het inspanningsniveau aan de 

klachten heeft aangepast.

 − Door angst voor medisch ingrijpen of voor de eventueel 

ernstige gevolgen van de ziekte kan de patiënt dissi-

muleren.

 − Door cognitieve stoornissen of depressie is de anamne-

se vaak niet goed te verkrijgen of onbetrouwbaar. Een 

heteroanamnese is dan onontbeerlijk, maar houdt het 

nadeel de klachten uit tweede hand te beschrijven.

 − De oudere patiënt heeft vaak een andere beleving van 

ziekte of schrijft de verschijnselen toe aan de ouder-

dom.

maar onder belasting is er een kleinere homeostatische 

marge, dus een grotere kans op het tekortschieten van 

de functie. Met het toenemen van de leeftijd is een steeds 

kleinere verstoring voldoende om tot decompensatie te 

leiden. Ouderen zijn daarom met de leeftijd toenemend 

kwetsbaar. De smallere fysiologische marges hebben be-

langrijke consequenties voor de kliniek.

 De osmoregulatie verliest reservecapaciteit, zowel voor 

zout- als voor waterbelasting, waardoor de belastbaarheid 

met hypo- of hyperosmolaire infusen afneemt.

 De volumeregulatie neemt af. Een doorgeschoten infuus 

zal sneller tot klinische overvulling en hartfalen leiden.

 De bloeddrukregulatie ondergaat veranderingen bij het 

ouder worden. Door de verminderde windketelfunctie 

van de arteriën ten gevolge van atherosclerose stijgt de 

systolische bloeddruk. Deze stijging houdt verband met 

het optreden van cardiovasculaire events zoals myo-

cardinfarct en cerebrovasculair accident. Er is vaak een 

verminderde aanpassing van de bloeddruk aan houdings-

veranderingen, hetgeen leidt tot orthostatische hypoten-

sie. Een al te agressieve hypertensiebehandeling is een 

veelvoorkomende oorzaak van gevaarlijke hypotensie en 

orthostase bij ouderen, die zich vaak uiten in de vorm van 

duizeligheid en vallen.

 De thermoregulatie wordt met de leeftijd minder ef-

ficiënt. Infecties zonder koorts zijn geen uitzondering. 

Onderkoeling is een frequent voorkomende complicatie 

bij ouderen.

 De glucosestofwisseling wordt met de leeftijd minder 

effectief. Ruim 10% van de bevolking van 65 jaar en ouder 

heeft een stoornis van de glucosestofwisseling. Daarvan is 

5% een nog onbekende en 5% een bekende diabetes melli-

tus type 2. Of hier sprake is van een ziekte of van veroude-

ring op zichzelf is controversieel.

 Door de verminderde reservefuncties kan bij ontrege-

ling van één fysiologisch systeem snelle achteruitgang 

ontstaan in andere orgaansystemen door een kettingsge-

wijze decompensatie (cascade breakdown). Bij oude patiën-

ten neigt een ziekte daardoor tot snelle verergering en 

vele complicaties, niet alleen op het somatische, maar ook 

op het psychische en op het sociale vlak. Door de smal-

lere marges is de sterfte aan een pneumonie bij ouderen 

meer dan het tienvoudige van die van mensen jonger dan 

65 jaar; de sterfte aan een heupfractuur en aan een myo-

cardinfarct is het vijfvoudige. Veel complicaties zijn het 

gevolg van onvoldoende alertheid op de kwetsbaarheid 

van de oudere patiënt: ondervoeding, infecties, decubitus, 

trombosebeen, spieratrofie (ook wel sarcopenie genoemd), 

maar ook de gevolgen van delier, desoriëntatie, depressie 

en verlies van het sociale draagvlak.

 De verminderde reserves en de frequent voorkomende 

multipele problematiek en de complicaties zijn oorzaken 

van het vertraagde herstel. Verlies van zelfredzaamheid 

en mobiliteit maken de oudere patiënt langer afhanke-

lijk. De langere reconvalescentie brengt met zich mee dat 

oudere patiënten nogal eens te vroeg uit het ziekenhuis 
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Kwetsbaarheid is geen ziekte, maar een versmalling van 

de homeostatische marges door het ouder worden (ho-

meostenose). Comorbiditeit slaat op de aanwezigheid van 

omschreven ziekten, zoals diabetes mellitus, arterioscle-

rose en osteoporose. Beperkingen zijn de daadwerkelijke 

uitingen van ziekte, zoals kortademigheid bij inspanning 

bij patiënten met chronisch obstructief longlijden of het 

onvermogen zichzelf aan te kleden en loopstoornissen ten 

gevolge van de ziekte van Parkinson. Dit onderscheid is 

van belang om genuanceerd en selectief een behandelplan 

voor de patiënt te kunnen opstellen.

 Het samen optreden van ziekten, de multimorbidi-

teit, is wetenschappelijk nog nauwelijks onderzocht. 

Door de hoge prevalenties kan er natuurlijk sprake van 

toeval zijn. Daar staat tegenover dat causale verbanden 

zeer wel denkbaar zijn: bijvoorbeeld arteriosclerose 

en artrose met andere bindweefselziekten, verbanden 

tussen atherosclerose, voeding en immunologie. Het 

betreft een boeiend wetenschappelijk gebied dat nog 

grotendeels braak ligt.

Aandoeningen met een hoge prevalentie, die vaak samen 

voorkomen, zijn:

 − gevolgen van atherosclerose zoals coronairlijden, peri-

fere arteriële insufficiëntie, cerebrovasculair accident;

 − artrose, vooral van wervelkolom, heupen en knieën;

 − osteoporose, vooral bij vrouwen, met een verhoogd 

risico op fracturen van femur, humerus en wervels;

 − glucose-intolerantie en diabetes mellitus type 2, mo-

gelijk teweeggebracht door veroudering op zichzelf, 

maar ook in de hand gewerkt door overgewicht en 

onvoldoende beweging;

 − chronisch obstructief longlijden, vooral bij mannen, 

meestal als gevolg van roken of vroegere arbeidsom-

standigheden;

De veranderingen van de symptomatologie bij ouderen 

kunnen als volgt worden ingedeeld:

 − symptoomverarming, bijvoorbeeld een peritonitis zonder 

actief spierverzet (défense musculaire);

 − symptoomverschuiving, bijvoorbeeld verwardheid bij een 

hartinfarct in plaats van pijn;

 − symptoomomkering, bijvoorbeeld apathie bij thyreotoxi-

cose in plaats van gejaagdheid;

 − symptoomvermeerdering, bijvoorbeeld pijn in het been 

zowel door artrose als door claudicatie.

In de geriatrische praktijk is gebleken dat de geriatrische 

patiënt zich vaak presenteert met vage algemene ver-

schijnselen die in de Engelse geriatrie, de bakermat van 

het specialisme, de geriatric giants worden genoemd. Dit 

zijn de ‘vier I’s’:

 − immobiliteit: verminderde zelfredzaamheid, verslech-

terde mobiliteit, apathie, teruggetrokkenheid, bedle-

gerigheid;

 − instabiliteit: moeite met staan, lopen, plotseling veel-

vuldig vallen;

 − incontinentie: het plotseling ontstaan of verergeren van 

deze sociaal zeer invaliderende klacht;

 − ‘intellectuele’ stoornissen, waarmee psychische functie-

stoornissen worden bedoeld: het plotseling optreden 

van geestelijke veranderingen en verwardheid, of vaak 

voorkomende en te vaak niet herkende delier.

Het optreden van een van deze vier ‘geriatrische reuzen’ 

moet als een alarmsignaal worden opgevat.

Kernpunten

• In de geriatrie is een goede samenwerking tussen 

alle zorgechelons – huisarts, specialist, paramedi-

sche professionals en de thuiszorg – essentieel.

• De geriatrische patiënt presenteert zich vaak met 

vage algemene verschijnselen, de geriatric giants of 

de ‘vier I’s’: immobiliteit, instabiliteit, incontinentie 

of ‘intellectuele’ stoornissen. Het optreden van een 

van deze vier ‘geriatrische reuzen’ moet als een 

alarmsignaal worden opgevat.

23.1.3   Multimorbiditeit

Multimorbiditeit, de aanwezigheid van verschillende 

aandoeningen tegelijk, is een typisch kenmerk van de 

oudere patiënt. Dit betreft niet alleen somatische, maar 

ook psychische en sociale problemen en zowel acute als 

chronische aandoeningen. Het ontrafelen van meervou-

dige problematiek en het stellen van prioriteiten is ken-

merkend voor de geriatrie.

 Kwetsbaarheid, comorbiditeit en beperkingen kunnen 

bij de oudere patiënt apart voorkomen, maar worden in 

de geriatrie vaker gedrieën aangetroffen (figuur 23.3). 

comorbiditeit

beperkingen

kwetsbaarheid

Figuur 23.3 Het gelijktijdig voorkomen van kwetsbaarheid, co-

morbiditeit en beperkingen. Bij een ouder wordende populatie 

neemt het aantal personen in alle compartimenten toe, maar 

vooral in het centrale compartiment.
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Bij de oudere patiënt is de invloed van sociale omstan-

digheden groot, omdat de oudere meestal minder 

draagkracht heeft en afhankelijker is van de omgeving. 

Ontregeling van een vaak labiel evenwicht is doorgaans 

het gevolg van een sociale factor. Het op vakantie gaan 

van de dochter die altijd de boodschappen doet, is soms al 

genoeg om voedingsproblemen, eenzaamheidsproblema-

tiek en psychische en/of lichamelijke decompensatie te 

doen ontstaan. Andere belangrijke psychosociale factoren 

zijn de invloed van het verlies van de partner, familiele-

den of vrienden, levensfaseproblematiek (het moeilijk 

kunnen accepteren van het ouder worden), isolatie door 

vertrek van familie, of verhuizing naar een verzorgings- 

of verpleeghuis.

Casuïstiek 

• Woningvervuiling bij ouderen: een onderschat en 

complex probleem

23.1.5   Ouderdomsziekten

Er zijn weinig ziekten die uitsluitend op hoge leeftijd 

voorkomen. Er zijn wel ziekten die al op jonge leeftijd 

beginnen en zich later openbaren, zoals artrose, osteo-

porose, longemfyseem, atherosclerose en prostaathyper-

trofie. Ziekten die vooral op hoge leeftijd voorkomen, zijn 

dementiesyndroom, ziekte van Parkinson, polymyalgia 

rheumatica, arteriitis temporalis, seniel cataract en pres-

byacusis. Ook iatrogene (door de dokter veroorzaakte) 

aandoeningen moeten hier worden genoemd. Multimor-

biditeit vergroot sterk de kans op complicaties ten gevolge 

van overmatig medicijngebruik en medisch handelen.

23.1.6   Gewijzigde farmacokinetiek en 

farmacodynamiek

Een groot deel van het medisch ingrijpen bestaat uit me-

dicamenteuze therapie. Veranderingen in de farmacoki-

netiek als gevolg van het ouder worden zijn belangrijk en 

resulteren meestal in een verhoging van de hoeveelheid 

werkzame stof in het bloed. De gouden regel van medica-

menteuze behandeling bij ouderen is ‘start low, go slow’. 

Een treffend voorbeeld is de dosering van haloperidol (het 

meest gebruikte neurolepticum). Bij volwassenen worden 

doseringen van 2-5 mg per gift gehanteerd. In de geriatrie 

worden doseringen van 0,5 mg per keer gebruikt; dat is 

dus een factor 10 lager!

 De resorptie van geneesmiddelen uit het maag-darmka-

naal is op hoge leeftijd meestal ongestoord.

 De eiwitbinding van geneesmiddelen, vooral aan albumi-

ne, vermindert met de leeftijd, waardoor hogere (ongebon-

den) werkzame spiegels ontstaan. Bij stoffen die een grote 

eiwitbinding hebben, zoals anticoagulantia, sulfonamiden 

en orale antidiabetica, moet de dosis worden aangepast.

 − hartfalen, meestal als gevolg van een vroeger doorge-

maakt infarct of van kleplijden;

 − infecties van de luchtwegen, vaak het gevolg van lokale 

factoren zoals verminderde sputumklaring;

 − infecties van de urinewegen, vaak als gevolg van blaas-

residu door prostaathypertrofie of uterusprolaps;

 − aandoeningen van het maag-darmkanaal, zoals hernia 

diaphragmatica (vaak met refluxklachten), galstenen 

(vaak zonder klachten), diverticulitis van de dikke darm;

 − slechte visus en gehoor, die de zelfredzaamheid vaak 

ongunstig beïnvloeden;

 − neurologisch lijden, zoals restverschijnselen na CVA, 

ziekte van Parkinson;

 − delier, dementie en depressie.

De multimorbiditeit maakt de begeleiding van geriatri-

sche patiënten zeer complex. Multimorbiditeit leidt nogal 

eens tot het voorschrijven van veel medicijnen (zie para-

graaf 23.3). ‘A pill for every ill’ leidt tot gevaarlijke polyfar-

macie. Dit wordt ook in de hand gewerkt door het zomaar 

naar ouderen extrapoleren van preventieve of therapeuti-

sche richtlijnen die zijn vastgesteld voor jongere patiën-

ten. Geriatrische patiënten vereisen het ontwikkelen van 

op multimorbiditeit en kwetsbaarheid toegesneden eigen 

richtlijnen en behandelprotocollen.

 Het betrekken van te veel verschillende specialisten, ‘a 

doctor for every ill’, is zo mogelijk nog gevaarlijker wan-

neer de samenwerking van de verschillende behandelend 

artsen niet optimaal is. De behandeling van een aandoe-

ning op één gebied kan funest zijn voor de behandeling 

van een aandoening op een ander gebied.

 Door de vele aandoeningen tegelijkertijd is het zeer 

moeilijk om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. 

Niet alles kan worden behandeld. Er zullen duidelijke 

prioriteiten gesteld moeten worden. Voor de patiënt is het 

handhaven van zelfstandigheid en van de kwaliteit van le-

ven meestal belangrijker dan het genezen van een ziekte.

23.1.4   Somato-psychosociale verwevenheid

De verwevenheid van het lichamelijke, psychische en so-

ciale gebied bestaat bij jongeren ook, maar is bij ouderen 

veel belangrijker door de toegenomen kwetsbaarheid op 

alle drie gebieden. De benadering volgt daarom het zoge-

noemde ‘biopsychosociale’ model.

 Lichamelijke aandoeningen gaan bij ouderen zeer vaak 

gepaard met psychiatrische symptomen en een verstoring 

van het sociale netwerk. Daar staat tegenover dat sociale 

vereenzaming somatische en psychische gevolgen kan 

hebben. Dit maakt een multidisciplinaire benadering 

noodzakelijk, waarbij het belangrijk is dat één arts de 

verantwoordelijkheid houdt. De arts in de ouderenzorg 

is bij uitstek een generalist die zijn grenzen goed weet en 

op tijd andere deskundigen raadpleegt. ‘Ouderenzorg is 

generalistisch waar het kan, multidisciplinair waar het 

moet.’



Geriatrie 949

veranderingen van de nierfunctie zijn voor de kliniek 

het belangrijkst en maken een nauwkeurige titratie van 

geneesmiddelen naar de optimale dosis noodzakelijk. In 

het algemeen bestaat bij ouderen een grote interindividu-

ele variatie in de farmacokinetiek. Daarom moet voor de 

oudere patiënt altijd individueel worden gedoseerd.

 De veranderingen in de farmacodynamiek (gevoeligheid 

van de eindorganen voor geneesmiddelen) met de leeftijd 

staan niet op de voorgrond, maar resulteren over het al-

gemeen in een versterkte werking van het geneesmiddel 

en helaas dus ook in het vaker optreden van intoxicaties. 

Dit zou gelden voor sommige neuroleptica en sommige 

cardiovasculaire middelen (zie verder paragraaf 23.3).

Kernpunten

• Fysiologische regelsystemen zoals de osmoregula-

tie, de glucosestofwisseling en de thermoregulatie 

worden met de leeftijd kwetsbaarder.

• De kenmerken van de geriatrische patiënt zijn toe-

genomen kwetsbaarheid, atypische presentatie van 

ziekten, multimorbiditeit, somato-psychosociale 

verwevenheid, ouderdomsziekten, traag herstel en 

gewijzigde farmacokinetiek.

• Bij de oudere patiënt is een heteroanamnese on-

misbaar, vooral bij cognitieve stoornissen, depres-

sie en dissimulatie.

• De atypische presentatie van ziekte bij de geriatri-

sche patiënt bemoeilijkt het diagnostische proces. 

Enerzijds dreigt het gevaar van overdiagnostiek en 

overbodige belasting van de patiënt, anderzijds van 

te weinig onderzoek met het risico dat belangrijke 

afwijkingen worden gemist.

• Bij ziekenhuisopname van een oudere dreigt onom-

keerbaar functieverlies. Dit moet worden bestreden 

door gespecialiseerde medisch-geriatrische behan-

deling en verpleging die zorg kan dragen voor snelle 

mobilisatie, motivatie voor eten en drinken, activi-

teitenbegeleiding, fysiotherapie en ergotherapie.

• Ouderenzorg is generalistisch waar het kan, multi-

disciplinair waar het moet.

• Veranderingen in de farmacokinetiek met de leef-

tijd resulteren meestal in een verhoging van de 

hoeveelheid werkzame stof in het bloed.

• De gouden regel van medicamenteuze behandeling 

bij ouderen is ‘start low, go slow’.

Casuïstiek 

• Bijwerkingen van geneesmiddelen bij 3 oudere 

patiënten: ook bij ongewijzigd medicatiegebruik

Het verdelingsvolume van veel stoffen is met de leeftijd 

gewijzigd omdat de hoeveelheid lichaamsvet relatief 

toeneemt met de leeftijd en het totale lichaamswater 

afneemt. Dit heeft invloed op de halveringstijden van de 

middelen die zich vooral over een van deze compartimen-

ten verdelen. Benzodiazepinen zijn bijvoorbeeld vetop-

losbaar en hebben bij ouderen vaak een verlengde halve-

ringstijd, met het gevaar van cumulatie, met als gevolg 

sufheid, spierzwakte en vallen, of zelfs een ‘dementieel’ 

beeld dat weer verdwijnt na het staken van de medicatie.

 De snelheid waarmee geneesmiddelen door de lever wor-

den afgebroken, wordt enerzijds bepaald door enzymatische 

afbraak. Deze neemt af met de leeftijd, maar de mate 

waarin wisselt sterk per patiënt en per stof. Anderzijds 

wordt de eliminatie van geneesmiddelen bepaald door de 

doorbloeding van de lever. Deze neemt af bij veroudering. 

Daardoor neemt het first-pass-effect, ofwel de eliminatie 

van een oraal toegediend geneesmiddel bij eerste passage 

door de lever, eveneens af. Het feitelijke geneesmiddelen-

metabolisme door de lever is dus niet eenduidig veran-

derd bij veroudering. Veel belangrijker zijn de problemen 

van polyfarmacie. Veel geneesmiddelen beïnvloeden 

elkaars stofwisseling in de lever, vooral als enzymen uit 

het cytochroom P450-systeem daarbij betrokken zijn 

(zie hoofdstuk 3). Beruchte interacties in de geriatrie ko-

men voor tussen antidepressiva uit de SSRI-groep, zoals 

fluoxetine en paroxetine, en remmers van het metabo-

lisme van klasse 1c antiarrhythmica, zoals flecaïnide. Dit 

verloopt via remming van het CYP2D6.

 De uitscheiding door de nier vermindert met de leeftijd 

door een afname van de nierdoorbloeding, van het aantal 

glomeruli en van de glomerulaire filtratiesnelheid. Dit 

is belangrijk voor de voornamelijk renaal geklaarde ge-

neesmiddelen zoals digoxine, gentamicine en lithium. 

Idealiter wordt de dosering van deze geneesmiddelen 

aangepast op geleide van de serumspiegel. De berekende 

creatinineklaring is ook bruikbaar als maat voor de 

nierfunctie. Nog preciezer is het gebruik van de MDRD-

formule (zie paragraaf 14.2). Deze geeft een maat voor de 

filtratiesnelheid en maakt gebruik van serumcreatinine, 

leeftijd en geslacht. Vaak wordt echter genoegen genomen 

met alleen de serumcreatininespiegel als maat voor de 

nierfunctie. Deze bepaling kan bij ouderen echter mislei-

dend zijn. Met de leeftijd neemt namelijk de spiermassa 

af en komt er minder creatinine vrij. Bij een normale se-

rumcreatininespiegel kan dan toch een fors verminderde 

nierfunctie (of creatinineklaring) bestaan.

 De vaak toch al krappe reserve van de nierfunctie kan 

door bijkomstigheden zoals dehydratie tot een vermin-

derde uitscheiding van andere geneesmiddelen leiden. 

Het voorschrijven van een diureticum kan op die manier 

tot een digoxine-intoxicatie leiden.

 Ook de eliminatie via tubulaire secretie neemt af met 

de leeftijd. Door stoornissen in zowel de vrije waterkla-

ring als het concentratievermogen is de nier slechter in 

staat een water- of natriumbelasting op te vangen. De 
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Anamnese
De anamnese is ook bij de oude patiënt het belangrijkste 

onderdeel van het medisch onderzoek. De anamnese kan 

worden bemoeilijkt door angst, dissimulatie, cognitieve 

stoornissen, depressie of afasie. Het is daarom bij de ou-

dere nog belangrijker dan bij de jongere om vanaf het 

eerste contact het vertrouwen van de patiënt te winnen. 

Respect tonen en ruim de tijd nemen zijn eerste vereisten. 

Ogenschijnlijk kleine dingen zijn erg belangrijk, zoals 

de patiënt persoonlijk uit de wachtkamer halen, op zijn/

haar gemak stellen en de begeleidende persoon (meestal 

de zwaar belaste mantelzorger) uitdrukkelijk een plaats 

geven in het contact. De patiënt zal vaak proberen de 

mantelzorger te laten antwoorden. Geef vanaf het begin 

aan dat u eerst het verhaal van de patiënt zelf wilt horen 

en op een later moment de mantelzorger aan het woord 

zal laten of zo nodig apart zult spreken.

 Leg in eerste instantie de pen weg en laat het toetsen-

bord met rust. Geef de patiënt ruim de gelegenheid zijn 

verhaal te vertellen. Respect voor de identiteit blijkt 

door het uitvoerig doornemen van de biografie van de 

patiënt. In wat voor gezin is de patiënt geboren? Welke 

schoolopleiding is gevolgd? Welke beroepen zijn uitge-

oefend? Welke grote life events heeft hij/zij gehad? Met 

de partner? De kinderen? De woonomstandigheden, toen 

en nu? Allemaal zeer belangrijk om te begrijpen wat voor 

persoon u voor zich heeft. Zonder goede verhouding, een 

goed rapport, krijgt u geen goede anamnese en dus geen 

goede behandeling.

 Inhoudelijk vergt de anamnese van de geriatrische 

patiënt op een aantal punten extra aandacht. De speciële 

23.2  Onderzoek en diagnostiek

23.2.1   Het volledig geriatrisch onderzoek

Vanwege de eerder beschreven kenmerken moet de eva-

luatie van de geriatrische patiënt gericht zijn op al deze 

aspecten om een volledig beeld van de problematiek te 

krijgen. Het volledig geriatrisch onderzoek (VGO) of Compre-

hensive Geriatric Assessment (CGA) richt zich daarop. De 

doelstellingen van dit onderzoek zijn:

 − het opsporen van behandelbare aandoeningen;

 − het stellen van accurate diagnosen;

 − een rationele planning van therapie;

 − het juiste gebruik van voorzieningen;

 − het vaststellen van een uitgangssituatie, zowel van 

gezondheidstoestand als van functioneren, waartegen 

veranderingen in de tijd kunnen worden afgemeten.

Het VGO omvat de volgende aspecten: de lichamelijke en 

psychische functies, de functionele status en de sociale 

omstandigheden. De nodige informatie wordt verzameld 

door middel van het nauwgezet afnemen van de anam-

nese en van de heteroanamnese. Deze bevatten tevens de 

psychosociale gegevens en de life events. Het lichamelijk 

onderzoek houdt ook een functionele taxatie in, dat wil 

zeggen: het beoordelen van de mogelijkheden tot het ver-

richten van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 

en het nagaan van de mobiliteit. Ten slotte is de beoorde-

ling van de psychische functies essentieel. Aan de hand 

van al deze gegevens worden een behandelplan en een 

zorgplan opgesteld.

Tabel 23.3  Aandachtspunten bij de (tractus)anamnese van de oudere patiënt.

tractus aandacht voor

bloedsomloop atherosclerose, hart- en vaatziekten (bijv. bij buikklachten ook aan ischemische beelden denken)

maag-darmkanaal voeding en gebit, obstipatie met overloopdiarree

tractus urogenitalis recidiverende urineweginfecties, prostatisme/uterusprolaps, urine-incontinentie

zintuigen en zenuwstelsel horen en zien: zijn er stoornissen, aanpassingen thuis

evenwicht en stabiliteit valneiging, duizeligheid? Vraag naar het waarom, waar, wanneer en hoe: verergering door opstaan (orthostase), 
omdraaien, omkijken, maaltijden (postprandiale hypotensie), warmte?

tractus locomotorius pijn, stijfheid in gewrichten, rigiditeit, tandradfenomeen (Parkinson, neuroleptica)

mobiliteit bewegingsbeperking, moeizame transfers (van bed naar stoel), loopafstand, pijnlijkheid, klachten bij bewegen of juist in 
rust; consequenties voor de zelfredzaamheid?

psychiatrische anamnese cognitieve stoornissen, gedragsafwijkingen, depressieve verschijnselen, angststoornissen, wanen, hallucinaties

medicatie aard, dosering, innametijdstippen, van welke artsen, omgang met medicatie, medicatietrouw, niet-voorgeschreven 
middelen, bijwerkingen

psychosociale anamnese levensloop, belangrijke levensgebeurtenissen zoals overlijden van de partner, een kind, een verhuizing, ervaringen in de 
oorlog, ziekenhuis- of verpleeghuisopnamen, woonomgeving, kwaliteit van de relaties, de belasting van de ‘belangrijkste 
andere’, het overige sociale netwerk, gebruik van voorzieningen, van professionele hulpverleners

functionele anamnese activiteiten van het dagelijks leven (ADL- en IADL-functies), de ‘instrumentele’ activiteiten van het dagelijks leven zoals 
telefoneren, vervoer regelen en geldzaken beheren, vragen naar hulpmiddelen zoals stok, rollator, rolstoel, scootmobiel, 
verhoogde toiletzitting, leuningen en handgrepen
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zelfredzaamheid, de kwaliteit van leven, de benodigde 

hulp en de mogelijke woonomgeving c.q. de institutiona-

lisering.

 Cognitieve stoornissen zijn de belangrijkste oorzaak 

voor afhankelijkheid, meestal belangrijker dan de licha-

melijke beperkingen. Een psychiatrisch onderzoek naar 

cognitieve stoornissen, affectieve stoornissen (manie, 

depressie, fobie, angststoornis) en executieve functies 

is nodig om het verdere beleid vast te stellen. Daarbij 

komen aan de orde het bewustzijn, de aandacht en con-

centratie, de oriëntatie, het geheugen (inprenting, korte 

en lange termijn), de stemming en het gedrag, het denken 

(wanen?) en het waarnemen (hallucinaties?) en de psy-

chomotoriek. Zijn er abnormale belevingen, oordeels- en 

kritiekstoornissen? Hoe is het ziektebesef (Hoe ziek ben 

ik?) en het ziekte-inzicht (Wat zijn voor mij de gevolgen 

van deze ziekte?)? Zijn er persoonlijkheidsveranderingen? 

De psychiatrische anamnese is niet compleet zonder een 

heteroanamnese.

 Voor de screening van de cognitieve functies wordt, 

naast het psychiatrisch onderzoek, gebruikgemaakt 

van korte screeningslijstjes zoals de Mini-Mental State 

Examination (MMSE). Dit is een test die in korte tijd 

(circa 10 minuten) kan worden afgenomen en die een 

eerste indruk geeft van het cognitief functioneren. Een 

foutloze testscore is 30 uit 30; tussen 18 en 24 is verdacht 

voor cognitieve stoornissen en onder de 18 is zeer ver-

dacht voor dementie. De test kan aanwijzingen geven 

voor de aanwezigheid van een dementiesyndroom; na-

der onderzoek moet dan uitsluitsel geven, bijvoorbeeld 

om delier en depressie uit te sluiten. De CAMCOG is een 

uitgebreidere screeningstest die met wat meer nauw-

keurigheid de kans op dementie aangeeft. De Kloktest 

is een screeningstest op afwijkingen in de uitvoerende 

functies. Een volledig neuropsychologisch onderzoek is 

anamnese kost veel tijd door de vaak aanwezige multipele 

problematiek. Het is belangrijk de meest essentiële pro-

blemen te herkennen om prioriteiten te kunnen stellen.

 De anamnese en de tractusanamnese kennen een aantal 

aandachtspunten (tabel 23.3; voor uitvoeriger gegevens 

zie Eulderink et al., 2006).

Heteroanamnese
In de geriatrie moet altijd een heteroanamnese worden 

afgenomen bij de ‘belangrijkste andere’, meestal de part-

ner of een van de kinderen. De draagkracht en draaglast 

van deze mantelzorger moet goed worden ingeschat. 

Deze is vaak bepalend voor de tijd dat iemand nog zelf-

standig kan wonen. Het is belangrijk deze persoon ook 

apart te spreken. Het is voor de mantelzorger soms zeer 

gênant om in het bijzijn van de patiënt zaken te moeten 

tegenspreken of een ander beeld van de werkelijkheid te 

moeten geven. De mantelzorger moet de gehele anam-

nese bevestigen. Zeer belangrijk is de (andere) visie op het 

psychisch functioneren en de zelfredzaamheid. Men moet 

zich daarbij wel bewust zijn van de soms tegenstrijdige 

eigenbelangen van de mantelzorger.

Lichamelijk onderzoek
Het lichamelijk onderzoek kan worden bemoeilijkt door 

desoriëntatie, gebrek aan ziekte-inzicht, invaliditeit, 

communicatieproblemen ten gevolge van spraakstoornis, 

doofheid, slechte visus of slechte mobiliteit. Bijzondere 

punten van aandacht zijn weergegeven in tabel 23.4.

Psychische functies
Het psychiatrisch onderzoek van de geriatrische patiënt is 

zeer belangrijk. De patiënt heeft vrijwel altijd problemen 

op zowel het somatische als het psychische vlak. Tevens 

is de psychiatrische problematiek zeer bepalend voor de 

Tabel 23.4  Aandachtspunten bij het lichamelijk onderzoek bij ouderen.

locatie, aard aandacht voor

huid en slijmvliezen dehydratie (tong, oksels), tekenen van slechte hygiëne, ondervoeding, decubitus

bloeddruk de eerste keer aan beide armen meten wegens mogelijk verschil door stenose in de armarteriën (dan is de hoogste druk de 
juiste); zowel liggend als één en drie minuten na opstaan vanwege het frequent voorkomen van orthostatische hypotensie

hoofd-halsgebied palpatie van de arteriae temporales, visus (leeskaart), oren en gehoor (fluisterstem, hoorapparaat, spiegelen: cerumen-
prop?), altijd alle bereikbare arteriën palperen en ausculteren

thorax de harttonen (vaak zacht door emfyseem), basale crepitaties bij eerste diepe inademingen ontstaan door ontplooiing van 
samengevallen basale delen van de longen en zijn dus niet per se een uiting van hartfalen

abdomen de lever lijkt vaak vergroot door een lagere diafragmastand (leverspan vaststellen), souffles over de buikarteriën, zoeken 
naar een aneurysma van de aorta abdominalis, is er blaasretentie?

rectaal toucher fecale impactie, beoordeling prostaat

vaginaal toucher atrofische vaginitis, prolapsus uteri?

extremiteiten stand, beweeglijkheid (vooral heupen, knieën, schouders), arteriële pulsaties, veneuze vaatstoornissen en oedeem, afwij-
kingen aan de voeten (inclusief schoeisel)

neurologisch onderzoek evenwicht, gangspoor, reflexen, paresen, spierkracht en/of atrofie, extrapiramidale stoornissen, sensorische uitval
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den uitgedrukt in mate van beperking. Men maakt ook 

wel gebruik van de barthel-index, een soort ADL-lijst met 

een aantal mobiliteitsvragen. Een fijnere wijze van meten 

richt zich op meer complexe handelingen in het dagelijks 

leven, namelijk de IADL of instrumentele activiteiten van 

het dagelijks leven, zoals boodschappen doen, het eigen 

geld beheren en telefoneren. Er blijkt een groot verschil 

te bestaan tussen wat patiënten zeggen dat ze kunnen en 

wat zij werkelijk doen (‘can do’ versus ‘do do’). Daarom 

wordt steeds vaker gebruikgemaakt van zogenoemde 

performance-tests. De patiënt wordt gevraagd onder obser-

vatie daadwerkelijk taken te verrichten.

Mobiliteit
De mobiliteit moet voor zowel de ADL- als de IADL-func-

ties redelijk intact zijn. Bovendien bepaalt de mobiliteit 

ook de sociale reikwijdte van de oudere. De mobiliteit 

is dus zeer belangrijk in de functionele beoordeling. Ze 

wordt beoordeeld met behulp van een vragenlijst en 

door onderzoek van de functie van het bewegingsap-

paraat zelf. Dat kan met behulp van een loopproef, het 

inschatten of meten van de spierkracht, de beweeglijk-

heid van de gewrichten en het onderzoek van de voeten. 

Eventueel kan men met behulp van een functietest, zoals 

de ‘timed up and go’-test, de mobiliteit nagaan en vervol-

gen in de tijd.

Communicatie
Problemen bij de communicatie kunnen te wijten zijn aan 

cognitieve stoornissen, afasie en dysartrie, of een gevolg 

zijn van stoornissen van de zintuigen (visus en gehoor). 

Communicatiestoornissen blijken onmiddellijk in het 

directe contact, hoewel de diagnose en de oorzaak soms 

moeilijk te achterhalen zijn. Neurologisch en psychia-

trisch onderzoek kunnen noodzakelijk zijn. Onderzoek 

van het gehoor en het gezichtsvermogen is onmisbaar.

23.2.2   Aanvullend onderzoek

Bij alle patiënten moet men terughoudend zijn met aan-

vullende diagnostiek. Bij ouderen is dat moeilijk omdat 

door de atypische presentatie van ziekten soms juist méér 

en complexere diagnostiek noodzakelijk is. De conse-

quenties van ieder onderzoek moeten van tevoren goed 

worden overwogen. De belasting van de patiënt en zelfs 

de mogelijke schade moeten worden afgewogen tegen de 

voordelen. Men moet zich altijd realiseren dat diagnos-

tisch onderzoek meestal onaangenaam en vaak overbodig 

is. Ouderen lopen door hun verminderde reserves meer 

risico’s bij invasieve ingrepen.

 Aanvullend onderzoek kan bestaan uit laboratorium-, 

beeldvormend of functieonderzoek. Specifiek onderzoek 

kan door andere leden van het multidisciplinaire team 

worden uitgevoerd: neuropsychologisch onderzoek, 

beoordeling door fysiotherapeut, ergotherapeut of logo-

pedist. Vanwege de complexiteit en de multimorbiditeit 

de meest grondige manier om de psychische functies in 

kaart te brengen.

 Een depressie wordt opgespoord met een gerichte 

anamnese naar depressieverschijnselen. Het gebruik van 

een standaarddepressielijst, zoals de Nederlandse versie 

van de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale  

(MADRS) of de Geriatric Depression Scale (GDS), kan nut-

tig zijn bij de screening of de follow-up.

 Een angststoornis moet blijken uit het psychiatrisch 

onderzoek en eventueel uit observatie. Wanen en hallu-

cinaties zijn soms moeilijk aan het licht te brengen. Hier-

voor moet de psychiatrische anamnese worden uitgediept, 

evenals de heteroanamnese. Persoonlijkheidsstoornissen 

zijn voor de niet-specialist nog moeilijker vast te stellen, 

maar kunnen wel het psychiatrisch beeld vertroebelen.

Functionele beoordeling
In het geriatrische model staat de functie van de persoon 

centraal. De functionele status is de resultante van de 

complexe wisselwerking tussen soma, psyche en maat-

schappelijke factoren. In de beoordeling van de oude pa-

tiënt moet, zonder verwaarlozing van klassieke biomedi-

sche elementen, de functionele benadering vooropstaan. 

Ook het effect van het medisch-geriatrisch handelen is 

aan de functionele status af te lezen. De functionele status 

en met name de autonomie bepaalt voor een belangrijk 

deel de kwaliteit van leven van de oude patiënt.

 De functionele evaluatie omvat het beoordelen van de 

zelfredzaamheid, de mobiliteit, de communicatieve status 

en de psychische functies. De meest gebruikte methoden 

van onderzoek zijn samengevat in tabel 23.5.

Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid wordt onderzocht met behulp van 

anamnese, heteroanamnese en eventueel het gebruik van 

bekende schalen ter beoordeling van de ADL (activiteiten 

van het dagelijks leven) en de IADL (instrumentele activi-

teiten van het dagelijks leven; zie voor veelgebruikte scha-

len http://sgvo.homestead.com/meetschalen.html). Met 

de ADL-schaal van Katz kan de functionele toestand wor-

Tabel 23.5  Methoden voor de functionele evaluatie.

onderdeel methode*

zelfredzaamheid ADL, IADL, performance-tests

mobiliteit ‘timed up and go’-test, mobiliteitstest van Tinetti

communicatie spraak

zintuigen visus: krant, leeskaart
gehoor: gesprek, fluistertest, audiogram

psychische 
functies

cognitie: MMSE, CAMCOG, Kloktest
depressie: MADRS, GDS, cornell-schaal (depressie 
bij dementie)

* Voor alle onderdelen ook anamnese en heteroanamnese. Voor verkla-
ring van afkortingen zie tekst.
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 − de ziekte en de daarbij behorende stoornis in de zelf-

redzaamheid komen vaak niet in ernst overeen; een 

relatief onschuldig lijden kan resulteren in een betrek-

kelijk ernstige functiebeperking (bijvoorbeeld ernstige 

mobiliteitsstoornis door ‘eksterogen’);

 − sommige aandoeningen storen de activiteiten van het 

dagelijks leven ernstig (zoals artrose en urine-inconti-

nentie), bij andere ziekten is dat veel minder het geval 

(zoals maag-darmziekten en sommige endocriene 

ziekten);

 − de succesvolle behandeling van een orgaanafwijking 

garandeert niet het herstel van de zelfredzaamheid 

(een prostatitis kan doeltreffend worden behandeld, 

maar de urine-incontinentie kan onveranderd blijven 

bestaan).

Zonder kennis van de tevoren bestaande mate van func-

tioneren zijn diagnostiek en behandeling van de oudere 

patiënt niet goed mogelijk. Er is dan geen goede referen-

tie voor de eventueel te bereiken toestand. Ook het be-

handel- en plaatsingsadvies worden beïnvloed door deze 

graadmeter.

 Het behoud of herstel van functie betekent meestal 

behoud van zelfstandigheid en van kwaliteit van leven. 

Dit is voor de meesten belangrijker dan verlenging van de 

levensduur. De woonomgeving moet zodanig zijn aan-

gepast dat de oudere patiënt zo mobiel en onafhankelijk 

mogelijk kan zijn. Dit houdt in dat men op de hoogte 

moet zijn van de beschikbaarheid van hulpmiddelen 

thuis, van de beschikbare familie, vrienden en professio-

nele hulpverleners, de mogelijkheden van vervoer en de 

financiële situatie van de patiënt. De arts moet ook kennis 

hebben van de verschillende voorzieningen in de wijk 

en een goed contact hebben met de betrokken instanties. 

Goede afspraken en een taakverdeling met de huisarts 

voorkomen dat de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis 

tussen wal en schip valt of onnodig snel opnieuw wordt 

opgenomen.

23.3.2   Multidisciplinaire behandeling

Het is duidelijk dat door de veelheid van problemen op 

zowel somatisch als psychisch en sociaal gebied, en door 

de samenhang van de problemen op deze drie gebieden, 

een multidisciplinaire benadering nodig is. Dit geldt 

zowel voor de diagnose als voor de behandeling en de 

revalidatie van de geriatrische patiënt.

 Met een integrale (‘holistische’) benadering probeert 

men het totale functioneren van de patiënt te overzien 

en die factoren te onderkennen die bijdragen aan het 

disfunctioneren. Daartoe zullen de behandelend arts, 

geriater, psycholoog en/of gerontopsychiater, internist en 

neuroloog, verpleging, maatschappelijk werker, ergo- en 

fysiotherapeut, bezigheidstherapeut en logopedist in een 

multidisciplinair team samenwerken. Het is essentieel dat 

een nauwe samenwerking bestaat met de huisarts, indien 

wordt in de geriatrie vaak een andere specialist in consult 

gevraagd. Dit betreft veelal de internist, neuroloog, ou-

derenpsychiater, uroloog, orthopedisch chirurg, oogarts, 

KNO-arts of dermatoloog. De geriater moet in dat geval 

veel aandacht besteden aan de centrale regie. Niet zelden is 

(medicamenteuze) therapie op één gebied nadelig op een 

ander gebied. Bekende voorbeelden zijn stemmingsstoor-

nissen door hartmedicatie of cardiale geleidingsstoornis-

sen en neurologische stoornissen door psycho farmaca.

Kernpunten

• Het volledig geriatrisch onderzoek (VGO) omvat de 

lichamelijke en psychische functies, de functionele 

status en de sociale omstandigheden.

• Zonder een goede verhouding met de patiënt, een 

goed rapport, krijgt men geen goede anamnese.

• De draagkracht en draaglast van de belangrijkste 

mantelzorger moeten goed worden ingeschat. Deze 

is vaak bepalend voor de tijd dat iemand nog zelf-

standig kan wonen.

• Bij ouderen is altijd een evaluatie van het psychisch 

functioneren geïndiceerd.

• Cognitieve stoornissen zijn de belangrijkste oorzaak 

van afhankelijkheid.

• In het geriatrische model staat de zelfredzaamheid 

van de persoon centraal. Deze functionele status is 

de resultante van de complexe wisselwerking tus-

sen lichamelijke, psychische en maatschappelijke 

factoren.

• De functionele evaluatie omvat het beoordelen van 

de zelfredzaamheid, de mobiliteit, de communica-

tieve vermogens en de psychische functies.

23.3  Behandeling van de geriatrische 
patiënt

23.3.1   Doel

De kenmerken van de geriatrische patiënt stellen ook aan 

de behandeling specifieke eisen. Centraal staan de func-

tionele benadering, de multidisciplinaire aanpak en het 

belang van de kwaliteit van leven. De behandeling wordt 

niet alleen bepaald door somatische aandoeningen, maar 

ook door de psychische gezondheidstoestand, de zintuig-

lijke waarneming, de communicatie, het looppatroon, de 

stabalans, de continentie en het sociaal functioneren.

 Het belangrijkste doel van de behandeling is het stre-

ven naar herstel of behoud van functie. Bij ouderen heeft 

men vaak te maken met een aantal bijzondere aspecten:

 − bij ziekten van ouderen kan het functieverlies in de 

plaats komen van de (orgaan)specifieke klacht, en 

zelfs een eerste aanwijzing zijn voor het optreden van 

ziekte;
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hoopvolle, maar realistische manier gebeuren. Het contact 

met de partner, soms met de kinderen en/of de belangrijk-

ste verzorger van de patiënt, is belangrijk. Deze personen 

spelen een grote rol bij de beslissingen die de oude patiënt 

over zijn toekomst moet nemen. De arts moet ook leren de 

emotionele reacties van partner, kinderen en/of familie-

leden te begeleiden, zoals gevoel van onmacht, schuldge-

voel, verdriet, maar ook frustratie of boosheid.

Casuïstiek 

• Ook de chronische fase na een beroerte kent be-

handelmogelijkheden

23.3.4   Zorgplan

Het zorgplan volgt op het behandelplan en richt zich 

op de benodigde ondersteuning thuis. Het is voor de 

zelfstandigheid van de geriatrische patiënt het belang-

rijkste onderdeel van de interventie. Vooral de thuiszorg 

(gezinszorg, wijkverpleging) en de mantelzorg spelen 

hierbij een belangrijke rol. Het opstellen van een zorgplan 

is noodzakelijk vanwege de complexe situaties waaraan 

verschillende professionele gezondheidswerkers, samen 

met familieleden, vrienden, buren en vrijwilligers, een 

bijdrage leveren. Het aanstellen van een zorgbemiddelaar, 

bij voorkeur de huisarts, is daarbij belangrijk. De zorgbe-

middelaar moet het zorgplan vervolgen en bijsturen wan-

neer problemen ontstaan.

 Als het toch tot een opname in een ziekenhuis is geko-

men, is continuïteit van zorg na ontslag belangrijk voor het 

herstel en behoud van functie van een oudere patiënt. Bij 

poliklinische controlebezoeken is het ideaal als de patiënt 

onder hetzelfde geriatrische team valt als tijdens de opna-

me. Na ontslag is een goede communicatie tussen het team, 

de huisarts en andere eerstelijnshulpverleners bepalend 

voor het succes van de follow-up. Het geriatrische team van 

het ziekenhuis kan adviezen geven over de voorzieningen 

die nodig zijn om de patiënt thuis te handhaven.

Casuïstiek 

• Effectieve maatregelen beschikbaar voor valpreven-

tie bij ouderen

23.3.5   Medicamenteuze therapie

Een kwart tot de helft van alle gebruikte geneesmiddelen 

wordt voorgeschreven aan mensen ouder dan 65 jaar. 

Medicamenteuze therapie bij de oudere patiënt is in veel 

opzichten anders dan bij de jongere. Zoals in paragraaf 

23.1 is besproken, veranderen bij oudere patiënten zowel 

de farmacokinetiek als de farmacodynamiek. Dit leidt als 

regel tot verhoogde spiegels van de werkzame stof. Deze 

betrokken de verpleeghuisarts en het thuisfront. De on-

derlinge communicatie van het team en de samenwerking 

zijn bepalend voor het succes van de behandeling.

 De taken van het multidisciplinaire behandelteam zijn:

 − vanuit de eigen deskundigheid bijdragen aan diag-

nose, behandeling en begeleiding;

 − het inschatten van de benodigde hulp via transfer-

verpleegkundige, thuiszorg, ggz (geestelijke gezond-

heidszorg) en verpleeghuiszorg;

 − het coördineren van de zorg in overleg met de betrok-

kenen;

 − het adviseren van de familie en andere hulpverleners 

opdat het bereikte functieniveau niet opnieuw verlo-

ren gaat;

 − het adviseren over de meest wenselijke woonsituatie 

indien terugkeer naar de vroegere woning niet moge-

lijk is.

Omdat de geriatrische patiënt per definitie een gecompli-

ceerd beeld vertoont, is het noodzakelijk met het multi-

disciplinaire team een behandelplan en een zorgplan op 

te stellen, waarbij per onderdeel wordt geformuleerd welk 

doel wordt nagestreefd en welke middelen worden gebruikt.

Casuïstiek 

• Besluitvorming rond de thuiswonende hoogbejaar-

de met een verslechterende gezondheid

23.3.3   Behandelplan

Het behandelplan bestaat uit de medische en functionele 

doelen, de verpleegkundige doelen en de psychosociale 

doelen. De meest efficiënte manier van werken is de 

probleemgestuurde benadering. De meest relevante 

problemen worden vastgesteld. Per probleem worden 

concrete maatregelen gekozen en in de tijd gefaseerd. Het 

behandelplan wordt regelmatig in de tijd geëvalueerd en 

bijgesteld. De behandeldoelen moeten vooral reëel zijn: 

vaak moet genoegen worden genomen met een compro-

mis tussen de functiebeperkingen en de realiseerbare 

behandeling.

 Het behandelplan wordt door het geriatrische team 

opgesteld in samenspraak met de patiënt. Uiteraard 

wordt samengewerkt met de betrokken leden van het 

geriatrische netwerk, waarbij een centrale plaats wordt 

ingenomen door de huisarts of de verpleeghuisarts (sinds 

kort specialist ouderengeneeskunde genoemd). Ook an-

dere belanghebbenden worden bij het opstellen van het 

behandelplan betrokken, zoals de ‘belangrijkste andere’ 

(partner, kind) die meestal het grootste deel van de verzor-

ging op zich neemt. De draagkracht van deze laatste moet 

daarom goed worden ingeschat en zo nodig ondersteund.

 De behandelingsmogelijkheden worden uitvoerig met 

de patiënt en zijn familie besproken. Dit moet op een 
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schrijver op een aanvaardbare manier gebeuren. Dit im-

pliceert overleg, het onder controle verminderen van de 

dosis tot het staken van het middel. Net zo goed als voor 

het starten met een middel, moet de oudere patiënt vaak 

gemotiveerd worden om een middel te staken. De patiënt 

en de mantelzorger kunnen zeer goed geïnstrueerd wor-

den om attent te zijn op het eventueel ontstaan van onge-

wenste verschijnselen, zoals het opnieuw dik worden van 

de voeten enzovoort.

Kernpunten

• Het belangrijkste doel van de behandeling is het 

streven naar herstel of behoud van functie.

• Het behoud of herstel van functie betekent meestal 

behoud van zelfstandigheid en van kwaliteit van 

leven. Dit is voor de meesten belangrijker dan ver-

lenging van de levensduur.

• De behandeldoelen moeten vooral reëel zijn: vaak 

moet genoegen worden genomen met een com-

promis tussen de functiebeperkingen en de reali-

seerbare behandeling.

• Richtlijnen ontworpen voor volwassenen kunnen niet 

zonder meer naar ouderen worden geëxtrapoleerd.

Dosis
Ongeveer 10% van de ziekenhuisopnamen van patiënten 

ouder dan 75 jaar is een gevolg van geneesmiddelenin-

toxicaties. Een standaarddosering voor volwassenen leidt 

bij ouderen vaak tot hogere plasmaspiegels en dus vaker 

tot intoxicaties. Het is belangrijk altijd te titreren naar 

de laagst werkzame dosering (reversed therapeutic trial) en 

periodiek te proberen de medicatie te stoppen. Vooral 

geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte, 

zoals digitalispreparaten, moeten vanuit een normale 

oplaaddosis getitreerd worden tot de laagst mogelijke ef-

fectieve onderhoudsdosis, of liever helemaal niet worden 

voorgeschreven aan oudere mensen. Aan de andere kant 

moet men bepaalde middelen weer niet onderdoseren, 

zoals antidepressiva en antibiotica.

Therapietrouw
De therapietrouw van de oude patiënt is niet per definitie 

slechter dan die van de jongere patiënt. Wel is de thera-

pietrouw vaker minder goed door gestoorde psychische 

functies, een slechtere visus en een slechtere functie van 

de handen (herkennen en openen van potjes). De motiva-

tie voor de behandeling wordt grotendeels bepaald door 

de uitleg van de arts. Het doel van de behandeling moet 

zeer duidelijk worden gemaakt. De verwachtingen die de 

patiënt daarvan kan hebben, maar ook de beperkingen 

en de mogelijke bijwerkingen, moeten bekend zijn. De 

redenen voor de dosering en de innamefrequentie moeten 

duidelijk zijn. Factoren van belang voor de therapietrouw 

van ouderen zijn weergegeven in tabel 23.7.

veranderingen komen echter niet in dezelfde mate bij alle 

ouderen voor, zodat men altijd zeer individueel te werk 

moet gaan. Ook hier is het primaire doel van het medisch 

ingrijpen het herstel van de zelfredzaamheid. Er bestaan 

geen geneesmiddelen tegen de puberteit, net zomin als 

tegen de ouderdom. Men zal de ouderdom moeten leren 

accepteren als een volgende levensfase.

Polyfarmacie
De frequente multimorbiditeit leidt vaak tot polyfarmacie. 

Dat is zeker een gevaar als de patiënt door meerdere spe-

cialisten wordt behandeld. Ouderen gebruiken daardoor 

vaak verschillende geneesmiddelen, soms wel tien of vijf-

tien tegelijkertijd. Daardoor is de kans op onjuist gebruik, 

op bijwerkingen (tabel 23.6) en op interacties groot. De 

middelen van de cardioloog kunnen leiden tot depressies 

(bètablokkers, digoxine) of vallen (antihypertensiva), de 

middelen van de reumatoloog tot maagulcera en bloedin-

gen (NSAID’s), de middelen van de psychiater tot cardiale 

geleidingsstoornissen (tricyclische antidepressiva, neuro-

leptica) of rigiditeit (neuroleptica). Dus als het kan: beperk 

het aantal middelen, maar ook het aantal specialisten.

Stel in de eerste plaats prioriteiten voor de behandeling. 

Zijn er niet-medicamenteuze oplossingen mogelijk? 

Denk aan aanpassing van de voeding, steunkousen, an-

dere slaaphygiëne, structuur in de dag enzovoort. Als er 

toch geneesmiddelen geïndiceerd zijn, moeten het aantal 

verschillende geneesmiddelen en het aantal innamemo-

menten zoveel mogelijk worden beperkt. Richtlijnen 

ontworpen voor volwassenen kunnen niet zonder meer 

naar ouderen worden geëxtrapoleerd. Het is ongewenst 

dat verschillende artsen onafhankelijk van elkaar genees-

middelen voorschrijven. De coördinerende rol van de 

‘generalisten’ binnen en buiten het ziekenhuis, te weten 

de geriater, de internist, de huisarts en de verpleeghuis-

arts, is hierin essentieel.

 Vaak kan een aantal middelen gestaakt worden, maar 

dat moet voor zowel de patiënt als voor de initiële voor-

Tabel 23.6  Meest voorkomende bijwerkingen van 
geneesmiddelen bij ouderen.

bijwerking veroorzaakt door

dehydratie diuretica, antihypertensiva

nierfunctiestoornis diuretica, antihypertensiva

orthostatische hypotensie diuretica, antihypertensiva

moeheid/verwardheid benzodiazepinen, bètablokkers

wegrakingen antidiabetica

anorexie/verwardheid hartglycosiden

anticholinergische effecten 
 (blaasretentie, delier, enz.)

neuroleptica, blaasmiddelen, 
antiarrhythmica 

extrapiramidale stoornissen neuroleptica
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niet alléén somatiek, maar ook veel psychiatrie, en 

daarbij nog veel sociale problematiek en zorgaangele-

genheden.

 Voor alle artsen is een meer holistische visie op 

de patiënt een noodzaak voor de toekomst. Ook meer 

besef van de levensloop in de geneeskunde: van kind 

naar volwassene naar senior volwassene als één 

samenhangend traject met samenhangende risico-

factoren en levenslange strategieën voor preventie. 

‘Veroudering begint bij de conceptie’ en evenzo de 

mogelijkheden om zelf te werken aan een optimale 

gezondheid, ook voor op de oude dag. Te weinig be-

weging en zuivelproducten in de jeugd betekent een 

Volledige informatie over de bijwerkingen vergroot de 

veiligheid van de behandeling en ook de betrokkenheid 

van de patiënt bij de therapie. Overbekend, maar vaak niet 

opgevolgd, is de regel: zo klein mogelijk aantal middelen, 

zo klein mogelijk aantal doses, in de kleinst mogelijke 

maar wel effectieve dosering. Is de toedieningsvorm de 

meest praktische? Tabletten zijn vaak moeilijk te breken, 

druppels zijn eenvoudig in te nemen maar moeilijk te 

doseren. Men moet zich altijd afvragen of de medicatie 

wel goed ingenomen kan worden. Zijn de visus, de hand-

vaardigheid en het geheugen voldoende? Zo niet, dan 

moeten maatregelen worden getroffen. De apotheek kan 

hulpmiddelen leveren, zoals weekdozen en voorverpakte 

zakjes om het innemen te vereenvoudigen. Als de patiënt 

zichzelf niet kan redden, moet de geneesmiddelenvoor-

ziening door de mantelzorger of de thuiszorg worden 

geregeld. Adviezen voor rationeel gebruik van geneesmid-

delen bij ouderen zijn samengevat in tabel 23.8.

Kernpunten

• In de geriatrie staan centraal de functionele bena-

dering, de multidisciplinaire aanpak en het belang 

van de kwaliteit boven de kwantiteit van leven.

• Door de veelheid van problemen op zowel soma-

tisch als psychisch en sociaal gebied is de benade-

ring multidisciplinair. Dit geldt zowel voor de diag-

nostiek als voor de behandeling en de revalidatie 

van de geriatrische patiënt.

• De frequente multimorbiditeit leidt vaak tot poly-

farmacie met als gevolg veel geneesmiddeleninter-

acties en intoxicaties.

• Volledige informatie over de bijwerkingen vergroot 

de veiligheid van de behandeling en ook de betrok-

kenheid van de patiënt bij de therapie.

• Bij de medicamenteuze therapie moet men titreren 

naar de laagst werkzame dosering (reversed thera-

peutic trial) en periodiek proberen de medicatie te 

stoppen.

• Elk nieuw symptoom kan een bijwerking zijn.

• Er is een noodzaak van meer klinisch onderzoek 

specifiek bij ouderen: ouderen worden nu vaak uit 

geneesmiddelentrials geweerd, terwijl juist deze 

groep de middelen zal gebruiken.

  Intermezzo 23.4 

De toekomst van het specialisme geriatrie 

in Nederland

De geriatrie is moeilijk af te bakenen. Een gynaeco-

loog verdiept zich in de reproductieve organen van de 

vrouw. Een reumatoloog kan op de gewrichten wijzen 

om zijn vakgebied te omschrijven, maar een geriater 

kan niet de leeftijd aangeven. Hij moet refereren aan 

de inhoud: niet één orgaan, maar multipele organen, 

Tabel 23.7  Factoren van invloed op de 
therapietrouw.

onvoldoende informatie van de arts leidt tot onvoldoende motivatie van 
de patiënt

cognitieve stoornissen en/of een depressie beperken de acceptatie of 
het vermogen geneesmiddelen adequaat in te nemen

slechte visus en motorische handicaps bemoeilijken een adequaat 
geneesmiddelengebruik

gecompliceerde innameschema’s en doseringen gaan nooit goed

gebruik van geneesmiddelen van partner, familie of buurvrouw, of over-
de-toonbank-middelen komt veel voor en wordt vaak niet gemeld

Tabel 23.8  Aandachtspunten betreffende 
geneesmiddelengebruik bij ouderen.

verminderde functionele reserve van organen bij veroudering geeft 
smalle marges voor de medicamenteuze behandeling

grote variabiliteit van orgaanfunctie en/of de aanwezigheid van bijko-
mende ziekte noodzaakt tot individueel aangepaste medicamenteuze 
therapie

aantal geneesmiddelen, aantal doseringen en doses zo klein mogelijk 
door reversed therapeutic trial

gevaar van onderdosering, bijvoorbeeld bij antidepressiva en antibiotica

elk nieuw symptoom kan een bijwerking zijn

pas op voor frequente geneesmiddeleninteracties

regelmatige bezinning: kan het gebruik van een geneesmiddel ook weer 
worden gestaakt?

therapietrouw moet worden geoptimaliseerd, zowel bij het beginnen als 
bij het staken van medicatie

noodzaak van meer klinisch onderzoek specifiek bij ouderen (ouderen 
worden vaak uit geneesmiddelentrials geweerd, terwijl juist deze groep 
de middelen zal gebruiken)

geneesmiddelen tegen veroudering bestaan niet

vitaminen uitsluitend bij bewezen tekorten of bij een duidelijk deficiënt 
dieet
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23.4  Conclusies

Geriatrie is een complexe en boeiende vorm van genees-

kunde die nog te weinig tot ontwikkeling is gekomen. 

Door de demografische ontwikkelingen zijn er steeds 

meer geriatrische patiënten. De gezondheidszorg, zeker 

in de ziekenhuizen, is daar nog steeds niet goed op voor-

bereid. De helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft 

nog geen afdeling geriatrie. Zowel de specifieke patiën-

tenzorg voor als het wetenschappelijk onderzoek naar de 

oudere mens loopt achter op het buitenland.

 De complexiteit wordt bepaald door de verminderde 

fysiologische reserves, hetgeen zich uit in kwetsbaarheid, 

multimorbiditeit en beperkingen, niet alleen op soma-

tisch, maar ook op psychisch en sociaal gebied.

 Het centrale doel van de geriatrie is niet primair het ver-

lengen van het leven, maar het verbeteren van de kwaliteit 

van leven en het handhaven van een zo groot mogelijke 

zelfstandigheid. Een integrale (‘holistische’) en multidis-

ciplinaire benadering is noodzakelijk, niet alleen van de 

somatische, maar ook van de psychische en de maatschap-

pelijke problemen. Een probleemgeoriënteerde en vooral 

op de functie gerichte benadering is vaak geschikter dan 

de klassieke medische benadering.

 Een nauwe samenwerking tussen alle lijnen van de 

gezondheidszorg is een vereiste. Specifieke kennis van de 

leeftijdsafhankelijke veranderingen in het lichaam is no-

dig om puur medisch-technisch juist te kunnen handelen 

en zeker om te kunnen beslissen om juist niet te handelen. 

‘Add life to years, not only years to life.’

Kernpunten

• Geriatrie is een complexe en boeiende vorm van 

geneeskunde die nog te weinig tot ontwikkeling is 

gekomen.

• Door de demografische ontwikkelingen neemt het 

aantal geriatrische patiënten toe.

• De gezondheidszorg, zeker in de ziekenhuizen, is 

daarop nog steeds niet goed voorbereid.

• Het centrale doel van de geriatrie is niet primair het 

verlengen van het leven, maar het verbeteren van 

de kwaliteit van leven en het handhaven van een zo 

groot mogelijke zelfstandigheid.

• Een probleemgeoriënteerde en vooral op de functie 

gerichte benadering is vaak geschikter dan de klas-

sieke medische benadering.

• Daarbij is een integrale (‘holistische’) en multidisci-

plinaire benadering noodzakelijk.

• ‘Add life to years, not only years to life.’

grotere kans op osteoporose en een gebroken heup op 

je tachtigste.

 Het ideaal zou zijn als het vak geriatrie zichzelf 

overbodig zou kunnen maken. Daarvoor is het nodig 

dat iedere arts voldoende over veroudering en oudere 

patiënten weet. Dat is een utopie. Daarvoor is de 

geneeskunde te gecompliceerd. Een goede operateur 

kan zich niet ook nog eens verdiepen in de aanpak van 

dementie. Daarom is een medisch specialist nodig die 

zich speciaal toelegt op de geriatrie.

 Hoe zal het vak zich ontwikkelen? Geriatrie omvat 

veel inwendige geneeskunde, maar de internist ont-

beert voldoende kennis van de psychiatrische proble-

matiek. Dit is niet op te lossen door vaker een psychi-

ater in consult te vragen. Allereerst is er de noodzaak 

zelf een psychiatrisch ziektebeeld te kunnen herken-

nen. Het is bekend dat op somatische afdelingen 40% 

van de patiënten aan niet-herkende depressies lijdt.

 Kan de geriatrie dan worden overgenomen door de 

(ouderen)psychiater? Ook niet, want deze heeft weer 

te weinig kennis van de complexe somatische proble-

matiek.

 Door de verpleeghuisarts dan? In het verpleeghuis 

zijn onvoldoende diagnostische middelen voorhan-

den om bijvoorbeeld te kunnen differentiëren tussen 

longontsteking, hartfalen of longembolie, maar ook 

om exact te kunnen differentiëren tussen vormen van 

dementie, een van de grootste gezondheidsproblemen 

van de 21e eeuw.

 Het is inspirerend om te kijken naar andere landen, 

waar de ontwikkeling van de geriatrie verder is dan 

in Nederland, zoals in Groot-Brittannië, in feite de 

bakermat van de geriatrie. Daar is geriatrie een van de 

grootste zelfstandige specialismen. Er is een nauwe 

samenwerking met zowel de inwendige geneeskunde 

als met de ouderenpsychiatrie en er is een vloeiende 

overgang naar de ‘longstay’ geneeskunde, bij ons de 

verpleeghuisgeneeskunde. Elkaar aanvullen, samen-

werken en niet concurreren, dat is het devies. De door 

de overheid gepropageerde marktwerking werkt dit 

tegen.

 Geriatrie moet beschikbaar komen in alle Neder-

landse ziekenhuizen. Er is behoefte aan verpleeg-

kundigen en artsen die het een uitdaging vinden de 

zeer complexe multiproblematiek van de geriatrische 

patiënt te ontrafelen. Geriatrische patiënten behoeven 

eigen faciliteiten, eigen protocollen en meer weten-

schappelijk onderzoek.

 De tijd van ‘je moet goed gek zijn om de geriatrie in 

te willen’ maakt langzaam plaats voor de tijd dat het 

een vakgebied is waar de meest humane, bevlogen en 

gemotiveerde hulpverleners een zeer bevredigende 

loopbaan hebben.
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de intensivecareafdeling heeft helaas nog niet onomsto-

telijk geleid tot een verbetering van deze situatie. Een 

belangrijke toekomstige taak van de intensivecaregenees-

kunde is om ervoor te zorgen dat alle ernstig zieke patiën-

ten in een ziekenhuis een snelle en optimale behandeling 

krijgen. Dit is een van de grootste uitdagingen.

Kernpunt

• Patiënten met een levensbedreigende, potentieel 

reversibele aandoening: zo snel mogelijk naar de 

intensivecareafdeling.

  Intermezzo 24.1 

De eerste intensivecareafdeling

De geschiedenis van de intensivecaregeneeskunde is 

kort. Geïnspireerd door de opmerkelijk goede resulta-

ten van concentratie van patiënten en positievedruk-

beademing tijdens de ernstige poliomyelitis epidemie, 

werd op 21 december 1953 door de anesthesioloog 

Bjørn Aage Ibsen in het Kommunehospitalet in Kopen-

hagen de eerste intensivecareafdeling ingericht. 

 Een intensivecareafdeling is hierbij gedefinieerd als 

een eenheid waar artsen en verpleegkundigen gedu-

rende 24 uur per dag ernstig zieke patiënten afkomstig 

van alle disciplines observeren en behandelen, met als 

doel het behoud of herstel van vitale orgaanfuncties. 

De eerste patiënt was een 43-jarige man die met een 

respiratoire insufficiëntie vanaf de afdeling Interne 

Geneeskunde werd opgenomen. Hij was drie dagen 

daarvoor opgenomen na een poging zichzelf door 

verhanging van het leven te beroven. De diagnoselijst 

bij opname op de ‘Observationsstuen’ vermeldde 

bilaterale longinfiltraten en longoedeem. Er werd extra 

zuurstof toegediend via een masker en ballon, maar 

op 22 december moest hij toch kunstmatig beademd 

worden. Hierna knapte hij aanvankelijk goed op en op 

geleide van controle van de bloedgassen werd reeds 

dezelfde dag de beademingsbuis verwijderd. Op 23 

december werd hij teruggeplaatst naar de afdeling 

Inleiding

De intensivecaregeneeskunde houdt zich bezig met (drei-

gende) stoornissen van vitale orgaansystemen die in korte 

tijd kunnen leiden tot een levensbedreigende situatie. 

Het werkterrein is daarmee zeer breed en een multidisci-

plinaire samenwerking is dan ook een voorwaarde voor 

een optimaal resultaat. In ons land is de intensivecare-

geneeskunde een aandachtsgebied binnen de diverse 

basisspecialismen. De belangrijkste twee zijn de interne 

geneeskunde en de anesthesiologie. De totale opleidings-

duur bedraagt twee jaar, waarna men geregistreerd wordt 

als intensivist. De intensivist treedt op als coördinator 

van het multidisciplinaire behandelteam (zie intermezzo 

24.1).

 Voor de behandeling van patiënten met een levens-

bedreigende aandoening is een gedegen kennis van de 

onderliggende pathofysiologie essentieel. Daarnaast 

gaan levensreddende handelingen en diagnostiek naar 

de onderliggende oorzaak in de acute fase vaak hand in 

hand. Nauwkeurige bewaking door middel van herhaald 

lichamelijk onderzoek en technische hulpmiddelen zoals 

echo(cardio)grafie is noodzakelijk om vroegtijdig stoor-

nissen in de bloedsomloop en ademhaling te kunnen 

opsporen. Het belang van het herhaald lichamelijk onder-

zoek kan niet voldoende onderstreept worden. De inter-

pretatie van aanvullende technische onderzoeken zonder 

kennis van de klinische conditie van de patiënt is moeilijk 

en resulteert in veel verkeerde diagnosen.

Kernpunt

• Herhaald lichamelijk onderzoek bij patiënten op 

een intensivecareafdeling is de basis waarop an-

dere gegevens geïnterpreteerd kunnen worden.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de zorg 

aan ernstig zieke patiënten voorafgaand aan de opname 

op de intensivecareafdeling en na ontslag vaak subopti-

maal verloopt. Dit leidt tot een toename in morbiditeit en 

mortaliteit. Het instellen van speciale oproepteams vanuit 

Intensivecaregeneeskunde
J.G. van der Hoeven
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ronen, perifere zenuwen, neuromusculaire overgang, 

ademhalingsspieren en thoraxwand. De aanvoer van O
2
 

en de afvoer van CO
2
 zijn derhalve gestoord. De diffusie 

van O
2
 en CO

2
 vanuit de alveolus verloopt echter normaal. 

Ziektebeelden die aanleiding geven tot deze vorm van 

respiratoire insufficiëntie en die met enige regelmaat 

op de intensivecareafdeling worden aangetroffen, zijn 

weergegeven in tabel 24.1. De tweede categorie bestaat uit 

die aandoeningen waarbij de opname van O
2
 vanuit de 

alveolus naar het bloed gestoord is. De belangrijkste voor-

beelden uit deze categorie zijn cardiogeen longoedeem, 

acute respiratory distress syndrome (ARDS), pneumonie, 

atelectase en longembolie. Men kan een onderscheid ma-

ken tussen de twee categorieën op basis van de klinische 

omstandigheden en de alveolaire gasvergelijking. Met 

behulp van de alveolaire gasvergelijking is het mogelijk 

om uit te rekenen wat de O
2
-spanning in de alveolus is bij 

een bepaalde inspiratoire zuurstoffractie. De formule van 

de alveolaire gasvergelijking luidt als volgt:

PAO
2
 = (Pb – PH

2
O) × FiO

2
 – (PACO

2
/RQ )

waarbij:

PAO
2
 = alveolaire O

2
-spanning;

Pb = atmosferische (barometer)druk – op zeeniveau 101,3 

kPa;

PH
2
O = verzadigde waterdampspanning – 6,3 kPa;

FiO
2
 = inspiratoire zuurstoffractie;

PACO
2
 = alveolaire CO

2
-spanning – in de praktijk gelijk 

aan de arteriële CO
2
-spanning;

RQ = respiratoir quotiënt – in de praktijk 0,8.

Interne Geneeskunde, maar zeven uur later was op-

nieuw wegens respiratoire insufficiëntie heropname 

noodzakelijk. Er werd nu een tracheostoma aangelegd. 

Op 24 december werd een dehydratie vastgesteld en 

werd de vochtinname uitgebreid. Tevens ontstond 

een hyperthermie, waarbij de patiënt via natte dekens 

werd gekoeld. Op 25 december namen de respiratoire 

problemen toe en werd een paralyse van de benen 

vastgesteld. Op 26 december overleed hij aan een 

onbehandelbaar cardiopulmonaal falen.

24.1  Respiratie

24.1.1   Fysiologie

De belangrijkste taken van het respiratoire systeem zijn 

het transport van zuurstof (O
2
) uit de atmosfeer naar de al-

veoli en de diffusie van voldoende zuurstof vanuit de alve-

oli naar het veneuze bloed. Daarnaast moet koolzuurgas 

(CO
2
) afkomstig van het metabolisme via de uitademing 

afgevoerd worden. In rust wordt door het lichaam onge-

veer 250 ml O
2
 per minuut verbruikt. Een reserveopslag 

voor O
2
 bestaat er vrijwel niet. Dit betekent dat per dag 

ongeveer 360 liter O
2
 door de longen wordt opgenomen. 

Bij een respiratoir quotiënt van 0,85 (dit is de hoeveelheid 

geproduceerd CO
2
 per verbruikte O

2
) betekent dit dat de 

dagelijks afgevoerde hoeveelheid CO
2
 ongeveer 300 liter 

bedraagt. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de 

diffusie van CO
2
 vele malen gemakkelijker verloopt dan 

de diffusie van O
2
. De controle van de ademhaling bevindt 

zich in de medulla oblongata. Van hieruit lopen bovenste 

motorneuronen naar de voorhoorncellen van de onderste 

motorneuronen, van waaruit de ademhalingsspieren 

worden geactiveerd. De belangrijkste zenuw is de nervus 

phrenicus, die verantwoordelijk is voor de activatie van 

het diafragma. De nervus phrenicus ontspringt vanuit 

het cervicale segment C3-C5. Een dwarslaesie boven dit 

niveau leidt dus onmiddellijk tot een ernstige respiratoire 

insufficiëntie. Vrijwel alle patiënten zullen hierdoor af-

hankelijk worden van kunstmatige beademing.

Kernpunt

• Diffusie van CO2 verloopt vele malen gemakkelijker 

dan diffusie van O2.

24.1.2   Pathofysiologie van de respiratie

Stoornissen in de respiratie kunnen grofweg in twee ca-

tegorieën ingedeeld worden. De eerste categorie bestaat 

uit afwijkingen van de ademhalingspomp: ademhalings-

centrum, bovenste motorneuronen, onderste motorneu-

Tabel 24.1  Stoornissen in de ademhalingspomp.

lokalisatie aandoening

ademhalings-
centrum

hersenstaminfarct of -bloeding
medicamenten: opiaten, barbituraten,  anesthetica

bovenste 
motorneuron

hoge cervicale dwarslaesie
amyotrofische laterale sclerose

voorhoorncel poliomyelitis

onderste 
 motorneuron

amyotrofische laterale sclerose
syndroom van Guillain-Barré
trauma na thoracotomie

neuro-
musculaire 
overgang

myasthenia gravis
medicamenten: spierverslappers
botulisme
intoxicaties: organofosfaten

ademhalings-
spieren

atrofie na langdurige beademing
langdurig verhoogde ademarbeid
splinting door verhoogde abdominale druk

thoraxwand fladderthorax
kyfoscoliose
littekenweefsel na brandwonden

bovenste 
luchtweg-
obstructie

vreemd lichaam
infecties: epiglottitis, laryngitis subglottica
trauma
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Kernpunt

• Een rechts-linksshunt is de belangrijkste oorzaak 

van hypoxemie op de intensivecareafdeling.

  Intermezzo 24.2 

Casuïstiek

Een 24-jarige man, bekend met heroïnegebruik, wordt 

in comateuze toestand op de EHBO binnengebracht. 

Bij lichamelijk onderzoek worden ‘speldenknop’-pupil-

len en een trage ademhaling van zesmaal per minuut 

gevonden. U verdenkt hem van een overdosering he-

roïne. De perifeer gemeten zuurstofsaturatie (SpO2), 

terwijl patiënt 3 liter O2 per minuut krijgt toegediend 

(FiO2-fractie ongeveer 0,27), bedraagt echter 98% en 

u besluit om geen arteriële bloedgasanalyse te laten 

uitvoeren. Uw supervisor vind dit echter wel noodza-

kelijk en tot uw grote schrik belt het laboratorium u 

binnen 15 minuten op dat de PaCO2 10,6 kPa bedraagt! 

Met behulp van de alveolaire gasvergelijking stelt u 

vast dat u een ernstige vergissing heeft begaan. Im-

mers, de alveolaire O2-spanning (PAO2) bedraagt in dit 

geval (101,3 – 6,3) × 0,27 – (80/0,8) = 12,3 kPa. Bij een 

normale A-a-gradiënt had u een arteriële O2-spanning 

(PaO2) kunnen verwachten van ongeveer 10,6 kPa. Bij 

een PaO2 van 10,6 kPa hoort een SpO2 van 98%. Bij de 

arteriële bloedgasanalyse wordt inderdaad een PaO2 

van 10,8 kPa gevonden. U had dus vooraf kunnen be-

redeneren dat er ondanks een goede perifeer gemeten 

zuurstofsaturatie een ernstige hypercapnie aanwezig 

zou kunnen zijn. In dat geval zou u zeker eerder een 

bloedgasanalyse verricht hebben. Na toediening van 

naloxon herstelt het bewustzijn van patiënt snel en 

neemt de ademfrequentie toe. De PaCO2 is bij controle 

gedaald naar 5,9 kPa.

Kernpunt

• De alveolaire gasvergelijking maakt het mogelijk 

om de verschillende vormen van respiratoire insuf-

ficiëntie te kunnen onderscheiden.

Indien de inspiratoire zuurstoffractie bijvoorbeeld 0,5 be-

draagt en de arteriële CO
2
-spanning gemeten met behulp 

van een bloedgasanalyse (PaCO
2
) gelijk is aan 5,3 kPa, dan 

is de PAO
2
 gelijk aan (101,3 – 6,3) × 0,5 – (5,3/0,80) = 40,8 

kPa. Bij een stoornis in de ademhalingspomp verloopt de 

diffusie van O
2
 vanuit de alveolus naar het bloed onge-

stoord. De normale O
2
-gradiënt tussen de alveolus en het 

arteriële bloed (A-a-gradiënt) is afhankelijk van de leeftijd, 

maar bedraagt ongeveer 1,5-2 kPa. Bij een pure stoornis in 

de ademhalingspomp wordt in deze situatie dus een arte-

riële O
2
-spanning (PaO

2
) van ongeveer 38,8-39,3 kPa ver-

wacht. Indien in werkelijkheid een PaO
2
 gevonden wordt 

die veel lager is, dan wijst dit op een belangrijke stoornis 

in de diffusie. De A-a-gradiënt is een zeer gevoelige maat 

voor de aanwezigheid van alveolaire afwijkingen. Uit de 

alveolaire gasvergelijking kan ook afgeleid worden dat 

pure stoornissen in de ademhalingspomp pas in een rela-

tief laat stadium leiden tot hypoxemie, zeker indien extra 

O
2
 wordt toegediend. Er kan op dat moment al een ern-

stige hypercapnie aanwezig zijn (zie intermezzo 24.2).

 Schematisch kan de relatie tussen de alveolaire venti-

latie en de pulmonale circulatie verdeeld worden in drie 

groepen. In de ideale situatie zijn alveolaire ventilatie en 

pulmonale circulatie precies op elkaar afgestemd. Men 

spreekt van een ventilatie-perfusieverhouding van 1. De 

gasuitwisseling verloopt hier optimaal. Indien de venti-

latie relatief is toegenomen ten opzichte van de perfusie 

(ventilatie-perfusieverhouding > 1), spreekt met van do-

deruimteventilatie. Voorbeelden hiervan zijn patiënten 

met een longembolus of patiënten met longemfyseem. 

In eerste instantie geeft dit problemen met de uitwas 

van CO
2
. Indien de perfusie relatief is toegenomen ten 

opzichte van de ventilatie (ventilatie-perfusieverhouding 

< 1), spreekt men van veneuze bijmenging of in extreme 

omstandigheden (ventilatie volledig afwezig – ventilatie-

perfusieverhouding is 0) van een rechts-linksshunt. Dit 

laatste wordt relatief vaak op de intensivecareafdeling 

aangetroffen en leidt in eerste instantie tot een belang-

rijke daling van de arteriële O
2
-spanning. Bij de aanwezig-

heid van een belangrijke rechts-linksshunt is toediening 

van extra O
2
 vaak onvoldoende, zoals geïllustreerd wordt 

in figuur 24.1.

 De oxygenatie kan hier alleen belangrijk verbeterd 

worden als deze zieke alveoli weer aan de gaswisseling 

kunnen deelnemen. Dit is een van de belangrijkste doel-

stellingen van kunstmatige beademing (zie verder).

FiO2 0,21 FiO2 1,0

98% 75% 100% 75%

86,5% 87,5%

Figuur 24.1 Rechts-linksshunt: toediening van 100% zuurstof 

leidt nauwelijks tot een toename van de arteriële zuurstofsatu-

ratie.
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De alveolair-capillaire membraan wordt hierdoor per-

meabel en de alveoli vullen zich met een eiwitrijk exsu-

daat. Surfactant, een oppervlaktespanning verlagende 

substantie die noodzakelijk is voor het voorkomen van 

samenvallen van alveoli, wordt geïnactiveerd en opgelost. 

Dit leidt tot collaps van grote delen van de long en daar-

mee tot een rechts-linksshunt met een zuurstofrefractaire 

hypoxie. Daarnaast verliezen de longen het vermogen om 

het oedeem uit de alveolaire ruimte te klaren. Resorptie 

van longoedeem verloopt via een actief transport van 

natrium door de alveolaire cellen type II, waarna water 

passief volgt op basis van osmotische krachten. Voor dit 

actieve transport van natrium is onder andere het enzym 

Na-K-ATPase essentieel. De activiteit van dit enzym in de 

alveolaire cellen type II is bij ARDS sterk afgenomen. In 

een later stadium tijdens de herstelfase vindt ingroei van 

fibroblasten plaats, waardoor de architectuur van de long 

ernstig verstoord kan raken.

Kernpunt

• Het acute respiratory distress syndrome wordt ge-

kenmerkt door een toegenomen permeabiliteit van 

het alveolaire epitheel en endotheel, een eiwitrijk 

alveolair oedeem, een afgenomen compliantie en 

een zuurstofresistente hypoxemie.

De klinische verschijnselen van ARDS ontstaan meestal 

binnen 24 tot 48 uur na het luxerende moment. De patiënt 

is progressief kortademig en bij lichamelijk onderzoek 

wordt een versnelde en oppervlakkige ademhaling ge-

vonden, soms in combinatie met het gebruik van hulp-

ademhalingsspieren. Bij auscultatie worden soms fijne 

crepitaties gehoord, maar opvallend vaak is de auscultatie 

in dit vroege stadium geheel normaal. Heel vaak worden 

nauwelijks afwijkingen op de thoraxfoto gezien, terwijl de 

gaswisseling reeds ernstig is gestoord. Een dag later zijn 

de afwijkingen op de thoraxfoto dan meestal duidelijk 

zichtbaar. De bloedgasanalyse toont in de initiële fase een 

lage PaO
2 

die niet goed reageert op toediening van extra 

zuurstof. Door de lage zuurstofspanning gaat de patiënt 

hyperventileren, waardoor de PaCO
2
 initieel verlaagd is 

en een respiratoire alkalose ontstaat. Als de toegenomen 

ademarbeid de patiënt ten slotte uitput, zal de PaCO
2
 stij-

gen. Dit is een omineus teken waarbij ondersteuning van 

de ademhaling onmiddellijk noodzakelijk is.

24.1.3   Het acute respiratory distress 

syndrome (ARDS)

Het acute respiratory distress syndrome, ook wel ‘niet-cardi-

ogeen longoedeem’ genoemd, is een van de ernstigste 

vormen van respiratoire insufficiëntie. Het ARDS wordt 

gekenmerkt door het acuut ontstaan van dubbelzijdige 

longafwijkingen op de thoraxfoto die compatibel zijn 

met longoedeem (figuur 24.2) en het gaat gepaard met een 

ernstige stoornis in de oxygenatie (PaO
2
/FiO

2
-ratio < 26,6 

kPa). Er mag geen verhoogde druk in het linkeratrium 

aanwezig zijn (cardiogeen longoedeem). Andere belang-

rijke kenmerken zijn een toegenomen permeabiliteit van 

het capillaire endotheel en alveolaire epitheel, een ver-

hoogde pulmonale vaatweerstand en een afname van de 

longcompliantie (ΔV/ΔP = de verandering in volume per 

verandering in druk). Indien een patiënt aan alle bovenge-

noemde criteria voldoet maar de PaO
2
/FiO

2
-ratio tussen de 

26,6 en 39,9 kPa is, spreekt men van acute lung injury (ALI). 

De onderliggende oorzaken en pathofysiologie zijn gelijk 

aan die van het ARDS en deze twee entiteiten moeten dan 

ook beschouwd worden als een continuüm.

 De onderliggende aandoeningen die leiden tot het 

ontstaan van ARDS kunnen in twee groepen worden ver-

deeld: indirecte oorzaken en directe oorzaken. De meest 

frequent voorkomende oorzaken zijn weergegeven in 

tabel 24.2. In de praktijk vormen sepsis en pneumonie de 

onderliggende oorzaak bij 60-70% van de patiënten met 

ARDS. De pathofysiologie is zeer complex, maar bestaat 

initieel uit een algemene ontstekingsreactie waarbij op de 

vaatwand en op de neutrofielen granulocyten eiwitten tot 

expressie komen die ervoor zorgen dat deze granulocyten 

zich aan de vaatwand kunnen hechten en vervolgens de 

vaatwand passeren. Deze geactiveerde granulocyten ko-

men vervolgens in de alveolaire ruimte terecht, waar zij 

via de productie van proteasen, toxische O
2
-radicalen en 

andere ontstekingsmediatoren tot grote schade leiden. 

Figuur 24.2 Een patiënt met een ARDS als gevolg van een 

meningokokkensepsis. Er zijn bilaterale afwijkingen passend 

bij longoedeem zichtbaar. Er is een arteriapulmonaliskatheter 

ingebracht.

Tabel 24.2  Frequente oorzaken van ARDS.

directe (pulmonale) oorzaken indirecte (systemische) oorzaken

pneumonie
aspiratie 
longcontusie 
bijna-verdrinking

sepsis
langdurige shock
grote traumata
multipele bloedtransfusies
cardiopulmonale bypass
pancreatitis



Intensivecaregeneeskunde 963

verdere atrofie van de ademhalingsspieren worden voor-

komen. Hiertoe kan de beademingsmachine geschakeld 

worden in een stand waarbij de spontane ademhaling van 

de patiënt slechts voor een gedeelte wordt ondersteund. 

Door deze ondersteuning steeds verder te verminderen, 

neemt de kracht van de eigen spieren weer toe en kan de 

ondersteuning uiteindelijk volledig worden gestaakt.

 Kunstmatige beademing is niet vrij van bijwerkingen. 

Zo heeft positievedrukbeademing een belangrijke invloed 

op de circulatie. Door de toename van de druk in de thorax 

neemt de terugstroom van veneus bloed naar het rechter-

hart af en daalt het hartminuutvolume. Bovendien leidt 

de toegenomen druk in de long tot een grotere nabelasting 

voor het rechterventrikel. Het rechterventrikel is hiervoor 

niet gebouwd en kan dan ook gemakkelijk falen.

 Van veel groter belang is het feit dat kunstmatige beade-

ming op zichzelf ook kan leiden tot longschade. Het gebruik 

van een groot teugvolume kan in de long leiden tot een ont-

stekingsreactie, waarbij als gevolg van beschadiging van de 

alveolair-capillaire membraan deze ontstekingsmediatoren 

ook andere organen kunnen aantasten. De afgelopen jaren 

is onomstotelijk vastgesteld dat het gebruik van kleinere 

teugvolumina (ongeveer 6 ml/kg ideaalgewicht) de sterfte 

van patiënten met ARDS vermindert. Ook het gebruik van 

een hoger PEEP-niveau lijkt de morbiditeit maar wellicht 

ook de mortaliteit te kunnen verminderen. Door alle kleine 

verbeteringen in de zorg en de beperking van het teugvolu-

me is de prognose van patiënten met ARDS de laatste jaren 

duidelijk verbeterd. In verschillende grote onderzoeken is 

het risico op overlijden echter nog altijd 30-40%.

Kernpunt

• Kunstmatige beademing is vaak levensreddend, 

maar kan door een foutieve toepassing ook leiden 

tot ernstige longbeschadiging en aantasting van 

andere organen.

Casuïstiek 

• Sinusitis als hoofdoorzaak van koorts bij de be-

ademde patiënt

• Hemodynamische en ventilatoire complicaties van 

beademing met hoge intrinsieke positieve eindex-

piratoire druk

24.2  Circulatie

24.2.1   Fysiologie

De circulatie heeft als belangrijkste taak om in de longen 

opgenomen O
2
 te transporteren naar de verschillende 

orgaansystemen en de CO
2
 vanuit de weefsels af te voeren. 

De behandeling van het ARDS bestaat in de eerste plaats 

uit het bestrijden of wegnemen van de onderliggende 

oorzaak. De verdere behandeling bestaat voornamelijk 

uit toediening van O
2
, ondersteunen van de circulatie met 

voorkomen van onnodige overvulling en kunstmatige 

beademing (zie verder). Toediening van O
2
 via een masker 

moet in afwachting van verdere maatregelen altijd toege-

past worden, hoewel de effectiviteit bij een grote shunt-

fractie gering is. Het is niet noodzakelijk om naar een 

normale PaO
2
 te streven. Bij een adequate circulatie en een 

voldoende hemoglobinegehalte is een PaO
2
 van 8 kPa met 

een hemoglobinesaturatie van  90-92% meestal voldoende. 

De medicamenteuze behandelmogelijkheden van ARDS 

zijn op dit moment helaas nog zeer beperkt.

24.1.4   Kunstmatige beademing

Bij kunstmatige beademing wordt via een buis in de 

luchtwegen (endotracheale tube) een mengsel van stikstof 

en zuurstof onder positieve druk in de longen geblazen. 

De expiratie verloopt passief: door de positieve druk pe-

riodiek te onderbreken, veert de long weer naar zijn rust-

stand terug. De beademingsmachine kan de ademarbeid 

van de patiënt volledig overnemen. Dit is soms van groot 

belang, omdat bij ernstige kortademigheid tot 20% van 

het hartminuutvolume en zuurstofaanbod naar de adem-

halingsspieren gaat en daardoor niet beschikbaar is voor 

meer vitale organen. Daarnaast kan met behulp van de 

beademingsmachine een FiO
2
 van 100% aangeboden wor-

den. Zoals eerder vermeld, is de hypoxie bij ARDS relatief 

ongevoelig voor deze hoge inspiratoire zuurstofconcen-

tratie en bovendien is toediening van 100% zuurstof niet 

zonder gevaar. De kans op verdere beschadiging door 

toxische zuurstofradicalen is reëel en bovendien leidt de 

opname van alle zuurstof tot instabiliteit en collaps van 

de alveolus (resorptieatelectase). Derhalve moet een FiO
2
 

van 100% altijd zo kort mogelijk toegediend worden.

 De belangrijkste gunstige effecten van de beademings-

machine zijn gebaseerd op de mogelijkheid om de druk 

aan het einde van de expiratie niet te laten dalen tot 0 

(atmosferisch) maar positief te houden (PEEP: positive 

end-expiratory pressure). Hierdoor wordt het samenvallen 

van alveoli voorkomen en blijven de alveoli gedurende 

de gehele beademingscyclus geopend. Hierbij daalt de 

shuntfractie en verbetert de arteriële zuurstofspanning.

Kernpunt

• PEEP voorkomt het samenvallen van alveoli en 

verbetert daardoor de oxygenatie.

Indien na een eerste fase van volledig gecontroleerde 

beademing (waarbij alle ademarbeid door de machine 

geleverd wordt) herstel is opgetreden van de PaO
2
, moet 
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worden als een noodsituatie. Hoe langer de shocktoestand 

duurt, hoe slechter de uiteindelijke uitkomst. Naast het 

stellen van de juiste diagnose moet dan ook onmiddellijk 

een symptomatische behandeling worden ingezet. De 

oorzaken van shock kunnen in vier grote groepen wor-

den ingedeeld (tabel 24.3). Bij de hypovolemische shock 

bestaat een absoluut tekort aan circulerend volume. Bij 

cardiogene shock is de contractiekracht van de hartspier 

onvoldoende. Bij de obstructieve shock is een centraal deel 

van de circulatie afgesloten. Bij de distributieve shock is 

de verdeling van zuurstof binnen de weefsels inadequaat 

en vindt shunting plaats. Soms wordt in de literatuur ook 

nog de neurogene shock als aparte entiteit benoemd. Deze 

vorm treedt op bij een dwarslaesie boven het niveau van 

Th6, waardoor de sympathische innervatie van de vascula-

tuur gestoord raakt.

Kernpunt

• Shock is een situatie van inadequate weefselper-

fusie en moet altijd beschouwd worden als een 

noodsituatie.

De verschijnselen van shock zijn te verklaren uit de 

inadequate weefselperfusie. Zo zijn een verminderd 

bewustzijn, koude acra en oligurie kenmerkende symp-

tomen. Hypotensie is in vrijwel alle situaties aanwezig. 

De sympathicusactivatie die hiervan het gevolg is, leidt 

tot een tachycardie en de kenmerkende klamme huid. 

Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kunnen 

specifieke klinische verschijnselen gevonden wor-

den. Het laboratoriumonderzoek toont een metabole 

acidose met respiratoire compensatie en een verhoogd 

lactaatgehalte. Hypoperfusie van de lever uit zich door 

een acute sterke toename van ALAT en ASAT. Bij veel 

patiënten met shock is het bepalen van de onderlig-

gende oorzaak niet eenvoudig en zijn aanvullende 

onderzoeken noodzakelijk. Een tegenwoordig minder 

Het aanbod van zuurstof aan de weefsels (DO
2
: delivery of 

oxygen) is afhankelijk van drie factoren: hartminuutvolu-

me (HMV), hemoglobinegehalte en de zuurstofsaturatie 

van het hemoglobine (SaO
2
). De PaO

2
 speelt hierbij nauwe-

lijks een rol omdat de hoeveelheid vrij O
2
 die in plasma is 

opgelost bij een normale barometerdruk te verwaarlozen 

is. Het hartminuutvolume is gelijk aan de hartfrequentie 

× het slagvolume. De belangrijkste factoren die het slag-

volume beïnvloeden zijn de voorbelasting of preload, de 

nabelasting of afterload en de contractiliteit.

 De preload werd door Starling gedefinieerd als de rek 

van de hartspiervezels direct voorafgaand aan de contrac-

tie. Naarmate deze vezels meer gerekt zijn, neemt het 

slagvolume toe. In de dagelijkse praktijk kan deze ‘eind-

diastolische vezellengte’ echter niet gemeten worden en 

is het einddiastolische volume waarschijnlijk de beste 

vervanging. Met een toename van het einddiastolische 

volume neemt meestal ook het slagvolume toe.

 De afterload kan gedefinieerd worden als de spanning 

over de hartspierwand tijdens de systole. Deze komt dus 

niet geheel overeen met de vaatweerstand waartegen het 

ventrikel moet uitpompen, maar in de praktijk wordt dit 

wel als zodanig gebruikt. Een normaal hart is in staat om 

bij toename van de afterload het slagvolume gedurende 

lange tijd te handhaven, maar bij verlies van contractie-

kracht leidt een toename van de afterload onmiddellijk 

tot een daling van het slagvolume.

 De contractiliteit is een intrinsieke eigenschap van de 

myocardspiervezels en per definitie onafhankelijk van 

preload en afterload. De contractiliteit van de hartspier 

kan vergroot worden met sympathicomimetica. Deze ne-

men dan ook een belangrijke plaats in bij de behandeling 

van circulatoire problemen op de intensivecareafdeling.

 De hartfrequentie functioneert meestal als compensatie 

voor een laag slagvolume. Bij een laag slagvolume zal de 

hartfrequentie toenemen. Een sinustachycardie bij een 

patiënt met een lage bloeddruk moet dus niet behandeld 

worden. De zuurstofbehoefte van de myocardspier zelf 

wordt voor een groot deel bepaald door de hartfrequentie 

en de nabelasting.

Kernpunt

• Het zuurstofaanbod aan de weefsels wordt bepaald 

door het hartminuutvolume, het hemoglobine-

gehalte en de mate waarin dit hemoglobine met 

zuurstof is verzadigd (de zuurstofsaturatie).

24.2.2   Shock (zie ook paragraaf 24.3)

Shock kan gedefinieerd worden als inadequate weef-

selperfusie met als gevolg anaeroob metabolisme. Dit 

anaerobe metabolisme leidt tot de productie van lactaat 

en een metabole acidose. Shock moet altijd beschouwd 

Tabel 24.3  Oorzaken van shock.

type voorbeelden

hypovolemische 
shock

verbloeding (trauma, tractus digestivus)
dehydratie (diarree, onvoldoende vochtinname)
verlies naar derde ruimte (brandwonden, ileus)

cardiogene 
shock

myocardinfarct
myocarditis en cardiomyopathie
ritmestoornissen
klepafwijkingen (aortastenose, acute mitralis-
insufficiëntie)

obstructieve 
shock

longembolie
tamponnade

distributieve 
shock

sepsis
anafylaxie
koolmonoxidevergiftiging
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De meest gevreesde complicaties van centraal geplaatste 

veneuze katheters zijn de pneumothorax en de hemato-

thorax die ontstaan tijdens het inbrengen van de lijn, en 

het optreden van lijnsepsis. Centrale veneuze katheteri-

satie vindt tegenwoordig uitsluitend plaats onder echo-

grafische begeleiding. Het aantal complicaties is hierdoor 

duidelijk gedaald. Door strikte hygiënische maatregelen 

tijdens het inbrengen van de katheter en de verzorging 

hiervan is de incidentie van lijnsepsis ook sterk gedaald. 

De behandeling van een patiënt in shock moet zo snel 

mogelijk plaatsvinden. Uiteraard moet de onderliggende 

oorzaak aangepakt worden: stelping van de bloeding bij 

verbloedingsshock, toediening van antibiotica of drainage 

van abcessen bij septische shock, revascularisatie van het 

myocard bij cardiogene shock, verwijderen van de trom-

bus bij longembolie enzovoort. Tegelijkertijd is echter een 

symptomatische behandeling noodzakelijk om progres-

sief orgaanfalen te voorkomen. Voor verschillende vormen 

van shock is inmiddels aangetoond dat snelle behandeling 

leidt tot een lagere ziekenhuissterfte. De behandeling is 

gericht op herstel van weefselperfusie en zuurstofaanbod. 

Het hartminuutvolume wordt in eerste instantie verhoogd 

door toediening van infuusvloeistof (verhogen van de 

preload). Ook bij een patiënt met een cardiogene shock 

bij wie de kans op longoedeem groot is, kan voorzichtig 

geprobeerd worden of de patiënt gunstig op vloeistoftoe-

diening reageert. Het is hierbij verstandig om na iedere 

vloeistofbolus van 250-500 cc het effect hiervan met licha-

melijk onderzoek te evalueren: bewustzijn, temperatuur 

van de acra, diurese, polsfrequentie, bloeddruk, tekenen 

van overvulling. Indien het hartminuutvolume gemeten 

kan worden, kan het effect van de therapie nog beter ge-

controleerd worden. Zolang de klinische situatie verbetert, 

het hartminuutvolume stijgt en er geen tekenen zijn van 

overvulling, wordt de volumetherapie voortgezet. Of een 

patiënt gunstig zal reageren op een vloeistofbolus kan 

vaak voorspeld worden door de reactie te beoordelen op 

het heffen van beide benen. Hierbij treedt een endogene 

vloeistofbolus op van ongeveer 200-300 cc. Een positieve 

reactie voorspelt in hoge mate een gunstig effect van een 

exogeen toegediende vloeistofbolus.

vaak gebruikte methode is de arteriapulmonalis- of 

swan-ganz-katheter. Hiermee is het vaak mogelijk 

om een onderscheid te maken tussen de verschillende 

vormen van shock (tabel 24.4). Tegenwoordig wordt 

vooral veel gebruikgemaakt van de echocardiografie. 

Naast een indruk van de vullingsstatus kan hiermee 

ook een goed beeld van de contractiliteit worden ver-

kregen. Daarnaast kunnen belangrijke kleppathologie, 

een grote hoeveelheid pericardvocht of belasting van 

de rechterkamer bij longembolie betrouwbaar worden 

vastgesteld.

Bij de bewaking van de bloeddruk bij een patiënt in 

shock wordt vaak gebruikgemaakt van een katheter in de 

arteria radialis of arteria femoralis. Hiermee wordt een 

meer betrouwbare bloeddruk gemeten dan met de bloed-

drukband. Een katheter in de arterie heeft bovendien 

als voordeel dat hieruit eenvoudig bloed afgenomen kan 

worden voor laboratoriumdiagnostiek. De kans op een 

infectie vanuit de arterielijn is wel aanwezig maar relatief 

klein. Naast de arterielijn wordt vaak een centraal veneuze 

lijn ingebracht via de vena subclavia of vena jugularis. 

De tip van de katheter ligt in de vena cava superior vlak 

boven de omslagplooi van het pericard. Naast toediening 

van medicijnen wordt met behulp van deze katheter vaak 

de centrale veneuze druk gemeten (normaalwaarde 0-5 

mmHg). De centrale veneuze druk wordt vaak gebruikt als 

maat voor de preload. Dit is echter onjuist. De correlatie 

tussen de centrale veneuze druk en het einddiastolisch 

volume (zeker van het linkerventrikel) is namelijk zeer 

slecht. De eerder genoemde arteriapulmonaliskatheter 

wordt eveneens via de vena subclavia of vena jugularis in-

gebracht. Hiermee kan met behulp van thermodilutie het 

hartminuutvolume gemeten worden. Zoals eerder bespro-

ken, is het hartminuutvolume een van de drie essentiële 

componenten van het zuurstofaanbod aan de weefsels. 

Door bepaling van het hartminuutvolume voor en na een 

therapeutische handeling kan het effect hiervan goed 

gecontroleerd worden. Inmiddels zijn er verschillende 

andere betrouwbare technieken beschikbaar waarmee het 

hartminuutvolume bij patiënten op de intensivecareafde-

ling minder invasief en goedkoper gemeten kan worden. 

Dit zijn de transoesofageale dopplertechniek, waarbij de 

bloedstroom in de aorta descendens wordt gemeten, de 

transthoracale of transoesofageale echocardiografie en de 

verschillende vormen van pulse-contour analyse. Het ge-

bruik van de arteriapulmonaliskatheter is hierdoor sterk 

afgenomen.

Kernpunt

• Meting van het hartminuutvolume is belangrijk om 

het effect van de therapeutische maatregelen te 

kunnen controleren.

Tabel 24.4  Hemodynamische parameters bij 
verschillende vormen van shock.

type shock RR HMV PCWP SVR

hypovolemie ↓ ↓ ↓ ↑

cardiogeen ↓ ↓↓ =/↑ ↑↑

obstructief

↓
↓↓ =/↑ ↑

sepsis
↓ ↑

↓ ↓↓

RR: bloeddruk; HMV: hartminuutvolume; PCWP: wiggendruk; SVR: 
systemische vaatweerstand.
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van cardiale ischemie of een gestoorde weefselperfusie is 

aangetoond dat een lager hemoglobinegehalte (4,5-5,5 

mmol/l) geen nadelen heeft ten opzichte van een hoger 

hemoglobinegehalte. Bij actieve cardiale ischemie of een 

gestoorde weefselperfusie lijkt het echter redelijk om het 

hemoglobinegehalte boven de 6 mmol/l te houden.

Kernpunt

• Tussen de verschillende soorten infuusvloeistoffen 

die bij shock gebruikt kunnen worden, zijn geen 

grote verschillen wat betreft uitkomst aangetoond.

Casuïstiek 

• Een jongeman in shock

• Periodiek lekkende haarvaten

• Systemisch capillairleksyndroom

• Traumatisch ruggenmergletsel en cardiovasculaire 

complicaties door neurogene shock: een mogelijke 

bedreiging voor het functionele herstel

24.2.3   Septische shock

Sepsis wordt gedefinieerd als de algehele ontstekingsreac-

tie als gevolg van een aangetoonde infectie. De klinische 

tekenen van een algehele ontstekingsreactie zijn weerge-

geven in tabel 24.6. Septische shock, gedefinieerd als sepsis 

met hypotensie die niet reageert op adequate volumetoe-

diening, is een zeer ernstige aandoening met een kans 

op overlijden van 30-50%. Sepsis ontstaat wanneer een 

molecuulstructuur van het micro-organisme (PAMP: pa-

thogen-associated molecular pattern) herkend wordt door een 

patroonherkenningsreceptor van de gastheer. Een bekend 

voorbeeld is een infectie met gramnegatieve micro-orga-

nismen waarbij onderdelen van de celwand (endotoxine) 

herkend worden door de toll-like receptor 4 van verschil-

lende typen afweercellen. Hierdoor worden verschillende 

Kernpunt

• Bij iedere patiënt met shock moet men ervoor 

zorgen dat de volumestatus optimaal is.

De jarenlange controverse welke vloeistof nu het beste 

toegediend kan worden, lijkt vrijwel opgelost. De ver-

schillen zijn minimaal en waarschijnlijk klinisch irrele-

vant. Kristallijne vloeistoffen (bijvoorbeeld NaCl 0,9%) 

zijn goedkoop en vrij van allergische reacties. Colloïdale 

vloeistoffen (bijvoorbeeld zetmeelproducten) hebben als 

voordeel dat ze langer in de circulatie blijven en extra 

vocht van het interstitium in de vaatbaan kunnen trek-

ken. Een nadeel is de kostprijs, het optreden van allergi-

sche reacties en de negatieve effecten op stolling en nier-

functie. Uiteraard dient het type infuusvloeistof aange-

past te worden aan de klinische omstandigheden. Bij een 

verbloedingsshock worden rode bloedcellen toegediend 

en bij een ernstig gestoorde stolling is toediening van 

vers plasma een goede keuze. Indien de klinische situatie 

onvoldoende verbetert met toediening van vocht alleen, 

kan overwogen worden om de afterload te verminderen. 

Vooral bij patiënten met een cardiogene shock kan dit een 

gunstig effect hebben. Een belangrijk nadeel is echter dat 

de bloeddruk nog verder kan dalen en voorzichtigheid is 

dan ook op zijn plaats. Nitroglycerine en natriumnitro-

prusside, vaatverwijders met een zeer korte werkings-

duur, worden het meest gebruikt. In veel gevallen waarin 

de toediening van infuusvloeistof onvoldoende effect 

heeft gehad, zal de behandeling bestaan uit het verhogen 

van de contractiliteit van het myocard. Hiervoor zijn ver-

schillende medicamenten beschikbaar die afhankelijk van 

het patroon van receptoractivatie een verschillend effect 

hebben (tabel 24.5). Dobutamine wordt vaak gebruikt 

om de contractiekracht van het myocard te verbeteren. 

Noradrenaline of dopamine in hogere dosering worden 

vanwege hun effect op alfareceptoren veel gebruikt om 

de bloeddruk te verhogen. Het gebruik van alternatieve 

bloeddrukverhogende middelen heeft ofwel geen duide-

lijk voordeel opgeleverd (vasopressine) of ging zelfs ge-

paard met hogere sterfte (antagonist van stikstofoxide).

 In alle gevallen van shock moet gezorgd worden voor 

een adequate oxygenatie en een voldoende hemoglobine-

gehalte. De zuurstofsaturatie van het hemoglobine kan 

eenvoudig verhoogd worden door toediening van extra 

zuurstof of toepassing van kunstmatige beademing. Hoe 

hoog het hemoglobinegehalte moet zijn bij patiënten in 

shock is onderwerp van intensief wetenschappelijk onder-

zoek. Enerzijds leidt een hoger hemoglobinegehalte tot 

een hoger zuurstofdragend vermogen, maar anderzijds 

tot een daling van het hartminuutvolume als gevolg van 

de hogere viscositeit. Bovendien heeft het hemoglobi-

negehalte belangrijke effecten op de bloedstroom in de 

microcirculatie. In een stabiele situatie zonder tekenen 

Tabel 24.5  Effecten van verschillende vasoactieve 
medicamenten.

medicament RR HMV PCWP SVR HF

adrenaline ↑ ↑ ↑ =/↑ ↑

noradrenaline ↑↑ ↓↑ ↑ ↑↑ =/↑

dobutamine =/↑ ↑↑ =/↓ =/↓ =/↑

dopamine =/↑ ↑ =/↑ =/↑ =/↑

enoximon =/↓ ↑↑ ↓ ↓ =/↓

RR: bloeddruk; HMV: hartminuutvolume; PCWP: wiggendruk; SVR: 
systemische vaatweerstand; HF: hartfrequentie.
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een ander concept naar voren gekomen. De initieel over-

matige ontstekingsreactie wordt al snel gevolgd door een 

langdurige fase van immuunsuppressie. Endotoxineto-

lerantie, afgenomen HLA-DR-expressie en de activiteit 

van de nervus vagus spelen hierbij mogelijk een rol. Deze 

fase van immuunsuppressie lijkt in een veel belangrijkere 

mate de uitkomst van de patiënt te bepalen. Het lijkt 

nuttig om te onderzoeken of de afweer in deze fase juist 

gestimuleerd moet worden.

Kernpunt

• De belangrijkste maatregelen bij sepsis zijn het 

vroegtijdig toedienen van antibiotica, verwijderen 

van de infectiebron en het toedienen van vloeistof.

Casuïstiek 

• Koorts, purpura en krachtsverlies bij een 29-jarige 

vrouw

• Verwoestende bacteriëmie met Staphylococcus 

aureus van buiten het ziekenhuis

• Fulminante pneumokokkensepsis bij twee 

postsplenectomiepatiënten

• Fulminant verlopende pneumokokkensepsis bij een 

2-jarig kind met sikkelcelanemie

• Een kind met koorts en artritis door gedissemi-

neerde gonorroe

24.3  Centraal zenuwstelsel

24.3.1   Fysiologie

De belangrijkste reden om een patiënt met een aandoe-

ning van het centrale zenuwstelsel op de intensivecare-

afdeling op te nemen, is het voorkomen van secundaire 

hersenschade. Aan het primaire letsel kan vaak niets meer 

veranderd worden (intracerebrale bloeding, contusie-

haard bij neurotrauma), maar de hersenen zijn in deze 

situatie extreem gevoelig voor secundaire insulten. De be-

langrijkste secundaire insulten zijn hypotensie, hypoxie, 

hypercapnie en hypocapnie, en hyperthermie. Daarnaast 

kan een toename van de intracraniële druk aanleiding 

transcriptiefactoren geactiveerd die de cel aanzetten tot 

de productie van een groot aantal ontstekingsmediatoren 

(cytokinecomplement). Aansluitend treedt activatie op van 

endotheel en stollingscascade. Vooral de overmatige acti-

vatie van de stolling, die kan leiden tot een diffuse intrava-

sale afzetting van microtrombi, speelt een belangrijke rol 

bij het optreden van orgaanfalen. Overmatige productie 

van stikstofoxide (NO) is in belangrijke mate verantwoor-

delijk voor het optreden van de pathologische vasodilata-

tie en hypotensie. Ook relatieve vasopressinedeficiëntie en 

vasculaire K+-kanaalactivatie spelen hierbij een rol.

Kernpunt

• De klinische tekenen van sepsis worden veroor-

zaakt door de aspecifieke afweerreactie van de 

gastheer tegen het invasieve micro-organisme.

Klinisch kenmerkt een patiënt met een septische shock 

zich door een uitgesproken verwardheid, een droge war-

me huid en een hyperdynamische circulatie (pulserende 

vingertoppen, ejectiegeruis over het hart). Hemodynami-

sche metingen laten een toegenomen hartminuutvolume 

met een lage perifere vaatweerstand zien. Ondanks het 

hoge hartminuutvolume is de hartfunctie zelf vaak afge-

nomen. Bij ongeveer 50% van de patiënten wordt echocar-

diografisch een belangrijke systolische en/of diastolische 

disfunctie gevonden.

 De behandeling bestaat uit snelle toediening van 

antibiotica, verwijderen van de onderliggende bron en 

gerichte hemodynamische stabilisatie (voldoende vulling, 

gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) > 65 mmHg en 

centrale veneuze saturatie > 70%, wijzend op een goede 

balans tussen zuurstofaanbod en -verbruik). Evenals bij 

ARDS speelt aanvullende medicamenteuze therapie op 

dit moment slechts een bescheiden rol. De belangrijke 

rol van de stollingsactivatie wordt ondersteund door de 

gunstige effecten van toediening van geactiveerde prote-

ine C (aPC) bij patiënten met een ernstige septische shock. 

Geactiveerde proteïne C heeft veel verschillende effecten, 

maar herstelt op de eerste plaats de balans tussen overma-

tige coagulatie en fibrinolysis. Bij de ernstigste vormen 

van septische shock leidde dit tot een absolute daling van 

de sterfte met 20%. Toch zijn er nog altijd veel twijfels 

over de effectiviteit van aPC en bestaat er een toegenomen 

risico op ernstige bloedingen. De gunstige resultaten 

dienen dan ook zeker bevestigd te worden. 

 Corticosteroïden hebben mogelijk een gunstig effect bij 

patiënten met de ernstigste vormen van catecholamine-

resistente septische shock. Gezien de grote complexiteit 

van het ziektebeeld sepsis is niet te verwachten dat behan-

delingen gericht op het blokkeren van slechts één com-

ponent van de cascade zullen leiden tot een belangrijke 

verbetering van de prognose. De laatste jaren is bovendien 

Tabel 24.6  Tekenen van systemische ontsteking bij 
sepsis.

temperatuur > 38 °C of < 36 °C

hartfrequentie > 90 per minuut

ademfrequentie > 20 per minuut of een PaCO2 < 32 mmHg

aantal witte 
bloedcellen

> 12 × 109/l of < 4 × 109/l of > 10% staafkernigen
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Kernpunt

• Hypotensie, hypoxie en toename van de intracrani-

ele druk zijn de belangrijkste oorzaken van secun-

daire hersenschade.

Casuïstiek 

• Een jongen met hoofdpijn en braken 2 dagen na 

een trauma capitis

24.3.2   Pathofysiologie van het centrale 

zenuwstelsel

De hersenen bevinden zich binnen de schedel, die niet 

kan uitzetten. Indien de ruimte in het hersenweefsel 

toeneemt, bijvoorbeeld door oedeemvorming of door een 

bloeding en de compensatiemechanismen (verminderen 

van bloedvolume en liquorvolume) niet voldoende meer 

zijn, zal de intracraniële druk snel toenemen (figuur 24.4). 

De cerebrale perfusiedruk gedefinieerd als MAP – ICP (de 

intracraniële druk) neemt hierdoor af, waardoor bij een 

gestoorde autoregulatie relatief gemakkelijk ischemie 

kan ontstaan. Behandeling van intracraniële drukver-

hoging is dan ook van groot belang. Deze behandeling 

is gebaseerd op het verlagen van het hersenmetabolisme 

(sedatie of toepassen van hypothermie), osmotische thera-

pie (mannitol of hypertoon NaCl) of het creëren van meer 

ruimte binnen de schedel (liquordrainage of gedeeltelijk 

geven tot een verdere afname van de hersendoorbloeding 

en dientengevolge tot een grotere schade.

 De cerebrale doorbloeding bedraagt normaal ongeveer 

50 ml/100 gram hersenweefsel/minuut (600-700 ml/

minuut) en wordt beïnvloed door een aantal factoren: 

het metabolisme, de autoregulatie, de PaCO
2
 en de PaO

2
. 

Onder normale omstandigheden heeft het metabolisme 

de grootste invloed op de cerebrale doorbloeding. Indien 

de activiteit van de hersenen toeneemt (bijvoorbeeld bij 

het oplossen van een moeilijke probleem), zal de bloed-

doorstroming van de hersenen toenemen. Tijdens slaap 

neemt de doorbloeding van de hersenen af. De cerebrale 

autoregulatie zorgt ervoor dat de cerebrale doorbloeding 

over een groot traject onafhankelijk is van de bloeddruk 

(figuur 24.3). Slechts bij een extreem lage bloeddruk (MAP 

< 50 mmHg) zal de doorbloeding afnemen. De PaCO
2
 heeft 

via de zuurgraad van de liquor een belangrijke invloed op 

de cerebrale bloeddoorstroming. Tijdens hyperventileren 

(hypocapnie) treedt vasoconstrictie op van de cerebrale 

bloedvaten, met als gevolg een afname van de doorbloe-

ding. Tijdens hypoventilatie treedt het tegenovergestelde 

effect op. Het effect van de PaO
2
 is veel minder uitge-

sproken. Pas bij een daling tot onder de 8 kPa wordt een 

duidelijke toename van de cerebrale doorbloeding gezien. 

Stikstofoxide speelt hierbij een belangrijke rol.

 Hyperthermie heeft een zeer ongunstig effect op de uit-

komst bij vrijwel alle genoemde cerebrale aandoeningen. 

Dit is niet alleen het gevolg van een toegenomen zuurstof-

behoefte van de hersenen, maar ook van een meer uitge-

sproken ontstekingsreactie die na veel primaire letsels 

optreedt. Het bestrijden van koorts is dan ook van groot 

belang. De laatste jaren is er ook weer meer belangstelling 

voor de toepassing van geïnduceerde matige hypothermie 

(32-34 °C). Vooral bij patiënten met een adem- en circula-

tiestilstand heeft dit geleid tot een duidelijke verbetering 

van de uitkomst.
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Figuur 24.3 Als gevolg van de autoregulatie is de cerebrale 

bloeddoorstroming over een groot gedeelte onafhankelijk van 

de cerebrale perfusiedruk (gemiddelde bloeddruk – intracraniële 

druk).

Figuur 24.4 Groot intracerebraal hematoom in de 

linkerhemis feer. Het ventrikelsysteem aan de linkerzijde wordt 

samengeduwd als uiting van een verhoogde intracraniële druk.
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Kernpunt

• Bij een ischemisch cerebrovasculair accident moet 

na uitsluiten van contra-indicaties zo snel mogelijk 

behandeling plaatsvinden met recombinant weef-

selplasminogeenactivator.

Casuïstiek 

• Intraveneuze trombolyse: de ideale oplossing voor 

het herseninfarct?

• Herseninfarct door polycytemie als eerste uiting 

van een niercelcarcinoom

• Een 23-jarige vrouw met malaise, anorexie en ge-

dragsveranderingen

24.3.4   Intracerebrale bloeding

Een patiënt met een intracerebrale bloeding heeft vaak 

snel progressieve symptomen, met excessief braken en 

vroegtijdig verlies van bewustzijn. Meestal wordt een 

sterk verhoogde bloeddruk aangetroffen. Als gevolg van 

een lokale osmotische gradiënt zwelt het hematoom in de 

eerste uren flink op. Door het vrijkomen van chemotac-

tische factoren worden ontstekingscellen aangetrokken 

die aanleiding geven tot een verdere beschadiging. De 

behandeling is volledig symptomatisch en bestaat uit 

het handhaven van een adequate circulatie en ventilatie, 

handhaven van normothermie en correctie van stollings-

afwijkingen. De sterk verhoogde bloeddruk moet niet 

onmiddellijk worden verlaagd, omdat dit vaak een com-

pensatiemechanisme is voor de toegenomen intracraniële 

druk. Aanbevolen wordt om de bloeddruk alleen bij een 

MAP > 130 mmHg voorzichtig te laten dalen. Bij een cere-

bellaire bloeding moet onmiddellijke evacuatie door de 

neurochirurg overwogen worden.

Kernpunt

• Bij een bloedig CVA moet de bloeddruk niet onmid-

dellijk naar normale waarden verlaagd worden.

Casuïstiek 

• Subarachnoïdale bloeding met de klinische presen-

tatie van een circulatiestilstand bij acuut myocard-

infarct

verwijderen van het schedeldak). Hypocapnie leidt tot 

vasoconstrictie van de cerebrale bloedvaten en daarmee 

tot een afname van het bloedvolume. In een acute situatie 

van ernstige intracraniële drukverhoging kan hyperven-

tilatie toegepast worden als overbrugging naar meer spe-

cifieke maatregelen. Vasoconstrictie kan echter leiden tot 

een overmatige afname van de doorbloeding, waardoor de 

hersenen opnieuw ischemisch kunnen worden.

Voor de bewaking van de patiënt met een letsel van het 

centrale zenuwstelsel is het neurologisch onderzoek van 

het grootste belang. Bij comateuze patiënten kan het be-

loop vaak goed gevolgd worden met behulp van de Glasgow 

Coma Score. Ook links-rechtsverschillen kan men hiermee 

op het spoor komen. Onderzoek van de hersenstam (pupil-

reflexen, corneareflex, geconjugeerde oorbewegingen) is 

ook eenvoudig mogelijk en moet evenals de Glasgow Coma 

Score vaak herhaald worden. Indien een duidelijke verslech-

tering van de Glasgow Coma Score of hersenstamreflexen 

wordt waargenomen, is aanvullend onderzoek door middel 

van een CT-scan of MRI meestal geïndiceerd.

Casuïstiek 

• Een vrouw in coma na een aanrijding

• Een vrouw met tijdelijke hemiplegie

24.3.3   Ischemisch cerebrovasculair accident

In Nederland maken ongeveer 25.000 personen per jaar een 

ischemisch cerebrovasculair accident door. Het ischemisch 

cerebrovasculair accident heeft een aantal onderliggende 

oorzaken: het lacunaire infarct bij langdurige hypotensie, 

een embolus vanuit het hart of grote cerebrale vaten, de 

trombosering van cerebrale bloedvaten en dissectie van 

cervicale bloedvaten. Tot voor kort was de behandeling 

slechts ondersteunend en bestond uit zorg dragen voor 

een adequate bloeddruk en oxygenatie, goede voeding, 

decubituspreventie en voorkomen van een recidief. Aan het 

centrale, meest beschadigde deel kan waarschijnlijk niets 

meer gedaan worden. In de randgebieden (de penumbra) is 

herstel echter nog mogelijk indien behandeling snel wordt 

toegepast. Analoog aan het myocardinfarct is de laatste jaren 

onderzocht of fibrinolyse een gunstig effect kan hebben op 

de uitkomst na een ischemisch cerebrovasculair accident. 

Hierbij is voorlopig aangetoond dat fibrinolyse toegepast 

binnen 4,5 uur na het ontstaan van de klachten de functio-

nele uitkomst op lange termijn kan verbeteren. Helaas gaat 

de winst op lange termijn wel gepaard met een toename 

van het aantal initiële bloedingen. De contra-indicaties voor 

deze behandeling moeten dan ook zeer scherp in de gaten 

gehouden worden, omdat de marge tussen een gunstig en 

ongunstig effect klein is. Bij een groot cerebellair infarct of 

een groot infarct in het stroomgebied van de arteria cerebri 

media wordt tegenwoordig vaak een deel van het schedeldak 

verwijderd om een sterke toename van de intracraniële druk 

en daarmee inklemming te voorkomen.
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24.4.2   Diagnostiek

Een betrouwbare anamnese bij patiënten met een in-

toxicatie is meestal niet te verkrijgen. Dit moet echter 

niet leiden tot een willekeurige toxicologische scree-

ning door het laboratorium. Alle moeite moet gedaan 

worden om de aard van een eventuele intoxicatie te 

achterhalen en contact met de familie, vrienden en 

huisarts is hierbij vaak onontbeerlijk. Het lichamelijk 

onderzoek kan de aard van de intoxicatie duidelijk 

maken omdat de ingenomen geneesmiddelen soms een 

typisch symptomencomplex veroorzaken (tabel 24.7). 

Indien verschillende medicamenten tegelijk zijn in-

genomen, kunnen echter veel van deze verschijnselen 

gemaskeerd worden.

 Aanvullend onderzoek bestaat uit het maken van een 

ecg en een thoraxfoto (op indicatie). Bij het laboratorium-

onderzoek zijn met name de elektrolyten en een arteriële 

bloedgasanalyse van belang. Een metabole acidose met 

verhoogde anion gap en osmol gap wijst bijvoorbeeld op 

een intoxicatie met methanol of ethyleenglycol!

 Toxicologisch onderzoek kan geneesmiddelen en 

toxische stoffen in de lichaamsvloeistoffen aantonen. 

Een niet-gerichte screening is echter duur, de resulta-

ten laten soms lang op zich wachten en vaak ontbreekt 

de correlatie tussen de ernst van de intoxicatie en de 

gevonden spiegel. Over het algemeen wordt aangera-

den screening van bloed, urine en maaginhoud alleen 

te verrichten als er sprake is van een klinisch ernstige 

intoxicatie, de eventuele gerichte kwantitatieve bepa-

ling van een bekende stof onvoldoende verklaring lijkt 

voor het klinische beeld en er direct met de toxicoloog 

kan worden overlegd over de mogelijke aard van de 

intoxicatie. Bepaling van de spiegel van een genees-

middel waarvan bekend is dat het is ingenomen, is 

soms wel zinvol. Het betreft onder meer paracetamol, 

anti-epileptica, aspirine, digoxine, ethanol, methanol, 

lithium, ethyleenglycol en theofylline. De uitslag moet 

dan ook snel bekend zijn.

Kernpunt

• Bij patiënten met een mogelijke intoxicatie levert 

routinematig uitgevoerde toxicologische screening 

vaak weinig aanknopingspunten op voor de behan-

deling.

24.4.3   Darmdecontaminatie en verwijdering 

van toxische stoffen uit het lichaam

Niet aangetoond is dat maagspoeling met achterlaten 

van actieve kool voordelen biedt ten opzichte van toe-

diening van actieve kool alleen. Omdat maagspoeling 

gepaard kan gaan met ernstige complicaties, zoals 

24.4  Toxicologie

24.4.1   De eerste opvang

De eerste opvang van een patiënt met een mogelijke in-

toxicatie bestaat achtereenvolgens uit stabilisatie, herken-

nen en vaststellen van de aard van de intoxicatie, darmde-

contaminatie en verwijdering van de toxische stof uit het 

lichaam en zo mogelijk toedienen van specifieke antidota. 

Veilig stellen van een open luchtweg, garanderen van een 

adequate ventilatie en zorg dragen voor een goede circula-

tie hebben bij de opvang van patiënten met een mogelijke 

intoxicatie de hoogste prioriteit. De hulpverlener moet 

zichzelf in deze fase beschermen bij de verdenking op een 

intoxicatie met organofosfaten, insecticiden en cyanide.

 Bij alle bewusteloze patiënten en patiënten met convul-

sies moet een hypoglykemie overwogen worden. Voor de 

routinematige toepassing van naloxon (morfineantago-

nist) of flumazenil (benzodiazepineantagonist) bij coma-

teuze patiënten is geen plaats. Een ernstige intoxicatie 

met morfinepreparaten kan herkend worden aan de trage 

ademhaling en de speldenknoppupillen. Toediening van 

flumazenil leidt soms tot het optreden van convulsies. Dit 

gevaar is extra groot indien de patiënt naast een benzodi-

azepinepreparaat tevens een tricyclisch antidepressivum 

heeft geslikt. Thiamine moet aan alle alcoholisten met 

bewustzijnsveranderingen worden toegediend ter voor-

koming van wernicke-encefalopathie.

Kernpunt

• Bij de opvang van een patiënt met een mogelijke 

intoxicatie wordt eerst gezorgd voor een open 

luchtweg, voldoende oxygenatie en respiratie en 

een adequate bloedsomloop. Daarnaast moet con-

taminatie van de hulpverlener voorkomen worden.

Tabel 24.7  Typische syndromen bij intoxicaties.

syndroom verschijnselen

anticholinerg syndroom
(antihistaminica, 
antipsychotica, antidepressiva, 
antiparkinsonmedicatie)

delirant, tachycardie, droge rode 
huid, mydriasis, urineretentie, 
afgenomen darmmotiliteit, 
convulsies en ritmestoornissen

sympathicomimetisch syndroom
(cocaïne, amfetamine, xtc-
achtige stoffen, theofylline)

verward, tachycardie, 
hypertensie, hoge koorts, 
mydriasis, hyperreflexie, 
convulsies, ritmestoornissen

cholinerg syndroom
(insecticiden zoals carbaminaten 
en organofosfaten, 
paddenstoelen, fysostigmine)

verward, coma, zwakte, 
speekselvloed, tranen, 
incontinentie voor urine 
en feces, darmkrampen, 
braken, fasciculaties, miosis, 
longoedeem, convulsies, brady- 
en tachycardie
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24.4.4   Toediening van antidota

Specifieke antidota die bij een intoxicatie toegepast kun-

nen worden, zijn weergegeven in tabel 24.8. Het gebruik 

hiervan is niet altijd zonder bijwerkingen, vooral bij 

intoxicaties met verschillende geneesmiddelen. Een zorg-

vuldige afweging is van cruciaal belang.

Casuïstiek 

• Fysostigmine als acute behandeling van een pa-

tiënt met het centraal anticholinerg syndroom na 

gebruik van cocaïne versneden met atropine

• Paracetamol bij chronisch alcoholgebruik: weinig is 

voor de lever snel teveel

24.4.5   Specifieke intoxicaties

Paracetamol
De toxische paracetamoldosis is 140 mg/kg (voor een 

70 kg wegende patiënt is dat ongeveer 10 gram). De 

belangrijkste toxiciteit is acuut leverfalen. Behande-

ling met N-acetylcysteïne kan leverschade voorkomen 

en dient dan ook laagdrempelig te worden toegepast. 

Dit geldt zeker voor patiënten met chronisch alcohol-

misbruik of bij patiënten die anti-epileptica of tubercu-

lostatica gebruiken. Zij kunnen bij een veel lagere dosis 

al ernstige leverbeschadiging krijgen. Meestal wordt 

het nomogram van Rumack-Matthew gebruikt voor de 

indicatiestelling.

Kernpunt

• Bij patiënten met chronisch alcoholgebruik of bij 

patiënten die anti-epileptica of tuberculostatica 

gebruiken, kan een lage dosis paracetamol al tot 

ernstige leverschade leiden.

Tricyclische antidepressiva
Intoxicaties met tricyclische antidepressiva komen re-

gelmatig voor en kunnen zeer ernstig verlopen. De letale 

dosis is ongeveer 2 gram. Het verdelingsvolume en de 

eiwitbinding zijn over het algemeen groot. De belang-

rijkste verschijnselen zijn coma, convulsies, ritmestoor-

nissen en shock en zijn een indicatie om de patiënt op de 

intensivecareafdeling op te nemen. Bij niet-comateuze 

patiënten kunnen sommige ecg-afwijkingen wijzen op 

een potentieel ernstig beloop. Een R-top in afleiding aVR 

van meer dan 3 mm of een R/S-ratio van meer dan 0,7, een 

QRS-breedte van meer dan 100 ms en een verlengde QTc-

tijd zijn hiervan een voorbeeld. De voorspellende waarde 

van deze parameters is echter gering. Bij cardiotoxiciteit 

wordt natriumbicarbonaat (streef-pH arterieel 7,50-7,55) 

aspiratie maar ook slokdarmperforatie, wordt dit al-

leen nog geadviseerd bij patiënten die zeer snel (binnen 

één uur) na een levensbedreigende intoxicatie in het 

ziekenhuis behandeld kunnen worden. Toediening van 

actieve kool is de meest effectieve behandeling bij orale 

intoxicaties en in de meeste gevallen is een eenmalige 

toediening van 1 g/kg voldoende. Bijna altijd wordt 

magnesiumsulfaat als laxans aan de actieve kool toe-

gevoegd. Het nut hiervan is evenmin bewezen. Totale 

darmlavage is geïndiceerd bij stoffen die niet door actie-

ve kool worden gebonden, zoals ijzer en lithium. Deze 

methode is helaas nogal omslachtig en alleen geschikt 

voor patiënten met een helder bewustzijn die langdurig 

kunnen zitten op een speciaal toilet. Er zijn verschil-

lende technieken beschikbaar om eenmaal opgenomen 

toxische stoffen versneld uit het lichaam te verwijde-

ren. In het algemeen zijn dit stoffen met een relatief 

klein verdelingsvolume en een lage eiwitbinding. Alka-

liniseren van de urine, hemodialyse en koolstofperfusie 

hebben alle hun specifieke indicatiegebied.

Kernpunt

• Toediening van geactiveerde kool is een van de 

belangrijkste maatregelen bij orale intoxicaties.

Casuïstiek 

• Versnelde eliminatie door hemoperfusie bij een 

patiënte met fenobarbitalintoxicatie

Tabel 24.8  Specifieke antidota.

intoxicatie antidotum dosering

benzodiaze-
pine

flumazenil 0,2-0,5 mg/i.v. (afhankelijk 
van ingenomen hoeveel-
heid en effect)

morfine naloxon 0,4-2 mg/i.v. (afhankelijk 
van ingenomen hoeveel-
heid en effect)

calcium-
antagonist

calcium calciumchloride 1 g/i.v.

digoxine digoxinespecifieke 
antilichamen

10-20 ampullen (38 mg 
digoxine antilichamen per 
ampul) of o.g.v. digoxine-
spiegel

methanol fomepizol
ethanol (gewenste 
spiegel 100 mg/dl)

oplaaddosering fomepizol 
15 mg/kg met onderhoud 
20 mg/kg/24 uur

ethyleenglycol fomepizol
ethanol (gewenste 
spiegel 100 mg/dl)

oplaaddosering fomepizol 
15 mg/kg met onderhoud 
20 mg/kg/24 uur

ijzerpreparaten deferoxamine 10-15 mg/kg/uur
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hersteld en alert. Bij ongeveer 30-35% van de patiënten 

ontstaat een bradycardie, maar hypotensie is gelukkig 

zeldzaam en mild. GHB is aantoonbaar in bloed en urine 

indien een betrouwbare anamnese van inname ontbreekt. 

De behandeling is volledig ondersteunend.

Xtc
Na inname wordt xtc (3,4-methyleendioxymethamfeta-

mine; MDMA) snel en compleet in het lichaam opgeno-

men. Het verdelingsvolume is 3-5 l/kg en de eiwitbinding 

bedraagt ongeveer 15%. Vaak bevatten ecstasytabletten 

ook andere substanties, zodat mengbeelden vaak voor-

komen. De acute intoxicatie lijkt erg op die van cocaïne: 

angst, hallucinaties, convulsies, ritmestoornissen, hyper-

tensie, angina pectoris, hyperthermie en soms rabdomyo-

lyse. De behandeling is symptomatisch – er is geen speci-

fiek antidotum voorhanden.

Zenuwgassen
De belangrijkste groep binnen de zenuwgassen zijn de or-

ganofosfaten (sarin, soman, tabun, VX). Bij een intoxicatie 

met organofosfaten ontstaat een cholinerg syndroom (zie 

tabel 24.7). Intoxicatie vindt plaats via inademing maar 

ook via de huid en verloopt snel. Drie belangrijke antidota 

kunnen gebruikt worden. Atropine wordt toegediend 

in een dosering van 2 mg per 5-10 minuten met als doel 

de kortademigheid, luchtwegweerstand en sputum- en 

slijmproductie te verminderen. Pralidoxim reactiveert 

het acetylcholine-esterase en wordt initieel toegediend in 

een dosering van 1 gram. Benzodiazepinen worden vooral 

gebruikt als anticonvulsivum.

Casuïstiek 

• Acute coffeïne-intoxicatie na het innemen van 

‘herbal energy’-capsules

• Rabdomyolyse bij een bodybuilder na gebruik van 

diverse dopingmiddelen

• Intoxicatie met organofosforverbindingen

• Amatoxine-intoxicatie door soep van zelf geplukte 

groene knolamaniet (Amanita phalloides)

• Ecstasy-intoxicatie met fatale afloop bij een 

22-jarige man

24.5  Ethiek

De medische ethiek richt zich op de dagelijkse morele 

besluitvorming van zorgverleners. De morele grondbe-

ginselen – autonomie, goed doen, geen kwaad doen en 

rechtvaardigheid – vormen hierbij de basis voor onze 

beslissingen. Door de snelle klinische veranderingen die 

optreden bij patiënten op een intensivecareafdeling, moet 

voortdurend de afweging gemaakt worden of de belasting 

van de behandeling nog wel opweegt tegen de te verwach-

ten uitkomst en de wensen van de patiënt.

toegediend. Bij een alkalose neemt de eiwitbinding van 

het tricyclisch antidepressivum toe. Bicarbonaat is waar-

schijnlijk ook effectief bij convulsies en hypotensie. Bij 

een torsade de pointes is er ook een rol voor de toediening 

van magnesiumsulfaat.

Methanol
Een intoxicatie met methanol ontstaat bij inname van 

antivries of spiritus. De intoxicatie kan zeer ernstig verlo-

pen. Methanol zelf is niet zo schadelijk, maar het afbraak-

product mierenzuur, dat ontstaat door de omzetting van 

methanol door het enzym alcoholdehydrogenase, is wel 

zeer toxisch. Meestal is er na inname een latente periode 

van 24 uur, waarna buikpijn, misselijkheid en braken 

optreden. Later kunnen convulsies, coma en visusstoor-

nissen ontstaan. Bij een ernstige methanolintoxicatie is er 

altijd een metabole acidose en een toegenomen osmol gap 

(verschil tussen de gemeten en berekende osmolariteit, 

zie hoofdstuk 11). De behandeling bestaat uit toediening 

van ethanol (alcohol) via de maagsonde of via een infuus. 

Alcohol wordt eveneens door alcoholdehydrogenase af-

gebroken en hiermee wordt de omzetting van methanol 

in mierenzuur voorkomen. Bij een methanolspiegel van 

meer dan 0,5 g/l en een metabole acidose wordt alcohol-

toediening gecombineerd met hemodialyse. Tegenwoor-

dig wordt ook wel de specifieke alcoholdehydrogenase-

antagonist fomepizol gebruikt. Een duidelijk voordeel 

hiervan is echter niet aangetoond. Een intoxicatie met 

ethyleenglycol (voorruitontdooier) wordt op dezelfde 

wijze behandeld.

Kernpunt

• Een metabole acidose met toegenomen anion gap 

en osmol gap kan wijzen op een intoxicatie met 

methanol of ethyleenglycol.

Cocaïne
Het gebruik van cocaïne kan leiden tot levensgevaar-

lijke verschijnselen zoals ischemische hartafwijkingen, 

ritmestoornissen, convulsies, cerebrovasculair accident, 

barotrauma, non-cardiogeen longoedeem, darmischemie, 

hyperthermie en rabdomyolyse. Berucht zijn de ernstige 

vergiftigingen die de zogenoemde body packers kunnen 

oplopen als één of meer van de ingeslikte zakjes scheuren. 

Er is geen specifiek antidotum voorhanden en de behan-

deling is dan ook symptomatisch.

GHB 
GHB (gammahydroxyboterzuur) is een natuurlijk voor-

komende neurotransmitter die bij inname tot een diep 

coma kan leiden. Hierbij treedt soms depressie van de 

ademhaling op. Na een periode van diep bewustzijnsver-

lies is de patiënt vaak binnen enkele minuten volledig 
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Kernpunten

• Autonomie van de patiënt betekent niet dat de arts 

verplicht is om op al zijn eisen in te gaan.

• ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ gaat vaak niet 

op bij patiënten op de intensivecareafdeling.

  Intermezzo 24.3 

Casuïstiek

Een 44-jarige weduwe wordt op de intensive care 

opgenomen na een tentamen suicidii met tricyclische 

antidepressiva. Zij heeft hierbij geaspireerd en ontwik-

kelt een acute respiratory distress syndrome. Haar 

drie kinderen eisen dat de behandeling wordt gestaakt 

omdat ‘moeder al jaren dood wilde’. Zij heeft een wils-

beschikking van vier jaar oud waarin staat dat zij geen 

behandeling wil indien zij in omstandigheden zou 

komen waarbij een menswaardig bestaan niet meer 

mogelijk is. Specifiek wordt hierbij een vegetatieve 

status benoemd. De hulpverleners zijn van mening dat 

het hier gaat om een goed te behandelen aandoening 

en de eventuele wens van patiënte in dit geval onvol-

doende duidelijk is. Zij zetten de behandeling voort. 

Dit leidt tot een conflict met de kinderen. 

 Overleg van de hulpverleners met de huisarts geeft 

een geheel ander beeld. Patiënte heeft last van een 

vitale depressie, maar functioneert over het algemeen 

heel goed. Zij reageert goed op medicijnen. De laat-

ste fase van depressie dateert van vier jaar geleden, 

waarna zij haar medicijnen had gestaakt. Recent was 

zij opnieuw depressief geworden en had de huisarts 

de tricyclische antidepressiva hervat. Een duidelijke 

doodswens was de huisarts niet bekend. Deze gege-

vens steunen de hulpverleners in hun beleid. 

 Ondanks dagelijkse uitleg aan de kinderen blijft 

het meningsverschil bestaan. De kinderen accepte-

ren echter wel het voortzetten van de therapie. Na 

enkele weken ontwikkelt patiënte een progressieve 

longfibrose die niet goed reageert op toediening van 

corticosteroïden. De kunstmatige beademing verloopt 

steeds moeilijker en er ontstaat een ernstige hypoxie. 

De mogelijkheid van een longtransplantatie wordt 

door de hulpverleners overwogen, maar verworpen 

omdat de verwachte voordelen niet opwegen tegen 

de belasting en eventuele schade. De hulpverleners 

nemen de beslissing om deze in hun ogen medisch 

zinloze behandeling te stoppen. Dit wordt uitgelegd 

aan de kinderen die hiermee instemmen. Patiënte is 

adequaat gesedeerd en de FiO
2 wordt verminderd tot 

21%. De inotropica worden gestaakt. Patiënte overlijdt 

15 minuten later. Bij het nagesprek met de kinderen 

uiten zij nogmaals hun onvrede over het beloop.

Autonomie wordt wel beschouwd als het belangrijkste 

morele grondbeginsel: de verplichting om de wens van 

een patiënt te respecteren. Een patiënt mag een behande-

ling die door de hulpverlener wordt voorgesteld, weige-

ren. De hulpverlener dient zich wel te vergewissen van 

het feit dat de patiënt helder van geest is en het voorstel 

voor behandeling goed heeft begrepen. Anderzijds kan 

een patiënt geen behandeling eisen die in de ogen van de 

hulpverlener niet effectief is. De zorgplicht van de hulp-

verlener is hiermee niet ten einde. Indien de patiënt bij 

zijn standpunt blijft, dient de hulpverlener een collega 

te consulteren die het verzoek van de patiënt opnieuw 

kan beoordelen. Veel van de intensivecarepatiënten zijn 

tijdelijk wilsonbekwaam en kunnen derhalve hun wensen 

voor behandeling niet duidelijk aangeven. Een vooraf 

geschreven wilsbeschikking waarin de patiënt zijn wen-

sen duidelijk maakt, is een zeer behulpzaam document 

maar geeft vaak onvoldoende zekerheid of de patiënt 

deze specifieke situatie daadwerkelijk heeft bedoeld. Vaak 

ontbreekt een wettelijke vertegenwoordiger die kan op-

treden in naam van de patiënt. Op de hulpverlener rust de 

verplichting om zich nauwkeurig te verdiepen in de wen-

sen van zijn patiënt en zich in te spannen om zijn belan-

gen zo goed mogelijk te behartigen. Overleg met familie, 

vrienden en huisarts van de patiënt vormen een essentieel 

onderdeel van dit proces.

 De morele principes ‘goed doen’ en ‘geen kwaad 

doen’ wijzen op onze verplichting het goede voor een 

patiënt na te streven zonder schade te berokkenen. De 

balans tussen deze twee principes is van het grootste 

belang en een dagelijks terugkerende afweging bij alle 

intensivecarepatiënten. ‘Baat het niet, dan schaadt het 

niet’ gaat zeker niet op voor deze patiëntenpopulatie. 

De te verwachten voordelen van een behandeling moe-

ten immers opwegen tegen de belasting hiervan voor 

de patiënt. Van veel behandelingen op de intensive-

careafdeling is de uitkomst onzeker en slechts zelden 

kan met zekerheid gesteld worden dat een behandeling 

ineffectief is (niet werkzaam). Hier tegenover staat dat 

veel behandelingen belastend zijn en de potentie heb-

ben om schade te berokkenen. Juist in deze situaties 

wordt een grote mate van empathie van de hulpverle-

ner verwacht.

 Rechtvaardigheid duidt op de verplichting om alle 

patiënten eerlijk en gelijkwaardig te behandelen. Schaarse 

hulpmiddelen moeten derhalve eerlijk worden verdeeld. 

Het speelt bijvoorbeeld een rol bij de toewijzing van bed-

den aan kritiek zieke patiënten indien het aantal bedden 

onvoldoende is. Ook hier zal de hulpverlener zich moeten 

inspannen om alle patiënten gelijkwaardig te behande-

len.
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mogelijk kunnen navertellen van de klacht (in het beloop 

van de tijd) en van de bijkomende verschijnselen. Daarna 

(soms tegelijkertijd) passeren de overige klachten die bij 

specifieke ziektebeelden behoren en die de hoofdklacht 

zouden kunnen verklaren de revue. Er zijn enkele hulp-

middelen om bij het afnemen van een anamnese zo’n 

differentieeldiagnostische lijst in het hoofd te hebben.

 Klachten zijn vaak ergens in het lichaam gelokaliseerd: 

probeer tijdens de anamnese aan ziekten te denken van 

aangrenzende organen of weefsels, en stel over die ziekte 

dan specifieke vragen (bijvoorbeeld bij pijn op de borst: 

hart, long, pleura, thorax, slokdarm, aorta).

 Soms hebben patiënten een scala aan ogenschijnlijk 

niet direct met elkaar samenhangende klachten. Denk in 

zo’n geval aan metabole of endocriene oorzaken, of aan systeem-

ziekten. Bij dergelijke ziekten hoeven niet alle klachten 

tegelijkertijd te beginnen: in het verleden kunnen pa-

tiënten klachten hebben gehad die een aanwijzing zijn 

voor de huidige diagnose (bijvoorbeeld syndroom van 

Cushing: diabetes mellitus, osteoporose, haaruitval, verse 

striae, hypertensie).

 Soms is een klacht een uiting van een gestoorde functie. 

Denk in zo’n situatie aan de mechanismen en systemen 

die normaliter verantwoordelijk zijn voor het goed func-

tioneren, en ga systematisch het rijtje van alle systemen 

af op zoek naar aanknopingspunten voor een stoornis in 

één van de mechanismen (bijvoorbeeld kortademigheid: 

stoornissen van hart, longen, thorax en het neuromuscu-

laire systeem; metabole acidose).

 Het anamnestisch in kaart brengen van risicofactoren en 

risico-indicators voor ziekten kan ook discrimineren tussen 

verschillende oorzaken van de klacht. Heeft een patiënt 

immers veel risicofactoren voor een bepaald ziektebeeld, 

dan wordt de kans op het bestaan van dat ziektebeeld 

als oorzaak van de klacht groter (bijvoorbeeld pijn op de 

borst: hartinfarct – roken, hypertensie, positieve familie-

anamnese en hypercholesterolemie).

 Daarnaast is het goed te beseffen dat symptomen ook 

het gevolg kunnen zijn van ziektebeelden die niet tot 

het domein van de interne geneeskunde worden gere-

kend (bijvoorbeeld psychiatrische of neurologische ziek-

tebeelden). Af en toe zijn dergelijke ziektebeelden toch 

in de tabellen opgenomen: bijvoorbeeld paniekstoornis, 

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal veelvoorkomende 

klachten besproken die voor een patiënt reden zijn om 

medische hulp in te roepen. In een groot aantal tabellen 

komen de belangrijkste interngeneeskundige ziekte-

beelden en syndromen aan de orde, met een verwijzing 

naar andere paragrafen van dit boek. Bij iedere tabel met 

de differentiële diagnose van een klacht wordt een korte 

toelichting gegeven, waarin – naast een begripsbepaling – 

iets over de gekozen structuur van de tabel wordt gezegd, 

of waarin een korte aanwijzing wordt gegeven voor anam-

nese of lichamelijk onderzoek, of beide. Uit de tabellen 

zal blijken dat de systematiek om van klacht tot diagnose 

te komen niet bij elke klacht dezelfde is. De ordening van 

ziektebeelden in het algemeen is ook niet geheel logisch 

en rationeel: daarvoor is van veel ziekten nog te weinig 

bekend, en datzelfde geldt ook voor (het ontstaan van) 

klachten. Dit verklaart waardoor in de indeling van ziek-

ten in dit hoofdstuk soms accentverschillen zijn met de 

indeling van ziekten elders in dit boek. In de tabellen is 

een aantal ziektebeelden of syndromen in blauw afge-

drukt. Deze blauwe items zijn ofwel veelvoorkomende 

oorzaken van de genoemde klacht, ofwel ziektebeelden of 

syndromen waarvan de diagnose zo snel mogelijk moet 

worden gesteld. De laatstgenoemde ziektebeelden komen 

niet noodzakelijkerwijs frequent voor, maar wanneer de 

diagnose niet snel wordt gesteld, kan dat voor de patiënt 

soms grote nadelige gevolgen hebben (bijvoorbeeld fasci-

itis necroticans). Een enkele belangrijke klacht (bijvoor-

beeld ‘bloedingsneiging’) wordt in het betreffende hoofd-

stuk zo klachtgericht besproken dat opname van een tabel 

in dit hoofdstuk slechts een doublure zou betekenen.

 De vaardigheid om via het uitvragen van klachten (de 

anamnese dus) te komen tot een beperkte differentieeldi-

agnostische lijst vergt veel oefening. Probeer eerst een zo 

volledig mogelijk beeld van de hoofdklacht te krijgen. Er 

is niet één manier van klinisch redeneren. Informatie van 

de patiënt, uw kennis van bij ziekten behorende klachten 

en symptomen, de prevalentie en incidentie van ziekte 

en patroonherkenning (wat u eerder meemaakte) spelen 

alle in wisselende mate een rol. Oefening is noodzake-

lijk! Een hulpmiddel hierbij is het zo goed en volledig 

Differentiële diagnostiek in 
de interne geneeskunde
A. Thijs
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dering van bloeddruk en hartfrequentie wijst al snel in de 

richting van hemodynamische oorzaken van bewustzijns-

verlies.

 Een aparte vermelding verdient de subtiele verandering 

van het bewustzijn – ook wel aangeduid als omneveld be-

wustzijn – die in de vroege fase van sepsis voorkomt. Vooral 

omstanders zeggen hiervan vaak: ‘moeder reageert anders, 

we kennen haar zo niet’, terwijl op het eerste gezicht niets 

opmerkelijks aan het bewustzijn van een patiënt opvalt. 

Een dergelijke toestand laat zich misschien nog het best 

omschrijven als een ‘geringe onrust’.

Kernpunten

• Bij een patiënt met bewustzijnsverlies is een be-

trouwbare heteroanamnese van groot belang.

• Een subtiel veranderd bewustzijn kan een begin-

nend teken van sepsis zijn.

• Stadia van bewustzijn zijn: helder – somnolent – 

soporeus – comateus.

• Bij een delirium is het bewustzijn ook gestoord, 

maar dit gaat gepaard met een aandachts- en con-

centratiestoornis. Daarnaast is het bewustzijn in de 

loop van de tijd wisselend gestoord.

*DEF eind

somatisatie of meningo-encefalitis. Een deel van deze 

ziektebeelden wordt in dit boek niet of nauwelijks ver-

der besproken. Verwijzingen naar paragrafen elders zijn 

dan dus niet gegeven. Soms is het verstandig reeds vroeg 

in het differentieeldiagnostische proces een meerspo-

renbeleid te volgen.

 Voor het afnemen van een goede anamnese is dus 

kennis van veelvoorkomende ziektebeelden (namelijk 

hun incidentie en prevalentie, symptomatologie en 

oorzaken of risico-indicators) vereist. Die is in de overige 

hoofdstukken van dit boek te vinden. Een anamnese is 

allerminst een standaardvragenlijst. Stel tijdens het be-

studeren van dit hoofdstuk dan ook steeds de vraag: hoe 

kan ik met behulp van zo specifiek mogelijke vragen en 

specifiek lichamelijk onderzoek de genoemde ziekte-

beelden en syndromen meer of minder waarschijnlijk 

maken?

Kernpunten

• Een anamnese is geen standaardvragenlijst.

• Er is niet één manier van klinisch redeneren. In-

formatie van de patiënt, uw kennis van bij ziekten 

behorende klachten en symptomen, de prevalentie 

en incidentie van ziekte en patroonherkenning 

spelen alle een rol.

25.1  Bewustzijnsstoornissen

Definitie

Bewustzijn

Momentaan besef van interne en externe stimuli. 

*DEF eind

Het bewustzijn kan variëren van normaal (helder) tot co-

mateus. Dit kan met behulp van een scoresysteem worden 

uitgedrukt in een getal (bijvoorbeeld de Glasgow Coma 

Scale, zie paragraaf 24.3.2). Dat is vooral van belang om 

vast te stellen hoe het bewustzijn in de tijd verandert. 

 In de psychiatrie wordt in het kader van de diagnose 

delirium daarnaast vooral de nadruk gelegd op de korte-

termijnwisselingen in het bewustzijn, in combinatie met 

aandachts- en concentratiestoornissen. 

 De heteroanamnese (ambulancepersoneel!) is van het 

grootste belang bij de analyse van bewustzijnsstoornis-

sen. Gevraagd moet worden naar het gebruik van medica-

menten (wat was er direct in de omgeving van de bewuste-

loze te vinden?) en alcohol, en verder naar insulten, suïci-

daliteit (afscheidsbrief?) en incontinentie voor urine. Een 

zorgvuldig neurologisch onderzoek moet lateralisatie aan 

het licht brengen. Een parese of paralyse kan men bij een 

bewusteloze patiënt op het spoor komen door goed naar 

de tonus van verschillende spiergroepen te voelen. Veran-

Tabel 25.1  Bewustzijnsstoornissen.

paragraaf

metabool
 − intoxicatie

• alcohol
• opiaten
• psychofarmaca (met name benzodiaze-

pinen)
• gammahydroxyboterzuur (GHB)
• koolmonoxide

 − ketoacidose
 − hypoglykemie
 − hyperglykemie
 − leverfalen
 − terminale nierinsufficiëntie
 − hypothyreoïdie
 − respiratoire insufficiëntie
 − circulatoire shock
 − sepsis

24.4
18.8

20.7.1
20.5.6
20.7.1
18.3.4; 18.3.5
14.4
19.3
24.1
24.2.2
6.3; 24.2.3

bloedvoorziening van de hersenen
 − intracerebrale bloeding
 − hersenstaminfarct
 − sinustrombose
 − subarachnoïdale bloeding

hersenaandoeningen
 − meningo-encefalitis
 − encefalitis

• herpessimplexvirus
 − hersentumor

• met oedeem
• zonder oedeem

 − hersenabces
 − epilepsie (postictaal)
 − trauma

6.5
6.5.5

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van bewust-
zijnsstoornissen, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose 
zo snel mogelijk moet worden gesteld. 
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Casuïstiek 

• Een patiënte met aanvallen van flushing

• Een meisje met ‘breath-holding spells’ en anemie, 

behandeld door ijzersuppletie

• Voorbijgaand geheugenverlies (‘transient global 

amnesia’): aanwijzingen voor een syndroom van 

cerebrale veneuze stase

25.3  Gewichtsverlies

Definitie

Gewichtsverlies

Een consistente daling van het lichaamsgewicht 

 zonder uitdrukkelijke wens van de patiënt tot ge-

wichtsreductie.

*DEF eind

Bij gewichtsverlies als belangrijkste klacht is de indeling 

‘verminderde inname, verhoogd verbruik of verlies van 

calorieën’ een handige kapstok voor het differentieeldi-

agnostisch denken. Over de ernst van het gewichtsverlies 

kan anamnestisch eenvoudig een indruk worden verkre-

Casuïstiek 

• Een 54-jarige man met sinds een week bestaande 

hoofdpijn, verwardheid en slaperigheid

• Een verwarde, onrustige vrouw

• Een man met verwardheid, tetraparese en hemo-

filie

• Een vrouw met gedaald bewustzijn

• Differentiaaldiagnose bij patiënten bij wie een 

anoxisch-ischemisch coma wordt vermoed

25.2  Aanvalsgewijze klachten

Definitie

‘Aanvallen’ (paroxismen, Eng.: ‘spells’)

Een plotseling en recidiverend optreden van een com-

plex van symptomen die soms weer vanzelf overgaan 

en een stereotiep patroon hebben. 

*DEF eind

Het probleem bij de anamnese is niet in de eerste plaats de 

exacte oorzaak van het individuele symptoom, maar het 

herkennen van het stereotiepe beeld van het symptomen-

complex. Een zorgvuldige anamnese en het lichamelijk 

onderzoek zijn vaak al voldoende richtinggevend voor 

verdere diagnostiek, mits bovengenoemde brede (dat wil 

zeggen allerlei orgaansystemen betreffende) differentiële 

diagnose in acht wordt genomen. Zijn er uitlokkende mo-

menten (voedsel, houdingsveranderingen), is er angst (fe-

ochromocytoom, paniekstoornis), is er gewichtstoename 

(insulinoom), zijn er prodromale symptomen (migraine, 

epilepsie), zijn er risicofactoren voor trombo-embolische 

ziekten (recidiverende longembolieën), is de milt ver-

groot (mastocytose), zijn er (blijvende) huidverkleuringen 

(mastocytose, carcinoïd, feochromocytoom), is er diabetes 

mellitus (waardoor de symptomen van cardiale ischemie 

sterk kunnen worden veranderd)? Hoewel het feochro-

mocytoom een zeldzame aandoening is, is herkenning 

ervan zeer belangrijk: in het bijzonder tijdens medische 

ingrepen (anesthesie) kunnen levensbedreigende bloed-

drukwisselingen (ook ernstige hypotensie) ontstaan als de 

tumor niet tevoren is ontdekt en adequaat is behandeld.

Kernpunten

• Het herkennen en herleiden van een scala aan 

symptomen tot een aanval vergemakkelijkt het 

stellen van bovengenoemde diagnosen.

• Het opsporen van de oorzaak van aanvalsgewijze 

klachten vereist een niet-orgaangerichte manier 

van denken.

Tabel 25.2  Aanvalsgewijze klachten.

paragraaf

endocrien
 − feochromocytoom
 − insulinoom
 − climacteriële klachten
 − mastocytose
 − carcinoïdsyndroom

19.5
20.5.6

9.4.4
17.14

cardiovasculair
 − zie ook syncope
 − orthostatische hypotensie

• medicamenteus
• postprandiaal

 − angina pectoris
 − hartritmestoornissen
 − longembolie

11.3
intermezzo 11.2

15.1.1; 15.6.3
15.5
16.10

pulmonaal
 − asthma bronchiale 16.3

psychologisch
 − paniekstoornis 16.13.2

neurologisch
 − migraine
 − epilepsie

allergie
 − anafylactische reacties 24.2.2

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
aanvalsgewijze klachten, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de 
diagnose zo snel mogelijk moet worden gesteld.
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25.4  Gewichtstoename

Definities

Overgewicht

Het lichaamsgewicht is in relatie tot de lichaamsleng-

te boven de norm, ongeacht de aard van het overge-

wicht (body mass index (BMI) 25-30 kg/m2).

Obesitas (= vetzucht)

Aandoening waarbij de hoeveelheid vetweefsel in het 

lichaam te groot is (BMI > 30 kg/m2).
*DEF eind

Een toename van het lichaamsgewicht wordt veroorzaakt 

door retentie van water en zout of door een toename van (vet)

weefsel (veelal vet, maar ook een toename van het intersti-

tium). Een snelle toename (bijvoorbeeld 2 kg in een week) 

kan alleen het gevolg zijn van zout- en waterretentie. 

Nauwkeurige meting van lengte en gewicht is noodzake-

lijk om de ernst van de gewichtstoename te bepalen en om 

het verloop van de therapie nauwgezet te kunnen volgen.

 Bij een toename van weefsel gaat het meestal om een toe-

name van vet (obesitas). Bepaling van de body mass index 

(gewicht/(lengte)2) is een eenvoudige manier om de ernst van 

het overgewicht te bepalen. Bij verreweg de grootste groep 

mensen met obesitas wordt geen oorzaak gevonden (pri-

maire obesitas). Het syndroom van Cushing is een zeldzame 

oorzaak van obesitas en hoeft eigenlijk alleen te worden 

overwogen bij andere symptomen van dit syndroom (bij-

voorbeeld buffalo hump, verse striae, osteoporose). Ook hypo-

thyreoïdie ligt zelden ten grondslag aan obesitas. Deze aan-

doening kan echter tamelijk symptoomarm verlopen (vooral 

bij oudere patiënten) en aanvullende diagnostiek hiernaar 

(TSH) is dan ook vrij snel geïndiceerd. Sommige patiënten 

met hypogonadisme neigen ook tot overgewicht. Ook dan 

leveren andere symptomen (onregelmatige cyclus, verande-

ringen in het beharingspatroon, late ontwikkeling van de 

puberteit, libidoverlies) argumenten voor de diagnose.

gen door te vragen naar hoeveel kilogram iemand in hoe-

veel tijd is kwijtgeraakt. Let bij lichamelijk onderzoek op 

algehele zwakte en spieratrofie (vooral goed te zien aan 

de musculi interossei van de handen). Verder is het goed 

om, naast aandacht voor een macronutriëntendeficiëntie, 

ook aandacht te hebben voor deficiënties van vitaminen 

en spoorelementen, zeker bij ernstige ondervoeding. 

Let erop dat ook bij uitdroging gewichtsverlies ontstaat: 

elke liter lichaamswater is immers een kilogram minder 

gewicht! In de regel is gewichtsverlies van maximaal één 

kilogram per week mogelijk bij een zeer streng vermage-

ringsdieet. Als het gewicht sneller daalt, moet er dus ook 

sprake zijn van waterverlies.

Kernpunten

• Gewicht (in relatie tot lichaamslengte) en ongewild 

gewichtsverlies zijn belangrijke maten voor de 

voedingstoestand.

• Eetlustverlies, gewichtsverlies van meer dan 6 kg in 

zes maanden of 3 kg in één maand, of het gebruik 

van kunstvoeding zijn voor opgenomen patiënten 

belangrijke risico-indicators voor de diagnose on-

dervoeding.

• Bij opgenomen patiënten komt ondervoeding erg 

vaak voor.

*DEF eind

Tabel 25.3  Gewichtsverlies.

paragraaf

verminderde inname van voedsel
 − eetlustvermindering

• anorexia nervosa
• dementieel syndroom
• gebruik van medicamenten
• depressiviteit
• maligniteiten
• drugs- en alcoholverslaving

 − armoede

21.6

18.8

verlies van macronutriënten
 − diabetes mellitus
 − malabsorptie

• coeliakie
• chronische pancreasinsufficiëntie

20.4

17.6.2
17.13.2

verhoogd verbruik van macronutriënten
 − hyperthyreoïdie
 − maligniteit
 − koortsende ziekten
 − chronisch obstructief longlijden

19.3.2

16.3

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
gewichtsverlies, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose 
zo snel mogelijk moet worden gesteld. 

Tabel 25.4  Gewichtstoename.

paragraaf

water en zout
 − hartfalen
 − nierziekten

• oligurie
• nefrotisch syndroom

 − levercirrose

15.4

14.4.2
14.6.4
18.3.3

(vet)weefsel
 − primaire obesitas
 − syndroom van Cushing
 − hypothyreoïdie
 − hypogonadisme
 − insulinoom
 − hypothalamische disfunctie

21.7
19.4.2
19.3.3
19.7.2; 19.7.3
20.5.6
19.7.2; 19.7.3

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
gewichtstoename, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de 
diagnose zo snel mogelijk moet worden gesteld.
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specifiek nagaan van het bestaan van deze klachten is van 

groot belang, omdat patiënten die vooral de vermoeidheid 

als invaliderend beschouwen, andere symptomen vaak 

negeren of zelfs vergeten zijn. Deze zorgvuldigheid zorgt 

ervoor dat er gericht aanvullende diagnostiek kan worden 

gedaan, om zo de kans op klinisch betekenisloze toevals-

bevindingen te vermijden en de patiënt terecht gerust te 

kunnen stellen.

Aanvullend onderzoek
Het aanvullend onderzoek (zoals laboratoriumonder-

zoek, radiologisch onderzoek, functieonderzoek) moet 

in eerste instantie gericht zijn op het detecteren van 

ziekten die uit anamnese en lichamelijk onderzoek 

kunnen worden vermoed. Er is natuurlijk een aantal 

aandoeningen dat zonder veel specifieke symptomen 

Kernpunten

• Een snelle (meer dan 2 kg per week) gewichtstoe-

name is vrijwel altijd het gevolg van zout- en 

water retentie.

• Aan obesitas ligt zelden een endocriene oorzaak 

ten grondslag als voor die endocriene oorzaak niet 

ook andere aanwijzingen bestaan.

• Normaal gewicht: BMI tussen 19 (mannen: 20) en 

25 kg/m2.

• Obesitas: BMI > 30 kg/m2.

25.5  Vermoeidheid

Omschrijving
Moeheid is een gevoel van zwakte, energiegebrek of 

motivatiegebrek. Dit gaat gepaard met een afname van 

dagelijkse activiteiten tot minder dan de helft van gebrui-

kelijk. Als deze situatie meer dan zes maanden duurt, 

spreekt met van chronische vermoeidheid. Vaak wordt 

hiervoor geen duidelijke oorzaak gevonden. Spierzwakte 

en slaperigheid zijn vaak onderdeel van moeheid; indien 

ze echter op de voorgrond staan, is voor beide een eigen 

differentiële diagnose op te stellen.

Als normaal ervaren moeheid is een fysiologische reactie 

op lichamelijke of geestelijke inspanning. Indien deze 

inspanning niet vermindert, zoals bij chronische infec-

ties, maligniteit of mentale overbelasting, of wanneer de 

draagkracht door een rouwproces of depressie afneemt, 

kan chronische vermoeidheid ontstaan. 

 Vermoeidheid is een veelvoorkomend symptoom waarbij 

een zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek, aller-

eerst gericht op het in kaart brengen van de vermoeidheid, 

maar ook op het opsporen van specifiekere tekenen van 

onderliggende ziekten, richting moeten geven aan verdere 

beperkte diagnostiek, om de patiënt te beschermen tegen 

de vervelende bijwerkingen van nodeloos onderzoek. 

Bijkomende klachten en verschijnselen
Hoewel de patiënt die klaagt over vermoeidheid vooral dat 

symptoom buitengewoon belangrijk vindt, is de ‘aard’ van 

de vermoeidheid zelden van doorslaggevende betekenis 

in het stellen van een correcte onderliggende diagnose. Na 

een zorgvuldige anamnese gericht op het uitvragen van de 

vermoeidheid – bedoeld om de effecten daarvan in het da-

gelijks leven van de patiënt zo goed mogelijk na te gaan – 

zijn de anamnese en het lichamelijk onderzoek daarnaast 

vooral gericht op het vinden van aanwijzingen voor andere 

ziekten. Gewrichtsklachten, het fenomeen van Raynaud en 

siccaklachten of ‘rode ogen’ wijzen bijvoorbeeld in de rich-

ting van een onderliggende systeemziekte; gewichtsverlies 

en een droge hoest bij een 62-jarige man die gerookt heeft 

in de richting van bronchuscarcinoom enzovoort. Het 

Tabel 25.5  Vermoeidheid.

paragraaf

hartziekten
 − hartfalen 15.4

longziekten
 − fibrose
 − emfyseem
 − maligniteit
 − tuberculose

16.5
16.3
16.4.1
16.11.6

maligniteiten
 − vrijwel alle maligniteiten kunnen oorzaak van 

chronische vermoeidheid zijn

intoxicaties/medicatie/alcohol
 − morfinomimetica
 − benzodiazepinen
 − bètablokkers

24.4

chronische infecties
 − endocarditis
 − tuberculose
 − hepatitis

15.8.1
16.11.6
18.6; 18.11

psychiatrisch
 − depressief syndroom
 − angststoornis

metabool/endocrien
 − ijzergebrek
 − hypogonadisme
 − hypothyreoïdie
 − hyperthyreoïdie
 − hypocortisolisme
 − diabetes mellitus
 − hypercalciëmie
 − vitamine D-deficiëntie

8.2.4
19.7.2; 19.7.3
19.3.3
19.3.2
19.4.5
20.4
19.8
19.8.3

systeemziekten
 − polymyalgia rheumatica
 − reumatoïde artritis
 − SLE

22.5
22.5.7
22.5.1
22.5.2

neurologisch
 − ziekte van Parkinson
 − dementieel syndroom

23.1.5
23.1.5

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
vermoeidheid, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo 
snel mogelijk moet worden gesteld. 
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Kernpunten

• Vermoeidheid is een symptoom waarbij een 

zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek, 

behalve gericht op het in kaart brengen van de 

vermoeidheid, ook gericht zijn op het opsporen van 

specifiekere tekenen van onderliggende ziekten.

• Aanvullende diagnostiek moet alleen gericht zijn op 

die ziekten waarvoor aanwijzingen zijn gevonden bij 

anamnese en lichamelijk onderzoek.

25.6  Koorts en hyperthermie

Definities

Lichaamstemperatuur

De gemiddelde lichaamstemperatuur bedraagt 36,8 ± 

0,4 °C. Deze varieert gedurende de dag, met de laag-

ste temperatuur ’s ochtends en de hoogste aan het 

eind van de middag. De variatie gedurende een dag is 

meestal niet meer dan 0,5 °C.

Koorts

Koorts (Latijn: febris) is een verhoogde lichaamstem-

peratuur (> 38,0 °C) bij een verhoogde instelling van 

het setpoint (= ongereguleerde warmteproductie) in 

de hypothalamus.

Hyperthermie

Hyperthermie is een verhoogde lichaamstemperatuur 

bij een onveranderde instelling van het setpoint. Bij 

koorts blijft het circadiaans ritme vaak gehandhaafd, 

bij hyperthermie niet.

*DEF eind

Genese van koorts
Voordat koorts ontstaat, is er een verhoging van het tem-

peratuursetpoint in de hypothalamus. Dit gebeurt wan-

neer het lichaam met een systemische ontstekingsreactie 

op een pyrogeen toxine reageert. De hierbij betrokken 

cytokinen verhogen (via prostaglandinen) in de hypotha-

lamus het setpoint voor de lichaamstemperatuur. 

 Koorts ontstaat wanneer het lichaam hierop reageert 

met een afname van warmteafgifte (vasoconstrictie in de 

huid) en/of een toename van warmteproductie (willekeu-

rige bewegingen maken of rillen). Wanneer dit rillen zeer 

heftig is, spreekt men van een ‘koude rilling’. Hierdoor 

stijgt de lichaamstemperatuur. De patiënt heeft het koud. 

Het omgekeerde gebeurt wanneer de hoogte van het set-

point daalt. Het lichaam moet dan warmte kwijtraken 

door middel van vasodilatatie en zweten (dit gebeurt vaak 

’s nachts: nachtzweten). De patiënt heeft het warm. 

kan verlopen en dat met relatief eenvoudig onderzoek 

is op te sporen zonder veel kans op fout-positieve uit-

slagen, zoals hypothyreoïdie, hypercalciëmie, ijzerge-

brek (ook zonder anemie), hepatitis of nierinsufficiëntie. 

Opgemerkt moet worden dat wanneer vermoeidheid de 

enige klacht is, in een buitengewoon kleine minderheid 

van de gevallen (< 5%) met eenvoudig aanvullend on-

derzoek een aanknopingspunt voor een onderliggende 

oorzaak kan worden gevonden. 

 Als na dit onderzoek (nog) geen duidelijke verklaring 

is gevonden en de vermoeidheid langer bestaat dan zes 

maanden, spreken we over ‘chronische vermoeidheid 

zonder duidelijke oorzaak’. Er zijn voor deze toestand 

veel verschillende namen in omloop, zoals ‘chronische-

vermoeidheidssyndroom’ (CVS), ‘myalgische encefalomy-

elitis’ en ‘epidemische neuromyasthenie’. In 1994 is een 

set criteria geformuleerd om het onderzoek naar dit type 

vermoeidheid te standaardiseren (tabel 25.6). 

Tabel 25.6  Criteria voor vermoeidheid zonder 
duidelijke oorzaak.

hoofdcriterium: klinisch geëvalueerde chronische vermoeidheid die:
 − onverklaarbaar is
 − continu aanwezig is, of herhaaldelijk terugkeert
 − nieuw is, of een duidelijk begin heeft (niet het hele leven al 

aanwezig)
 − niet het resultaat is van voortdurende lichamelijke of geestelijke 

belasting
 − niet duidelijk minder wordt door rust
 − een aanzienlijke afname van het vroegere activiteitenniveau op 

het gebied van werk, studie, sociale of persoonlijke activiteiten tot 
gevolg heeft

nevencriteria: het tegelijkertijd voorkomen van ten minste vier van de 
volgende symptomen. Deze symptomen moeten allemaal een periode van 
ten minste zes achtereenvolgende maanden aanhouden of gedurende deze 
periode steeds weer terugkeren. Ze mogen niet reeds hebben bestaan voor 
de vermoeidheid begon:

 − de patiënt geeft aan dat hij of zij een verslechtering van het 
kortetermijngeheugen of van het concentratievermogen ervaart 
die zo ernstig is dat het een aanzienlijke vermindering van het 
vroegere activiteitenniveau op het gebied van werk, studie, sociale 
of persoonlijke activiteiten tot gevolg heeft

 − zere keel
 − gevoelige cervicale of axillaire lymfeklieren
 − spierpijn
 − hoofdpijn die qua vorm, patroon en ernst nieuw is
 − slaap waar de patiënt niet van uitrust
 − na inspanning malaisegevoel dat meer dan 24 uur aanhoudt
 − pijn in verschillende gewrichten zonder zwelling of roodheid

uitsluitingscriteria: de diagnose CVS mag niet worden gesteld als de 
vermoeidheid kan zijn veroorzaakt door:

 − een bekende aandoening die vermoeidheid als gevolg heeft (moet 
dus worden onderzocht)

 − een ernstige depressie met psychotische of melancholische 
kenmerken

 − medicijnen met vermoeidheid als bijverschijnsel
 − eetstoornissen (anorexia, boulimia of ernstige vetzucht)
 − misbruik van alcohol of andere middelen
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Genese van hyperthermie
Waar koorts het gevolg is van een gereguleerde toename van 

warmteproductie en vermindering van warmteafgifte, 

is hyperthermie het gevolg van ongereguleerde afname van 

warmteafgifte (bijvoorbeeld door de stijging van de omge-

vingstemperatuur) of toename van warmteproductie (bij-

voorbeeld door extreme fysieke inspanning). In de regel 

heeft de patiënt het niet koud, en zijn er ook geen ‘koude 

rillingen’. Vaak is er juist vooral veel vasodilatatie van de 

huid als normale reactie van het lichaam op een gestegen 

lichaamstemperatuur. Ontstekingsremmende middelen, 

die hun antipyretische werking vooral te danken hebben 

aan hun effect op de hypothalamus, hebben bij hyperther-

mie geen effect. 

Bijkomende klachten en verschijnselen
Ook voor koorts – net als voor vermoeidheid – geldt dat 

het een heel algemeen symptoom is dat bij zeer veel ver-

schillende ziekten kan voorkomen. Daarom is het, naast 

het beloop van de koorts in de tijd, ook van groot belang 

om andere verschijnselen bij anamnese en lichamelijk 

onderzoek op het spoor te komen. Lokaliserende klachten: 

luchtwegen, urinewegen, galwegen, dunne en dikke 

darm, lever, een enkel gewricht en meningen. Gegevens 

die een clou zijn voor een mogelijke verwekker: gedetail-

leerde reisanamnese, oorpijn (Mycoplasma), huisdieren (vo-

gels, schapen, geiten, honden, katten), huidafwijkingen, 

land van geboorte (tuberculose, hiv-infectie). Klachten of 

een medische voorgeschiedenis die wijzen in de richting 

van een systeemziekte: oogafwijkingen, gewrichtsafwij-

kingen, huidafwijkingen, het fenomeen van Raynaud. 

Gegevens die wijzen op een maligne aandoening: tumor in 

de borst, veranderd defecatiepatroon, lymfadenopathie, 

een positieve familieanamnese voor een maligniteit. Wan-

neer na enkele weken de koorts nog niet is verdwenen en 

gedegen onderzoek nog geen verklaring heeft opgeleverd, 

spreekt men van febris e causa ignota (febris e.c.i.). Hoewel 

de differentiële diagnose van dit symptoom lang is, en 

het verleidelijk is om die lange lijst met veel aanvullende 

diagnostiek af te gaan, is veelal een afwachtend beleid 

gerechtvaardigd. Vooral periodieke herhaling van zowel de 

anamnese (de patiënt is zelf ook beter gaan nadenken over 

klachten en verschijnselen) als het lichamelijk onderzoek 

(eerst nauwelijks merkbare afwijkingen kunnen intussen 

minder subtiel zijn geworden) is in die situatie aangewe-

zen.

Tabel 25.7  Oorzaken van koorts.

paragraaf

infectie
 − hersenen

• meningitis
• encefalitis
• hersenabces

 − bovenste luchtwegen
• sinusitis
• faryngitis/tonsillitis
• tracheobronchitis

 − lagere luchtwegen
• pneumonie
• longabces
• empyeem

 − lever/galwegen
• hepatitis
• leverabces
• cholangitis
• cholecystitis

 − darm
• enterocolitis
• appendicitis
• diverticulitis

 − urinewegen
• pyelonefritis
• nierabces

 − huid/gewrichten
• erysipelas
• cellulitis
• fasciitis necroticans
• artritis

 − overig
• endocarditis
• peritonitis

– bij peritoneaaldialyse
– bij levercirrose

• adnexitis
• hiv
• influenza
• lues
• borreliosis
• tuberculose
• malaria
• sepsis zonder duidelijk focus

6.2
6.5

6.8.1; 16.11

16.11.5

16.14

18.6
18.7.1
18.12
18.12.2

6.6
17.7.1
17.7.2
14.7.2

6.7.2

22.7.1

15.8.1
17.15.2
14.11.1
18.5.8

6.8.6
6.4.1

6.7.11; 22.7.3
16.11.6
6.13.1
6.3

maligniteit
 − maligne lymfoom
 − levermetastasen
 − coloncarcinoom
 − leukemie
 − niercelcarcinoom

9.6
18.16.5
10.14; 17.7.8
9.2
10.13

systeemziekte
 − reuscelarteriitis
 − SLE
 − sarcoïdose
 − reumatoïde artritis
 − polymyalgia rheumatica
 − jicht
 − ziekte van Still
 − ziekte van Behçet

22.5.8
22.5.2
22.5.9
22.5.1
22.5.7
22.9.1
6.2
6.2

overig
 − diepe veneuze trombose
 − longembolie
 − hartinfarct
 − groot hematoom
 − bijwerking medicatie
 − inflammatoire darmziekte
 − pancreatitis
 − familiaire mediterrane koorts
 − hyper IgD-syndroom
 − syndroom van Job

7.5
7.5
15.6.4

17.8
17.13.1
6.2
6.2

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van koorts 
ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel mogelijk 
moet worden gesteld. 



25

982  Interne geneeskunde

Merk op dat bij ouderen en (kleine) kinderen onder ver-

gelijkbare condities hypothermie sneller optreedt dan bij 

anderen: de compensatiemechanismen zijn bij deze popu-

laties minder effectief. Hypothermie is een symptoom dat 

– zonder overmatige expositie aan koude – wijst op een 

ernstige onderliggende aandoening. Bij matige en ernsti-

ge hypothermie kunnen de symptomen die veroorzaakt 

worden door de lage temperatuur zo op de voorgrond 

staan (zoals hartritmestoornissen, hartfalen, bewustzijns-

daling, hypoventilatie, areflexie), dat de symptomen van 

de oorspronkelijke aandoening daardoor worden over-

schaduwd. Laagdrempelig onderzoek naar intoxicaties 

en empirische behandeling van sepsis, hypothyreoïdie 

en hypocortisolisme onder intensieve cardiorespiratoire 

bewaking (of ondersteuning) is dan aangewezen, naast 

(geleidelijke) opwarming met externe of zelfs invasieve 

hulpmiddelen. Niet zelden daalt de temperatuur van een 

patiënt initieel op de spoedeisende hulp nog verder door 

frequent lichamelijk onderzoek en achterwege laten van 

toedekken met een dunne folie (reddingsdeken).

Kernpunt

• Van febris e causa ignota (febris e.c.i.) spreekt men 

wanneer koorts na enkele weken niet verdwenen 

is en gedegen onderzoek nog geen verklaring heeft 

opgeleverd.

*DEF eind

25.7  Hypothermie

Definitie

Hypothermie

Hypothermie is een daling van de lichaamstempera-

tuur – herhaaldelijk en centraal gemeten – onder 

35,0 °C. We spreken van primaire hypothermie als 

die daling het gevolg is van blootstelling aan extreme 

koude, waarbij compensatiemechanismen niet in staat 

blijken de temperatuur constant te houden, en van 

secundaire hypothermie als een ernstige onderlig-

gende aandoening leidt tot minder warmteproductie 

door het lichaam dan warmteverlies uit het lichaam. 

Warmteverlies treedt op door straling, geleiding (voor-

al in water!), convectie (vooral wind, maar ook water) 

en transpiratie.

*DEF eind

Uit anamnese of heteroanamnese blijkt expositie aan 

koude tezamen met onvoldoende kledij meestal snel. 

Tabel 25.8  Oorzaken van hyperthermie.

paragraaf

extreme inspanning in een warme omgeving (hit-
teberoerte, Eng.: heat stroke)

endocriene oorzaken
 − hyperthyreoïdie
 − feochromocytoom

19.3.2
19.5

gebruik van middelen of intoxicaties
 − cocaïne
 − lsd
 − ecstasy
 − salicylaten
 − anticholinergica
 − dopamineagonisten

• haloperidol
 − selectieve serotonineopnameremmers (SSRI)

• fluoxetine
 − dampvormige anesthetica
 − succinylcholine

24.4

schade aan het centrale zenuwstelsel
 − intracraniële bloeding
 − hypothalamusletsel
 − status epilepticus

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
hyperthermie, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo 
snel mogelijk moet worden gesteld. 

Tabel 25.9  Oorzaken van hypothermie.

paragraaf

primair
 − expositie aan (extreme) koude

• (bijna)verdrinking
• weinig kleding in koude seizoenen
• ouderen in onverwarmde huizen
• pasgeborenen met onvoldoende kleding

23.1

secundair
 − endocrien

• diabetes mellitus
• hypoglykemie
• hypothyreoïdie
• hypopituïtarisme
• bijnierschorsinsufficiëntie

 − zenuwstelsel
• intracranieel letsel
• ziekten van de hypothalamus
• ruggenmergletsel
• cerebrovasculair accident

 − algemene aandoeningen
• ernstig letsel
• verbranding
• sepsis
• extreme ondervoeding

 − intoxicaties
• alcohol
• barbituraten
• antidepressiva
• benzodiazepinen
• fenothiazinen

20.4
20.5.6
19.3.3
19.2.3
19.4.5

6.3
17.16.2; 21.6
24.4
18.8

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
hypothermie, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo 
snel mogelijk moet worden gesteld. 

Tabel 25.10  Gradering van hypothermie.

mild ≥ 32,0 °C - < 35,0 °C

matig ≥ 28,0 °C - < 32,0 °C

ernstig < 28,0 °C
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  Intermezzo 25.1 

Dorst en polyurie

Op de afdeling spoedeisende hulp komt een man, de heer 

Ketting, 37 jaar oud, die de afgelopen week opvallend 

veel dorst had. De dorst is bijna onlesbaar geworden. 

Eerst probeert u een beeld te krijgen van de ernst en 

het verloop van de klachten.

 Hoeveel drinkt u precies (flessen water, kopjes kof-

fie, liters thee: het is beter eerst een indruk te krijgen 

van het aantal ‘eenheden’ dan van het aantal liters; 

dat laatste is voor patiënten vaak lastig: in het dage-

lijks leven denken we immers veel meer in kopjes en 

glazen dan in deciliters)?

 Wanneer zijn de klachten begonnen? ‘De laatste 

week’ is een vaag begrip. Voor een betere reconstruc-

tie van de klachten is het handig naar gebeurtenissen 

in het (recente) verleden van de patiënt terug te gaan 

en te vragen of het ‘toen nog helemaal normaal’ was. 

Bijvoorbeeld de laatste verjaardag, een vakantie, een 

recent zakenuitje, een diner met de familie of iets 

dergelijks. Patiënten keren in gedachten terug naar 

dat moment en realiseren zich dan pas dat het ‘toen 

ook al niet meer zo goed ging’. 

 Bij de klacht veel dorst en veel drinken is ook een 

inventarisatie van de urineproductie van belang: vraag 

naar zowel het mictievolume (voor de patiënt vooral 

te reconstrueren met de mictieduur) als de mictie-

frequentie. Is er ook nycturie (zo ja, in de loop van de 

nacht of vooral in de ochtend)? Polyurie gaat natuurlijk 

altijd gepaard met polydipsie, tenzij er een enorme 

verandering in het lichaamsgewicht is opgetreden.

25.8  Dorst en polyurie

Definities

Polyurie

Urinevolume > 3 liter per etmaal.

Polydipsie

Veel drinken.

Pollakisurie

Te frequente mictie.

Nycturie

Te frequente nachtelijke mictie. 

*DEF eind

Dorst (en drinken) is een belangrijk compensatiemecha-

nisme van hyperosmolaliteit of van een verminderd effec-

tief circulerend volume.

 Polyurie kan primair het gevolg zijn van (te) veel drin-

ken (primaire polydipsie, ook wel psychogene polydipsie 

genoemd), van een stoornis in het concentrerend vermo-

gen van de nier of van een geforceerde diurese. Het onder-

scheid tussen de eerstgenoemde en de overige oorzaken 

van polyurie kan worden gemaakt met de zogenoemde 

dorstproef. Bij deze test dorst de patiënt een geruime 

periode en moeten op gezette tijden de plasma- en urine-

osmolaliteit worden gemeten. Bij een stoornis in het con-

centrerend vermogen van de nier blijft – ook bij langdurig 

dorsten – de urineosmolaliteit laag. Een zeldzame oor-

zaak van zo’n concentratiestoornis is diabetes insipidus. 

De oorzaak hiervan kan een deficiëntie van het antidiure-

tisch hormoon (ADH) zijn, maar ook ongevoeligheid van 

de nier voor ADH. Dit laatste kan door geneesmiddelen 

worden veroorzaakt (lithium). Het niet herkennen van dit 

ziektebeeld kan ernstige gevolgen hebben, zeker wanneer 

een psychiatrische stoornis de beoordeling van de klach-

ten bemoeilijkt.

 Belangrijk voor het vervolgen van de volumestatus in 

de tijd is een seriële bepaling van het lichaamsgewicht.

Kernpunten

• Diabetes insipidus begint vaak met nycturie.

• Het onderscheid tussen primaire polydipsie en 

diabetes insipidus kan na anamnese en lichamelijk 

onderzoek gebaseerd zijn op de plasmanatrium-

concentratie: bij diabetes insipidus is die veelal 

verhoogd, bij psychogene polydipsie meestal iets 

verlaagd. 
*DEF eind

Tabel 25.11  Dorst en polyurie.

paragraaf

dorst
 − hypernatriëmie
 − hyperglykemie
 − shock
 − droge slijmvliezen (Sjögren)

11.4.2
20.4
24.2.2
22.5.6

polyurie
 − primaire polydipsie
 − diabetes insipidus

• centraal
• nefrogeen

– tubulusbeschadiging door lithium
– hypercalciëmie
– hypokaliëmie
– post obstructie
– congenitaal

 − geforceerde diurese
• diuretica
• hyperglykemie

 − polyurische fase acute tubulusnecrose

11.4.1
11.4.2
19.2.1
14.9.3

19.8
14.3; 12.2.2

20.4; 20.7.1
14.4.2

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van dorst en 
polyurie, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel 
mogelijk moet worden gesteld. 
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De diagnose diabetes mellitus, vermoedelijk type 2, 

is nu toch wel erg waarschijnlijk. Bij het lichamelijk 

onderzoek let u op tekenen van ondervulling (polsfre-

quentie, orthostatische hypotensie). Ook het ademha-

lingspatroon is belangrijk: is er een hoge ademhalings-

frequentie, heeft de patiënt hyperpnoe (Kussmaul)? 

Als het inderdaad de eerste manifestatie is van diabe-

tes mellitus, kan die geluxeerd zijn door een infectie 

die nauwelijks klachten veroorzaakt: de huidtempera-

tuur en een zorgvuldige inspectie van de huid (tenen) 

zijn dan van belang, maar ook hart, longen en buik 

verdienen in dit opzicht aandacht.

De heer Ketting maakt een niet al te zieke indruk. De 

bloeddruk is 110/78 mmHg liggend en 88/62 mmHg 

staand. Als hij gaat staan, wordt hij wel even licht in het 

hoofd. Hij heeft in rust een polsfrequentie van 120 per 

minuut. Vlak nadat hij is gaan staan, loopt die op tot 140 

per minuut. Het gewicht is 86 kg, bij een lengte van 1,76 

m. De ademhalingsfrequentie is 16 per minuut; aan het 

patroon valt verder niets bijzonders op. De patiënt heeft 

geen koorts. Aan hart, longen en buik ziet en hoort u 

geen afwijkingen. De huidturgor is verlaagd, maar u ziet 

geen tekenen van een huidinfectie. 

Het aanvullend onderzoek is nu gericht op het stellen 

van de diagnose (plasmaglucosegehalte), eventuele 

complicaties of luxerende factoren (C-reactief prote-

ine, leukocytengehalte, natrium-, kalium- en creati-

ninegehalte, plasmaosmolaliteit, ketonlichamen in de 

urine, urinesediment, X-thorax). Eventueel bepaalt u 

ook alvast een uitgangswaarde van het HbA1c.

Het plasmaglucosegehalte blijkt 28,0 mmol/l. Er zijn 

geen aanwijzingen voor een luxerende infectie. Wel lijkt 

er een prerenale nierinsufficiëntie te zijn (het plasma-

creatininegehalte is 251 μmol/l). Het plasmanatriumge-

halte is 133 mmol/l; dat is licht verlaagd, maar bij deze 

glucosewaarde normaal. Het plasmakaliumgehalte is 

4,7 mmol/l. Er zijn geen ketonlichamen in de urine. Het 

HbA1c was 80 mmol/mol (9,6%).

U stelt de diagnose diabetes mellitus, hyperosmolair, 

non-ketotisch ontregeld.

Casuïstiek 

• Een man met dorst en polyurie

Bij doorvragen heeft de heer Ketting inderdaad al ruim 

vier weken last van dorst en drinkt hij meer. Eerst had hij 

het niet zo in de gaten, maar hij merkte wel dat flessen 

frisdrank steeds sneller leeg raakten. De patiënt hoefde 

aanvankelijk ’s nachts het bed nog niet uit voor de mictie, 

maar de afgelopen dagen was hij eigenlijk om het uur op 

de wc te vinden, ook ’s nachts. Hij plast daarbij steeds 

forse hoeveelheden lichtgele urine.

Oorzaken van polyurie en dorst op deze leeftijd zijn 

vooral diabetes mellitus en primaire polydipsie. Con-

genitale vormen van diabetes insipidus zijn op deze 

leeftijd vaak al aan het licht gekomen en bestaan dan 

al lang (de patiënt ‘kent zichzelf niet anders dan veel 

drinkend’, en zal dat niet zo snel als een veranderde 

klacht melden). Nefrogene vormen van diabetes 

insipidus komen op deze leeftijd ook voor, hoewel 

minder vaak. Vooral het uitvragen van symptomen van 

hypercalciëmie en van medicatiegebruik zijn in dezen 

nuttig.

 − Gebruikt de patiënt medicatie? (diuretica, lithium)

 − Zijn er stemmingsveranderingen? (depressie bij 

hypercalciëmie)

 − Heeft de patiënt ooit nierstenen gehad? 

 (hypercalciëmie)

 − Heeft de patiënt last van obstipatie? 

 (hypercalciëmie dehydratie, hypokaliëmie)

 − Komen bepaalde ziekten in de familie voor? 

 (diabetes mellitus)

 − Heeft de patiënt last van kortademigheid? 

 (ketoacidose door diabetes mellitus)

 − Is de patiënt de laatste tijd erg afgevallen?  (past bij 

glucosurie)

 − Blijft de patiënt een hoog mictievolume houden, 

ook als hij langere tijd niet goed kan drinken? 

 (vergaderingen, vlieg-/autoreizen en dergelijke).

 − Heeft de patiënt koorts of andere tekenen van een 

infectie? (een ontsteking kan de luxerende factor 

zijn bij een beginnende diabetes mellitus)

De heer Ketting bezocht eigenlijk nog nooit een dokter. 

Hij gebruikt geen medicatie, ook geen middelen van 

de drogist. Zijn stemming is goed, hij voelt zich alleen 

erg moe. Hij heeft geen nierstenen gehad of klachten 

die zouden kunnen passen bij een nierkoliek. Hij is niet 

kortademig. Hij heeft geen last van obstipatie. Zijn oom 

heeft diabetes mellitus, ‘maar die hoeft gelukkig geen 

insuline te spuiten’. Zijn vader en moeder zijn beiden 

al overleden; hij weet niet waaraan. Hij heeft geen 

broers of zussen, wel enkele neven en nichten, maar die 

spreekt hij nauwelijks. Het was hem zelf ook opgevallen 

dat het niet hielp om langere tijd niets te drinken. Dat 

had hij geprobeerd om ’s nachts niet uit bed te hoeven 

(‘dan maar met dorst slapen’), maar het hielp niet. Of 

de patiënt is afgevallen kunt u niet vaststellen, want 

omdat hij te zwaar is (ruim 90 kilo) controleert hij zijn 

lichaamsgewicht nauwelijks. 
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Casuïstiek 

• Een vrouw met een inguïnale zwelling

• Drie peuters met een zwelling in de hals

• Drie kinderen met algehele malaise, koorts, ge-

wichtsverlies en cervicale lymfadenopathie

• Lymfoom bij patiënten na een orgaantransplantatie: 

ernstig en variabel ziektebeeld

25.9  Lymfomen

Definitie

Lymfoom

Iedere zwelling van een lymfeklier. Zo’n zwelling kan 

benigne of maligne zijn.

*DEF eind

Vooral in de hals merken patiënten zelf lymfeklierzwel-

lingen op. ‘Lymfoom’ wil overigens niets anders zeggen 

dan ‘gezwollen lymfeklier’ (en betekent dus niet altijd 

‘kanker’, zoals wel veel wordt gedacht). Hier is een dif-

ferentiële diagnose vermeld die gericht is op die lymfe-

klierstations die bij lichamelijk onderzoek goed palpabel 

zijn. De gebruikelijke lymfedrainage van het aangedane 

orgaan bepaalt in eerste instantie in welk lymfekliersta-

tion metastasen ontstaan: cervixcarcinoom metastaseert 

vooral naar de lies, mammacarcinoom vooral naar de ok-

sel. Het maagcarcinoom metastaseert soms naar een klier 

in de fossa supraclavicularis links. Het testiscarcinoom 

metastaseert veelal naar retroperitoneaal (niet palpabel) 

en zeer zelden naar de lies.

 Vrijwel alle banale en dentogene infecties van de mond-

keelholte (wortelabces, faryngitis, sinusitis enzovoort) 

kunnen leiden tot een pijnlijke lymfadenopathie in de 

hals. Een lymfadenitis door bartonellose (overgedragen 

door een kattenkrab) kan een regionale lymfadenitis in 

elleboog of oksel veroorzaken.

 De differentiatie tussen ‘maligne’ en ‘benigne’ lym-

fomen is met lichamelijk onderzoek niet met zekerheid 

mogelijk, maar er zijn wel enige richtinggevende ken-

merken: een pijnlijke, elastische zwelling met roodheid 

van de overliggende huid is meestal een ontstoken klier, 

terwijl een niet-pijnlijke, vaste, met onder- of bovenlaag 

verkleefde lymfeklier vaker maligne van aard is. Hoewel 

in tabel 25.12 de lymforeticulaire maligniteiten onder de 

gegeneraliseerde lymfadenopathieën gerangschikt staan, 

kunnen deze maligne lymfomen ook lokaal voorkomen. 

Kernpunten

• Een lymfeklier in de hals of oksel groter dan 1 cm, 

of een lymfeklier in de lies groter dan 2 cm, die 

langer dan veertien dagen blijft bestaan, moet 

aanleiding zijn voor nader onderzoek.

• Bij een lymfoom zijn de volgende vragen van be-

lang:

 −  Is het een lokale of een gegeneraliseerde aan-

doening?

 −  Is het een benigne of maligne aandoening?

*DEF eind

Tabel 25.12  Lymfomen.

paragraaf

lokaal
 − hals

• carcinomen mondholte, farynx, speek-
selklieren

• schildkliercarcinoom
• ontstekingen in de mond- en keelholte (si-

nusitis, faryngitis, wortelkanaalontsteking)
• atypische mycobacteriose

 − supraclaviculair
• maagcarcinoom (links)
• bronchuscarcinoom
• mammacarcinoom

 − oksel
• mammacarcinoom
• melanoom (arm)
• cellulitis/erysipelas (arm)
• bartonellose

 − lies
• cervixcarcinoom
• vulvacarcinoom
• peniscarcinoom
• melanoom (been)
• testiscarcinoom (zelden)
• cellulitis/erysipelas (been)

10.6

19.3.4; 19.9.2
6.8.1

17.5.5
16.4.1
10.8

10.8

6.7.2
6.8.4

10.10
6.7.2

gegeneraliseerd
 − infectieziekten

• viraal
– hepatitis
– mononucleosis infectiosa
– CMV
– hiv

• bacterieel
– tuberculose

• parasitair
– toxoplasmose

 − lymforeticulaire maligniteiten
• maligne lymfoom
• (lymfatische) leukemieën

 − systeemaandoeningen
• SLE
• reumatoïde artritis
• sarcoïdose
• amyloïdose

 − medicamenten
• fenytoïne

6.8

18.6
6.8.2
6.8.5
6.8.6

16.11.6

6.8.3
9.6

22.5.2
22.5.1
16.6
9.5.5

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
lymfomen, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo 
snel mogelijk moet worden gesteld. 
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nen bij een zieke patiënt. Bij een paniekstoornis kan 

kortademigheid als klacht (bij een aanval) duidelijk op 

de voorgrond staan. Hiervoor wordt ook wel de term 

hyperventilatiesyndroom gebruikt. Andere klachten 

die bij zo’n paniekaanval kunnen ontstaan (tachycardie, 

tintelingen, krampend gevoel op de borst), zijn deels 

(maar niet geheel) terug te voeren op een bij hyperven-

tilatie optredende acute respiratoire alkalose. Dat deze 

alkalose niet het gehele symptomencomplex verklaart, 

blijkt onder andere uit het feit dat gezonde hyperven-

tilerende proefpersonen niet noodzakelijkerwijs alle 

symptomen uit dit complex ervaren.

25.10  Dyspnoe

 Definitie

Dyspnoe (kortademigheid)

Het onaangenaam ervaren van de ademhaling. Patiën-

ten gebruiken ook het woord ‘benauwdheid’.

*DEF eind

Hoewel de klacht kortademigheid of dyspnoe niet altijd 

gepaard gaat met hypoxemie, is het voor de systema-

tiek van het denken over deze klacht wel handig de weg 

van zuurstof van ‘buiten het lichaam’ naar de ‘indivi-

duele lichaamscel’ in gedachten te houden. Alleen de 

paniekstoornis en de respiratoire compensatie van een 

ernstige metabole acidose passen niet in dit schema. 

Overigens gaat de laatstgenoemde aandoening vaak 

wel gepaard met hyperpnoe, maar lang niet altijd met de 

subjectieve beleving van dyspnoe. Het op het spoor komen 

van hyperpnoe vereist een zeer zorgvuldige observatie 

van het ademhalingspatroon: vaak is de afwijking van 

dit patroon subtiel.

 Probeer bij de anamnese een zo nauwkeurige moge-

lijke indruk van de ernst van de kortademigheid (en het 

verloop in de tijd) te krijgen door naar kortademigheid 

bij activiteiten uit het dagelijks leven te vragen (lopen, bood-

schappen dragen, traplopen enzovoort).

 Let bij lichamelijk onderzoek op de symmetrie van de 

thoraxbewegingen. Dat gaat het best door recht voor of 

achter de patiënt te gaan staan, of aan het voeteneinde 

van het bed. Een inspiratoire stridor (al of niet gehoord 

met behulp van een stethoscoop) wijst op een obstruc-

tie van de hogere (extrathoracaal gelegen) luchtwegen, 

terwijl een expiratoire stridor juist op een obstructie 

van de lagere (intrathoracaal gelegen) luchtwegen wijst. 

Laatstgenoemde obstructie komt voor in het kader van 

asthma bronchiale en emfyseem, maar ook bij asthma 

cardiale. Oedeem van het slijmvlies van de lagere lucht-

wegen veroorzaakt immers ook een bronchusstenose. 

Let bij lichamelijk onderzoek ook op andere tekenen 

van decompensatio cordis, zoals crepitaties over de lon-

gen, oedeem, verhoogde centrale veneuze druk, derde 

en vierde harttoon.

 Een subtiel en soms vroeg symptoom van het sep-

tisch syndroom is hyperventilatie. Dit wordt niet alleen 

veroorzaakt door een stoornis in het zuurstoftransport 

(zoals bij een pneumonie), maar ook door prikkeling 

van het ademhalingscentrum in de hersenstam door 

bij sepsis vrijkomende cytokinen. Hoewel de klacht 

dyspnoe bij sepsis zeldzaam en het symptoom subtiel 

is, kan het toch van levensbelang zijn dit te herken-

Tabel 25.13  Dyspnoe.

paragraaf

luchtwegen en longen
 − obstructie van luchtwegen

• corpus alienum
• bronchitis
• asthma bronchiale
• chronisch obstructief longlijden

 − longparenchym
• longoedeem
• pneumonie
• longfibrose

 − longvasculatuur
• embolie
• (primaire) pulmonale hypertensie

 − pleura
• pleuritis
• pneumothorax

16.11.1; 16.11.2; 16.11.3
16.3
16.3

15.4
16.11.5
16.5; 16.6

16.10
16.10

16.14
16.14.3

hartfalen 15.4

verminderde ademexcursies
 − skeletafwijkingen
 − huidafwijkingen

• sclerodermie
 − spieraandoeningen
 − distensie abdomen

• ileus
• ascites
• obesitas

22.5.4

15.4; 18.5.6
21.7

zenuwstelsel
 − neuropathie
 − stoornissen ademhalingscentrum

• cerebrovasculair accident
• sepsis
• tumor

6.3

zuurstoftransportstoornis
 − anemie
 − koolmonoxide-intoxicatie

8.2.3

paniekstoornis

ernstige metabole acidose 12.1.2

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van dyspnoe, 
ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel mogelijk 
moet worden gesteld. 
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Het lijkt er dus op dat u snel moet vaststellen of aan 

de kortademigheid een acuut levensbedreigende 

oorzaak ten grondslag ligt. Op 76-jarige leeftijd zijn 

oorzaken van acute kortademigheid vooral hartfalen 

(door een infarct of ischemie van de hartspier of een 

hartritmestoornis, bijvoorbeeld boezemfibrilleren), 

longembolieën, een exacerbatie van reeds bestaand 

chronisch obstructief longlijden (het ontstaan van 

astma op deze leeftijd is zeldzaam) en een snel begin-

nende pneumonie. Hoewel paniekaanvallen op deze 

leeftijd wel voorkomen, zijn de zeldzaam, en dat geldt 

ook, zij het in mindere mate, voor een pneumothorax. 

U kunt nu met verschillende items uit de anamnese 

differentiëren. Vooral de vraag naar andere symptomen 

kan helpen.

 Heeft u koorts? (pneumonie, longembolieën; hoge 

koorts (> 39,0 °C) komt zelden bij longembolieën voor)

 Heeft u een koude rilling gehad? (pneumonie)

 Moet u hoesten? (longembolieën, pneumonie)

 Geeft u sputum op, en zo ja welke kleur? (long-

embolieën: droge hoest met eventueel een spoortje 

bloed; pneumonie: purulent sputum)

 Herkent u de klachten van eerder? (bijvoorbeeld bij 

recidiverende aanvallen van ischemie van de hartspier, 

of bij eerdere exacerbaties van obstructief longlijden)

 Heeft u pijn op de borst? Zo ja, waar en straalt de 

pijn uit? (een drukkend of pijnlijk gevoel op de borst, 

met enige uitstraling naar de kaak en armen, wijst op 

ischemie van het myocard; pijn in de thorax die erger 

wordt bij diepe in- en expiratie wijst op pleuraprik-

keling bij bijvoorbeeld een pneumonie of longembo-

lieën)

 Als u pijn op de borst heeft, is er dan een houding 

waarin de pijn erger wordt of juist minder? (pijn bij een 

pericarditis als oorzaak van boezemfibrilleren of hart-

falen neemt in het algemeen toe bij liggen, en af bij 

voorover gebogen zitten)

 Heeft u de afgelopen tijd (in de loop van de dag 

toenemende) last van gezwollen enkels? (enkeloedeem 

kan een aanwijzing zijn voor hartfalen; enkelzijdig 

oedeem past meer bij een lokale veneuze obstructie)

 Moest u de laatste tijd ’s nachts wel eens uit bed 

om te plassen? (nycturie kan een eerste aanwijzing 

zijn voor hartfalen)

 Was u misselijk of zweterig toen de kortademig-

heid begon? (een hartinfarct gaat soms gepaard met 

zogenoemde vegetatieve verschijnselen: bradycardie, 

misselijkheid, braken en zweten)

 Komen in uw familie veel of op jonge leeftijd hart- 

en vaatziekten voor (zoals een hartinfarct of een be-

roerte of etalagebenen) of heeft u gerookt?

 Komen in uw familie trombosebenen of longembo-

lieën voor? (zo ja, dan is dit een lichte aanwijzing voor 

een verhoogd risico op longembolieën)

 Heeft u recent (bijvoorbeeld met griep) op bed ge-

legen? (immobilisatie is een risicofactor voor veneuze 

trombo-embolie)

 Gebruikt u medicijnen? (soms – maar zeker niet 

Kernpunten

• Bij lichamelijk onderzoek kan ademfrequentie 

(hoog), adempatroon (diepe ademhaling, in te-

genstelling tot oppervlakkige), intrekkingen van de 

thoraxwand, gebruik van hulpademhalingsspieren, 

stridor of cyanose wijzen in de richting van een 

gaswisselingsstoornis. Zeer zacht ademgeruis wijst 

op een ernstige gaswisselingsstoornis.

• De term ‘benauwdheid’ wordt door patiënten vaak 

voor meer dan alleen dyspnoe gebruikt. Soms be-

doelen ze er angst of pijn op de borst mee.

• Een subtiel en soms vroeg symptoom van het sep-

tisch syndroom is hyperventilatie.

  Intermezzo 25.2 

Dyspnoe 

Mevrouw Manneke, 76 jaar, komt bij u op de afdeling 

spoedeisende hulp in verband met kortademigheid.

In eerste instantie is het belangrijk te achterhalen of 

de patiënte aan een potentieel levensbedreigende 

ziekte lijdt, waarbij enig uitstel van diagnostiek en the-

rapie ongewenst is. Om hierover een indruk te krijgen, 

is het goed te vragen naar de snelheid van de progres-

sie van de klachten. 

 Hoe lang heeft u deze klachten al? Hoe zijn de 

klachten begonnen: plotseling of meer geleidelijk? Bij 

zeer acuut ontstane klachten weten patiënten vaak 

nog wat ze deden op het moment waarop de klachten 

begonnen. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn: Wat was u 

aan het doen toen de klachten begonnen?

 Hoe groot zijn de functionele beperkingen? Hoeveel 

meter kunt u nog wandelen? Kunt u nog traplopen? 

Kunt u nog een redelijk zware boodschappentas dra-

gen? Belemmert de kortademigheid u in het dagelijks 

leven/huishouden?

 Naast een indruk over de ernst, geeft het beloop 

in de tijd soms ook een aanwijzing voor de oorzaak 

van een klacht. Wordt de kortademigheid langzamer-

hand erger (en in welk tijdsbestek dan?), of blijft ze 

juist stabiel? Acuut ontstane kortademigheid die niet 

veel erger of zelfs iets minder wordt, kan passen bij 

een paniekaanval of bij longembolieën. Langzaam 

erger wordende klachten passen bijvoorbeeld meer 

bij hartfalen, longfibrose of (primaire) pulmonale 

hypertensie.

De patiënte vertelt dat ze eten aan het klaarmaken 

was toen ze plotseling ernstig kortademig werd. Ze 

is toen gaan zitten. Het werd wel iets beter, maar de 

klachten verdwenen niet. Dat laatste was vooral reden 

haar zoon te bellen. Hij schatte de toestand zo ernstig 

in dat hij zijn moeder onmiddellijk naar de eerste hulp 

bracht. 
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bijzonderheden. Het ademgeruis is vesiculair. U hoort 

pleurawrijven over de rechterhelft van de thorax en mis-

schien ook over de linkerlongtop. De lever is niet pal-

pabel. Aan de benen ziet u niets bijzonders. Er is geen 

centrale of perifere cyanose.

Aan de samenvatting voegt u voor uzelf toe: normo-

tensie, tachycardie, tachypnoe en (beiderzijds?) pleu-

rawrijven.

 Volgens u is het vrijwel zeker dat de patiënte long-

embolieën heeft.

 U gaat nu na met welk aanvullend diagnostisch 

onderzoek deze ziekte kan worden aangetoond. Daar-

naast wilt u met de aanvullende diagnostiek op zoek 

naar parameters waarmee u de ernst en het verloop 

van de behandeling kan vervolgen en naar potentiële 

contra-indicaties voor een eventuele behandeling. 

 U laat bloedonderzoek verrichten (hemoglobine-

gehalte, trombocytengehalte, protrombinetijd (PT), 

geactiveerde partiële tromboplastinetijd, creatinine, 

eventueel een arteriële bloedgasanalyse). Daarnaast 

vraagt u een röntgenopname van de thorax aan 

(toch aanwijzingen voor pneumonie, pleuravocht, 

pneumothorax of atelectase?). U verricht geen on-

derzoek naar afbraakproducten van fibrinenetwerken 

(bijvoorbeeld D-dimeergehalte). Hoewel de sensi-

tiviteit van deze test hoog is (tussen 95 en 98%), is 

een negatieve testuitslag toch onvoldoende om de 

diagnose longembolieën te verwerpen bij dit relatief 

sterke vermoeden op het bestaan van longembolie-

en. Volgens de criteria van Wells (zie paragraaf 16.10) 

heeft ze immers een hoog risico. Als volgende stap 

is CT-angiografie van de arteriae pulmonales geïndi-

ceerd of, als deze techniek niet voorhanden is, ven-

tilatie-perfusiescintigrafie van de longen. Bedenk, 

nogmaals, dat u bij een hoge voorafkans (geschat op 

grond van de gegevens die u tot nu toe verzamelde 

uit anamnese en lichamelijk onderzoek) alleen met 

een zeer sensitieve test de diagnose onwaarschijnlijk 

kunt maken.

De X-thorax van mevrouw Manneke blijkt normaal te 

zijn. Bij CT-angiografie van de aa. pulmonales blijken 

enkele contrastuitsparingen in verscheidene takken van 

de pulmonaalarteriën (zowel links als rechts). U stelt de 

diagnose longembolieën. 

 Er zijn geen contra-indicaties voor behandeling met 

antitrombotica (normaal trombocytengehalte, geen ver-

lengde protrombinetijd, actieve bloeding). Nadat met 

gefractioneerde heparine de eerste antistollingstherapie is 

begonnen, continueert u de antistolling met een vitamine 

K-antagonist op geleide van de PT (uitgedrukt in INR (In-

ternational Normalized Ratio). Controle volgt op de po-

likliniek. Enkele maanden later let u speciaal op tekenen 

van (beginnende) pulmonale hypertensie (een gevreesde 

langetermijncomplicatie van longembolieën): tekenen van 

falen van de rechterventrikel en persisterende dyspnée 

d’effort.

altijd – helpen de verschillende medicijnklassen bij de 

reconstructie van de medische voorgeschiedenis, en 

dat kan een aanwijzing voor de diagnose zijn)

Mevrouw Manneke heeft deze klachten nog nooit eerder 

gehad. Ze heeft een beetje pijn op de borst gehad, vooral 

rechts. Als ze heel diep inademt voelt ze het nog. Ze had 

geen koorts of een koude rilling. De pijn op de borst 

was niet houdingsafhankelijk en straalde niet uit. De 

patiënte had geen dikke voeten, geen last van nycturie. 

Toen de klachten ontstonden, waren er geen vegetatieve 

verschijnselen. De patiënte kan zich in de familie noch 

trombose, noch hart- en vaatziekten op jonge leeftijd 

herinneren. Vorige week had zij wel griep. Ze kwam toen 

net met de bus uit Spanje terug van een strandvakantie 

en heeft drie dagen op bed gelegen. Ze hoest niet en heeft 

geen sputumproductie of hemoptoë.

U vat de gegevens van de patiënte voor haar (en uzelf) 

kort samen. Zij werd plotseling kortademig, zonder al 

te veel begeleidende verschijnselen, behalve wat pijn 

rechts op de thorax die erger wordt bij diepe ademha-

ling, bij een niet al te grote inspanning na een periode 

van immobilisatie (strand – bus – griep).

 Dit gehele klinische beeld zou kunnen passen bij 

longembolieën.

Bij het lichamelijk onderzoek let u, behalve op de 

gebruikelijke zaken, nu vooral goed op aanknopings-

punten voor de diagnose longembolieën, enerzijds om 

die diagnose waarschijnlijker of onwaarschijnlijk te 

maken, anderzijds om de ernst van de ziekte verder in 

kaart te brengen. In een later stadium – wanneer u de 

longembolieën heeft gediagnosticeerd – kunt u mis-

schien nog op zoek gaan naar de oorzaak daarvan.

 Maakt de patiënt een zieke of angstige indruk 

(hypoxemie!)? Ademhalingsfrequentie? Aanwezigheid 

van cyanose? Centrale veneuze druk (bij ernstige long-

embolieën vaak verhoogd)? Hoe zijn de bloeddruk en 

de pols? (bij ernstige longembolieën kan de bloeddruk 

zeer laag worden: obstructieve shock)

 Hoe is het ademgeruis? (opgeheven ademgeruis 

pleit voor een pneumothorax of pleuravocht) 

 Zijn er bijgeluiden bij de ademhaling (vooral pleu-

rawrijven op de plek van de pijn)? Hoe is de percussie 

van de longen (mat: pleuravocht; hypersonoor: pneu-

mothorax)? Hartgrootte? Harttonen?

 Is de lever vergroot? (leververgroting komt voor bij 

langer bestaande decompensatio cordis rechts)

 Is er enkeloedeem. Is er asymmetrie tussen beide 

benen? (aanwijzingen voor diepe veneuze trombose)

 Hoe is de perifere circulatie?

Bij het lichamelijk onderzoek ziet u een 76-jarige 

vrouw, matig ziek, niet angstig, met een ademfrequen-

tie van 28 per minuut. De CVD is niet verhoogd. De 

bloeddruk is 140/70 mmHg; de pols 110 per minuut. 

De temperatuur is 36,8 °C. Over het hart hoort u geen 



Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde 989

zien is, een heel andere differentiële diagnose: de lokalisa-

tie is ook van groot belang. Tot de oorzaken van arteriële 

doorbloedingsstoornissen horen niet alleen trombo-

embolische aandoeningen (bijvoorbeeld cholesterolem-

bolieën), maar ook vasospastische aandoeningen, waartoe 

het syndroom van Raynaud wordt gerekend.

25.12  Pijn op de borst

Definitie

Pijn op de borst

Iedere onaangename sensatie die de patiënt in de buurt 

van het sternum lokaliseert. Patiënten gebruiken de 

termen ‘pijn’, ‘benauwd gevoel’, ‘beklemming’, ‘druk op 

de borst’, ‘het lijkt wel of er een steen op mijn borst ligt’.

Pijn op de borst is voor veel mensen een beangstigend 

symptoom. Velen weten immers dat problemen met het 

hart gepaard kunnen gaan met pijn op de borst. Andere 

belangrijke en potentieel levensbedreigende aandoenin-

gen die zich met dit symptoom kunnen presenteren, zijn 

longembolieën en een aneurysma dissecans. Hoewel het 

laatstgenoemde ziektebeeld zeldzaam is, is het zo levens-

bedreigend dat het bij pijn op de borst toch altijd even 

overwogen moet worden.

Casuïstiek 

• Dyspnoe bij allochtone zwangeren door onver-

wachte mitralisklepstenose

• Dyspneu door vernauwing in de bovenste luchtwe-

gen: eenvoudige diagnostiek met een flowvolume-

curve

• Dyspneu door bullae bij een chronisch intermitte-

rend beademde patiënt met spierdystrofie

• Dyspnoe na pneumonectomie door een atriumsep-

tumdefect

• Dyspnoe en dysfagie door een tracheo-oesofageale 

fistel bij een volwassene

25.11  Cyanose

Definitie

Cyanose

Cyanose is een blauwe verkleuring van de huid. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en peri-

fere cyanose. Centrale cyanose – te zien aan lippen, 

tong, wangen en soms het mondslijmvlies – duidt 

op een gegeneraliseerde oxygenatiestoornis. Perifere 

cyanose (te zien aan acra, oren en soms de neuspunt) 

duidt op een doorbloedingsstoornis van het gedeelte 

van de huid dat blauw verkleurd is.
*DEF eind

In de regel wordt een blauwe verkleuring van de huid 

veroorzaakt door een toegenomen concentratie van niet-

geoxygeneerd hemoglobine in kleine vaatjes. Als de oor-

spronkelijke kleur van de huid donker is, is cyanose veel 

moeilijker waarneembaar. Er zijn echter ook varianten van 

hemoglobine die (los van hun zuurstofbindend vermogen) 

zelf een blauwige kleur hebben: methemoglobine en sul-

fohemoglobine. Deze varianten kunnen aangeboren maar 

ook verworven zijn (een voorbeeld van verworven methe-

moglobinemie is een nitrietintoxicatie bij het eten van 

opgewarmde groente). Het gaat bij de blauwe verkleuring 

van de huid om het absolute gehalte aan niet-geoxyge-

neerde hemoglobine (en dus niet om het relatieve deel ten 

opzichte van het totale hemoglobinegehalte). Daaruit volgt 

dat een patiënt met anemie (de totale concentratie hemo-

globine is laag) pas bij een veel lagere zuurstofsaturatie 

cyanotisch wordt dan een patiënt met een normaal hemo-

globinegehalte. Het tegendeel is het geval bij een patiënt 

met polyglobulie (een te hoog hemoglobinegehalte).

 Uit de in tabel 25.24 genoemde ziektebeelden die cya-

nose kunnen veroorzaken, volgt vrijwel automatisch dat 

u een aantal gegevens uit de anamnese snel wilt hebben: 

Bestaat de cyanose al lang (hemoglobinopathie, conge-

nitale hartafwijking), of is deze geleidelijk aan ontstaan 

(chronisch obstructief longlijden) of zelfs acuut (shock)? 

Centrale en perifere cyanose hebben, zoals in de tabel te 

Tabel 25.14  Cyanose.

paragraaf

centrale cyanose
 − verminderde arteriële zuurstofdruk

• verminderde PiO2

– verblijf op grote hoogte
• verminderde longfunctie

– chronisch obstructief longlijden
– longfibrose
– verminderde zuurstofdiffusie (hart-

falen)
– pulmonale hypertensie

• anatomische shunts (rechts-linksshunts)
– congenitale hartziekten
– intrapulmonale AV-shunt
– pulmonale hypertensie met een persis-

terend atriumseptumdefect
 − hemoglobinopathie

• leidend tot een verminderde zuurstofaf-
finiteit

• met een eigen ‘blauwe kleur’
– methemoglobinemie
– sulfahemoglobinemie

16.3
16.5
15.4
16.10

15.11

15.11.2

perifere cyanose
 − hartfalen (forward failure)
 − andere oorzaken van shock
 − veneuze obstructie
 − arteriële obstructie
 − expositie aan koude

15.4
24.2.2
7.5
7.7

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van cyanose, 
ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel mogelijk 
moet worden gesteld. 
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Casuïstiek 

• Een vrouw met angina pectoris en dyspnoe

• Pijn in het sternum: niet altijd onschuldig

• Een vrouw met angineuze klachten en niet-afwij-

kende kransvaten

Karakter, beloop in de tijd, exacte lokalisatie, uitstraling en 

houdings- of ademhalingsafhankelijkheid van de pijn zijn 

belangrijke aanwijzingen die moeten helpen bij de differen-

tiatie tussen genoemde ziektebeelden. Bij een aneurysma 

dissecans heeft de pijn een ‘scheurend’ karakter, verplaatst 

zich na enige tijd van retrosternaal naar de rug (soms zelfs 

met uitstraling in de liezen) en is er soms een bloeddruk-

verschil waarneembaar tussen de rechter- en linkerarm. 

Begeleidende vegetatieve verschijnselen (misselijkheid, 

braken, zweten) en uitstraling (vooral naar de keel en de arm 

en hand) wijzen op een cardiale origine. Het is opmerkelijk 

dat de presentatie van klachten die veroorzaakt worden door 

hartziekten bij vrouwen anders is dan bij mannen. Hoe dit 

verschil in klachtenpresentatie precies wordt veroorzaakt, 

is onduidelijk, maar het kan ertoe leiden dat hartziekten 

bij vrouwen pas veel later ontdekt worden dan bij mannen. 

Risicofactoren voor hartziekten (leeftijd, geslacht, hoge 

bloeddruk, hypercholesterolemie, roken, familieanamnese) 

of een veneuze trombo-embolie (leeftijd, geslacht, warm 

rood dik been, immobilisatie, recente operatieve ingreep, 

gebruik oraal anticonceptivum, familieanamnese, recente 

partus) maken naast de aard en het beloop in de tijd van de 

pijn een hartinfarct/angina pectoris of een longembolie ook 

meer of minder waarschijnlijk. Hoewel een gunstige reactie 

op sublinguaal toegediende nitroglycerine zeer suggestief 

is voor angina pectoris, kan ook pijn op de borst veroorzaakt 

door een oesofagusspasme door deze aanpak verdwijnen. 

Een (zeer) sterk verhoogde centrale veneuze druk (of ge-

stuwde halsvaten) maken bij een patiënt met pijn op de 

borst de diagnosen (massale) longembolieën en pericarditis 

(tamponnade) waarschijnlijker.

 Het ‘onthouden’ van bovenstaand rijtje wordt makkelij-

ker door in gedachten de anatomische structuren van bui-

ten naar binnen te passeren en ziekten van die structuren 

expliciet te benoemen. Vergeet daarbij de laatste categorie 

niet: een paniekstoornis is een veelvoorkomende aandoe-

ning die gepaard kan gaan met pijn op de borst en/of kort-

ademigheid. Gerefereerde pijn vanuit bijvoorbeeld de buik 

kan iemand gemakkelijk op het verkeerde been zetten.

Kernpunten

• Retrosternale pijn kan een thoracale, maar ook een 

extrathoracale oorzaak hebben.

• Een goede inventarisatie van risico-indicators van 

de genoemde ziekten is een belangrijk hulpmiddel 

bij het vinden van de waarschijnlijkheidsdiagnose.

• Vooral bij de diagnosen myocardinfarct, longem-

bolieën, pericarditis met instroombelemmering en 

aneurysma dissecans is uitstel van het instellen 

van de juiste therapie op zeer korte termijn nadelig 

voor de patiënt.

• Mannen en vrouwen verschillen onderling in de 

presentatie van klachten die samenhangen met 

hartziekten.

*DEF eind

Tabel 25.15  Pijn op de borst.

paragraaf

ossaal
 − ribfractuur
 − costochondritis
 − tumor 10.15.2

hart
 − pericarditis
 − angina pectoris
 − myocardinfarct
 − myocarditis

15.10
15.1.1; 15.6.3
15.6.4
15.9.1

aorta
 − aneurysma dissecans 7.9.3

pariëtale pleura
 − pleuritis

• bij pneumonie
• bij longembolieën
• pleuritis carcinomatosa
• viraal
• empyeem
• tuberculose

16.14
16.11.5
16.10
16.4.1
16.14
16.11.5
16.11.6

mediastinum
 − mediastinitis

oesofagus
 − achalasie
 − oesofagusspasme
 − refluxoesofagitis

17.4
17.4.1
17.4.1
17.4.4

zenuwstelsel
 − intercostale neuralgie
 − tumoringroei (bronchuscarcinoom)
 − radiculair syndroom
 − herpes zoster

16.4.1

6.7.9

buiten de thorax gelegen
 − vanuit de buik gerefereerde pijn
 − paniekstoornis

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van pijn op 
de borst, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel 
mogelijk moet worden gesteld. 
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25.14  Hoesten en hemoptoë

Definities

Hoesten

Een snelle (explosieve) expiratie, na een periode van 

glottissluiting.

Hemoptoë

Bloedverlies bij hoesten.

Dit klinische probleem wordt ook in paragraaf 16.2.1 vrij-

wel geheel klachtgericht beschreven.

Hemoptoë is een symptoom dat mensen alarmeert en dat 

altijd zorgvuldig nader onderzoek vraagt. Het is voor pa-

tiënten niet altijd eenvoudig aan te geven waar het bloed 

precies vandaan komt. Specifieke vragen hiernaar zijn dus 

noodzakelijk (is er ook sputum, komt het bloed mee met 

sputum of zit het er zelfs doorheen, heeft de patiënt ook 

braakneigingen of gebraakt, komt het bloed juist bij het 

schrapen van de keel?). In de anamnese kan naar andere 

aanknopingspunten worden gezocht voor de hierboven 

genoemde oorzaken (koorts, gewichtsverlies, bedlegerig-

heid. gebruik van antistollingsmiddelen, gebruik van 

ACE-remmers, roken, aspiratie). De ziekte van Wegener 

en de ziekte van Goodpasture (vasculitiden van luchtwe-

gen en nieren) zijn weliswaar zeldzame aandoeningen, 

maar het zeer snel instellen van therapie kan voorkomen 

dat de patiënt blijvend nierinsufficiënt (en daarmee dia-

lysebehoeftig) wordt. Ook een carcinoïd van de bronchus 

is een zeldzame aandoening. Meestal is deze maligniteit 

zeer centraal in de luchtwegen gelokaliseerd en bloedt hij 

gemakkelijk: een plotselinge complete obstructie door de 

tumor of een ernstige bloeding uit de tumor komt fre-

quent voor. Tuberculose moet altijd worden overwogen 

bij oudere patiënten, bij patiënten die geboren zijn in een 

endemisch gebied en bij patiënten met een verminderde 

25.13  Hartkloppingen

Definitie

Hartkloppingen (palpitaties)

Het (meestal onaangename) besef dat het hart klopt.

*DEF eind

Dit klinische probleem wordt ook in hoofdstuk 15 vrijwel 

geheel klachtgericht beschreven.

De klacht ‘hartkloppingen’ (palpitaties) is vaak niet pri-

mair te wijten aan stoornissen in het hartritme. Soms 

betekent het alleen maar dat de patiënt zich om een of 

andere reden bewust is van zijn hartslag. Sinustachycar-

die door psychische stress (adrenaline) of hyperthyreoïdie 

is hiervan een voorbeeld.

 Is er toch een primaire stoornis van het hartritme, dan 

is het van belang te vragen naar de (on)regelmatigheid van 

dat ritme. Vraag de patiënt het ritme met de vingers op een 

tafel na te tikken. Dit is in ieder geval aangewezen als de 

hartkloppingen een paroxismaal karakter hebben (en ten 

tijde van anamnese en lichamelijk onderzoek niet aanwezig 

zijn). Vraag ook naar het begin van de klachten: een sinus-

tachycardie begint meestal geleidelijk. Sommige medica-

menten hebben als bijwerking hartritmestoornissen. Het is 

van belang dat patiënten bradycardieën ook als palpitaties 

kunnen ervaren. De hartslag is ‘anders dan normaal’ en 

patiënten noemen dat hartkloppingen. Bij bradycardieën 

is de vullingstijd van de ventrikels doorgaans langer en kan 

elke slag dus ‘krachtiger’ dan normaal zijn.

 Let bij het lichamelijk onderzoek ook op de regelmaat 

(en of er in een onregelmatig ritme een grondpatroon 

kan worden vastgesteld) en op de frequentie. Bij een (to-

taal) irregulair ritme kan de hartfrequentie niet zonder 

meer worden bepaald door het voelen van de pols: luister 

daarvoor dan ook naar het hart. Immers, als de hartactie 

zo onregelmatig is, zal de vullingstijd van de ventrikels 

soms zo kort zijn dat een hartslag niet leidt tot een waar-

neembare polsgolf. Het verschil tussen hartfrequentie en 

polsfrequentie wordt polsdeficit genoemd. 

Kernpunten

• Een sinustachycardie is in de regel het gevolg van 

een andere ziekte, en is geen ziekte op zichzelf.

• Zowel bradycardie als tachycardie en een irregulaire 

hartactie kunnen door de patiënt als ‘hartkloppin-

gen’ of ‘hartbonzen’ worden aangeduid.

Casuïstiek 

• Een man met snelle, onregelmatige hartkloppingen

Tabel 25.16  Hartkloppingen.

paragraaf

regulair
 − sinusritme
 − paroxismale supraventriculaire tachycardie
 − boezemflutter
 − ventriculaire tachycardie
 − geleidingsstoornissen met AV-junctioneel of 

ventriculair escape-ritme

15.1.3
15.5.1
15.5.1
15.5.1
15.5.1
15.5.2

irregulair
 − prematuur ventriculair complex
 − prematuur atriaal complex
 − boezemfibrilleren

15.1.3
15.5.1
15.5.1
15.5.1

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van hart-
kloppingen, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo 
snel mogelijk moet worden gesteld. 
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25.15  Slikstoornissen/dysfagie en 
voedselpassagestoornissen

Definities

Dysfagie

Verzamelterm voor slikstoornissen en voedselpassage-

stoornissen.

Slikstoornis

Probleem met het slikken van voldoende gekauwd of 

vloeibaar voedsel.

Voedselpassagestoornis

Probleem met het door de slokdarm zakken van voed-

sel na de slikactie.

Reflux

Terugvloed van (zure) maaginhoud in de slokdarm.

Regurgitatie

Relatief moeiteloze terugvloed van maaginhoud in de 

mond.

Globusgevoel

Gevoel dat er iets in de keel zit wat met slikken niet 

verdwijnt. 

Slikken is een bewust begonnen actie van mond- en farynx-

musculatuur die reflexmatig wordt afgemaakt. Stoornissen 

kunnen zich voordoen door een probleem in de onderlin-

ge coördinatie van (vele!) bij de slikactie betrokken spier-

groepen, door obstructie in de farynx of door een gebrek 

aan speeksel. Met ‘passagestoornis’ wordt in dit verband 

bedoeld: een stoornis in de weg die het voedsel aflegt na 

de slikactie van de farynx in de richting van de maag.

 Ziekten die slik- en voedselpassageklachten veroorza-

ken, kunnen dus het makkelijkst worden ingedeeld naar 

de anatomie. Een zorgvuldige anamnese is zeer behulp-

zaam bij de exacte lokalisatie van de klacht: gaat het om 

kauwen, slikken (verslikken) of passage van voedsel door 

de slokdarm (en in het laatste geval: waar precies)? Is er 

reflux of regurgitatie (of braken van vrijwel onverteerd 

voedsel)? Zijn de klachten houdingsafhankelijk? Is er 

los van pijn bij voedselinname ook retrosternale pijn? 

Belangrijk bij het opsporen van een ernstige oorzaak van 

deze klachten is (fors) gewichtsverlies. Daarnaast zijn er 

soms begeleidende klachten en verschijnselen waarbij de 

diagnose maligniteit moet worden overwogen: aange-

zichtsspierverlamming, heesheid, globusgevoel en naar 

het oor uitstralende pijn. Let erop dat veel mensen bij wie 

de klachten langzaam ernstiger zijn geworden, hun eetge-

woonten daaraan onbewust hebben aangepast (vast voed-

sel nauwelijks gekauwd, tot vloeibaar of zelfs gepureerd 

voedsel). Daarnaar moet dus specifiek worden gevraagd.

weerstand. In de eerste plaats om bij de patiënt therapie te 

kunnen instellen, maar in de tweede plaats ook om ver-

spreiding van de ziekte zo snel mogelijk in te perken. 

Kernpunten

• Hoesten met hemoptoë is altijd een indicatie voor 

nader onderzoek.

• Een veranderd hoestpatroon bij een patiënt die chro-

nisch hoest, is een indicatie voor nader onderzoek.

*DEF eind

Casuïstiek 

• Hemoptoë als complicatie van de ziekte van Behçet

Tabel 25.17  Hoesten en hemoptoë.

hemoptoë? paragraaf

ontsteking
 − infectieus

• pneumonie
– pneumokok
– stafylokok
– tuberculose
– schimmel

• bronchitis
• longabces
• bronchiëctasieën

 − niet-infectieus
• COPD
• ziekte van Wegener
• syndroom van Good-

pasture
• longfibrose
• polyarteriitis nodosa
• roken

+

+
+
+

+
+
+

16.11.5

6.11.6
16.11.3
16.11.5
16.11.4

16.3
14.6.4; 16.5.3; 22.5.8
16.9; 14.6.4
16.5.1; 22.5.8

22.5.8

tumor
 − bronchuscarcinoom
 − carcinoïd

+
+

16.4.1
16.4.4

longvaatovervulling + (zeldzaam) 15.4

longembolieën + 16.10

corpus alienum + 16.2.1

medicamenten
 − ACE-remmers

stollingsstoornis
 − doorgeschoten antistolling + 7.4

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van hoesten 
en hemoptoë, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo 
snel mogelijk moet worden gesteld. 
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25.16  Misselijkheid en braken

Definities

Braken

Hersenstamreflex waarbij door sluiting van de pylorus 

van de maag en verhoging van de intra-abdominale 

druk door het aanspannen van de buikwandmuscula-

tuur de maaginhoud via de mond naar buiten wordt 

gebracht.

Fecaal braken

Braaksel heeft de geur van feces.

Projectielbraken

Braaksel komt met grote kracht (als van een projectiel).

*DEF eind

Misselijkheid en braken zijn – hoewel niet onlosmake-

lijk met elkaar verbonden – sterk verwante symptomen. 

Op zichzelf zijn deze symptomen zeer aspecifiek. Toch 

wijzen bepaalde aspecten van vooral braken wel in een 

bepaalde richting.

 Braken van vrijwel volledig onverteerd voedsel past bij 

een slokdarmstenose.

 Wees bedacht op zwangerschap of alcoholmisbruik als 

oorzaak wanneer de patiënt vooral ’s morgens braakt.

Kernpunt

• Keelpijn of slikstoornissen/dysfagie die langer dan 

drie weken bestaan, vereisen een grondig onder-

zoek van het KNO-gebied en de slokdarm.

*DEF eind

Casuïstiek 

• Een man met voedselpassageklachten

• Een vrouw met dysfagie

• Acute voedselpassageklachten: vaak een goed 

behandelbare oorzaak

• Dyspnoe en dysfagie door een tracheo-oesofageale 

fistel bij een volwassene

Tabel 25.18  Slikstoornissen en voedselpassage-
stoornissen.

paragraaf

mond
 − infectie

• herpesulcera
• candidose

 − siccaklachten

6.7.10

22.5.6

farynx
 − neuromusculair

• hersenstam
• myasthenia gravis

 − ontsteking
• faryngitis
• candidose

 − zenker-divertikel
 − tumoren
 − functioneel

16.11.1

17.3.2; 17.4.2
17.4.10

slokdarm
 − corpus alienum
 − tumoren
 − stenose
 − spasme
 − achalasie
 − peptisch ulcus
 − systemische sclerose

17.4

22.5.4

druk van buitenaf
 − lymfoom
 − aorta
 − struma

9.6
7.9.3
19.3.4

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
slikstoornissen en voedselpassagestoornissen, ofwel ziektebeelden of 
syndromen waarvan de diagnose zo snel mogelijk moet worden gesteld. Tabel 25.19  Misselijkheid en braken.

paragraaf

intestinaal
 − stoornissen van vrijwel alle intra-abdominaal 

gelegen organen kunnen misselijkheid en 
braken veroorzaken; andere lokaliserende 
symptomen moeten hier dus de weg wijzen

 − oesofagusaandoeningen
• (distale) stenose

 − zenker-divertikel

17.4

17.3.2

niet-intestinaal
 − neurologisch

• migraine
• intracraniële drukverhoging

– hersenmetastasen
 − medicamenteus

• chemotherapie
 − intoxicatie

• alcohol
• paracetamol

 − zuur-basen- en elektrolytstoornissen
• hypercalciëmie
• diabetische ketoacidose

 − nierinsufficiëntie
 − leverinsufficiëntie
 − ontregelde diabetes mellitus
 − zwangerschap
 − psychogeen
 − vestibulaire aandoeningen

• reisziekte
• ziekte van Ménière

10.5.3
24.4

19.8.2
20.7.1
14.4; 14.11
18.3.5
20.4

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van 
misselijkheid en braken, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de 
diagnose zo snel mogelijk moet worden gesteld. 
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minaal gelegen organen beginnen met viscerale pijn, en 

leiden pas later in het ziektebeloop tot pariëtale (beter 

te lokaliseren) pijn. Viscerale pijn is vaak gerefereerd 

met de plek waar het orgaan in de embryonale fase 

‘heeft gelegen’. Een voorbeeld hiervan is appendicitis. 

De viscerale pijn die bij dit ziektebeeld hoort, is gelo-

kaliseerd in het midden van de bovenbuik, de pariëtale 

pijn in de rechteronderbuik (klassiek bij het punt van 

McBurney). 

 Een obstructie van een hol orgaan leidt door hevige 

peristaltiek tot een krampende buikpijn die vaak gepaard 

gaat met bewegingsdrang (koliekpijn). 

 Bij een diabetische ketoacidose is buikpijn als belang-

rijkste of enige symptoom een zeldzaamheid. Toch is dit 

zo’n acuut levensbedreigende aandoening dat ze hier 

apart wordt vermeld. 

 Hoewel een (dreigende) ruptuur van de abdominale 

aorta een zeldzaam verschijnsel is, is een snelle herken-

ning van dit ziektebeeld noodzakelijk, zodat onmid-

dellijk adequaat chirurgisch of interventieradiologisch 

kan worden ingegrepen. De afgelopen decennia komen 

maagperforaties minder vaak voor, maar ook deze diag-

nose moet worden overwogen omdat direct ingrijpen 

de prognose kan verbeteren. Een (maag)perforatie komt 

men bij lichamelijk onderzoek overigens ook op het spoor 

doordat – naast de geprikkelde buik – bij percussie vaak 

ook geen leverdemping wordt gevonden als uiting van de 

aanwezigheid van gas tussen lever en buikwand.

 Buikpijn kan ook ontstaan bij buiten de buikholte ge-

legen ziekteprocessen (in de thoraxholte, de wervelkolom 

of het retroperitoneum). Zo kan een pneumokokken-

pneumonie gepaard gaan met buikpijn. In het begin van 

zo’n pneumonie kan de buikpijn zelfs sterk op de voor-

grond staan.

 Bij chronische buikpijn zijn bijkomende klachten (ge-

wichtsverlies, bloedverlies, veranderd defecatiepatroon) 

vaak bepalend voor de ernst van de onderliggende aan-

doening.

Kernpunten

• Buikpijn is een aspecifiek symptoom, dat ook veel 

extra-abdominaal gelegen oorzaken kan hebben. 

• Viscerale pijn is dof en niet goed te lokaliseren, 

en wordt veroorzaakt door prikkeling van pijn-

geleidingszenuwen in organen en het peritoneum 

viscerale.

• Pariëtale pijn is scherp en meestal goed te lokalise-

ren, en wordt veroorzaakt door prikkeling van pijn-

geleidingszenuwen van voornamelijk het peritoneum 

parietale.

• Bloed bij de ontlasting of ongewild gewichtsverlies 

past niet bij het prikkelbaredarmsyndroom.

*DEF eind

Fecaal braken komt vooral voor bij een lage obstructie van 

de darm (distaal van het jejunum).

 Projectielbraken treedt bij volwassenen vooral op bij 

een intracraniële drukverhoging. Hoewel zeldzaam, zijn 

de consequenties van een intracraniële drukverhoging zo 

verstrekkend dat dit altijd als oorzaak moet worden over-

wogen bij persisterend en verder onverklaard braken.

 Buikpijn, in het bijzonder hevige en acuut ontstane 

pijn, kan ook zonder meer een oorzaak van misselijkheid 

en braken zijn. 

 Veel medicamenten (waaronder chemotherapeutica) 

hebben als potentiële bijwerking misselijkheid en braken.

Kernpunt

• Braken van vrijwel volledig onverteerd voedsel past 

bij een slokdarmstenose.

*DEF eind

Casuïstiek 

• Een jongen met hoofdpijn en braken 2 dagen na 

een trauma capitis

• Een vrouw met hypokaliëmie

• Cannabinoïdhyperemesis met als bijzonder ver-

schijnsel dwangmatig warm baden

• Intermitterend braken van een patiënte met het 

A.-mesenterica-superiorsyndroom

• Een jongen met cyclisch braken en een vermeende 

furosemideallergie op basis van een subpelviene 

stenose

• Buikpijn door beklemde zenuwen

25.17  Buikpijn

Definitie

Buikpijn

Elke abnormale of pijnlijke sensatie die de patiënt 

lokaliseert in de buik.

*DEF eind

Een belangrijke aanwijzing in de differentiële diagnos-

tiek van dit symptoom is het beloop in de tijd van de pijn. 

Daarnaast is het onderscheid tussen viscerale en pariëtale 

pijn van belang: viscerale pijn is diffuus gelokaliseerd en 

wordt gekarakteriseerd als dof of ‘stomp’. Pariëtale pijn is 

scherper of meer stekend van aard en kan door de patiënt 

vaak nauwkeurig worden gelokaliseerd. 

 Acute buikpijn kan goed worden ingedeeld naar de 

vermoedelijke anatomische herkomst. Bedenk dan wel 

dat viscerale pijn een wat diffusere lokalisatie heeft dan 

pariëtale pijn. Veel acute ontstekingen van intra-abdo-
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25.18  Diarree

Definities

Diarree

Volumineuze (> 200 g per dag) feces met een brijige 

of waterige consistentie die frequenter dan normaal 

(> driemaal per dag) wordt geloosd. De patiënten 

hebben vaak last van incontinentia alvi. Niet al deze 

kenmerken hoeven tegelijkertijd voor te komen.

Acute diarree

Diarree die korter dan twee à drie weken bestaat.

Chronische diarree

Diarree die langer dan twee à drie weken bestaat.

Steatorroe

Diarree waarvan het vetgehalte door een vetverte-

rings- of vetresorptiestoornis veel hoger is dan nor-

maal. Kenmerken zijn een wat lichtere kleur, een brij-

ige consistentie en een (hinderlijk) kleverige textuur. 

*DEF eind

Dit klinische probleem wordt ook in hoofdstuk 17 vrijwel 

geheel klachtgericht beschreven.

Bij diarree is de eerste vraag: ‘Hoe lang bestaat de klacht?’ 

Diarree wordt grofweg ingedeeld in acuut (korter dan 

twee à drie weken bestaand) en chronisch (langer dan 

twee à drie weken bestaand). Bij kort bestaande diarree 

staan voedselgeassocieerde oorzaken en infecties centraal. 

Het onderscheid tussen toxinegemedieerde diarree en 

infectieuze diarree kan dan nog waarschijnlijker worden 

gemaakt met behulp van de incubatietijd, zo die bekend 

is. Toxinegemedieerde diarree ontstaat in de regel onge-

veer zes uur na ingestie van het met toxine besmette voed-

sel; bacteriële diarree heeft een incubatietijd van ten min-

ste één dag, maar die kan tot drie dagen oplopen. Een deel 

van de pathogenen wordt vooral buiten Nederland op-

gedaan: een zorgvuldige reisanamnese is dus van belang. 

De oneliner ‘koorts en bloederige diarree uit de tropen is 

amoebedysenterie tot het tegendeel bewezen is’ helpt om 

deze soms fataal verlopende ziekte niet over het hoofd te 

zien. Bij tyfus (veroorzaakt door S. typhi), een ziekte die 

overigens vaak begint met koorts, hoofdpijn en obstipatie, 

komt nogal eens een relatieve bradycardie voor.

 Bij de differentiële diagnose van chronische diarree 

speelt de oorsprong van de diarree een rol: dunne darm 

(infrequente, volumineuze, plakkerige defecatie zonder 

bloed of slijm) of dikke darm (frequente, waterige defe-

catie met bloed en slijm). Daarnaast is van belang of de 

patiënt hiv-geïnfecteerd is of niet. Het onderscheid tus-

sen osmotische of secretoire diarree is theoretisch wel 

belangrijk, maar er is zoveel overlap in de veroorzakende 

ziektebeelden dat dit onderscheid in de praktijk niet zo 

Casuïstiek 

• Buikpijn door beklemde zenuwen

• Acute buikpijn als eerste symptoom van Henoch-

Schönlein-purpura; een verborgen diagnose als 

purpura ontbreekt

• Linkszijdige mesocolische hernia als oorzaak van 

recidiverende buikpijn

• Buikpijn als gevolg van dunnedarmherniatie door 

het ligamentum latum uteri

• Acute buikpijn en koorts bij een jonge vrouw als 

eerste verschijnselen van lymfangioleiomyomatose

Tabel 25.20  Buikpijn.

paragraaf

acuut
 − ontsteking

• adnexitis
• appendicitis
• cholecystitis
• diverticulitis
• enterocolitis
• pancreatitis
• pyelonefritis

 − obstructie
• ileus
• galsteenkoliek
• niersteenkoliek

 − perforatie
 − vaatafwijkingen

• aneurysma aortae, pars abdominalis
– geen ruptuur, wel pijn
– ruptuur

• mesenteriaal vattrombose
 − diversen

• miltruptuur
• buikwandhematoom

17.7.1
18.12.2
17.7.2
6.6; 17.6.8
17.13
14.7.2; 14.7.3

18.12
14.8

7.9.3; 17.12

17.12

6.8.2

chronisch of recidiverend
 − gastritis
 − ulcus pepticum
 − chronische pancreatitis
 − inflammatoir darmlijden

• ziekte van Crohn
• colitis ulcerosa

 − neoplasmata
• prikkelbaredarmsyndroom

 − motiliteitsstoornissen
• obstipatie
• neuropathie bij bijvoorbeeld diabetes 

mellitus

17.5.3
17.5.4
17.13.2
17.8
17.8.2
17.8.1

17.7.3

17.7.3
20.8

buiten de buik gelegen oorzaken
 − pneumonie
 − familiaire Middellandse Zeekoorts
 − diabetische ketoacidose
 − loodintoxicatie
 − porfyrie

16.11.5
6.2
20.7.1
21.5
21.5; 18.14.4

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van buikpijn, 
ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel mogelijk 
moet worden gesteld. 
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anemieën leiden in de meeste gevallen tot een voorname-

lijk ongeconjugeerde hyperbilirubinemie. Bij een micro-

angiopathische hemolyse staat de icterus zelden sterk op 

de voorgrond. Directe behandeling (met corticosteroïden 

en/of plasmaferese) kan ernstige restschade (nierinsuffi-

ciëntie) of overlijden voorkomen. 

 Het syndroom van Gilbert (een erfelijke bilirubinecon-

jugatiestoornis) leidt niet tot klachten. Het syndroom 

komt nogal eens aan het licht bij een preoperatieve scree-

ning, en leidt dan tot veel onrust. Medicatie en vasten 

kunnen deze conjugatiestoornis verergeren, waardoor 

uiteindelijk wél – overigens milde en onschuldige – icte-

rus ontstaat.

 Een complete obstructie van de galafvloed in de darm 

onderbreekt de enterohepatische cyclus van bilirubine en 

leidt dus tot afwezigheid van urobilinogeen of urobiline in 

zinvol is (in theorie stopt osmotische diarree bij vasten). 

Naast  fe cesanalyse is aanvullend beeldvormend onderzoek 

(vooral sigmoïdoscopie) al snel noodzakelijk bij chronische 

diarree ter opsporing van inflammatoire darmziekten.

 Diarree bij diabetes mellitus is vooral het gevolg van 

motiliteitsstoornissen in het kader van autonome neuro-

pathie bij dit ziektebeeld. Daarnaast bestaat er een associ-

atie tussen diabetes mellitus type 1 en coeliakie.

Kernpunten

• Bij de differentiële diagnose van chronische diar-

ree zijn twee indelingen belangrijk om snel tot een 

diagnose te komen. Is de diarree afkomstig uit een 

proces in de dikke of in de dunne darm? Is de diar-

ree geassocieerd met een hiv-infectie?

• Een nauwkeurige reisanamnese (waar bent u pre-

cies geweest, en wanneer precies?) helpt bij de 

differentiatie van reizigersdiarree.

 −  Bij een patiënt met koorts en bloederige diarree 

die net uit een tropisch land is teruggekeerd, 

moet in ieder geval aan de diagnose amoebedy-

senterie worden gedacht. 

*DEF eind

Casuïstiek 

• Diarree door een toxine van Clostridium difficile bij 

hemato-oncologische patiënten

• Chronische diarree; het belang van de anamnese

• Langdurige diarree en vermagering na een fiets-

tocht van Tibet naar Nepal: Cyclospora-infectie

• Sportdrank: geen rehydratievloeistof voor kinderen

• Collagene colitis: macroscopisch onzichtbaar, maar 

niet onbehandelbaar

25.19  Geelzucht

Definitie

Geelzucht (icterus)

Gele verkleuring van de huid en slijmvliezen door 

stapeling van bilirubine. 

*DEF eind

Oorzaken van geelzucht zijn op verschillende manieren 

te ordenen. In de eerste plaats anatomisch (naar de plaats 

waar de stapeling van bilirubine optreedt), zoals in tabel 

25.22. Ook een indeling naar geconjugeerde en onge-

conjugeerde hyperbilirubinemie is mogelijk. In de tabel 

zijn kolommen opgenomen waarin deze indeling wordt 

gehanteerd. Geconjugeerde hyperbilirubinemie gaat in 

de regel gepaard met hyperbilirubinurie. Hemolytische 

Tabel 25.21  Diarree.

paragraaf

acuut
 − samenhangend met darminfecties

• niet toxinegemedieerd
– salmonellose
– shigellose
– E. coli
– C. jejuni
– Y. enterocolitica
– rotavirussen, enterovirussen
– G. lamblia
– Cyclospora spp.
– E. histolytica

• toxinegemedieerd
– S. aureus
– B. cereus
– E. coli
– V. cholerae
– C. difficile

• medicamenteus
– antibiotica
– laxantia

 − eerste verschijnsel van een oorzaak van chro-
nische diarree

6.6; 17.9
6.6.3

6.13.5

6.13.3
6.6.2

17.7.3

chronisch
 − intestinaal

• inflammatoir darmlijden
• malabsorptie

– pancreasinsufficiëntie
– coeliakie

• voedseladditiva (suikervervangers)
• paradoxe diarree bij obstipatie
• vaatlijden

– ischemische colitis
– vasculitis

• lymfoom van de darm
• villeus adenoom
• coloncarcinoom
• uitgebreide darmresectie

 − niet-intestinaal
• hyperthyreoïdie
• diabetes mellitus (neuropathie)
• vipoom
• gastrinoom
• carcinoïd

17.8

17.13
17.6.2

17.12

9.6.2
17.7.7
17.7.8

19.3.2
20.8.4
17.14.1; 19.10
17.14.1; 19.10
17.14.1; 16.4.4

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van diarree, 
ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel mogelijk 
moet worden gesteld. 
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Kernpunten

• Het waarnemen van een subtiele icterus (oogwit) 

vereist een goede verlichting (daglicht zonder een 

rode of gele gloed van bijvoorbeeld gordijnen).

• Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie heeft meestal 

een prehepatische origine; geconjugeerde hyperbi-

lirubinemie heeft meestal een hepatische of post-

hepatische origine.

• Verkleuring van de urine komt voornamelijk voor bij 

geconjugeerde hyperbilirubinemie.

• Jeuk bij icterus is een teken van galwegobstructie.

• Bij een complete galwegobstructie is er geen urobi-

line (meer) in de urine aantoonbaar.

de urine. Bij een posthepatische oorzaak van icterus ont-

staat er een stapeling van galzouten in het lichaam. Stape-

ling van galzouten in de huid leidt mogelijk tot jeuk.

 Alcoholgeïnduceerd leverlijden kan op twee manie-

ren tot icterus leiden. In de eerste plaats door een acute 

alcoholintoxicatie waardoor een hepatitis ontstaat. Deze 

hepatitis kán gepaard gaan met icterus, maar dat komt 

niet vaak voor. In de tweede plaats door chronisch alcohol-

misbruik, dat tot progressieve verbindweefseling (cirrose) 

van de lever leidt. Icterus als symptoom komt hierbij – ze-

ker in een vergevorderd stadium van cirrose – regelmatig 

voor.

Tabel 25.22  Geelzucht of hyperbilirubinemie.

geconjugeerd ongeconjugeerd paragraaf

prehepatisch
 − immuungemedieerde hemolyse

• auto-immuunhemolytische anemie
– primair
– secundair (bij maligne lymfoom of infectie)

 − niet-immuungemedieerde hemolyse
• congenitaal

– hereditaire sferocytose
– sikkelcelanemie
– glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie

• verworven
– megaloblastaire anemie
– geneesmiddelen
– microangiopathische hemolyse

• HUS/TTP
• maligne hypertensie/pre-eclampsie

• mechanisch (kunstklep)

+ +++ 8.2.5

14.4.2
13.5.9

hepatisch
 − hepatitis

• niet-infectieus
– auto-immuun
– alcohol
– medicamenteus

• paracetamol
– obesitas

• infectieus
– hepatotrope virussen

 − cirrose
• alcohol
• viraal
• biliair
• hemochromatose
• ziekte van Wilson
• a1-antitrypsinedeficiëntie
• porfyrie
• obesitas

 − cardiaal
 − vasculair
 − erfelijke conjugatiestoornissen (syndroom van Gilbert)
 − intrahepatische cholestase

• primair scleroserende cholangitis
• erfelijk
• maligniteit
• medicamenteus

++

++

++

+

++

++

18.11
18.8
18.10

18.9
18.6

18.3.3
18.8.3
18.6
18.11
18.14.1
18.14.2
18.14.3
18.14.4
18.9
18.13.2
18.13
18.3.2

18.11

18.10.3

posthepatisch
 − galwegobstructie

• choledocholithiasis
• pancreaskoptumor
• primair scleroserende cholangitis
• chronische pancreatitis

+++ +
18.12.3
17.13.5
18.11.2
17.13.2

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van geelzucht of hyperbilirubinemie, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose 
zo snel mogelijk moet worden gesteld.



25

998  Interne geneeskunde

de regel goed op de juiste antibiotica (gericht tegen res-

pectievelijk streptokokken en stafylokokken). Een necro-

tiserende fasciitis is een zeldzame huid- (en fascie)aandoe-

ning. Deze aandoening wordt meestal veroorzaakt door 

streptokokken, is zeer snel progressief en moet zo snel 

mogelijk met antibiotica en chirurgisch debridement wor-

den behandeld om septische complicaties en het ontstaan 

van onbehandelbaar grote huiddefecten te voorkomen. 

In tegenstelling tot bij erysipelas en cellulitis, komen bij 

necrotiserende fasciitis ook blaasjes, blaren en papels voor 

en kan de huid na verloop van (korte) tijd blauwzwart 

verkleuren. Ook ontstaat na enige tijd analgesie (in plaats 

van pijn!) van de huid. 

Kernpunten

• Fasciitis necroticans is een potentieel letale aan-

doening van de huid die in zeer korte tijd (uren) kan 

verlopen.

• Bij de analyse van pijn in de benen hoort een zorg-

vuldig lichamelijk onderzoek van de vaatboom en 

van de sensibele zenuwen.

Casuïstiek 

• Een 13-jarig meisje met claudicatio intermittens

25.21  Dikke voeten en onderbenen

Definitie

Oedeem

Toegenomen vrij water en zout in het interstitium.

*DEF eind

Oedeem is de belangrijkste oorzaak van dikke enkels, 

voeten en onderbenen. Let erop dat algemene oorzaken 

van oedeem (zie het tweede deel van tabel 25.24) bij een 

liggende patiënt primair leiden tot een lokalisatie van het 

oedeem rond het sacrum. 

 Hoewel cellulitis en erysipelas ook gepaard gaan met 

oedeem, staan vooral de vurige roodheid en de pijn zo-

danig op de voorgrond dat deze ziektebeelden niet in de 

tabel zijn opgenomen. Bij een te groot mineralocortico-

ideffect op de nier ontstaat in de regel geen oedeem. Na 

aanvankelijke natrium- en waterretentie verliest de nier 

namelijk nog vóór oedeem ontstaat weer natrium en wa-

ter (de zogenoemde aldosterone escape, deels verklaard door 

hypertensiegeïnduceerde natriurese). Toch kan – bij pre-

existente nierziekten of bij bijvoorbeeld overdosering van 

fludrocortison – wél oedeem ontstaan, zodat deze oorzaak 

toch in de tabel is opgenomen.

Casuïstiek 

• Een man met progressieve icterus en een zwelling 

in de buik

• Een ernstig zieke oudere man met icterus

• Een man met icterus, nierfunctiestoornissen, trom-

bocytopenie, spierpijn en verwardheid

• Obstructie-icterus na galwegchirurgie: een benigne 

strictuur of niet?

• Obstructie-icterus door portale varicosis

25.20  Pijn in de benen

Pijn in de benen kan voorkomen in het kader van een 

groot aantal ziektebeelden en syndromen. Voor de analyse 

ervan is een anatomische indeling van de oorzaken van 

de pijn handig. Anamnese en lichamelijk onderzoek (in 

het bijzonder onderzoek van de vaatboom en neurolo-

gisch onderzoek verdienen zorgvuldige aandacht) leveren 

meestal een eerste aanwijzing voor de diagnose. Risicofac-

toren voor (roken, hoge bloeddruk, hypercholesterolemie, 

diabetes mellitus) of symptomen van arterieel vaatlijden 

(koude voeten, claudicatio intermittens), risicofactoren 

voor veneuze trombo-embolie (immobilisatie, gebruik 

orale anticonceptiva enzovoort), uitstraling van de pijn, 

koorts, koude rillingen, wondjes (ook tussen de tenen) en 

recente spierinspanning zijn alle aanwijzingen voor één 

of meer van de in tabel 25.23 vermelde aandoeningen. Een 

aparte vermelding verdienen wekedeleninfecties. Erysi-

pelas en cellulitis komen regelmatig voor en reageren in 

Tabel 25.23  Pijn in de benen.

paragraaf

vaten
 − stenose/occlusie arteriën
 − stenose/occlusie venen

7.7
7.5

steun- en bewegingsapparaat
 − botpijn

• osteomyelitis
• metastase

 − gewrichtspijn
 − spierpijn

• myositis
• rabdomyolyse

 − huid
• cellulitis
• erysipelas
• fasciitis necroticans

22.7; 22.8

22.5.5

6.7.2
6.3.1; 6.7.2

zenuwen
 − radiculopathieën

• hernia nuclei pulposi
 − neuropathieën

• diabetes mellitus
• meralgia paraesthetica

20.8.4

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van pijn in de 
benen, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de diagnose zo snel 
mogelijk moet worden gesteld. 
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Het oedeem bij een nefrotisch syndroom is vermoedelijk 

meer het gevolg van primaire natrium- en waterretentie 

door de nier (ten gevolge van de nierziekte die ook de 

eiwitlekkage veroorzaakt) dan van de hypoalbuminemie. 

De hypoalbuminemie kan in extreme gevallen (plasma-

albuminegehalte lager dan ongeveer 15 g/l) wel aan de 

ernst van het oedeem bijdragen.

 Let bij de anamnese op specifieke klachten van de ziek-

ten uit de tabel (kortademigheid, orthopnoe) of op risico-

factoren voor dergelijke aandoeningen (hart- en vaatziek-

ten, veneuze trombo-embolie). Bevestig bij lichamelijk 

onderzoek eerst dat er werkelijk pitting oedeem bestaat. 

Let daarna op de centrale veneuze druk, hepatomegalie 

(als tekenen van algehele veneuze stase door rechtszijdig 

hartfalen). Onderzoek de aanwezigheid van varices of 

andere tekenen van veneuze insufficiëntie, bij voorkeur 

bij de patiënt in staande houding.

Kernpunten

• Dat het bij oedeem om ‘vrij water’ gaat, komt tot 

uiting in het verschijnsel pitting: in de zwelling kan 

een putje worden gedrukt.

• Bij oedeem aan beide benen is meting van de cen-

trale veneuze druk belangrijk.

• Myxoedeem is geen oedeem: het is een toename 

van interstitiële matrix, en geen toename van inter-

stitieel vrij water en zout.

• Bij een bedlegerige patiënt is oedeem vaak niet aan 

de benen, maar sacraal gelokaliseerd.

*DEF eind

Casuïstiek 

• Een man met progressief oedeem aan beide benen

Tabel 25.24  Dikke voeten en onderbenen.

paragraaf

lokale problemen
 − diepe veneuze trombose
 − veneuze insufficiëntie
 − lymfoedeem
 − myxoedeem
 − veneuze obstructie in het kleine bekken
 − immobilisatie (lang staan)

7.5

19.3.3

algemene problemen
 − hartfalen

• rechts decompensatio cordis
• pericarditis

 − primair renale natriumretentie
• nefrotisch syndroom
• NSAID-gebruik
• een teveel aan gluco- of mineralocorticoïd
• idiopathisch oedeem

 − hypoalbuminemie
• levercirrose
• nefrotisch syndroom

 − capillaire lekkage
• sepsis

15.4
15.10

14.6.4

19.4.2; 19.4.3

18.3.3
14.6.4

6.3

Blauwgedrukte items zijn ofwel veelvoorkomende oorzaken van dikke 
voeten en onderbenen, ofwel ziektebeelden of syndromen waarvan de 
diagnose zo snel mogelijk moet worden gesteld. 



AA afferente arteriole 

A-a alveolair-arterieel

ABCA ATP-bindende cassette, type A

ABL Abelson muizenleukemievirus homoloog

ABPA allergische bronchopulmonale aspergillose

ABVD adriamycine, bleomycine, vincristine, 

dacarbazine

ACAT acyl-co-enzym-A:cholesterol-acyltransferase

ACE angiotensin-converting enzyme

ACR American College of Rheumatology

ACS acuut coronair syndroom

ACTH adrenocorticotroop hormoon

AD autosomaal dominant

ADAMTS a disintegrin and metalloprotease with 

thrombospondin motif

ADC aidsdementiecomplex

ADH antidiuretisch hormoon

ADL activiteiten van het dagelijks leven

ADP adenosinedifosfaat

ADPKD autosomaal dominante erfelijke 

cystennieren

AF atriumfibrilleren

AFP alfa-foetoproteïne

AHI apnoe-hypopnoe-index

aids acquired immunodeficiëntiesyndroom

AIHA auto-immuunhemolytische anemie

AIP acute interstitiële pneumonie

AIRE auto-immune regulator

AITP auto-immuuntrombocytopenie

AJCC American Joint Committee on Cancer

AL amyloïd-L

ala alanine 

ALARA as low as reasonably achievable 

ALAT alanineaminotransferase

ALI acute lung injury

ALL acute lymfatische leukemie

AMBU-65 ademhalingsfrequentie, mentale toestand, 

bloeddruk, ureum en leeftijd > 65 jaar

AML acute myeloïde leukemie

AML-M6 acute erytroblastaire leukemie

AML-M7 megakaryoblastenleukemie

AMP adenosinemonofosfaat

ANA antinucleaire antistoffen

ANCA antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen

ANP atriaal natriuretisch peptide

AP anus praeternaturalis

APC adenomateuze polyposis coli-gen

APC antigeenpresenterende cel

aPC geactiveerde proteïne C

APD automatische peritoneale dialyse

APECED auto-immuun polyendocrinopathie 

candidiasis ectodermale dystrofie

APR achillespeesreflex

aPTT geactiveerde partiële tromboplastinetijd

APUD amine-precursor-uptake and 

decarboxylation

AR autosomaal recessief

ARB angiotensinereceptorblokker

ARDS acute respiratory distress syndrome

ART antiretrovirale therapie

ASA acetylsalicylzuur

ASAT aspartaataminotransferase

ASD atriumseptumdefect

asn asparagine

ASO antistreptolysine O-titer

AST antistreptolysinetiter

AT angiotensine

AT arteriitis temporalis

ATG antithymocytenglobuline

ATN acute tubulusnecrose

ATP adenosinetrifosfaat

AUA acute uveitis anterior

AUC oppervlak onder de tijd-concentratiecurve

AV atrioventriculair

BAFF B cell activating factor belonging to the TNF 

family

BAL bronchoalveolaire lavage

baso basofiele granulocyt

BCG Bacillus Calmette-Guérin

BCR B-celreceptorcomplex

BCR breakpoint cluster region

BEP bleomycine, etoposide en cisplatine

BFU-e burst-forming unit-erytrocyt

BMD botmineraaldichtheid

BMI body mass index
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CLL chronische lymfatische leukemie

CMF cyclofosfamide, methotrexaat, fluoro-uracil

CML chronische myeloïde leukemie

CMML chronische myelomonocytaire leukemie

CMV cytomegalovirus

CoA co-enzym-A

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials 

COP cryptogene organiserende pneumonie

COPD chronic obstructive pulmonary disease

COX cyclo-oxygenase

CPAP continuous positive airway pressure

CpG cytosine-fosfaat-guanine

CPK creatinefosfokinase

CPM centrale pontiene myelinolyse

CREST calcinose, fenomeen van Raynaud, 

oesofageale disfunctie, sclerodactylie, 

teleangiëctasieën

CRH corticotropin-releasing hormone

CRP C-reactief proteïne

CRT cardiale resynchronisatietherapie

cryo cryoglobuline

CSAS centraal slaapapneusyndroom 

CSF colony-stimulating factor

CSII continue subcutane insuline-infusie

CT cycle threshold

CT computertomografie

CTL cytotoxische T-lymfocyten 

CTX C-telopeptiden 

CVA cerebrovasculair accident

CVD centrale veneuze druk

CVI common variable immunodeficiency

CVP cyclofosfamide, vincristine, prednison

CVS chronische-vermoeidheidssyndroom

CVVH continue veno-veneuze hemofiltratie

CVVHD continue veno-veneuze hemodialyse

CYP cytochroom P450

CZS centraal zenuwstelsel

DAF decay-accelerating factor

DAMP damage associated molecular pattern

DAS Disease Activity Score

DCCT Diabetes Control and Complications Trial

DD differentiële diagnose

DDAVP desamino-D-arginine-vasopressine 

(desmopressine)

DGI gedissemineerde gonorroïsche infectie

DHEA dehydro-epiandrosteron

DHT dihydrotestosteron

DIOS distaal intestinaal obstructiesyndroom

DIP desquamatieve interstitiële pneumonie 

DIP distaal interfalangeaal (gewricht)

DIRA deficiency of interleukin-1 receptor 

antagonist

DIS diffuse intravasale stolling

DISH diffuse idiopathische skelethyperostose

DIT dijodotyrosine

BMP bone-morphogenic protein

BMR bof, mazelen, rodehond

BNP brain natriuretisch peptide

BOB bevolkingsonderzoek naar borstkanker

BOS bronchiolitis obliterans 

BOZ buikoverzichtsfoto

BRCA breast cancer-gen 

BSE bezinkingssnelheid erytrocyten

BSS bovenste slokdarmsfincter

BTPS body temperature, pressure, saturation

CABG coronaire bypasschirurgie

CAG congenitaal adrenogenitaal syndroom

CAGE cut down, annoyed by criticism, guilty about 

drinking, eye opener

CALLA common ALL-antigeen

CAM cellulaire adhesiemolecuul

CAMCOG Cambridge Cognitive Examination

CAP community acquired pneumonie

CAPD continue ambulante peritoneale dialyse

CAPS cryopyrin associated periodic syndrome

CARA chronische aspecifieke respiratoire 

aandoening

CAS clinical activity score

CBAVD congenitale bilaterale afwezigheid van het 

vas deferens

CBG cortisolbindende globuline

CBO Kwaliteitsinstituut voor de 

gezondheidszorg

CBS cystathionine-bèta-synthase

CCK cholecystokinine

CCP cyclic citrullinated peptide

CCS Canadian Cardiovascular Society

CD cluster of differentiation

CD40L CD40-ligand

CdA chlorodeoxyadenosine

CDC Centers for Disease Control

CEA carcino-embryonaal antigeen

CETP cholesterolestertransferproteïne

CF cystische fibrose

CFA cryptogene fibroserende alveolitis

CFP culture filtrate protein

CFTR cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator

CFU colony-forming unit

CGA Comprehensive Geriatric Assessment

CGD chronisch granulomateuze ziekte

CHEK2 G2-checkpoint-kinase-gen

CHOP cyclofosfamide, adriamycine, Oncovin, 

prednison

CHZ coronaire hartziekten

CI cumulatieve incidentie

CIIP chronische idiopathische intestinale 

pseudo-obstructie

CK creatinekinase

CK-MB CK-myocardband
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FcR Fc-receptoren 

FD familiaire dysbètalipoproteïnemie

FDA Food and Drug Administration 

FDB familial defective apoliprotein B-100

FDG fluorodeoxyglucose

FDH familiaire dysalbuminemische 

hyperthyroxinemie

FEF forced expiratory flow

FENa fractionele natriumexcretie

FESS functional endoscopic sinus surgery

FEV1 forced expiratory volume in one second

FF filtratiefractie

FFA free fatty acids 

FFP fresh frozen plasma

FGF fibroblast growth factor 

FGS focale glomerulosclerose

FH familiaire hypercholesterolemie

FHT familiaire hypertriglyderidemie

FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et 

d’Obstétrique

FIV1 forced inspiratory volume in one second

FM fibromyalgie

FMD fibromusculaire dysplasie

FMF familial Mediterranean fever (familiaire 

Middellandse Zeekoorts)

FMS fulminante meningokokkensepsis

FRC functionele residuale capaciteit

FSGS focale segmentale glomerulosclerose

FSH follikelstimulerend hormoon

FVC geforceerde vitale capaciteit

G6PD glucose-6-fosfaatdehydrogenase

GAD glutaminezuurdecarboxylase

GAVE gastric antral vascular ectasia

GBM glomerulaire basale membraan

G-CSF granulocyte colony-stimulating factor

GDS Geriatric Depression Scale

GEMM granulocyt-erytrocyt-megakaryocyt-monocyt

GEP gastro-enteropancreatisch

GFR glomerulaire filtratiesnelheid 

GGD Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

ggz geestelijke gezondheidszorg 

GH groeihormoon

GHB gammahydroxyboterzuur

GHRH growth hormone-releasing hormone

GINA Global Initiative for Asthma

GIP gastric-inhibitory peptide

GIP glucose-dependent insulinotropic 

polypeptide

GIST gastro-intestinale stromaceltumoren

GLP glucagon-like peptide

GLUT glucosetransportmoleculen

gly glycine

GM granulocyt-monocyt

GM-CSF granulocyte-macrophage colony-

stimulating factor

DKA diabetische ketoacidose

DKTP difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis

DM dermatomyositis

DM diabetes mellitus

DMARD disease-modifying antirheumatic drug

DNA desoxyribonucleïnezuur

DOC desoxycorticosteron

DOCA desoxycorticosteronacetaat 

DOT directly observed therapy

DPD dihydropyrimidinedehydrogenase

DPG difosfoglyceraat

DPP dipeptidylpeptidase

DSA digitale subtractieangiografie

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders

DTP difterie, tetanus, poliomyelitis

DVT diepe veneuze trombose 

DXA dual X-ray absorptiometry

EA early antigen (van EBV)

EA efferente arteriole 

EBM evidence-based medicine

EBNA Epstein Barr nuclear antigen

EBUS endobronchiale ultrasonografie

EBV epstein-barr-virus

ECC endogene creatinineklaring

ecg elektrocardiogram

ECHO enteric cytopathogenetic human orphan

ECM erythema chronicum migrans

ECV extracellulair volume

eeg elektro-encefalogram

EGF epidermal growth factor

EGFR epidermale groeifactorreceptor

EIA enzymimmunoassay

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay

EM elektronenmicroscopie

EMG elektromyografie

ENA extraheerbare nucleaire antigenen

eo eosinofiele granulocyt

EO eosinofiele oesofagitis

epo erytropoëtine

ERCP endoscopische retrograde 

cholangiopancreatografie

ERV expiratoir reservevolume

ESAT early secretory antigenic target

ESC expiratoire secondecapaciteit

ESWL extracorporeal shock wave lithotripsy

ET essentiële trombocytemie

EULAR European League Against Rheumatism

FAB French, American, British

FACS fluorescent cell sorter-analyse

FAP familiaire adenomateuze polyposis 

FCAS familiair koude inflammatoir syndroom

FCC familiair colorectaal carcinoom

FCH familiaire gecombineerde hyperlipidemie 
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HOCM hypertrofisch obstructieve cardiomyopathie

HOMA-IR homeostasis model assessment of insulin-

resistance

HOT Hypertension Optimal Treatment

HOVON Hemato-oncologie voor Volwassenen 

Nederland

HPA hyperfenylalaninemie

HPV humaan papillomavirus

HRCT high resolution computertomografie

HS hereditaire sferocytose

HSD hydroxysteroïddehydrogenase

HSV herpessimplexvirus

Ht hematocriet

HT hydroxytryptamine

HTA health technology assessment 

HTLV humaan T-cel lymfotroop virus

HUS hemolytisch-uremisch syndroom

HVZ hart- en vaatziekte

HZV herpeszostervirus 

IABP intra-aortale ballonpomp

IADL instrumentele activiteiten van het dagelijks 

leven

IAP intermitterende acute porfyrie

IASCL International Association for the Study of 

Lung Cancer

IBD inflammatory bowel disease (chronische 

darmontstekingen)

IC immuuncomplex

IC incidentiecijfer

IC inspiratoire capaciteit

IC intensive care

ICAM intercellulair adhesiemolecuul

ICD interne cardiale defibrillator

ICOS inducible co-stimulator

ICP intracraniële druk

ICSI intracytoplasmatische sperma-injectie

IDL intermediate-density lipoproteïne

IF immunofluorescentie

IF intrinsic factor

IFG impaired fasting glucose

IFN interferon

iFOBT immunological fecal occult blood test

IFT indirecte immunofluorescentietest

Ig immunoglobuline

IGF insulin-like growth factor

IGRA interferon gamma release assays

IGT impaired glucose tolerance

IIP idiopathische interstitiële pneumonie

IL interleukine

ILD interstitiële longziekte (interstitial lung 

disease)

ile isoleucine

IMD intimamediadikte 

IMF idiopathische myelofibrose

INR International Normalized Ratio

GnRH gonadotropin-releasing hormone

GOLD Global initiative for chronic Obstructive 

Lung Disease

GORZ gastro-oesofageale refluxziekte

GP glycoproteïnen

GRM gemodificeerde radicale mastectomie

GSH glutathion, gereduceerde vorm

GSSG glutathion, geoxideerde vorm

GT glutamyltranspeptidase

GVH graft-versus-hostziekte

GWA genoomwijde associatie

Gy gray

HAART highly active antiretroviral treatment

HACA humane antichimere antistoffen

HAE hereditair angio-oedeem

HAHA humane anti-mens-antistoffen 

HAMA humane anti-muis-antistoffen

HAV hepatitis A-virus

Hb hemoglobine

HbA1c geglyceerd hemoglobine

HBcAg hepatitis B-core-antigeen 

HBeAg hepatitis Be-antigeen

HBIg hepatitis B-immuunglobuline 

HbM methemoglobine

HBsAg hepatitis B-surface-antigeen

HBV hepatitis B-virus

HCC hepatocellulair carcinoom

HCG humaan choriongonadotrofine

HCL hairy-cell-leukemie

Hct hematocriet

HCV hepatitis C-virus

HDL high-density lipoproteïne

HDV hepatitis D-virus

HELLP hemolysis, elevated liver enzymes, low 

platelets

HER human epidermal growth factor receptor

HEV hepatitis E-virus

HGPRT hypoxanthineguaninefosforibosyl-

transferase

HHO hyperosmolaire hyperglykemische 

ontregeling

HHV humaan herpesvirus

HIAA hydroxyindolazijnzuur

HIDA hydroxyiminodiazijnzuur

HIDS hyper-IgD-syndroom

HIT heparinegeïnduceerde trombopenie

hiv humaan immunodeficiëntievirus

HJV hemojuveline

HLA humaan leukocytenantigeen

HMGB1 high-mobility group box 1

HMG-CoA hydroxymethylglutaryl-co-enzym-A

HMV hartminuutvolume

HNF1A hepatic nuclear factor 1 alpha-gen

HNPCC hereditair non-polyposis colorectaal 

carcinoom
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MAC membrane-attack-complex 

MAC macrofaag

MAC Mycobacterium avium-complex

MADRS Montgomery-Asberg Depression Rating 

Scale

MALT mucosageassocieerd lymfoïde weefsel

MALT marginale zone-lymfoom, geassocieerd aan 

slijmvlies

MAP mean arterial pressure

MAP MUTYH-geassocieerde polyposis 

MATIG menselijk antitetanusimmunoglobuline

MBL mannosebindend lectine

MC4R melanocortine 4-receptor 

MCH mean corpuscular hemoglobin

MCHC mean corpuscular hemoglobin 

concentration

MCKD medullary cystic kidney disease

MCP moncocyte chemotactic peptide

MCP metacarpofalangeaal (gewricht)

M-CSF macrophage colony-stimulating factor

MCTD mixed connective tissue disease

MCV mean corpuscular volume

MDCT multi-detector CT scan

MDGF macrophage-derived growth factor

MDL maag-darm-lever(arts)

MDMA methyleendioxymethamfetamine

MDR multi-drug resistance

MDRD Modification of Diet in Renal Disease

meg megakaryocyt

MELD model for end-stage liver disease

MEN multipele endocriene neoplasie

MEPE matrix extracellular phosphoglycoprotein

met methionine

MGUS monoclonal gammopathy of undetermined 

significance

MHC major histocompatibiliteitscomplex

MI myocardinfarct

MIBG metajodobenzylguanidine

MIBI 99mTc-sestamibi 

MIF Müllerian-inhibiting factor

MIRL membrane inhibitor of reactive lysis

MIT monojodothyrosine

MLH mut L homoloog-gen

MM multipel myeloom

MMC migrerend-motorisch complex

MMSE Mini-Mental State Examination

MODY maturity-onset diabetes of the young

MPA microscopische polyarteriitis

MPGN membranoproliferatieve glomerulonefritis

MPO myeloperoxidase 

MR mineralocorticoïdreceptor 

MRA magnetische resonantieangiografie

MRA mandibulair repositieapparaat

MRC Medical Research Council

MRCP magnetische resonantiecholangiopancreato-

grafie

IPEX immunodisregulatie, polyendocrinopathie, 

enteropathie, X-linked

IPF idiopathische pulmonale fibrose

IPMN intraductale papillaire mucineuze neoplasie 

IRAK interleukin-1 receptor-associated kinase

IRIS immune reconstitution inflammatory 

syndrome

IRS insulin receptor substrate

IRV inspiratoir reservevolume

ISN International Society of Nephrology

ITP idiopathische trombocytopenische purpura

IVC inspiratoire vitale capaciteit

ivf in-vitrofertilisatie

IVP intraveneuze pyelogram

IVUS intravasculaire echocardiografie

JAK2 Janus kinase 2-gen

KIR killer cell-inhiberende receptor

KNCV Nederlandse Vereniging voor Klinische 

Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

KNO keel, neus en oor

LAD left anterior descending (artery)

LAD leukocytenadhesiedeficiëntie

LADA latent autoimmune diabetes of adults

LAF leukocyten-alkalische fosfatase

LAM lymfangioleiomyomatose

LAMP lysosomal-associated membrane protein

LAREB Landelijke Registratie en Evaluatie van 

Bijwerkingen

LCAT lecithine-cholesterolacyltransferase

LCT long chain triglyceriden

LDH lactaatdehydrogenase

LDL low-density lipoproteïne

LE lupus erythematodes

LFA leucocyte-function (associated) antigen

LH luteïniserend hormoon

LHRH luteïniserend hormoon-releasing hormoon

LIP lymfocytaire interstitiële pneumonie

LM lichtmicroscopie

LMWH low-molecular-weight heparin

Lp(a) lipoproteïne (a)

LPL lipoproteïnelipase

LPS lipopolysacharide

lsd lyserginezuurdiëthylamide

LT leukotrieen

LTB leukotrieen-B

LTC leukotrieen-C

LTD leukotrieen-D

LTE leukotrieen-E

LVAD left ventricular assist devices

LVH linkerventrikelhypertrofie

LWK lumbale wervelkolom 

lys lysine
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ORS orale rehydratievloeistof

ortho-para-

DDD

ortho-para-dichlorodiphenyldichloroethaan 

(=mitotaan)

OSAS obstructieve slaapapnoesyndroom

OSS onderste slokdarmsfincter

P1NP procollageen I-N-terminal peptide

PA pathologisch-anatomisch

PA plasminogeenactivator

PABA para-aminobenzoëzuur

PAF platelet-activating factor

PAH fenylalaninehydroxylase

PAH para-aminohippuurzuurklaring

PAH predicted adult height

PAH pulmonale arteriële hypertensie

PAI plasminogeenactivatorinhibitor

PAMP pathogen-associated molecular pattern

PAN polyarteriitis nodosa

PAP pulmonale alveolaire proteïnose

PAS para-aminosalicylzuur

PBC primaire biliaire cirrose

PBG porfobilinogeen

PBSCT perifeer-bloed-stamceltransplantatie

PCI percutane coronaire interventie

PCLD polycysteuze leverziekte

PCO polycysteusovariumsyndroom

PCR polymerasekettingreactie

PCT porphyria cutanea tarda

PDGF platelet-derived growth factor

PDS prikkelbaredarmsyndroom

PECAM platelet-endothelial cellulair 

adhesiemolecuul

PEEP positive end-expiratory pressure

PEF peak expiratory flow

PEG percutane endoscopische gastrostomie

PET positronemissietomografie

PGA polyglandulair auto-immuunsyndroom

PGD pre-implantatiegenetische diagnostiek

PGN peptidoglycaan

PGP P-glycoproteïne

Ph philadelphia-chromosoom

PI fosfatidylinositol

PID pelvic inflammatory disease

PIG phosphatidylinositol glycan 

PIP proximaal interfalangeaal (gewricht)

PK pyruvaatkinase

PKD polycystic kidney disease

PKU fenylketonurie

PLCH pulmonary Langerhans’ cell histiocytose

PLL prolymfocytenleukemie

PLS persisterende lymfadenopathie

PM polymyositis

PMR polymyalgia rheumatica

PMS postmeiotic segregation increased-gen

PNH paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

POMC pro-opiomelanocortine

MRI magnetic resonance imaging

mRNA messenger-RNA

MRND gemodificeerde radicale nekdissectie

MRSA meticillineresistente Staphylococcus aureus

MSCT multislice-spiraalcomputertomografie

MSH melanocytenstimulerend hormoon

MSH mut S homoloog-gen 

MSI microsatellietinstabiliteit

MST mammasparende therapie

MST median survival time

MTA medical technology assessment 

mTHF methyltetrahydrofolaat

mTOR mammalian target of rapamycin

MTP metatarsofalangeaal (gewricht)

MTP microsomal triglyceride transfer protein

MTX methotrexaat

MUTYH mut Y homoloog-gen

MVL mitral valve leaflet

MW molecuulgewicht

MW ziekte van Waldenström

NADP nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat

NADPH gereduceerd 

nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat

NAFLD non-alcoholic fatty liver disease

NASH niet-alcoholische steatohepatitis

NC non-collagenous

NCCT Na+-Cl–-cotransporter

NERD non-erosive reflux disease

NHBD non-heart-beating donor

NHE Na+/H+ exchanger

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap

NHL non-hodgkinlymfoom

NIPPV nasal intermittent pressure ventilation

NK natural killer

NKA neurokinine A

NNT number needed to treat

NPH neutraal protamine Hagedorn

NSAID niet-steroïdaal anti-inflammatoir 

geneesmiddel

NSIP niet-specifieke interstitiële pneumonie

NSTEMI non-ST-elevatie myocardinfarct

NTBC 2-(2-nitro-4-fluoromethylbenzoyl)-1,3-

cyclohexanedione

NTI non-thyroidal illness

NTM niet-tuberculeuze mycobacteriën

NTX N-telopeptiden 

NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor 

Longziekten en Tuberculose

NVR Nederlandse Vereniging van Reumatologie

NYHA New York Heart Association

OMIM On line Mendelanian Inheritance in Man

OR oddsratio

OROS osmotic-controlled release oral delivery 

system
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RQ respiratoir quotiënt

RR relatief risico

RR Riva-Rocci 

RS respiratoir syncytieel 

RSV respiratoir syncytieel virus

RS-cellen reed-sternberg-cellen

RT reverse transcriptase

RTA renale tubulaire acidose

rt-PA recombinant-weefselplasminogeenactivator 

RV residuaal volume

RV risicoverschil

RVOT rechterventrikel outflow tract

RXR retinoïd-X-receptor

SA spondylitis ankylopoetica

SAAG serum-ascites-albuminegradiënt

SARS severe acute respiratory syndrome

SBP spontane bacteriële peritonitis

SCF stamcelfactor

SCID severe combined immunodeficiency

SCT stamceltransplantatie

SD standaarddeviatie

SDH succinaatdehydrogenase

SEH spoedeisende hulp

SERM selectieve oestrogeenreceptormodulators 

sFRP secreted frizzled regulated protein

SG specifieke conductantie 

SI syncytium-inducerende

SIADH syndroom van de inappropriate ADH-

secretie

SIRS systemisch inflammatoire-responssyndroom

SLE systemische lupus erythematodes

SMA spinale musculaire atrofie

SNP single nucleotide polymorphism

SPECT single-photon-emmision computerized 

tomography

SQSTM sequestosome 

SREBP sterol regulatory element-binding protein

SS syndroom van Sjögren

SSL kleincellig lymfocytair lymfoom

SSRI selectieve serotonineheropnameremmer

STARD STAndards for the Reporting of Diagnostic 

accuracy studies 

STEMI ST-elevatie myocardinfarct

Stivoro Stichting Volksgezondheid en Roken

StOET Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

STROBE STrengthening the Reporting of 

OBservational studies in Epidemiology 

SU sulfonylureum

SVR systemische vaatweerstand

SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

T3 trijodothyronine

T4 thyroxine

TACI transmembrane activator, calcium-modulator 

and cyclophilin ligand interactor

PP pancreaspolypeptide

PPAR peroxisome proliferator activator receptor

PPD purified protein derivate

PR proteïnase

PRCA pure red cell aplasia

PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses

PRR pattern-recognition-receptor 

PSA prostaatspecifiek antigeen

PSC primaire scleroserende cholangitis

PSGL P-selectin glycoprotein ligand

PSI pneumonia severity index

PSS sclerodermie

PT protrombinetijd

PTA percutane transluminale angioplastiek

PTC percutane transhepatische cholangiografie

PTCD percutane transhepatische cholangiografie 

en drainage

PTH parathyreoïdhormoon

PTHrP PTH-related peptide 

PTLD posttransplantatielymfoom 

PTP posttransfusionele purpura

PTT partiële tromboplastinetijd

PTU propylthiouracil

PUVA psoraleen en ultraviolet A

PV polycythaemia vera

PVZ perifere vaatziekte 

QCA kwantitatieve coronairangiografie

RA reumatoïde artritis

RAAS renine-angiotensine-aldosteronsysteem

rad röntgen-absorbed dose

RAEB refractaire anemie met exces aan blasten

RANKL receptor activator of nuclear factor κB ligand

RARS refractaire anemie met ringed sideroblasten

RAS renine-angiotensinesysteem

RAST radioallergosorbenttest

RB respiratoire bronchiolitis

RBF renale bloedstroom

ReA reactieve artritis

RECIST response evaluation criteria in solid tumors

REE resting energy expenditure

RES reticulo-endotheliaal systeem 

RF reumafactoren

RFA radiofrequente ablatie 

RIA radio-immunoassay

RIST reduced intensity-stamceltransplantatie

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu

RNA ribonucleïnezuur

RNP ribonucleoproteïne

ROC receiver operating characteristic

ROMK kaliumkanaal

RPF renale plasmastroom

RPS Renal Pathology Society
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TSI thyroïdstimulerende immunoglobulinen

TSST toxischshocksyndroom-toxine

TT trombinetijd

TTKG transtubulaire K-gradiënt

TTP trombotische trombocytopenische purpura

TUR transurethrale resectie

TYBC totale ijzerbindingscapaciteit

tyr tyrosine

UD ulcus duodeni

UDP uridinedifosfaat

UICC Union International Contre le Cancer

UIP usual interstitial pneumonia

u-PA urokinase plasminogeenactivator

UV ulcus ventriculi

UV ultraviolet

VAD vincristine, adriamycine, dexamethason

VAP venous access port

VAS visueel analoge score

VATS video-assisted thoracic surgery

VC vitale capaciteit

VCA viruscapsideantigeen

VCAM vasculair cellulair adhesiemolecuul

VD doderuimteventilatie

VEGF vasculaire endotheliale groeifactor

VES ventriculaire extrasystolen

VGO volledig geriatrisch onderzoek

VIP vasoactief intestinaal polypeptide

VLA very late antigen

VLDL very low-density lipoproteïne

VMA vanillylamandelzuur

VSD ventrikelseptumdefect

VT tidal volume 

VT ventriculaire tachycardie

vWF von-willebrandfactor

VZV varicellazostervirus

WHHL Watanabe heritable hyperlipidemic

WHO Wereldgezondheidsorganisatie

WIP Werkgroep Infectie Preventie 

WPW Wolff-Parkinson-White

XDR extensively drug-resistant

XLA X-linked agammaglobulinemie

xtc ecstasy (methyleendioxymethamfetamine)

ZIG antivaricella-immunoglobuline

tbc tuberculose

TBG thyroxinebindend globuline

TBPA thyroxinebindend prealbumine

TC transcobalamine

TCR T-celreceptor

TDF testis-determining factor

TDI tissue-doppler imaging

TdT terminaal deoxynucleotidyltransferase

TEE totaal energieverbruik

TEN toxische epidermale necrolyse 

TFPI tissue factor pathway inhibitor

TfR transferrinereceptor

TFT trifluorothymidine

Tg thyreoglobuline

TG triglyceride

TGF tissue growth factor

TGF transforming growth factor

TGV thoracaal gasvolume

THF tetrahydrofoliumzuur

TIA transient ischaemic attack

TINU tubulo-interstitiële nefritis en uveïtis

TIPPV tracheal intermittant positive pressure 

ventilation

TIPS transjugulaire intrahepatische 

portosystemische shunt

TLC totale longcapaciteit

TLESR transient lower esophageal sphincter 

relaxation

TLOSR transient lower oesophageal sphincter 

relaxation

TLR toll-like receptor

TME totale mesorectale excisie

TmP/GFR maximale terugresorptie van fosfaat in 

relatie tot de glomerulusfiltratie

TNF tumornecrosefactor

TNM tumor, nodus (lymfeklier), metastase

t-PA tissue plasminogeenactivator

TPMT thiopurine-S-methyltransferase

TPN total parenteral nutrition

TPO thyroïdperoxidase

TPO trombopoëtine

TPV totale parenterale voeding

TRALI transfusion-induced acute lung injury

TRAPS tumornecrosisfactor receptor-associated 

periodic syndrome

Treg regulatoire T-cellen 

TRH threotropin-releasing hormone

TSH thyroïdstimulerend hormoon 



1,25-dihydroxyvitamine D 820
1-antitrypsinedeficiëntie 563, 596, 761
2,3-difosfoglyceraat (2,3-DPG) 247
2-agonisten 559
5-alfa-reductasedeficiëntie 814
5-flucytosine 145
5-fluoro-uracil 320
5-fluorouracil 65
6-mercaptopurine 64
11-β-hydroxysteroïddehydrogenase-

deficiëntie 375
21-hydroxylaseblok 805
25-hydroxyvitamine D 820
α-actinine-4 423, 449
α-foetoproteïne (AFP) 315
β-HCG 314

A-a-gradiënt 544, 961
aangeboren hartafwijkingen 524
aarsmade 209
AB0-bloedgroep 276
abacavir 144
ABCA-transportsysteem 240
abces

 − epiduraal 155
 − lever 747
 − perianaal 691

abciximab 474, 499
abdominojugulaire reflux 342
ablatio mammae 326
abl-gen 290
ABPA (allergische bronchopulmonale asper-

gillose) 587, 613
ACE-remmers 382, 482
acetazolamide 354, 359
acetoazijnzuur 350
acetylazijnzuur 857
acetylsalicylzuur (aspirine) 498
achalasie 638
aciclovir 144, 182
acid Ham-test 261
acidose

 − metabole 353
 − renale tubulaire 354

ACR-EULAR-criteria 910
acrocyanose 267
acrodermatitis chronica atrophicans 185
acromegalie 779, 841, 936
acropachie 787
ACS (acute coronaire syndromen) 498
actieve kool 970
acute buik 46, 49
acute chest syndrome 265
acute cholecystitis 756
acute coronaire syndromen (ACS) 498
acutefasereactie 104, 902, 913
acute hepatitis

 − icterische vorm 742
acute leukemie 286
acute lymfatische leukemie 289
acute mesenteritis 707
acute myeloïde leukemie 287
acute nierinsufficiëntie 404
acute pancreatitis 698
acute respiratory distress syndrome 962
acute tubulusnecrose 448
acute uveitis anterior 925
acuut reuma 176, 517, 929
adaluminab 684
adams-stokes-aanval 457, 491
ADAMTS-13 275
Addison

 − adrenogenitaal 807
 − crise 806
 − ziekte van 806

Addison en Biermer, ziekte van 257
ademgeruis 536
adenine 75
adenohypofyse 776
adenoom 336, 673
adenovirussen 593
ADH (antidiuretisch hormoon) 345, 775

 − resistentie, perifere 775
 − secretie, inappropriate 776

adhesiemoleculen 100
adipogenese 855
adipokinen 844
adipositas 760, 885

 − centrale 886
 − morbide 887

adjuvante chemotherapie 328
adjuvante therapie 318, 325
ADL 950, 952

 − schaal 952
adrenaline 809
adrenogenitaal syndroom 805
aflatoxine 765
AFP α-foetoproteïne 315
afstotingsreactie 127, 447
aften 636
afterload 964
afweerstoornis 201
agammaglobulinemie 113
a-golf 459
agranulocytose 272, 789
aids 192, 285, 306

 − definiërende aandoeningen 194
 − maligniteit 335

AIHA (auto-immuunhemolytische ane-
mie) 266

alanineaminotransferase (ALAT) 721, 727
albendazol 748
alcohol

 − hypertensie 378

alcoholische leverziekte 748
aldosteron 804, 808

 − antagonisten 483
 − deficiëntie 808
 − receptorblokker 503

alfa-2-antiplasmine 223
alfaglucosidaseremmers 854
algoneurodystrofie 936
alkalireserve 351
alkalische fosfatase 721
alkalose

 − metabole 352, 357
 − respiratoire 352, 359

ALL 289
allelen 80
allergie 121, 550

 − therapie 122
allergische bronchopulmonale aspergillose 

(ABPA) 587, 613
allopurinol 438, 933
allotypen

 − HLA 110
alopecia 329
Alport, ziekte van 423, 429
alteplase 501
aluminiumintoxicatie 414
alveolaire gasvergelijking 960
alveolitis, extrinsieke allergische 582
Amanita phalloides 731
amantadine 144
amenorroe 730, 815
amfotericine B 145, 606
aminozuur 75

 − stofwisseling 881
amiodaron 486
amitriptyline 671
AML 287
amlodipine 496
ammoniak 720
amoebiasis 208
amplificatie 101
amyloïdose 299, 417, 428, 445
ANA 902
anafylactische reacties 279
anafylactische shock 123
anafylatoxinen 101
anafylaxie 119
analgetica 323, 903

 − anti-inflammatoire 904
 − enkelvoudige 903
 − nefropathie 435

anaplasie 313
ANCA (antineutrofiele cytoplasmatische 

antistoffen) 134
 − anti-MPO 134
 − anti-PR-3 134
 − titer 134

Register
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Ancylostoma duodenale 210
androgeenexces 805
anemie 251

 − aortaklepstenosen 267
 − aplastische 252
 − auto-immuunhemolytische (AIHA) 266
 − classificatie 251
 − diagnostiek 268
 − erytropoëtine 258
 − fanconi 252
 − hemolytisch 259
 − ijzergebrek 253
 − kunstklep 267
 − pernicieuze 257, 266
 − sideroblastair 253

anergie 131
aneuploïdie 313
aneurysma 41, 45, 49, 56, 240, 502
aneurysma cordis 503
aneurysma dissecans 696
angina

 − abdominalis 243, 697
 − follicularis 187
 − pectoris 240, 453, 494
 − van Plaut-Vincent 187
 − variant 454

angiodysplasie 673
angiogenese 317
angiografie 52

 − hart 473
angio-oedeem 117

 − hereditair 117
angiosarcomen 765
angiotensine II 372, 377
angiotensine-II-AT1-antagonisten 483
angulus Ludovici 341
anion gap 353, 857

 − urine 355
ankylostomiasis 210
Ann Arbor-stadiumindeling 304
Anopheles-muggen 204
anorexia nervosa 885
ANP (atriaal natriuretische peptide) 338
antagonisme 142
antagonist

 − competitief 61
 − niet-competitief 61

anthrax 203
antibioticavoorschriften 141
anticardiolipineantistoffen 236
anti-CCP-test 902
anti-CD20 306
anticholinergica 560, 568
anticonceptiva, orale 381
antidepressiva, tricyclische 971
antidiuretisch hormoon (ADH) 345, 372, 

775
antidota 971
anti-ds-DNA 913
anti-emetica 322
antifosfolipiden 236
antifosfolipidesyndroom 915
antifungale therapie 143
anti-GBM-glomerulonefritis 423
anti-GBM-nefritis 424
antigeenpresenterende cellen 108
antigenen, exogene 132
antiglobulinetest, directe 267
anti-inflammatoire analgetica 904
antimalariamiddelen 914
anti-MPO 134
antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen 

(ANCA) 424, 922
antinucleaire antistoffen 902, 913
antioxidantia 563, 568

anti-PR-3 134
anti-SS-A 918
anti-SS-B 918
antistof

 − deficiëntie 115
 − respons 111

antistoffen 105, 124
 − antinucleaire 913
 − monoklonale 129, 287, 304
 − tegen cathepsine G 134
 − tegen elastase 134
 − tegen lactoferrine 134
 − tegen myeloperoxidase 134
 − tegen proteÔnase-3 134

antistolling 229, 486
antithyreotica 789
antitrombine 222
antivirale therapie 143
antivries 972
anus

 − aandoeningen 690
 − carcinoom 693
 − structuur en functie 629

aorta
 − aneurysma 696
 − dissectie 45, 241
 − insufficiëntie 510
 − klepinsufficiëntie 464
 − klepstenose 463
 − stenose 507

APD (automatische peritoneale dialyse) 446
apolipoproteïnen 867
apoptose  75, 123, 105
appendicitis 49, 666
appendix 666
aprepitant 322
aPTT (geactiveerde partiële tromboplastine-

tijd) 230
arachidonzuur 220
ARDS 962
aromataseremmer 326
arteriae bronchiales 531
arteriapulmonaliskatheter 965
arteria renalis 385
arteriitis

 − takayasu 921
 − temporalis 921

arthritis psoriatica 926
articulaire aandoeningen 899
artritis 899

 − arthritis psoriatica 926
 − bacteriële 927
 − hepatitis B 929
 − hiv 929
 − humaan parvovirus B19 929
 − infectieuze 927
 − reactieve 925
 − reumatoïde 907
 − rubella 929
 − virale 929

artropathie
 − enterogene 926
 − hydroxyapatiet 934
 − neuropathische 931

artrose 930
 − erosieve 931
 − gegeneraliseerde 931
 − primaire 930
 − secundaire 930

ASAT (aspartaataminotransferase) 721, 727
asbestose 619
ascariasis 209

 − infecties 587
Aschoff, noduli van 517
ascites 323, 324, 457, 706, 737

 − exsudaat 706
 − transsudaat 706

Aspergillus 613
 − flavus 765
 − fumigatus 587, 611
 − pneumonie 201, 606

aspiratie 633
 − pneumonie 597, 602, 605

aspirine 499
aspirine (acetylsalicylzuur) 225, 229, 243
astma 546, 547, 550

 − Aspergillus 613
 − cardiale 455

astrocytomen 336
asymmetrische gonadale dysgenesie 813
asymptomatische proteïnurie 429
AT1-receptorantagonisten 382
ataxia telangiectasia 112
atelectase 38, 540
athero-embolieën 405
atherosclerose 236, 372, 493

 − risicofactoren 238
atopie 121
atopische dermatitis 121
atriaal natriuretisch peptide (ANP) 338
atriumfibrilleren 486
atriumflutter 488
atriumseptumdefecten 525
Auerse staven 287
austin-flint-geruis 510
autisme, genetische test 96
autoantistoffen 124
auto-immuniteit 123
auto-immuunaandoeningen, systemi-

sche 907
auto-immuunhemolytische anemie 

(AIHA) 266
auto-immuunhepatitis 753
auto-immuunneutropenie 272
auto-immuunreactiviteit 124
auto-immuunresponsen 124
auto-immuunziekten 110, 132, 893

 − endocriene 830
 − orgaanspecifieke 125
 − polyglandulair 830
 − systemische 124, 125

auto-inflammatoire ziekten 146
autoregulatie 390
autotransfusie 277
avasculaire necrose 937
AV-blok 491
azathioprine 64, 914
azoöspermie 320

Bacillus cereus 168
backward failure 475
bacteriële overgroei 658
bacteriën

 − gekapselde 112
 − intracellulaire 113

BAL (bronchoalveolaire lavage) 541, 581, 
604

ballonenteroscopie 634
Bang, ziekte van 171
Bardet-Biedl, syndroom van 86
bariatrische chirurgie 887
baroreceptoren 339, 371, 377
Barr body 813
barrett-oesofagus 644
barrett-slokdarm 648
Bartonella henselae 190
Bartter, syndroom van 357, 363, 391
basalemembraannefropathie, dunne 430
Bayes, theorema van 20
B-cellen 105
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B-cellymfoom 303, 305
bcr-gen 290
beademing 963
Bechterew, ziekte van 85, 683, 110
beclometason 558, 560
beenmergaspiraat 246
beenmergtransplantatie 115
Begleitsystolikum 464
Behçet, ziekte van 921
belroos 176
bence-jones-eiwit 130, 295, 298, 399
benzeen 252
benzodiazepine-intoxicatie 970
Berger, ziekte van 429
Bernard-Soulier, ziekte van 224
Besnier-Boeck-Schaumann, ziekte van 584
bestralingsenteritis 664
bètablokkers  381, 483, 496, 501
bètahydroxyboterzuur 350, 857
bètathalassemie 263
betrouwbaarheidsinterval 19
bewustzijn 976
BFU-e (burst-forming unit-erytrocyt) 248
bias 20

 − confounding 20
 − informatie 20, 29
 − publicatie 32
 − recall 70
 − selectie 20

bicarbonaat 350, 351
biguaniden 853, 854
bijnierschors 798

 − carcinoom 801, 804
 − insufficiëntie 807

bijschildklieren 821, 823
bijwerkingen 31
bilharziasis 213
biliopancreatische diversie 887
bilirubine 720, 721, 728
bindweefselziekten 582
biologicals 129
biopsie 53
bisfosfonaten 830
björk shiley-hartklep 516
blaascarcinoom 331
blastencrisis 290
bleomycine  301
blindering 28
bloedbeeld, leuko-erytroblastair 314
bloeddrukmeting volgens Riva-Rocci 367
bloedglucosespiegel, controle 849
bloedglucoseverlagende middelen, 

orale 853
bloedglucosewaarde 839
bloedgroep 276
bloedingen

 − intracerebrale 969
 − maag-darmkanaal 693

bloedingstijd 228
bloedplaatjes 219
bloedspiegelbepaling 66
bloedstolling 219, 221, 225
bloedtransfusie 126, 276

 − risico's 278
BMD (botmineraaldichtheid) 826
BMR-vaccin 178
body mass index 885
Boerhaave, syndroom van 637
boezemfibrilleren 487, 489, 588
bof 197
Bordetella pertussis 198
Bornholm, ziekte van 618
Borrelia burgdorferi 185, 928
borstkanker, erfelijke 91
bortezomib 297

bot 892
 − corticaal 893
 − massa 818, 826
 − trabeculair 893

botmineraaldichtheid (BMD) 826
botnecrose, ischemische 937
botscintigrafie 901
botulinetoxine 639
botulisme 168
Bouchard, noduli van 930
boulimia 885
Bowman, ruimte van 386
BOZ (buikoverzichtsfoto) 41, 634 
brachytherapie 317, 649
Bradbury-Eggleston, syndroom van 343
bradycardie, relatieve 170
brain natriuretisch peptide (BNP) 479
braken 630, 993
BRCA-gen  91, 91
bronchiale hyperreactiviteit 551
bronchiëctasieën 596
bronchitis 549

 − acute 595
bronchoscopie 540
bronchuscarcinoom 40, 540, 555
brucellose 171
Brudzinski, symptoom van 155
Brutonís disease 113
Budd-Chiari, syndroom van 759
budesonide 558, 560, 679
Buerger, ziekte van 242, 915
buikpijn 994

 − acute 46
buiktyfus 169
buikvenen, trombose 697
bundeltakblok 492
bundel van His 465, 492
Burkholderia cepacea 614
burkitt-lymfoom  305, 189, 285
Burnett, syndroom van 357
burst-forming unit-erytrocyt (BFU-e) 248
bypasschirurgie 497

C1-esteraseremmerdeficiëntie 117
CA 15-3 315
CA 19-9 315
CA 125 315
cabergoline 778
Cabot, ringen van 250
cachexie 708, 711
CAGE-criteria 749
calcificaties 413
calcimimetica 414
calcium 818

 − aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 709
 − acetaat 414
 − antagonisten 382, 496, 522

cAMP-uitscheiding 824
Campylobacter

 − infectie 173
 − jejuni 173, 665

Candida albicans 636, 650
candidiasis 193

 − inhalatiesteroïden 558
cannon wave 459
CAP 599
CAPD (continue ambulante peritoneale 

dialyse) 442
carbimazol 272
carboplatine 328
carcino-embryonaal antigeen (CEA) 315
carcinogenen 311, 312
carcinogenese 312
carcinoïd 314, 321, 335, 336

 − syndroom 704

carcinoom 314
 − bijnierschors 801, 804
 − blaas 331
 − bronchus 540
 − colon 333
 − colorectaal 676
 − ductaal 327
 − endometrium 328
 − galblaas 48, 366
 − galweg 766
 − hepatocellulair 723
 − levercel 311
 − long 575, 578
 − mamma 43, 325
 − nasofaryngeaal 189
 − nasofarynx 311
 − niercel 332
 − ovarium 324
 − pancreas 703
 − prostaat 330
 − rectum 333
 − schildklier 794, 796
 − testis 328

cardiogene shock 964, 965
cardiomyopathie 520, 522
cardiothoracale index 36
cariës 636
case fatality 22
catecholaminen 770, 806
cathepsine 134
causaal onderzoek 17
caustische verbrandingen 646
CBG (cortisolbindende globuline) 799
CD

 − markers 105
 − nomenclatuur 105

CD2-AP 423, 449
ceftriaxon 195
cellulaire adhesiemoleculen 104
celmembraanreceptoren 102
centrale adipositas 886
centrale pontiene myelinolyse 776
centrale tolerantie 123
centrale veneuze druk 342
Centrum Infectieziektebestrijding 137
cercariae 214
cerebrale doorbloeding 968
cerebrovasculair accident 237

 − ischemisch 969
cesiumnaalden 317
cestodeninfecties 214
CETP 65
CFU 246
CGD (chronisch granulomateuze ziekte) 116
charcot-gewricht 931
Chediak-Higashi, syndroom van 116
CHEK2 91
chemo-embolisatie 53
chemokinen 102
chemotaxis 100
chemotherapie 317
chest syndrome, acute 265
cheyne-stokes-ademhaling 456
child-pugh-classificatie 733, 767
chirurgie, bariatrische 887
Chlamydia 748

 − psittaci 604
 − trachomatis 201, 433

Chlamydophila pneumoniae 595
chloroquine 262
cholangiografie 724
cholangitis 756
cholecystitis 48, 756

 − acute 756
 − chronische 757
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cholecystokinine 719
choledocholithiasis 48
choledochusstenen 758
cholera 174
cholestase 728
cholestatische toxische hepatitis 752
cholesterol 237, 239, 867

 − embolieën 405
 − estertransferproteïne 867
 − galstenen 756
 − transport, omgekeerd 872
 − uitscheiding 872

chondrocalcinose 933, 934
chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) 40, 360
chronische bronchitis 549
chronische cholecystitis 757
chronische darmontstekingen (IBD) 679
chronische destructieve pyrofosfaatartropa-

thie 934
chronische glomerulonefritis 429
chronische hepatitis 744
chronische hepatitis B 746
chronische hepatitis C 746
chronische meningokokkemie 158
chronische myeloïde leukemie (CML) 290
chronische myeloproliferatieve ziekten 292
chronische nierinsufficiëntie 410
chronische nierschade 410
chronische pancreatitis 700
chronische pyelonefritis 435
chronische uraatartropathie 933
chroom, aanbevolen dagelijkse hoeveel-

heid 709
Churg-Strauss

 − syndroom van 134
 − ziekte van 584

Chvostek, teken van 823
chylomicronemiesyndroom 879
chylomicronen 720, 868, 869

 − halfwaardetijd 869
chylurie 212
ciclesonide 558
ciclosporine 66
cidofovir 144
CIIP (chronische idiopathische intestinale 

pseudo-obstructie) 658
cilium 82
cimino-shunt 444
ciprofloxacine 688
cirrhose cardiaque 731
cirrose 729, 751
cisplatine 317, 322, 329, 330
CK-MB-massa 498
classificatie

 − diabetes mellitus 840
 − polymyositis 917
 − reumatische ziekten 889
 − sclerodermie 915
 − SLE 914

claudicatio intermittens 242
clinical activity score 786
clinical trial 28
clopidogrel 230, 474, 499
Clostridium botulinum 168, 639
Clostridium perfringens 168, 268
CMF 320, 328
CML (chronische myeloïde leukemie) 290
CMV (cytomegalovirus) 111, 191 , 646, 744
coarctatio aortae 241, 376, 379, 525
cobalamine 255
cocaïne 972
Cockcroft en Gault, formule van 397
coeliakie 636, 658, 926
cognitieve stoornissen 951

cohortonderzoek 18, 31
colchicine 707
colestyramine 732
colitis

 − collageneuze 678
 − ulcerosa 679, 680, 926

collageen 220
 − ziekten 582

collageneuze colitis 678
collaps 342, 343
colon

 − carcinoom 333, 676, 683
 − poliep 673
 − structuur en functie 628

colonoscopie 633, 675
colony-forming units (CFU) 246
colorectaal carcinoom 332

 − hereditair non-polyposis 312
coma 850, 976

 − diabetisch 857
 − hypoglykemisch 850, 859
 − ketoacidotisch 857, 859

complement
 − deficiëntie 116, 158
 − factoren, deficiëntie 113
 − systeem 101, 111, 131

computertomografie
 − longen 538

computertomografie (CT-scan) 43, 634
confounding 20

 − by contra-indication 19
 − by indication 18, 29

congenitale bijnierhyperplasie 110
Conn

 − syndroom van 805
 − ziekte van 375

contacteczeem 121
continue ambulante peritoneale dialyse 

(CAPD) 445
continue subcutane insuline-infusie 852
contrastechocardiografie 470
contrastechografie 722
contrastmiddelen 44
contrastnefropathie 55
coombs-test 267
COPD (chronic obstructive pulmonary 

disease) 40, 360, 547, 562
coronairangiografie 473
coronaire syndromen

 − acute 498
coronairlijden 493
coronavirus 154
corticosteroïden 323, 906, 914
cortisol 808
cor-toraxratio 480
Corynebacterium diphtheriae 197
co-trimoxazol 688
counseling, zie erfelijkheidsadvisering 92
Cowden, syndroom van 91
COX-2-remmers, selectieve 905
Coxiella burnetii 597, 600, 604
coxsackie B-virus 618
coxsackievirus 187
C-peptide 838
craniofaryngioom 336
C-reactief proteïne (CRP) 100
creatinine 396
crepitaties 537
CREST-syndroom 583, 916
cretinisme 781, 792
CRH-test 777, 780
Crigler-Najjar, ziekte van 729
Crohn, ziekte van 633, 636, 676, 679, 681, 

926
cromoglicaat 558

cross-overdesign 30
cryoglobulinen 130
crypten 628
Cryptococcus neoformans 159, 193
cryptorchisme 815
Cryptosporidium 193
c-top 459
CT-scan (computertomografie) 43, 470
cumarinederivaten 228, 230
Cushing

 − syndroom van 376, 800, 801, 802, 841, 
936

 − ziekte van 376, 800, 802, 803
cutane non-hodgkinlymfomen 305
CVI (common variable immunodefici-

ency) 114
CVVH 445
CVVHD 445
cyanide 970
cyanocobalamine 257
cyanose 457, 989
cyclische neutropenie 272
cyclofosfamide 320, 914
cyclo-oxygenase 220, 229, 499, 904, 905
Cyclospora 996
CYP2D6 63, 69
cystathionine-bèta-synthase 882
cyste 82
cystennieren 81

 − medullaire 441
cysteuze pancreastumoren 702
cysticercosis 215
Cysticercus cellulosae 215
cystinosis 883
cystinurie 438, 881
cystische fibrose (CF) 82, 613
cystitis 432
cytochroom P450 64, 69, 720
cytokine-effectorfuncties 128
cytokinen 102, 116, 769

 − therapeutische toepassingen 128
cytokinereceptoren 116
cytologische punctie 796
cytolytische toxische hepatitis 752
cytomegalovirus (CMV) 744
cytosine 75
cytostatica 311, 317, 319

dacarbazine 334
damage associated molecular pattern-

molecuul (DAMP) 100
danazol 117
darm

 − carcinoïd 704
 − decontaminatie 970
 − hormonen 704
 − infarct 696
 − infecties 167
 − ischemie 695
 − perforatie 46

DAS28 911
dawn phenomenon 851
DCCT 845
DDAVP (desamino-D-arginine-vasopressi-

ne) 224
D-dimeerfragmenten 234
dechallenge 69
decompensatio cordis 36, 345, 475
deficiëntie

 − IgA 115
 − IgG-subklasse 115

deletie 80
delirium 976
dendritische cellen 108
De Quervain, ziekte van 789
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dermatitis herpetiformis 110
dermatomyositis 917
dermatopathie, ziekte van Graves 787
De Toni-Fanconi, syndroom van 439
dexamethason 322

 − remmingstest 803
diabetes insipidus 347, 775

 − centrale 775
 − nefrogene 440
 − renale 775

diabetes mellitus 85, 835, 853
 − andere vormen 841
 − classificatie 840
 − diagnostiek 839
 − etniciteit 840
 − geneesmiddelen 841
 − genetica 85
 − hart- en vaatziekten 863
 − klinische verschijnselen 844
 − lichaamsbeweging 849
 − overgewicht 844
 − pancreatectomie 841
 − type 1 841
 − type 1, behandeling 845
 − type 2 843
 − voeding 846
 − zwangerschap 864

diabetesverpleegkundige 849
diabetisch coma 857
diabetische glomerulosclerose 428
diabetische nefropathie 861
diabetische neuropathie 863
diabetische retinopathie 860
diabetische voet 863
diagnose reumatoïde artritis 910
dialyse 444

 − peritoneale 445
diarree 165, 686, 995

 − acute 687
 − chronische 689
 − osmotische 686
 − secretoire 687

diastolische functie 476
dibasische aminoacidurie 438
didanosine 144
dieetaanbevelingen 712
di-ethylcarbamazine 211
diffuse idiopathische skelethyperostose 931
diffuse slokdarmspasmen 639
diffusiestoornissen 546
difterie 197
digitalis 483, 522
digoxine 64, 65
dihydropyridine 382

 − derivaten 496
dikke darm, aandoeningen 666
diltiazem 382, 496
disacharidasen 627
DIS (diffuse intravasale stolling) 227
disease-modifying antirheumatic drugs 905
DISH 931
dislipidemie 860, 867, 872
Disse, ruimte van 718
distaal intestinaal obstructiesyndroom 702
distale tubulus 387, 392
distributieve shock 964
diuretica 480, 482
diverticulitis 49, 667
diverticulose 667
divertikel, dunne darm 663
DKTP-vaccin 163
DMARD's 905
DNA-diagnostiek 92, 96
dobutamine 470, 513
DOCA (desoxycorticosteronacetaat) 808

doderuimteventilatie 545, 546, 961
döhle-lichaampjes 270
domperidon 650
doofheid, ziekte van Alport 429
dopamine 481
dopplerechocardiografie 469
dopplerechografie 47, 48
dopplereffect 48
dopplertechniek, transoesofageale 965
dorst 983

 − proef 780
DOT (directly observed therapy) 610
doxorubicine 319, 322, 334
doxycycline 688
DPD 65
dragerschapsonderzoek 96
dressler-syndroom 504, 523
driedimensionale echocardiografie 470
drop 358, 363
drug-eluting-stents 474
ductaal carcinoom 327
ductus Botalli 525
ductus thyroglossus 794
duivenmelkerslong 120
dunne darm

 − aandoeningen 658
 − structuur en functie 626

duodenum
 − aandoeningen 650
 − structuur en functie 624

duplexechografie 48
duplicatie 80
dwarsdoorsnedeonderzoek 17
DXA (dual X-ray absorptiometry) 826
dysenterie 172
dysfagie 632, 992
dysgenesie, asymmetrische gonadale 813
dyskinesie, primaire ciliare 596
dyspepsie 631
dysplasie, fibromusculaire 374, 415
dyspnée d’effort 455
dyspnoe 454, 455, 986

ebolavirus 744
ebstein-anomalie 515
EBV (epstein-barr-virus) 111, 267, 285, 303, 

306, 311, 744
EC50 61
ecg (elektrocardiografie) 465
echinocandine 145, 606
echinococcosis 215
Echinococcus granulosus 215, 748
echocardiografie 468, 965

 − driedimensionale 470
echografie 47, 634
ECM (erythema chronicum migrans) 185
ecthyma gangraenosum 149
eczema herpeticum 183
efavirenz 144
efedrine 550
EGFR 321
Ehlers-Danlos

 − syndroom van 890
 − ziekte van 227

eilandjesceltumor 335
eilandjestransplantatie 852
eilandjes van Langerhans 630, 838
eindurine 386
eisenmenger-syndroom 525, 621
eiwitelektroforese 294
eiwitstofwisseling 719
elastase 134
elektrocardiografie (ecg) 365, 465

 − COPD 566
 − inspannings- 466

 − longembolie 591
elektroshock 501
eliminatiehalveringstijd 58
elliptocytose, hereditaire 260
Elsworth-Howard Test 824
Emax 61
embolie 232
embolisatie 53
emfyseem 40, 546, 549
empyeem, pleura- 606
enantheem 175
encefalitis 138, 155, 163
encefalopathie

 − hepatische 731
 − hypertensieve 377

endocarditis 517
endocarditisprofylaxe 516, 519, 527
endometriumcarcinoom 328
endomitose 274
endoscopie 634
endoscopische retrograde cholangiopancre-

atografie (ERCP) 633
energiebehoefte 708, 886
enkel-armindex 242
enoximon 481
Entamoeba histolytica 208
enteritis 138, 168
Enterobius vermicularis 209
enteroclysetechniek 634
enterocolitis 169
enterogene artropathie 926
enterohepatische kringloop 249, 719
enterokèle 691
enthesis 891
enthesitis 924
eosinofiele granulocyten, astma 559
eosinofiele oesofagitis 646
eosinofilie 212, 405

 − longen 587
epiduraal abces 155
epigenetica 78
epimutaties 78
Epipen 122
episcleritis 683
epitheloïdcellengranulomen 681
eplerenon 503
eptifibatide 499
equipoise 27
ERCP (endoscopische retrograde cholangio-

pancreatografie) 53, 633, 724
erfelijke tumoren 87
erfelijkheidsadvisering 92, 94

 − indicaties 94
 − werkwijze 94

erythema
 − chronicum migrans (ECM) 185
 − infectiosum 179, 929
 − nodosum 926
 − palmare 721

erytrocyten 246
 − antigenen 276, 280
 − antistoffen 276, 280
 − cilinders 399
 − dysmorfe 399
 − transfusie 276

erytromelalgie 292
erytromycine 650
erytropoëtine 248, 246, 396
eschar 186
Escherichia coli 173, 423, 433
essentiële aminozuren 708
essentiële hypertensie 377
etalagebenen 242
ET (essentiële trombocytemie) 293
ethanoltoxiciteit 749
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ethiek, intensivecaregeneeskunde 972
ethyleenglycol 350, 353, 354, 972
etniciteit, diabetes mellitus 840
etoposide 329
etsing 647
evidence-based medicine 15, 24
ewing-sarcoom 334
exantheem 138, 175
exanthema subitum 180
exenatide 855
exogene antigenen 132
exonen 75
exophthalmus 786, 787
exotoxine 173
experimenteel onderzoek 17
expiratoire secondecapaciteit 541
exsudaat 618
extracapillaire glomerulonefritis 404, 423
extracellulair volume 395
extrasystole 488

 − ventriculaire 489
extrinsiek allergische alveolitis 580

Fabry, ziekte van 882
factor H 427, 449
factor VIII 83
factor V-Leiden 93, 223

 − mutatie 236
factor XI 222, 225
fagocyten 100, 103, 131
fagocytose 111
fagosoom 100
Fallot, tetralogie van 525
famciclovir 144
familiaire gecombineerde hyperlipide-

mie 874
familiaire HDL-deficiëntie 877
familiaire hemochromatose 110
familiaire hypercholesterolemie 238, 872
familiaire hypertriglyceridemie 875
familial defective apoliprotein B-100 874
familieonderzoek 85
Fanconi, syndroom van (De Toni-) 439, 883
FAP (familiaire adenomateuze polypo-

sis) 89, 312, 675
farmacodynamiek, ouderen 949
farmacogenetica 57, 58, 64, 96
farmacokinetiek 57, 140
farmacologie 57
farmacotherapie 71
faryngitis 138, 187, 593, 636
farynx 623

 − aandoeningen 636
 − structuur en functie 623

fascitis, necrotiserende 177
fatty streak 237, 238
FDH (familiaire dysalbuminemische hypert-

hyreoxinemie) 785
febris

 − e causa ignota 146
 − typhoidea 170
 − undulans 171

femurkopnecrose 937
fenestrae 386
fentanyl 323
fenylalaninehydroxylase 881
fenylketonurie 881
fenytoïne 66
feochromocytoom 376, 809, 841
ferritine 254, 255
FEV1 541
FFP (fresh frozen plasma) 278
fibrinestolsel 221
fibrinogeen 221
fibrinoïde necrose 373

fibrinolyse 219
fibromyalgie 938
fibroscan 726
fibrose

 − cystische 82, 613
 − long 547, 579
 − retroperitoneale 436

fièvre boutonneuse 186
FIGO-stagering 315
filariasis bancrofti 212
fish-eye disease 877
fissura ani 691
fistels 691
Fitz-Hugh-Curtis, syndroom van 195
fladderen in de borst 456
flapping tremor 721, 730
flebografie, benen 591
flowvolumemeter 541
fluconazol 145, 636
fludarabine 304
fludrocortison 808
flumazenil 970
fluticason 558
FMD (fibromusculaire dysplasie) 374, 415
focale glomerulosclerose 428
focale nodulaire hyperplasie 723, 764
foetor ex ore 600, 632
foetor hepaticus 721
foliumzuur 711

 − deficiëntie 256, 264
forest plots 32
formoterol 560
forward failure 340, 475
foscarnet 144
fosfaat 818
fosfatoninen 820
fosfodi-esteraseremmers 481
fosfor, aanbevolen dagelijkse hoeveel-

heid 709
fragmentocyten 267, 416, 425
frank-starling-curven 338
frank-starling-mechanisme 477
Frank-Starling, wet van 338
FRC 541
frémissement 461, 508
fresh frozen plasma (FFP) 278
friedewald-formule 868
fructose-intolerantie, hereditaire 881
FSGS (focale segmentale glomeruloscle-

rose) 423
fulminante hepatitis 742
functioneel geruis 463
functionele dyspepsie 650
fungi 113
Fusobacterium necrophorum 187, 593
FVC 541

G6PD (glucose-6-fosfaatdehydrogenase-
deficiëntie) 262

gadolinium 50
 − risico's 56

galaanval 756
galactosemie 881
galblaas

 − afwijkingen 48
 − carcinoom 766
 − drainage 53
 − perforatie 767

galkoliek 756
galstenen 722, 756

 − intrahepatische 758
galweg

 − carcinoom 766
 − perforatie 767
 − strictuur 766

 − systeem 718
gamma-GT 728
gammahydroxyboterzuur 972
gammopathie, monoklonale 295
ganciclovir 144, 192
Gardner, syndroom van 676
gastritis 168, 650
gastroduodenoscopie 633
gastro-intestinale stromaceltumor 

(GIST) 657
gastroparese 650
gastroscopie 727
gaucher-cellen 882
Gaucher, ziekte van 882
GAVE 734, 737
G-CSF  246
geelzucht 199, 728, 996
geleidingsstoornissen 487, 491
gele koorts 744
gemaskeerde hypertensie 371
gemengde toxische hepatitis 752
geneesmiddelen

 − allergie 121, 123
 − bijwerkingen, ouderen 955
 − immunosuppressieve 127
 − interactie 67
 − metabolisme 63
 − onderzoek 71

genen 75
genetica 75
genetische associatiestudies 86
genetische counseling 94
genetische tests 95, 96
genfusiegenen 89
gentamicine 66
gentherapie 231
geruis

 − adem 536
 − functioneel 463
 − hart 462
 − van Austin-Flint 510

geslachtsgebonden overerving 83
gestoorde glucosetolerantie 840
gestoorde nuchtere glucose 840
gewichtsverlies 977
gewrichten 891

 − synoviale 891
gewrichtsaandoeningen, metabole 931
gewrichtsonderzoek 895
gewrichtsprothesen 911, 931
gezichtsvelduitval 780
GFR (glomerulaire filtratiesnelheid) 389
GHRH-test 777
giardiasis 208, 665
gigantisme 779
Gilbert, syndroom van 729
gisten 112
GIST (gastro-intestinale stromaceltu-

mor) 657
Gitelman, syndroom van 357, 392
Glasgow Coma Score 969
glioblastoma multiforme 336
glioom 336
Glisson, kapsel van 748
globusgevoel 992
glomerulaire convoluut 385
glomerulonefritis 404, 417

 − anti-GBM 423
 − extracapillaire 423
 − idiopathische crescentische 134
 − mesangiocapillaire 428
 − poststreptokokken 424

glomerulopathie 421
 − minimal change 428

glomerulosclerose 411, 415
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 − focale 428
glomerulus 386
GLP-1-analogen 855
glucagon 850
glucocorticoïden 800, 805, 798
glucokinase 837
gluconeogenese 836
glucose

 − 6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie 
(G6PD) 262

 − 6-fosfatasedeficiëntie 880
 − belastingtest 780
 − stofwisseling 836
 − tolerantietest 840
 − transport 839

glucosidaseremmers 853
glucosurie 840, 845
glycerretinezuur 358, 363
glycocalyx 626
glycogeenstapelingsziekten 880
glycoproteïne Ib-receptor 220, 224
glycoproteïne IIb/IIIa-receptor 220, 224
glycosaminoglycanen 882
glycosiden 483
glykemische index 847
GM-CSF 246
gonorroe 195
goodpasture-syndroom 110
Goodpasture, ziekte van 424
gordelroos 182
GORZ (gastro-oesofageale refluxziekte) 643
Gottron papels 917
graft-versus-hostziekte 118, 309
granulocyten 100

 − transfusies 278
granulocytopenie 202
granulocytose 273
granulomateuze hepatitis 748
granulomateuze vasculitiden 921
granuloom 585

 − sarcoïdose 585
Graves-Basedow, ziekte van 786
grawitz-tumor 442
gray 317
griep 153
groeidiagram 811, 812
groeifactoren 246
guanine 75
gynaecomastie 721, 730, 778, 814, 833

haarcelleukemie 273
HAART 194
haematemesis 735
Haemophilus influenzae 593, 595
halitose 632
hallux valgus 930
halscyste, mediane 794
halveringstijd 57
hamartomen 676
hancock-hartklep 516
haptoglobine 250
harris-benedict-vergelijking 708
hart

 − - en vaatziekten 863
 − falen 475, 502
 − geruisen 462
 − katheterisatie 472
 − klepgebreken 507
 − kloppingen 456, 487, 991
 − minuutvolume 337, 371, 964
 − ritmestoornissen 487, 504
 − tamponnade 476, 523
 − tonen 461
 − transplantatie 485

Hashimoto, ziekte van 789, 795, 831

haustra 628
haustratie 628
HAV 740
HbA1 263
Hb-Barts 264
HbF 263
HbH-ziekte 264
HbM (methemoglobine) 266
HBV 741
HCG (humaan choriongonadotrofine) 315
HCV 741
HDL (high-density lipoproteïnen) 868

 − deficiëntie, familiaire 877
 − metabolisme 872

HDV 741
heavy chain disease 299
Heberden, noduli van 930
heinz-lichaampjes 262
Helicobacter pylori 650
HELLP-syndroom 762
helminthen 113
hemangio-endotheliomen 765
hemangioom 764
hematopoëse 245, 283
hematurie 399

 − macroscopische 435
 − microscopische 405, 430

hemobilie 767
hemochromatose 93, 760, 935
hemodialyse 444
hemodilutie 277
hemofilie 83

 − A 225
 − B 225

hemofiltratie 445
hemoglobine 247

 − geglyceerd 840, 846, 849
hemoglobinopathie 263
hemolyse 516

 − intramedullaire 257
hemolysinen, bifasische 267
hemoptoë 534, 573, 614, 991
hemorroïden 690
hemosiderine 254
hemostase 219, 220
Henderson-Hasselbach, vergelijking 

van 352
Henle, lis van 386, 387, 391
Henoch-Schönlein

 − syndroom van 425, 694, 921
 − ziekte van 227

heparine 230, 592
heparinegeïnduceerde trombopenie 

(HIT) 230
hepatische encefalopathie 731
hepatische hydrothorax 738
hepatitis 199, 721, 727

 − A-virus 740
 − alcohol 749
 − auto-immuun 110, 753
 − B, artritis 929
 − B-virus 311, 741
 − C-virus 111, 741
 − cholestatische toxische 752
 − chronische 744
 − cytolytische toxische 752
 − D-virus 741
 − E-virus 742
 − gemengde toxische 752
 − granulomateuze 748
 − infectiosa 739
 − medicamenteuze 752
 − toxische 752
 − virale 739

hepatocellulair carcinoom 723, 765

hepatojugulaire reflux 342, 759
hepatomegalie 721
hepatopulmonaal syndroom 739
hepatorenaal syndroom 739
hepcidin 760
hereditaire elliptocytose 260
hereditaire sferocytose 260
hereditair non-polyposis colorectaal carci-

noom (HNPCC) 312
hermafroditisme 814
hernia diaphragmatica 642
hernia hiatus esophagei 642
herpangina 187
herpes

 − encefalitis 183
 − labialis 183
 − simplex 636
 − simplexvirus (HSV) 183, 650, 744
 − virus type 6 180
 − zoster 182
 − zostervirus 111

herseninfarct 240, 243
hersenmetastase 336
hersentumoren 336
heupfractuur 827
HEV 742
HHV-6 180
hiatushernia 642
high resolution CT 44
Hijmans van den Bergh, reactie van 249
hippel-lindau-gen, von 332
Hippel-Lindau, ziekte van Von 88
Hirschsprung, ziekte van 672
hirsutisme 817
His

 − bundel van 465, 492
 − hoek van 623

histamine 119, 551, 554
 − inhalatieprovocatietest 555

histiocytose X 588
Histoplasma capsulatum 600
hitteberoerte 982
hiv 311

 − artritis 929
 − longen 611

HLA (humaan leukocytenantigeen) 109
 − B27 85
 − klasse I-moleculen 101

HMG-CoA-reductaseremmers  243
HNPCC 677
hodgkinlymfoom 300, 657
hoek van His 623
hoesten 533, 991
hoestpatroon 572
homocysteïne 882
homocystinurie, klassieke 882
homogentisinezuuroxidase 935
hondenlintworm 215
hondenteek 186
hoofdcarina 530
hoofd-halstumoren 324
hoogcomplexe koolhydraten 712
hooikoorts 121
host-versus-graft-afstotingsreactie 309
howell-jolly-lichaampjes 250
HPV (humaan papillomavirus)  130
H. pylori 652
HSV (herpessimplexvirus) 744
HTLV 280, 285, 303, 306
huidallergieën 121
huidspierfasciebiopt 922
huidtests 131
huisstofmijt 121
humaan herpesvirus 8 311, 335
humaan immunodeficiëntievirus (hiv) 192



1016 Interne geneeskunde

humane antichimere antistoffen 129
humane anti-mens-antistoffen 129
humane anti-muis-antistoffen 129
HUS (hemolytisch-uremisch syn-

droom) 275, 403, 425
hyalien kraakbeen 891
hydatiden 215
hydrothorax, hepatische 738
hydroxyapatietartropathie 934
hydroxyapatietneerslag 934
hydroxycobalamine 257
hygiënehypothese 121
hyperaldosteronisme 357, 358, 805

 − primair 375
hypercalciëmie 295, 323, 819
hypercalciurie 437

 − idiopathische 437
hypercapnie 567
hypercholesterolemie 790

 − familiaire 238
 − familiaire 872
 − polygenetische 877

hyperfenylalaninemie 881
hypergammaglobulinemie 130
hyperhomocysteïnemie 882
hyperkaliëmie 365, 406, 808
hyperlipemie 867
hyperlipidemie 867

 − familiaire gecombineerde 874
hyperlipoproteïnemie 867

 − primaire 877
hypernatriëmie 346
hyperosmolaire hyperglykemische ontrege-

ling 858
hyperparathyreoïdie 403, 414, 824, 821
hyperplasie, focale nodulaire 723, 764
hyperprolactinemie 412, 775, 778, 815, 816
hyperpyrexie 165
hyperreactiviteit 121
hypersplenisme 734
hypertensie 367

 − behandeling 380
 − crisis 416
 − encefalopathie 377
 − essentieel 377
 − maligne 377, 415, 416
 − mineralocorticoïdafhankelijke 375
 − nefrogeen 415
 − oorzaken 373
 − orale anticonceptiva 381
 − pulmonale 567, 570
 − renale 375
 − renovasculaire 374
 − retinopathie 379
 − zwangerschap 376

hypertensieve crisis 416
hyperthermie 980
hyperthyreoïdie 785
hyperthyreoxinemie, familiaire dysalbumi-

nemische 785
hypertrichose 817
hypertriglyceridemie 887

 − familiaire 875
hypertrofische cardiomyopathie 520
hyperuricosurie 438
hyperurikemie 932
hyperventilatie 617

 − syndroom 359, 617
hyperviscositeit 288
hypervitaminose A 709
hypoaldosteronisme 365
hypocalciëmie 819, 824
hypofarynxdivertikel 638
hypofyse 773
hypofyseadenoom 777, 778

hypogammaglobulinemie 130, 295, 307, 
658

hypoglycaemia unawareness 850
hypoglykemie 806, 849
hypoglykemisch coma 850, 859
hypogonadisme 813, 814, 815
hypo-immunoglobulinemie 664
hypokaliëmie 363, 405
hyponatriëmie 345, 776, 807
hypo-osmolaliteit 345
hypoparathyreoïdie 824
hypopituïtarisme 776
hyposensibilisatie 122, 560
hypothalamushormonen 773
hypothermie 280, 982
hypothyreoïdie 782, 790
hypovolemische shock 964
hypoxanthineguaninefosforibosyltrans-

ferase 932
hypoxemie 544
hysteresis 60
hystericus 633

IADL 952
ICD (interne cardiale defibrillator) 484, 492
ICSI (intracytoplasmatische sperma-injec-

tie) 320
icterus 728, 749
idiopathische hypercalciurie 437
idiopathische myelofibrose (IMF) 292, 293
idiopathische pulmonale fibrose 579
idiopathische skelethyperostose, diffuse 931
idiosyncrasie 68
IDL (intermediate-density lipoproteï-

nen) 868
IF (intrinsic factor) 257
ifosfamide 334
IgA-nefropathie 419, 429
IgE 559

 − antistoffen 122, 551
IGF-I-gehalte 780
IgG-subklassedeficiëntie 115
ijzer, aanbevolen dagelijkse hoeveel-

heid 709
ijzerbindingscapaciteit 254, 269
ijzergebrekanemie 253, 254
ijzerstapeling 281, 760
ileoanale anastomose 675
ileorectostomie 675
ileostoma 675
ileus 42
imatinib  291, 294, 657
IMF (idiopathische myelofibrose) 292
immunologie 99
immunosuppressieve geneesmiddelen 126
immunotherapie 321
immuuncomplexen 101
immuundeficiënties

 − humorale 113
 − primaire 112
 − secundaire 112, 118

immuunglobuline 105
immuunmodulerende therapie 128
immuunrespons 109

 − primaire 109
 − secundaire 109

immuunsysteem 99
 − aangeboren 100
 − niet-specifiek 99
 − specifiek 99
 − verworven 105, 111

importziekten 216
imprinting 78
incarceratie 642
incidentaloom 56

incidentie 21
incontinentia alvi 692
incretine

 − effect 837
 − enhancers 838, 853, 855
 − mimetica 838, 854, 855

index, glykemische 847
indinavir 144
infectie

 − nosocomiale 202
 − opportunistische 200, 309

infectieuze artritis 927
inferentie, statistische 20
infliximab 684
influenza 153, 593, 594

 − vaccinatie 568
informatiebias 20
inhalatieallergenen 121
inhalatiecorticosteroïden 560
inhalatiemedicatie 557
INR (International Normalized Ratio) 228, 

988
insectenbeten 122
insectensteekallergie 121
insecticiden 970
insertie 80
inspanningselektrocardiografie 466
inspanningsonderzoek 544
insufficiëntie

 − respiratoire 962
insuline 835, 838

 − allergie 848
 − analogen 847
 − aspart 848
 − detemir 848
 − glargine 848
 − infusie, continue subcutane 852
 − lispro 848
 − pomp 850
 − pomptherapie 852
 − productie 838
 − resistentie 844, 887
 − resistentiesyndroom 844
 − secretie 837, 838
 − therapie 856

insulin-like growth factor I (IGF-I) 312, 778
insulinoom 850
integrinen 103, 104
interferon-α 144, 746
interferon-γ 102
interindividuele variabiliteit 62, 64
interleukine 100
intermitterende acute porfyrie 883
interne cardiale defibrillator (ICD) 484, 492
interstitiële longafwijkingen 579
interventiecardiologie 473
interventieradiologie 52

 − complicaties 54
intimamediadikte 873
intoxicatie

 − methanol 972
 − tricyclische antidepressiva 971

intracerebrale bloeding 969
intracerebrale tumor 336
intracraniële druk 968
intracytoplasmatische sperma-injectie 

(ICSI) 320
intrahepatische galstenen 758
intramedullaire hemolyse 257
intravasculaire echo 470
intronen 75, 76
intussusceptie 691
ipratropiumbromide 560
iridiumnaalden 317
iridocyclitis 183
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ischemie-reperfusieschade 126
ischemisch cerebrovasculair accident 969
ischemische botnecrose 937
ischemische colitis 697
isoniazide 610
isosorbidenitraat 495
itraconazol 145, 636
ivabradine 496
IVP (intraveneus pyelogram) 401
IVUS 470
Ixodes 185

jeuk 731
jicht 931

 − primaire 932
 − secundaire 932

jodide 781
jodium 50

 − aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 709
Jones, kenmerken van 517
J-punt 465
juveniele diabetes 85
juveniele nefronoftise 441
juxtaglomerulair apparaat  395
juxtamedullaire glomeruli 385

Kahler, ziekte van 42, 295
kala-azar 206
kalium 362

 − aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 709
Kallmann, syndroom van 815
kaposi

 − sarcoom 193, 311, 335, 448
 − varicelliforme eruptie 183

karnofsky-index 319
Katayama, syndroom van 214
kattenkrabziekte 190
Kawasaki

 − syndroom van 152
 − ziekte van 920

keelontsteking 187
Keith-Wagener-Barker, criteria van 379
keratitis dendritica 183
keratoconjunctivitis sicca 918
Kerckring, plooien van 626
kerley-B-lijnen 531
kernicterus 729
Kernig, symptoom van 155
ketanserine 382
ketoacidose 349, 350, 353, 857
ketoacidotisch coma 857, 859
ketoconazol 66
ketonlichamen 837
kiembaan

 − epimutaties 78
 − mutatie 77, 87, 88

kiemceltumoren 324
kimmelstiel-wilson-afwijkingen 861
kinkhoest 198, 594
KIR (killer cell-inhiberende receptor) 101
klaring 58, 64, 389
klassieke homocystinurie 882
Klebsiella

 − pneumoniae 602
 − species 438

klepstenose
 − stenose 507

kleuren-M-mode 468
klierkoorts 188

 − van Pfeiffer 636
klier van Virchow 625
Klinefelter, syndroom van 814
klonale selectie 105
koliekpijn 436
kolonisatieresistentie 139

koolhydraatstofwisseling 719
 − stoornissen 880

koolhydraten 847
 − hoogcomplexe 712

koolteerderivaten 311
koolzuuranhydrase 351
koorts 145, 980

 − kraamvrouwen 16
 − reacties 279
 − uitslag 183

koper
 − aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 709
 − stapeling 755, 761

Koplik, vlekjes van 178
koppelingsonderzoek 92
koraalstenen 438
korotkov-tonen 367
kortademigheid 454, 533, 986
kosten-batenverhouding 30
kosteneffectiviteit 30
koudeautoantistoffen 267
kringloop, enterohepatische 249
kristalartritis 931
kunstklep 516, 517
kunstmatige beademing 963
kupffer-cellen 120, 718
kussmaul-ademhaling 857
kyfoscoliose 535

laagmoleculairgewichtheparine 230, 235, 
592

lactasedeficiëntie 661
lactoferrine 134
lactulose 732
lambliasis 208
lamivudine 144
LAM (lymfangioleiomyomatose) 587
langerhans-celgranulomatose, pulmo-

nale 588
Langerhans, eilandjes van 630, 838
Langhans, reuscellen van 681
lanthaniumzouten 414
laryngitis 594
lassavirus 744
latexallergie 121
laxantiamisbruik 669
lazy leukocyte-syndroom 272
LDL (low-density lipoproteïne) 237, 868
lecithinecholesterolacyltransferase 867
Legionella

 − infectie 597
 − pneumonie 603
 − pneumophila 600

leiomyoom 647, 657
leiomyosarcoom 657
leishmaniasis 206
Lemierre, syndroom van 187
Leptospira icterohaemorrhagiae 199, 748
leptospirosen 199
Lesch-Nyhan, syndroom van 932
leukaferese 288
leukemie

 − acute 286
 − acute lymfatische 289
 − acute myeloïde 287
 − bifenotypische acute 288
 − chronische lymfatische 307
 − chronische myeloïde (CML) 273, 290
 − plasmacel 295
 − prolymfocyten 307
 − secundaire 287

leukemoïde reactie 273
leukocytenadhesiedeficiëntie 116
leukocytoclastische vasculitis 921
leukocytose 271

leukocyturie 433
leuko-erytroblastair bloedbeeld 314
leukopenie 271
leukoplakie 637
leukotriënenblokkers 556, 559
lever 717

 − abces 747
 − adenoom 723, 764
 − afwijkingen 48
 − alcohol 749
 − benigne tumoren 762
 − biopsie 725
 − celcarcinoom 311
 − cirrose 48, 729
 − cyste, solitaire 762
 − falen 730
 − functiestoornis 63
 − geneesmiddelen 733
 − insufficiëntie 730
 − maligne tumoren 765
 − metastasen 766
 − orale anticonceptiva 733
 − positronemissietomografie (PET) 724
 − ruptuur 766
 − scintigrafie 724
 − seksualiteit 733
 − steatose 749
 − stollingsstoornissen 225
 − transplantatie 767
 − vitaminen 732
 − ziekten, polycysteuze 763
 − zwangerschap 733, 762

levosimendan 481
LHRH-test 777
Liddle, syndroom van 357, 375, 392
Li-Fraumeni, syndroom van 91
ligament van Treitz 693
liggingsanomalieën 663
lijnsepsis 965
linitis plastica 656
lipasen 868
lipemia retinalis 876
lipiden 867

 − endogene 869
 − exogene 868
 − metabolisme 867
 − transport 868, 869

lipolyse 836
lipopolysacharide (LPS) 100
lipoproteïne 867, 868, 871

 − (a) (Lp(a)) 868
 − lipase 867
 − metabolisme 867

liquor 158
liraglutide 855
Listeria monocytogenes 159
lis van Henle 386, 387, 391
lithium 66
LMWH (low molecular weight hepari-

nes) 499
Lmx1b 449
Loa loa 213
Loeffler, syndroom van 209
Löfgren, syndroom van 585, 923
loiasis 213
long

 − abces 605
 − afwijkingen, interstitiële 579
 − carcinoom 575, 578
 − carcinoom, metastasering 573
 − embolie 41, 44, 232, 588
 − embolie, ecg (elektrocardiogram)  233
 − fibrose 40, 547, 579
 − functieonderzoek 541
 − kanker 571
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 − oedeem 455
 − oedeem, niet-cardiogeen 962
 − parenchym 563, 578
 − parenchymafwijkingen 587
 − pest 204
 − revalidatie 569
 − transplantatie 570, 621
 − volumina 542

longitudinaal onderzoek 17
looser-zones 825
loperamide 671, 688
löwenstein-jensen-voedingsbodems 609
Lp(a) (lipoproteïne (a)) 871
L-thyroxine 781, 793
luchtbronchogram 36
luchtweg

 − infectie 138
 − obstructie 551
 − reactiviteit 554

lues 196
 − test 915

lumpectomie 325, 327
lupus anticoagulans 236
lupus erythematodes

 − systemische 582, 912
LVAD 485
lyme-borreliose 185, 928
lymfangiëctasieën, intestinale 662
lymfeklierdissectie 317
lymfocyten 105, 106, 131
lymfocytopenie 273
lymfocytose 273
lymfoïde organen, primaire 99
lymfoom 985

 − agressief 303, 305, 306
 − aids 306
 − Burkitt 189, 285
 − cutaan 305
 − leukemisch 299
 − maligne 299
 − MALT 306
 − zenuwstelsel 304

lymfoplasmacytoïdlymfoom 295
Lynch, syndroom van 89, 90
lysosomale ziekten 882

maag
 − aandoeningen 650
 − carcinoom 655
 − -darmkanaal, bloedingen 693
 − lymfoom 657
 − omleiding 887
 − ontledigingsonderzoek 635
 − slijm 625
 − structuur en functie 624
 − verkleining 887

MAC (membrane-attack-complex) 101
macroadenoom 777, 780
macroangiopathie 860
macrofagen 100
macroglobulinemie 297
macrophage-derived growth factor 102
macroscopische hematurie 435
macula densa 386, 395
magnesium

 − aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 709
 − deficiëntie 824

magnetic resonance imaging (MRI) 50
magnetische resonantiecholangiopancre-

atografie (MRCP) 51, 634, 724
malaria 204
maligne hypertensie 377, 415, 416
maligne lymfoom 285, 307
Mallory-Weiss, syndroom van 694
maltakoorts 171

MALT-lymfoom 306
mammacarcinoom 325

 − erfelijk 88, 91
 − radiologie 43

mammografie 43
mangaan, aanbevolen dagelijkse hoeveel-

heid 709
manometrie 635
MAP (MUTYH-geassocieerde polyposis) 89
marasmus 708
Marfan

 − syndroom van 513
 − ziekte van 240

Marfan, syndroom van 890
marshemoglobinurie 267
mastectomie 325
mastocytose 294
MATIG (menselijk antitetanusimmunoglo-

buline) 165
Mazelen 177
MBL (mannosebindend lectine) 100
McArdle, ziekte van 881
M-component 298
MCP (moncocyte chemotactic peptide) 102
M-CSF 246
MDR1 65
MDRD-formule 397
mebendazol 210
mebeverine 671
meckel-divertikel 663
medicamenteuze hepatitis 752
megacolon, toxisch 683
megakaryocyten 247, 274
megestrolacetaat 326
melaena 735
melanocortine 4-receptor 886
melk-alkalisyndroom 357
melkzuuracidose 349, 353, 859
membraneuze glomerulopathie 428
MEN (multiple endocriene neoplasieën) 831
MEN-1-syndroom 821, 831
MEN-2-syndroom 831
meningeoom 336
meningisme 156
meningitis 138, 157

 − purulenta 157
 − serosa 162
 − tuberculosa 161

meningokokken 157
mentale retardatie, genetische test 96
mesangiocapillaire glomerulonefritis 428
mesangium 386
mesenteritis, acute 707
mesenterium, aandoeningen 705
mesorectale excisie, totale 333
mesothelioom 579
mestcellen 122, 294
mestcelleukemie 294
metabole acidose 352, 353
metabole alkalose 352, 357
metabool syndroom 844, 887
metacholine 555
metanefrine 809
metformine 854
methanol 353, 354

 − intoxicatie 972
methimazol 789
methomoglobine (HbM) 266
methotrexaat  66, 909, 910, 911
methylering 78
methylprednison 808
metoclopramide 323, 650
MGUS (monoklonale gammopathie) 295
MHC (major histocompatibiliteitscom-

plex) 109

micellen 868
miconazolgel 636
microadenoom 777, 778
microalbuminurie 379, 399, 862
microangiopathie 416, 423, 860

 − trombotische 427
micrometastasen 318
micro-organismen

 − extracellulaire 111
 − intracellulaire 111

microsatellietinstabiliteit 90
microscopische hematurie 430
microscopische polyangiitis 134
microscopische polyarteriitis 424, 425
microvilli 626
mictie

 − collaps 343
 − cystografie 401

midazolam 633
Middellandse Zeekoorts 707
middenstroomurine 433
MIF (Müllerian-inhibiting factor) 813
mijnwormen 210
miliaire tuberculose 39
Milkman, pseudofracturen van 825
milrinon 481
miltextirpatie 260, 261, 264
mineralocorticoïdafhankelijke hyperten-

sie 375
mineralocorticoïden 798
minimal change glomerulopathie 428
Mini-Mental State Examination (MMSE) 951
mismatch repair-genen 90
misselijkheid 630, 993
mitralisinsufficiëntie 463, 513
mitralisklepprolaps 462, 514

 − met lekkage 464
mitralisstenose 464, 511
mixinsuline 848
M-mode-echocardiografie 468
MMSE (Mini-Mental State Examination) 951
mobiliteit 952
MODY 86
molecular mimicry 125
mondholte

 − aandoeningen 636
 − structuur en functie 623

mondspruw 636
monoartritis 899, 908, 926
monocyten 100
monocytopenie 273
monocytose 273
monoklonale antistoffen 129
monoklonale gammopathie (MGUS) 295
mononeuritis multiplex 920
mononucleaire fagocyten 100
mononucleosis infectiosa 188
monosticonreactie 189
Moraxella catarrhalis 595
morbilli 177
morfine  60, 480
Moro, symptoom van 155
Moschcowitz, ziekte van 275
mozaïcisme 77
MPO 134
M-proteïne 130
MRCP (magnetische resonantiecholangio-

pancreatografie) 51, 634, 724
MR-enteroclyse 51
MR-enterografie 51
MRI (magnetic resonance imaging) 50

 − onderzoek, cardiaal 472
 − scanner 50
 − weging 50

MSI 90
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MST (mammasparende therapie) 325
mucolytica 568
mucoviscidose 613, 702
Muir-Torre, syndroom van 90
multimorbiditeit 947
multipele endocriene neoplasiesyn-

droom 655, 831
multipel myeloom 294
mutatie 77

 − somatische 77
mutaties 80
myasthenia gravis 110
mycobacteriën 111
Mycobacterium avium 193
Mycobacterium tuberculosis 608
mycofenolaatmofetil 914
Mycoplasma pneumoniae 267, 595, 596, 

603
mycosis fungoides 304, 305
myelinolyse, centrale pontiene 776
myelodysplasie 285
myelofibrose, idiopathische 292
myeloom, multipel 295
myeloperoxidase 134

 − antistoffen tegen 134
myocard

 − infarct 237
 − ischemie 502
 − ruptuur 504
 − vitaliteit 472

myocarditis 520
myxoedeem 790
myxoom 511

n=1-trial 30
nachtblindheid 728
nachtzweten 980
Naegleria 208
Na-K-ATPase  390
naloxon 970
naltrexon 732
NASH (niet-alcoholische steatohepati-

tis) 750
nasofaryngeaal carcinoom 189
nasofarynxcarcinoom 311
natrium, aanbevolen dagelijkse hoeveel-

heid 709
naturalkillercellen 101
Necator americanus 210
necrose, fibrinoïde 373
necrotiserende fasciitis 177
nefrine 423, 449
nefritis 913

 − anti-GBM 424
 − interstitiële 431
 − syndroom 424
 − tubulo-interstitiële 404, 432

nefroblastoom 442
nefrogene hypertensie 415
nefron 386
nefropathie 860

 − basale membraan 430
 − diabetische 861
 − type 1-diabetes 861
 − type 2-diabetes 862
 − urinezuur 438

nefrostomie 53
nefrotisch syndroom 427
nefrotoxiciteit 448, 449
Neisseria gonorrhoeae 195
Neisseria meningitidis 157
nekstijfheid 155
nelfinavir 65, 144
nematoden 209
neuralgie, postherpetische 182

neuroborreliose 185
neuro-endocriene tumor 335
neurohypofyse 776
neurokinine A 532
neuropathie, diabetische 863
neuropathische artropathie 931
neurotransmitters 769
neutraal protamine Hagedorn 848
neutrofiele granulocyten 116
neutrofilie 273
neutropenie 202, 272
nevirapine 144
NHL (non-hodgkinlymfoom) 303, 317, 335, 

657
Niemann-Pick, ziekte van 883
nier

 − arteriestenose 358, 374, 380, 382, 415
 − celcarcinoom 332
 − functiestoornis 63
 − insufficiëntie, acute 279, 403, 404, 406
 − insufficiëntie, chronische 410
 − insufficiëntie, type 2-diabetes 862
 − merg 385
 − schors 385
 − schorsnecrose 405
 − stenen 46, 436
 − transplantatie 446
 − venetrombose 428
 − ziekten, polycysteuze 440

niet-cardiogeen longoedeem 962
nifedipine 496
Nissen, fundoplicatieoperatie volgens 644
nitraten 480, 496, 712
nitriet 712
nitrofurantoïne 262
nitroglycerine 495
nitroprusside 513
NNT (number needed to treat) 23
Nocardia 201, 609
noduli van Bouchard 930
noduli van Heberden 930
nomogram van Rumack-Matthew 971
non-hodgkinlymfoom (NHL) 303
non-seminoom 329
non-specific interstitial pneumonia 

(NSIP) 581
non-thyroidal illness 783
noradrenaline 371, 809
norovirus 174
nosocomiale infectie 202
NO SPECS-classificatie 787
notenkrakerslokdarm 641
NPH-insuline 848
NSAID 904

 − hyperkaliëmie 365
NSIP (non-specific interstitial pneumo-

nia) 581
nucleosoom 78
nucleotiden 75
nutriënten 708
nycturie 479, 983
NYHA (New York Heart Association) 455
nystatinesuspensie 636

obesitas 886, 978
 − morbide 886

observationeel onderzoek 17, 31
obstipatie 668

 − behandeling 669
 − functionele 668

obstructie-icterus 48
obstructieve shock 964
ochronose 935
Oddi, sfincter van 718
oddsratio 23

odynofagie 632
oedeem 457

 − oedeembeen 998
oesofageale dysfagie 638
oesofagusvarices 735
oestrogeenreceptor 326
oligoartritis 899, 908
oligoastrocytoom 336
oligodendrogliomen 336
oligurie 403
omgekeerd cholesteroltransport 872
OMIM 831
onchocerciasis 213
oncogenen  89
oncogenetica 87
ondansetron 322
ontstekingsreactie 103
onzekerheidsbeginsel 27
oogallergieën 121
oplaaddosis 59
opportunistische infecties 200, 309
opsonisatie 111
orale anticonceptiva 381
orale rehydratievloeistof (ORS) 169, 713
orbitopathie 786
orchidectomie 328
orchitis 198
orgaantransplantatie 126

 − solide 126
organofosfaten 972
ornithose 603
orofaryngeale dysfagie 634
ORS (orale rehydratievloeistof) 169, 713
ortho-para-DDD 804
orthopnoe 455
oseltamivir 595
osmolal gap 344
osmolaliteit 346
osmol gap 354
osmoregulatie 344, 395
osteoartrose 930
osteoblasten 893
osteoclasten 893
osteodystrofie, renale 413
osteomalacie 728, 825, 826, 827
osteoporose 826, 828
osteosarcoom 334
ostitis fibrosa 413
ouderdomsdiabetes 85
ovariumcarcinoom 324
ovariumsyndroom, polycysteus 817
overerving, geslachtsgebonden 83
overgevoeligheidsreacties 118, 132
overgewicht 853, 885, 978

 − diabetes mellitus 844
oxyuriasis 209

pacemakerimplantatie 492
paclitaxel 322, 328, 474
paddenstoelen 970
Paget, ziekte van 327, 828
PAH (pulmonale arteriële hypertensie) 583
PAI-1 (plasminogeenactivatorinhibitor type 

1) 223
palliatie 578
palliatieve behandeling 322
palpatie 454
palpitaties 991
PAMP (pathogeengeassocieerd moleculair 

patroon) 100
PAN 920
p-ANCA 134
pancreas 48

 − aandoeningen 698
 − carcinoom 703
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 − CF 615
 − cystische fibrose 702
 − functieonderzoek 635
 − structuur en functie 629
 − transplantatie 852
 − tumoren, cysteuze 702

pancreatectomie, diabetes mellitus 841
pancreatinecapsules 701
pancreatitis 46, 841

 − acute 698
 − chronische 700

pancytopenie 252
panhypopituïtarisme 774, 776
papillairspier 500

 − ruptuur 504
papillotomie 758
papilnecrose 435
papiloedeem, hypoparathyreoïdie 823
papil van Vater 718
para-aminosalicylzuur (PAS) 607
paracetamol 971
para-influenzavirussen 593
paraproteïnemie 117
parasieten 112, 204
parasympathicus 531
parathyroïdectomie 822
paratyfus 169
parenterale voeding 714
Parinaud, syndroom van 191
parodontitis 636
parotitis epidemica 197
paroxismale nachtelijke hemoglobinurie 

(PNH) 261
paroxismen 977
PAS (para-aminosalicylzuur) 607
passagestoornis 992
patiënt-controleonderzoek 18, 31
Paul-Bunnell, reactie van 189
PBC (primaire biliaire cirrose) 754
PBSCT (perifeer-bloed-stamceltransplan-

tatie) 309
PC20 555
PCI (percutane coronaire interventie) 474, 

496, 501
PCO-syndroom (polycysteusovariumsyn-

droom) 817
PDS (prikkelbaredarmsyndroom) 670
pectus carinatum 535
pectus excavatum 535
PEEP 963
peesxanthomen 873
PEF 554
peginterferon 743, 747
PEG (percutane endoscopische gastrosto-

mie) 712
pel-ebstein-koorts 146
Pelger-Huet, kernanomalie van 270
percussie 535
percutane coronaire interventie (PCI) 473, 

496
percutane endoscopische gastrostomie 

(PEG) 712
perforatie 41
perfusiedruk 337
perfusiescintigrafie 471
periarticulaire aandoeningen 899
pericardiocentese 523
pericarditis 522, 913

 − constrictiva 524
perifere tolerantie 124
perihepatitis 748
peristaltiek 624
peritoneum

 − aandoeningen 705
 − tumoren 707

peritonitis 706
 − carcinomatosa 323
 − spontane bacteriële 738
 − tuberculeuze 707

pertussis 198
PET (positronemissietomografie) 471, 539
Peutz-Jeghers, syndroom van 91, 665
Pfeiffer, ziekte van 188
PGN (peptidoglycaan) 100
phadiatop-bepaling 553
philadelphia-chromosoom 289, 291
pH-meting, ambulante 635
pickwick-syndroom 887
piekstroommeting 554
pigmentgalstenen 756
pijn

 − bestrijding 323
 − -ladder van de WHO 903
 − retrosternale 632

placebo 28
plasma

 − cellen 107
 − celleukemie 295
 − producten 278

plasmine 220
plasminogeenactivatorinhibitor type 1 (PAI-

1) 223
Plasmodium

 − falciparum 204
 − malariae 204
 − ovale 204
 − vivax 204

platelet-derived growth factor 102
Plaut-Vincent, angina van 187
pleura

 − aandoeningen 618
 − empyeem 606
 − pijn 589
 − vocht 618

pleuritis 618, 913
 − carcinomatosa 323

plooien van Kerckring 626
Plummer-Vinson, syndroom van 254
Pneumocystis carinii 193
pneumokokkenpneumonie 597, 601, 618
pneumonie 36, 38, 40, 535

 − Aspergillus 201
 − aspiratie 605
 − community acquired 599
 − postobstructie 38
 − thoraxfoto 537
 − ziekenhuis- 604

pneumothorax 36, 567, 614, 619
PNH (paroxismale nachtelijke hemoglobi-

nurie) 261
podagra 932
podocine 423, 449
pokken 203
poliepen

 − colon 673
 − juveniele 676

pollakisurie 983
pols

 − deficit 459
 − fractuur 827
 − golf 458

polyarteriitis
 − microscopische 424
 − nodosa 920

polyartritis 899, 926
polycysteuze leverziekte 763
polydipsie 346, 983
polyfarmacie 67, 71, 948, 949, 955
polygenetische hypercholesterolemie 877
polyglandulaire auto-immuunziekten 830

polyglobulie 292
polymorfisme 64, 77
polymyalgia rheumatica 919
polymyositis 917

 − classificatie 917
polyposis

 − coli 675
 − familiaire adenomateuze  89
 − MUTYH-geassocieerde 89

polyurie 983
POMC (pro-opiomelanocortine) 773, 886
Pompe, ziekte van 880
porfobilinogeendeaminase 883
porfyrie 762, 883

 − intermitterende acute 883
 − porphyria cutanea tarda 883

porseleingalblaas 757
portale hypertensie 733
portosystemische collaterale circulatie 734
positievedrukbeademing 963
positive end-expiratory pressure 963
positronemissietomografie (PET) 471, 539
postherpetische neuralgie 182
postmarketingsurveillance 31
postmyocardinfarctsyndroom 503, 523
poststreptokokkenglomerulonefritis 424
posttransfusionele purpura (PTP) 280
posttrombotisch syndroom 235
PPAR-γ-kernreceptor 855
PQ-tijd 465
PR-3 134
prasugrel 230
praziquantel 214
preconceptieadvies 96
predictieve waarde 25
preload 964
pre-pro-insuline 838
prevalentie 21
primaire ciliare dyskinesie 596
primair hyperaldosteronisme 375
primaquine 262
prinzmetal-angina 454
proctalgia fugax 693
proctitis 691
prognose 27
prohormoonconvertase I 886
pro-insuline 838
projectielbraken 631
prolactinoom 778
prolapsus ani 692
prolapsus recti 692
prolymfocytenleukemie 307
promotorregio 78
propranolol 645
prostaatcarcinoom 330
prostaglandinen 396
prostatitis 432
proteasoom 298, 439, 450
proteïnase-3 134

 − antistoffen tegen 134
proteïne C

 − geactiveerde 967
 − systeem 222

proteïne S 222
proteïnurie 399, 861

 − asymptomatische 429
Proteus species 438
prothese, gewrichts- 911, 931
proton-density-weging 50
proto-oncogenen 312
protozoën  113
protrombine-20210-mutatie 223, 236
protrombinetijd (PT) 221, 228, 722
proximale tubulus 387
PRR (pattern-recognition-receptoren) 100
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pruritus 731
pruritus ani 692
PSA (prostaatspecifiek antigeen) 315, 330
PSC (primaire scleroserende cholangi-

tis) 755
pseudocysten 700
pseudodominante overerving 82
pseudohalitosis 632
pseudohermafroditisme 813
pseudohypoparathyreoïdie 824
pseudojicht 933
pseudokroep 178
pseudoneutropenie 272
pseudo-obstructie, intestinale 664
pseudo-pelger-huet-afwijking 270
pseudopoliepen 676
pseudopubertas praecox 805, 810
psittacose 603
psoriasis 926

 − vulgaris 110, 926
PTA (percutane transluminale angioplas-

tiek) 54
PTCD (percutane transhepatische cholan-

giografie en drainage) 53
PTC (percutane transhepatische cholangio-

grafie) 724
PTH (parathormoon) 818
PTHrP 821, 822, 833
P-top 465
PTP (posttransfusionele purpura) 280
pubertas praecox vera 810
puberteit 810
publicatiebias 32
PubMed 831
pulmonale alveolaire proteïnose 588
pulmonale hypertensie 567
pulmonale langerhans-celgranulomato-

se 588
pulmonalis

 − angiografie 591
 − angiogram 234
 − insufficiëntie 464
 − klepstenose 515

pulse-contour analyse 965
pulsus

 − aequalis 458
 − alternans 459
 − bigeminus 459
 − celer 458
 − mollis 458
 − paradoxus 458
 − parvus 458, 508
 − tardus 458, 508

pure red cell aplasia 253, 414
pure white cell aplasia 272
purkinje-vezels 465
purpura, posttransfusionele 280
PUVA-fototherapie 305
PV (polycythaemia vera) 292
p-waarde 19
pyelonefritis

 − acute 434
 − chronische 435

pylorusstenose 655
pyoderma gangraenosum 683
pyrazinamide 607
pyridoxine 711
pyrofosfaatartropathie, chronische destruc-

tieve 934
pyrosis 632
pyruvaatkinasedeficiëntie 262

QCA 473
Q-koorts 154, 604
QRS-complex 465

Quervain
 − thyreoïditis van De 789
 − ziekte van De 792

queteletindex 885
quotiënt, respiratoir 960

RAAS (renine-angiotensine-aldosteronsys-
teem) 338

rabdomyolyse 67, 405
rachitis 825, 826
rad 317
radioallergosorbenttest 132
radiologie 35, 901

 − interventie 52
radiotherapie 317
RAEB 286
Ramsey-Hunt, syndroom van 183
randomisatie 18, 21, 28, 29
RANKL 893
RARS 286
rate control 488
raynaud-fenomeen 298, 913, 914, 915
reactie

 − anafylactische 279
 − Hijmans van den Bergh 249
 − van Paul-Bunnell 189

reactieve artritis 925
receiver operating characteristic-curve 26
receptor 60, 769

 − farmacologie 60
recessieve aandoeningen 82
rechallenge 68, 69
rechts-linksshunt 961
recombinant t-PA 231, 501
rectokèle 692
rectum

 − aandoeningen 690
 − carcinoom 333
 − structuur en functie 629

reduced intensity-stamceltransplantatie 
(RIST) 309

reed-sternberg-cellen 300, 301
reflexalgoneurodystrofisch syndroom 936
reflexdystrofie 936
reflexsyncope 342
reflux 992

 −  abdominojugulaire 342
 − gastritis 654
 − hepatojugulaire  342
 − vesico-ureterale 434

regressie naar het gemiddelde 29
regurgitatie 632, 992
Reiter, trias van 925
reizigersdiarree 173
rejectie

 − acute 127
 − cellulaire 127
 − chronische 127
 − humorale 127
 − hyperacute 127

rejectie, zie afstotingsreactie 447
relatieve bradycardie 170
remmingstests 771, 800
renale hypertensie 375
renale osteodystrofie 413
renale tubulaire acidose (RTA) 440
Rendu-Osler-Weber, ziekte van 227
renine-angiotensine-aldosteronsysteem 

(RAAS) 338
renine-angiotensinesysteem 372, 395, 861
renovasculaire hypertensie 374
reperfusie 501
resectiemaag 656
resistentie 139, 317
resorptieatelectase 963

respiratoire acidose 352, 359
respiratoire alkalose 352, 359, 962
respiratoire compensatie 355
respiratoire insufficiëntie 614, 566
respiratoir quotiënt 544, 960
respiratoir syncytieel virus (RS-virus) 593
respiratoir systeem 960
respons, tumor 318
resting energy expenditure 708
resuscitatie 492
resynchronisatietherapie 484
retentiebraken 631
reticulocyt 248
retinoblastoom 312
retinopathie

 − diabetische 860
 − hypertensieve 379

retroperitoneale fibrose 436
retrosternale pijn 632
reuma

 − acuut 517, 929
 − factoren 902
 − noduli 909
 − profylaxe 520

reumatische ziekten
 − classificatie 889
 − fysiotherapie 907
 − oefentherapie 907

reumatoïde artritis 101, 291, 907
 − behandeling 910
 − diagnose 910
 − extra-articulaire afwijkingen 909
 − longen 583
 − nodulaire (epi)scleritis 910
 − ziekteactiviteitscore 911

reumatologie
 − CT 901
 − echografie 901
 − moleculaire geneeskunde 912
 − MRI 901

reuscelarteriitis 919, 921
reuscellen van Langhans 681
RFA (radiofrequente ablatie) 53
rhonchi 536
ribavirine 144, 747
riboflavine 710
Rickettsia conorii 186
Riedel, scleroserende thyreoïditis van 795
rifampicine 610, 732
rifaximin 732
rijstwaterdiarree 174
ringsideroblasten 253, 254
rinovirussen 593
risico 22

 − absoluut 22
 − factor 23
 − functie 23
 − relatief 23

RIST (reduced intensity-stamceltransplan-
tatie) 309

risus sardonicus 164
ritmen, circadiane 771
ritmestoornissen 487
ritonavir 144
rituximab 304, 305, 306
Riva-Rocci, bloeddrukmeting volgens 367, 

370
rodehond 178
roken 506, 563

 − longkanker 571
 − stoppen met 566

röntgen
 − foto 35, 36
 − toestel 36

roodvonk 175
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roseolae 170
rotavirus 174
RQ 544
RS-virus 593
RTA (renale tubulaire acidose) 354, 363
rubella 178

 − artritis 929
rugklachten, inflammatoire 924
rugpijn, inflammatoire 926
ruimte van Bowman 386
ruiterembolus 233
Rumack-Matthew, nomogram van 971

sacro-iliitis 923, 925, 926
salbutamol 569
salicylaat 353, 354
salmeterol 560
Salmonella

 − enteritidis 169
 − osteomyelitis 265
 − paratyphi 169
 − typhi 169
 − typhimurium 169

saquinavir 144
sarcoïdose 44, 40, 38
sarcoom 314, 334

 − kaposi  311, 193, 448
sarcopenie 946
SARS (severe acute respiratory syndro-

me) 154
SBP (spontane bacteriële peritonitis) 738
scarlatina 175
scavenger-receptor 871
scheurbuik 16, 227, 711
schietschijfcellen 263
schildklier 48, 781, 782

 − carcinoom 796, 797
 − scintigrafie 785
 − tumor 789

schildwachtklier 325, 327
schilling-test 258
schimmelinfecties, slokdarm 646
schimmels 112
schistocyten 267
Schistosoma haematobium 214
Schistosoma mansoni 213
schistosomiasis 213
schizofrenie, genetische test 96
Schnitzler, syndroom van 146
schouder-handsyndroom 936
schuimcellen 237
SCID (severe combined immunodefici-

ency) 115
sclerodermie 641, 915

 − classificatie 915
 − longen 583

scleroserende thyreoïditis van Riedel 795
secundaire leukemie 287
selectiebias 20
selectinen 103
selectiviteitsindex 399
seminoom 329
sensitiviteit 25
sepsis 148, 966

 − lijn- 965
 − syndroom 148

septische cholestase 748
septische shock 965, 966
sequentieanalyse 92
Seretide 560
serotonine 704
Serratia marcescens 600
Serratia species 438
serum

 − albumine 722

 − ascites-albuminegradiënt 706
 − gastrinebepaling 635
 − hepatitis 739
 − ziekte 120, 422

sevelamer 414
severe acute respiratory syndrome 

(SARS) 154
sézary-syndroom 305
sferocytose, hereditaire 260
sfincter van Oddi 718
sfingolipiden 882
Shigella sp. 172
shigellose 172
shock 340, 342, 964

 − cardiogene 964, 965
 − distributieve 964
 − hypovolemische 964
 − obstructieve 964
 − oorzaken 964
 − septische 965, 966

short-bowel-syndroom 666
shunt

 − Cimino 444
 − longen 546

Shwachman, syndroom van 116
sialyl-lewisx 104
siccaklachten 918
siccasyndroom 637
sick sinus syndrome 488
sideroblastaire anemie 253
sideroblasten 254
sigmoïdoscopie 676
sikkelcelanemie 265
silent gap 368
silhouet sign 36, 38
silicose 580
Simulium 213
simvastatine 66, 243
sinoauriculair blok 490
sint-vitusdans 517
sinusaritmie 488
sinusbradycardieën 488
sinus caroticus 339, 343
sinus-cavernosus-trombose 155, 159
sinusitis 593
sinusoïdaal obstructief syndroom 759
sinusoïden 718
sinustachycardieën 488
sirolimus 474
SIRS (systemisch inflammatoire-respons-

syndroom) 148
Sjögren, syndroom van 637, 918
skeletradiologie 41
slaapapnoesyndroom (OSAS) 616
SLE (systemische lupus erythematodes) 129, 

408, 422, 425, 582, 912
 − classificatie 914
 − nefritis 419, 425

slikstoornis 992
slokdarm

 − aandoeningen 638
 − divertikel 642
 − echocardiografie 470
 − manometrie 635
 − sfincter 623
 − spasmen 639
 − structuur en functie 623
 − varices 645

sojaolie 714
sojavezels 713
somatische mutatie 77
somatomedine 778
somatostatineanaloog 321, 336
sondevoeding 713
souffle 463

spanningspneumothorax 619
spastischbekkenbodemsyndroom 671
specificiteit 25
SPECT (single-photon-emission computeri-

zed tomography) 471
speeksel 623
spider naevi 721
spiraal-CT 539, 590

 − scan 233, 234
spiritus 972
spirometrie 541
spironolacton 365, 503
splenomegalie 290, 734
spondylartritis 923
spondylitis ankylopoetica 923
spondylodiscitis 51, 927
spondylose 930
sponsnier, medullaire 441
spreekuurhypertensie 371
sputum 534
stafylokokkenpneumonie 602, 618
stafylokokken-toxischeshocksyndroom 150
stagering 314
stamcellen 245

 − nierziekten 450
 − pluripotente 285
 − ziekten 247

stamceltransplantatie 130, 307
 − allogene 288
 − autologe 288
 − perifeer-bloed- (PBSCT) 309
 − reduced intensity 309

staphylococcal scalded skin-syndroom 152
Staphylococcus aureus 150, 153, 518
starr edwards-hartklep 516
statinen 238, 243, 505, 872
status asthmaticus 561
stavudine 144
ST-depressie 498
steady-state-plasmaconcentratie 59
steatohepatitis, niet-alcoholische 750
steatorroe 995
steatose 750
ST-elevatie 498
stellaatcellen 718, 751
stenen, infectie 438
stenose, nierarterie 415
stent 54, 474
stercobiline 249
steroïdhormoonsynthese 798
stethoscoop 536
Stevens-Johnson, syndroom van 123
stimulatietests 771, 800
st. jude-hartklep 516
StOET (Stichting Opsporing Erfelijke Tumo-

ren) 90
stollingsfactoren 221
stollingsstoornissen 224
stollingstijden 228
stomatitis aphthosa 636
strengaandoening, gecombineerde 258
Streptococcus

 − bovis 518
 − faecalis 518
 − pneumoniae 593, 595, 618
 − pyogenes 175, 187
 − viridans 518

streptokinase 223, 231
streptokokken 150, 212, 518
stressechocardiografie 470
strongyloidiasis 211
struma 782, 786, 788, 789, 792, 793

 − dyshormonogenetisch 794
 − endemisch 794
 − toxisch multinodulair 788
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struviet 436
ST-segment 465
stuwingslever 759
substitutie 80
sudeckatrofie 936
sulfonamiden 262
sulfonylureumderivaten 853, 854
sulindac 676
summatiebeeld 36
superantigenen 109
SU-preparaten 854
swan-ganz-katheter 472, 965
sydenham-chorea 517
syfilis 196
Symbicort 560
symmers-fibrose 214
sympathisch zenuwstelsel 371
symptoom

 − van Brudzinski 155
 − van Kernig 155
 − van Moro 155
 − van Von Gräfe 788

syncope 342, 457
syndesmofyten 925
syndrome, sick sinus 488
syndroom

 − acute respiratory distress 962
 − adrenogenitaal 805
 − CREST- 583
 − distaal intestinaal obstructie- 702
 − HELLP- 762
 − hemolytisch-uremisch (HUS) 275, 403, 

426
 − hyperventilatie 359
 − metabool 844, 887
 − polycysteusovarium- 817
 − postmyocardinfarct 503, 523
 − posttrombotisch 235
 − reflexalgoneurodystrofisch 936
 − schouder-hand- 936
 − severe acute respiratory 154
 − sicca 637
 − sinusoïdaal obstructief 759
 − slaapapnoe 616
 − stafylokokken-toxischeshock 150
 − staphylococcal scalded skin 152
 − systemisch inflammatoire-respons- 148
 − toxischeshock 150
 − van Bardet-Biedl 86
 − van Bartter 357, 363, 391
 − van Boerhaave 637
 − van Bradbury-Eggleston 343
 − van Budd-Chiari 759
 − van Burnett 357
 − van Chediak-Higashi 116
 − van Churg-Strauss 134
 − van Conn 805
 − van Cowden 91
 − van Cushing 376, 800, 801, 802, 841, 

936
 − van (De Toni-)Fanconi 439
 − van Dressler 504, 523
 − van Ehlers-Danlos 890
 − van Eisenmenger 525
 − van Fanconi 883
 − van Fitz-Hugh-Curtis 195
 − van Gardner 676
 − van Gilbert 729
 − van Gitelman 357, 392
 − van Henoch-Schönlein 425, 694, 921
 − van Kallmann 815
 − van Katayama 214
 − van Kawasaki 152
 − van Klinefelter 814
 − van Lemierre 187

 − van Lesch-Nyhan 932
 − van Liddle 357, 375, 392
 − van Li-Fraumeni 91
 − van Loeffler 209
 − van Löfgren 585, 923
 − van Lynch 89, 90
 − van Mallory-Weiss 694
 − van Marfan 513, 890
 − van Muir-Torre 90
 − van Parinaud 191
 − van Peutz-Jeghers  91
 − van Plummer-Vinson 254
 − van Ramsey-Hunt 183
 − van Schnitzler 146
 − van Shwachman 116
 − van Sjögren 637, 918
 − van Stevens-Johnson 123
 − van Tietze 454
 − van Turcot  90
 − van Turner 816
 − van Verner-Morrison 687
 − van Waterhouse-Friderichsen 158
 − van Wernicke-Korsakov 710
 − van Wolff-Parkinson-White 489
 − van Wolfram 86
 − van Young 596
 − van Zollinger-Ellison 635, 655
 − vena-cava-superior- 535, 573
 − X 887

synergisme 142
synoviaal vocht 900
synovium 892
synoviumbiopsie 903
systemische anafylaxie 122
systemisch inflammatoire-responssyn-

droom (SIRS) 148
systolische functie 476

T3-toxicose 785
taaislijmziekte 613
tache noir 186
tachyfylaxie 481
tachykinereceptor 532
tacrolimus 128
Taenia saginata 214
taeniasis 214
Taenia solium 214
takayasu-arteriitis 921
tamoxifen 326
tamponnade 459, 502
tamponziekte (toxischeshocksyndroom) 150
Tangier disease 877
targetcellen 101
target concentratiestrategie 66
taxoïden 317, 328
TBG (thyroxinebindend globuline) 784
T-cellen 107
T-celreceptor (TCR) 107
technetium-99m 471
teek 185
teken van

 − Chvostek 823
 − Trousseau 823

tenderpoints 938, 939
TEN (toxische epidermale necrolyse) 123
teratogeniciteit 70
terugkoppeling 770
testiculaire feminisatie 813
testisatrofie 721, 749
testiscarcinoom 328
tests, genetische 95
tetanus 164
tetralogie van Fallot 525
TFPI (tissue factor pathway inhibitor) 222
TGF-β 893

thalassemie 263, 264
Th-cellen 108
theofylline 568
therapietrouw 71
thiamine 710
thiaziden 345, 381
thiazolidinedionen 853, 854
thoracale pijnklachten, atypische 454
thorax

 − beperkingen 40
 − foto 36, 537

thrill 461, 508
thrombophlebitis migrans 233
thymine 75
thymoom 579
thymus 99
thyreoglobuline 782
thyreoïditis

 − chronische (ziekte van Hashimoto) 789
 − subacute 792
 − subacute (ziekte van De Quervain) 789, 

795
thyreotoxicose 782
tiabendazol 211
TIA (transient ischaemic attack) 240
Tietze, syndroom van 454
tiotropium 560
TIPS (transjugulaire intrahepatische porto-

systemische shunt) 735
tirofiban 499
tissue factor 221
TLC 541
TLR (toll-like receptoren) 100, 116
T-lymfocyten 107
TME (totale mesorectale excisie) 333
TNM-classificatie 315
tolerantie 123
tonsillitis 187, 636
tophi 932, 933
totale mesorectale excisie (TME) 333
toxicologie 970
toxinen 168
toxisch adenoom 788
toxische colitis 683
toxische hepatitis 752
toxische korreling 270
toxisch megacolon 683
toxisch multinodulair struma 788
Toxocara canis 211
toxocariasis 211
Toxoplasma gondii 189, 193
toxoplasmose 189
t-PA (tissue plasminogeenactivator) 223

 − recombinant 501
TPMT 65
TPO-antilichamen 785
TPV (totale parenterale voeding) 54
trachea 530
tracheïtis 594
TRALI (transfusion-induced acute lung 

injury) 279
tramadol 323
tranexaminezuur 117
transaminasen 721
transcortine 799
transferrine 254

 − verzadiging 760
transforming growth factor 102
transfusie

 − auto 277
 − bloed 264, 276
 − erytrocyten 276
 − granulocyten 278
 − hemosiderose 281
 − reactie 278
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 − reactie, acute hemolytische 279
 − reactie, uitgestelde hemolytische 280
 − trombocyten 278

transfusion-induced acute lung injury 
(TRALI) 279

transjugulaire intrahepatische portosystemi-
sche shunt (TIPS) 735

transoesofageale dopplertechniek 965
transoesofageale echocardiografie 965
transplantaatfalen 127
transplantatie

 − hart 485
 − long 570, 621
 − nier 446
 − pancreas 852

transsfenoïdale microchirurgie 781
transsudaat, pleuravocht 618
transthoracale echocardiografie 965
transtubulaire K-gradiënt 364
transversaal onderzoek 17
trastuzumab 322, 325, 327
Treitz, ligament van 693
trematoden 213
Treponema pallidum 196
TRH-test 777
trial, clinical 28
triamcinolon 808
trias van Reiter 925
Trichinella spiralis 211
trichinosis 211
trichuriasis 210
tricuspidalis

 − insufficiëntie 463, 515
 − stenose 515

tricyclische antidepressiva, intoxicatie 971
triglyceride 867
trimethoprim 688
trimipramine 671
triple diagnostiek 325
trombangiitis obliterans 242
trombasthenie 224
trombine 222, 230
trombocytemie, essentiële (ET) 292, 293
trombocyten 274

 − aggregatie 220
 − transfusies 278
 − vaatwandadhesie 220

trombocytopathie 224
trombocytopenie 224, 228, 274
trombocytopenische purpura 274

 − trombotische 275
trombocytose 291
trombofilie 236
tromboflebitis  233, 232
trombolytica 231
tromboplastine 221
tromboplastinetijd, geactiveerde partiële 

(aPTT) 228
trombopoëtine 246
trombose 54, 219

 − dienst 235
 − mesenteriale 243
 − vena portae 759
 − veneuze 232

trombotische trombocytopenische pur-
pura 275

tromboxaan-A2 220, 499
trommelstokvingers 314
Tropheryma whipplei 661
tropische spruw 661
troponine 498
Trousseau, teken van 823
TRPC-6 449
truncus coeliacus 717
T-score 822, 826

TSH-bepaling 784, 793
TSST-1 151
T-topinversie 498
tuberculeuze peritonitis 707
tuberculine 132
tuberculose 593, 607

 − bijnierschorsinsufficiëntie 806
 − extrapulmonale 161

tubulo-interstitiële nefritis 404, 432
tubulus 386

 − aandoeningen 439
 − cel, proximale 391
 − necrose, acute 279, 405

tuinbonen 262
tumor

 − dunne darm 665
 − hersen 336
 − hormoonproducerende 704
 − intracerebrale 336
 − long 40
 − lysissyndroom 933
 − merkstoffen 314
 − necrosefactor 102
 − neuro-endocriene 335
 − respons 318
 − slokdarm 647
 − suppressorgenen 89, 312
 − virussen 311

TUR 331
Turcot, syndroom van 90, 676
Turner, syndroom van 816
tweelingenonderzoek 84
tyfoïd 169
tyrosinekinase 291, 294

 − remmer 334
tyrosinemie 881
tzanck-test 181

UD (ulcus duodeni) 652
uienschilfibrose 755
UIP (usual interstitial pneumonia) 579
uitstrijkje 313
ulcus

 − bloeding 654
 − duodeni (UD) 652
 − frenuli linguae 198
 − perforatie 654
 − ventriculi (UV) 652

ultrafiltratie 389
uraatartropathie, chronische 933
uracil 75
urapidil 382
uricosurica 933
urine

 − anion gap 355
 − sediment 399

urineweginfecties 432
urinezuur 394, 932

 − nefropathie 438
 − stenen 438

urobiline 249, 269
urobilinogeen 728
urokinase 231
urokinase plasminogeenactivator (u-

PA) 223
ursodeoxycholzuur 755, 758
urticaria 121
usual interstitial pneumonia (UIP) 579
UV (ulcus ventriculi) 652
uveïtis 683 

 − anterior, acute 925

vaccinatie 130
valaciclovir 144, 182
validiteit 20

valsalva-manoeuvre 343
vanillylamandelzuur 770, 809
variantangina 454
varicella 180
varicellazosterpneumonie 597
varicelliforme eruptie van Kaposi 183
varicesbloeding 735, 762
vasa recta 385
vasculitiden 404

 − granulomateuze 921
 − indeling 920
 − van de kleine vaten 921

vasculitis 403, 583, 587, 913
 − leukocytoclastische 921
 − syndromen 919

vasoactief intestinaal peptide 532
vasoconstrictie 219
vasovagale collaps 342
Vater, papil van 718
VEGF 321
vena-cava-superior-syndroom 535, 573
vena portae 717, 759
veneuze boog 341
veneuze druk, centrale 965
veneuze trombose 232
ventilatie-perfusiescan 233
ventilatie-perfusieverhouding 545, 961
ventriculaire extrasystole 489
ventriculaire tachycardie (VT) 490
ventrikel

 − angiografie 471
 − fibrilleren 490
 − septumdefecten 525

verapamil 382, 496
verbloedingsshock 965
verdelingsvolume 57, 58
verkoudheid 593
vermoeidheid 979
Verner-Morrison, syndroom van 687
veroudering 941
verzamelbuis 387, 390
VES 490
vesico-ureterale reflux 434
veteranenziekte 603
vetstofwisseling 720

 − stoornis, primaire 872
 − stoornis, secundaire 878

vetzucht 885
Vibrio cholerae 174
Vibrio eltor 174
videocapsule-endoscopie 634
vijfde ziekte 179
villi 626
virale artritis 929
virale hepatitis 739, 740
Virchow

 − klier van 625
 − trias van 235

virilisatie 817
virus

 − infecties, slokdarm 646
 − pneumonie 597

virussen 113
 − hepatitis 743
 − infecties, slokdarm 646
 − niet-persisterende 111
 − persisterende 111
 − pneumonie 597

viscerale epitheelcellen 386, 449
viswervels 265
vitale capaciteit 542
vitamine 720, 728, 732

 − A 709
 − B1 710
 − B2 710
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 − B6 711
 − B12 711
 − B12-deficiëntie 257
 − B12-deficiëntie, oorzaken 257
 − C 16, 711
 − C-deficiëntie 227
 − D 396, 709
 − E 710
 − K 222, 226, 229, 710
 − K-deficiëntie 229

VLDL (very-low-density lipoproteïnen) 868
 − halfwaardetijd 871

vleesnaturine 424
vlinderexantheem 912
vloeistofcollectie 53
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 − allergie 121
 − diabetes mellitus 846
 − enterale 707
 − parenterale 707, 714
 − sonde 713
 − toestand 711

voedsel
 − allergie 662
 − infectie 168
 − intolerantie 662
 − vergiftigingen 167, 168

voet, diabetische 863
volume

 − effectief circulerend 337, 345
 − overbelasting 476

Von Gierke, ziekte van 880
Von Gräfe, symptoom van 788
von-willebrandfactor 220, 224, 228

 − cleaving protease 426
Von Willebrand, ziekte van 224
voorspellend onderzoek 17
voorurine 386
voriconazol 145
vrij cortisol 800
vrije cholesterolconcentratie 871
vrij T4-gehalte 784
vroege puberteit 810
v-top 459
VT (ventriculaire tachycardie) 490

waist-hip-ratio 886
Waldenström, ziekte van 297
warmteautoantistoffen 266
wash-outperiode 30
Waterhouse-Friderichsen, syndroom 

van 158
waterkanalen 391
waterpokken 180
waterslot 620
weefselplasminogeenactivator 223
Wegener, ziekte van 134, 425, 593, 921

 − longen 583
Weil, ziekte van 199
wekedelenreuma 938
Werlhof, ziekte van 274
Wernicke-Korsakov, syndroom van 710
wet van Frank-Starling 338
Whipple, ziekte van 661, 926
WHO-activiteitsschaal 318
wilms-tumor 442
Wilson, ziekte van  761
wilsverklaring 945
wittejashypertensie 370, 371
wolff-chaikoff-effect 782
wolff-parkinson-white-syndroom 489
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xanthelasma 728
xanthomen, eruptieve 876
x-dal 459
xerostomie 637, 918
X-linked agammaglobulinemie (XLA) 113
xtc 972

y-dal 459
Yersinia enterocolitica 172
Young, syndroom van 596

zalcitabine 144
zanamivir 144, 595
zelfredzaamheid 943
zenuwgassen 972
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 − infectie 202
 − pneumonie 604
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 − Bernard-Soulier 224
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 − Bornholm 618
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 − fasciculata 798
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 − reticularis 798

zorgplan 954
zoutbeperking 381, 440
Zuckerkandl, orgaan van 376
zuur-basenevenwicht 349
zuurstofdissociatiecurve 247
zuurvast 609
zwanenhalsfenomeen 908
zwangerschap
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 − diabetes 864
 − geneesmiddelen 70
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