
Gezondheidsuniversiteit 2016 | Reeks 8 | Afweer

1   

GEZONDHEIDS-
UNIVERSITEIT

Avond 4

1. Allergie: Waarom ik wel en jij 
niet?
Een allergie wordt ook wel een ‘21e eeuw ziekte’ genoemd. 
Dit komt doordat er steeds meer allergische aandoeningen 
bekend zijn, waardoor gedacht wordt dat dit mogelijk te 
maken kan hebben met de Westerse leefstijl. In de volksmond 
worden allergieën en intoleranties vaak door elkaar gehaald, 
dit zijn echter 2 verschillende aandoeningen. Bij een allergie is 
er sprake van een overgevoeligheidsreactie (IgE-gemedieerd, 
zie hieronder) van het adaptieve (verworven) immuunsysteem 
tegen lichaamsvreemde stoffen, allergenen genoemd. Een al-
lergie ontstaat meestal pas na herhaaldelijke blootstelling aan 
het allergeen. Bij bepaalde mensen leidt deze blootstelling 
uiteindelijk tot een allergie, en bij andere mensen weer niet. 
Waarom de één wel allergisch wordt en de ander niet, is nog 
niet geheel bekend (vaak heeft het met een bepaalde aanleg 
te maken). 
Bij een intolerantie is er vaak sprake van een reactie van het 
lichaam waarbij het immuunsysteem niet betrokken is. Een 
voorbeeld hiervan is lactose-intolerantie. Hierbij is er te weinig 
van het enzym lactase aanwezig (dit stofje is nodig bij de om-
zetting van lactose in de darmen), waardoor klachten kunnen 
ontstaan.

Overgevoeligheidsreacties
Een allergische aandoening kan in 4 verschillende immuunre-
acties worden ingedeeld:

• Type I: IgE-gemedieerde of directe 
reactie: IgE-antistoffen binden aan al-
lergenen waardoor activatie van mest-
cellen ontstaat. De mestcellen gaan bepaalde stofjes (o.a. 
histamine) uitscheiden. Deze reactie wordt later in het 
hoofdstuk uitgebreider besproken. Voorbeeld: hooikoorts.

• Type II: IgG-gemedieerde of cytotoxische reactie: 
Antilichamen gaan zich richten tegen antigenen die zich 
bevinden op lichaamseigen of lichaamsvreemde cellen. 
Hierdoor wordt een cytotoxische immuunreactie geac-
tiveerd, wat uiteindelijk leidt tot de afbraak van cellen of 
weefsel. Voorbeeld: allergie voor penicilline

• Type III: neerslaan immuuncomplexen: Hierbij rea-
geren antigenen en antistoffen in het bloed met elkaar, 
wat leidt tot het neerslaan van ‘immuuncomplexen’ in 
weefsels. Dit leidt ertoe dat neutrofielen worden aange-
trokken en het complementsysteem geactiveerd wordt. 
Dit leidt tot weefselschade.  Voorbeeld: Systemische 
Lupus Erythematodes.

• Type IV: celgemedieerde reactie: Het antigeen acti-
veert T-lymfocyten waardoor cytokines worden gepro-
duceerd en macrofagen worden aangetrokken om het 
antigeen op te ruimen, waarbij ook weefselschade op-
treedt.  Ook deze reactie zal verder in het hoofdstuk nog 
uitgebreider worden uitgelegd. Voorbeeld: nikkelallergie.
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Een type 1 reactie is de meest voorkomende vorm van 
allergie. Bij dit type reactie is er sprake van een hypersensi-
tieve reactie op een allergeen. Meestal treedt er een directe 
allergische reactie op, maar er kan ook een late-fase respons 
optreden. 

Directe reactie
Als het lichaam in contact komt met een allergeen (bv. pollen) 
wordt het allergeen door middel van een antigeen-presente-
rende cel aan een T2-helpercel (een type T-cel) gepresen-
teerd. Een antigeen-presenterende cel is nodig omdat antige-
nen (of allergenen in het geval van een allergie) niet direct aan 
een T-cel kunnen worden gepresenteerd. De T2-helpercel 
zal vervolgens stofjes produceren (IL-4), wat ervoor zorgt dat 
de B-cellen IgE-antistoffen  gaat produceren. Het IgE-anti-
stof bindt zich aan de mestcel. Dit proces wordt sensibilisatie 
genoemd. Bij een volgende blootstelling bindt de IgE-antistof 
opnieuw aan de mestcel, waardoor de mestcel zijn inhoud 

gaat uitstorten (histamine, prostaglandinen 
en andere ontstekingstoffen). Deze stofjes 
zullen vervolgens zorgen voor:
1. Vaatverwijding van de bloedvaten in de huid (roodver-

kleuring)
2. Vernauwing van de luchtwegen (piepende ademhaling)
3. Afname van de hartactiviteit (bloeddrukdaling en shock)
Deze symptomen zullen na 1-3 uur verdwijnen. 

Late reactie
Als u met een allergische reactie wordt opgenomen in het 
ziekenhuis, moet u altijd een aantal uur blijven. Dit heeft te 
maken met het feit dat na 4-6 uur nog een late type-I reactie 
kan optreden, welke dan langer zal aanhouden. Bij de late 
reactie worden eosinofielen (een type witte bloedcel) aange-
trokken door de uitscheiding van verschillende cytokines door 
de T2-helpercel.  Hierdoor komt een allergische ontstekings-
reactie op gang. Bij deze reactie is men met name bang voor 
bronchospasmen (het dichtknijpen van de luchtwegen)

Type IV reactie
Dit is een vertraagde overgevoeligheidsreactie die meestal 
pas na 2-3 dagen ontstaat. De meest voorkomende vorm 
van dit type is de contactallergie, een allergische reactie die 
optreedt na contact via de huid. Normaal gesproken is de huid 
een efficiënte barrière, echter hebben sommige allergenen ei-
genschappen om de huid te doordringen. Het allergeen wordt 
dan via een antigeen-presenterende cel (in de huid worden 
dit de cellen van Langerhans genoemd) aan de T-lymfocyt 
aangeboden. De T-lymfocyten differentiëren (=veranderen) 
in T1-helpercellen welke vervolgens cytokines en chemo-
kines (boodschapperscellen) zullen produceren waardoor 
cellen van het inflammatoire immuunsysteem worden aange-
trokken zoals neutrofielen en eosinofielen. 

2. Astma en hooikoorts
Wat is astma?
Astma is een chronische ontsteking van de longen. Het wordt 
gekenmerkt door aanvallen van kortademigheid (dyspneu) als 
gevolg van een luchtwegobstructie (zie afbeelding 1). Het ver-
schil met COPD is dat er bij astma sprake is van reversibiliteit 
(=omkeerbaarheid) van de bronchusobstructie en patiënten 
tussen de astma-aanvallen door vaak klachtenvrij zijn. 
Er zijn verschillende soorten astma te onderscheiden, name-
lijk:
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• Allergisch astma: bij deze vorm van astma wordt iemand 
benauwd zodra hij stoffen inademt waar hij allergisch 
voor is, zoals stuifmeel, graspollen, huisstofmijt, huidschil-
fers van huisdieren, etc. Zodra deze stoffen worden 
ingeademd, wordt er histamine vrijgelaten, dat zorgt voor 
de allergische reactie. 

• Niet-allergisch astma: hierbij ontstaan de klachten bij ina-
deming van en blootstelling aan niet-allergische prikkels, 
zoals uitlaatgassen, parfum, rook, verschil in temperatuur, 
etc. 

• Inspanningsastma: bij inspanningsastma is er sprake van 
benauwdheid tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens het 
sporten. Stress en emotie kunnen deze klachten vererge-
ren. 

• Ernstige astma: hierbij is er sprake van veel klachten en 
frequente ziekenhuisbezoeken.

Symptomen bij astma
Er zijn 3 specifieke ken-
merken waarvan sprake 
is bij astma: bronchiale 
hyperreactiviteit, lokale 
ontsteking van de lucht-
wegwand, toename van 
slijmproductie. De klach-
ten die hierdoor frequent 
voorkomen zijn: hoesten 
met evt. slijmproductie, 
piepende ademhaling, 
benauwdheid, kortademigheid en vermoeidheid. De klachten 
kunnen per persoon en per moment verschillen. Gedurende 
een astma-aanval (exacerbatie) is er sprake van verergering 
van de klachten

 
Verschil tussen een normale luchtweg en de luchtweg bij een

patiënt met astma 
Behandeling van astma
Het doel van de behandeling 
is dat patiënten zo min 
mogelijk belemmerd worden 
door hun ziekte, er wordt 
gestreefd naar behoud van 
een optimale longfunctie, het 
voorkomen van exacerbaties, 
het verbeteren van de 
prognose en het streven naar 
zo min mogelijk bijwerkingen. 
Eén van de belangrijkste 
niet-medicamenteuze 

adviezen is dat mensen niet beginnen/
stoppen met roken. Bij de meeste patiënten 
is een goede controle van hun klachten te 
bereiken met inhalatie van ontstekingsremmende medicijnen 
(inhalatiecorticosteroïden) en kortwerkende luchtwegverwij-
ders (β2-sympaticomimetica). 
             

Wat is hooikoorts?
Met hooikoorts wordt een allergische reactie op stuifmeel 
(pollen) van grassen of bomen bedoeld, dus het is zeker niet 
altijd een reactie op hooi. Mensen krijgen klachten zodra 
grassen of bomen in bloei staan. Hooikoortspatiënten vormen 
antistoffen tegen de pollen. Deze antistoffen gaan op bepaal-
de cellen zitten, de mestcellen (zie afbeelding 4). Als hooi-
koortspatiënten dan weer in aanraking komen met dezelfde 
pollen, dan zullen de antistoffen op de mestcellen ervoor 
zorgen dat deze cellen openbarsten, waardoor er histamine 
vrijkomt. Dit zorgt voor de allergische reactie. Klachten die 
hierbij ontstaan zijn niezen, een loopneus en jeukende ogen. 

Ontstaanswijze van hooikoorts. 
Allergietest
Als er wordt gedacht aan een 
allergie, wordt er eerst een 
algemene allergietest gedaan, 
de Phadiatop. Als deze test 
positief is, wordt er verder 
gekeken naar welke specifie-
ke allergie het betreft. Als er 
bijvoorbeeld wordt verwacht 
dat iemand allergisch is voor 
pollen, wordt een beetje polle-
nextract in de huid ingespoten 
en wordt er gekeken of er 
een reactie hierop verschijnt. Als er sprake is van een allergie 
tegen pollen, dan zal er rode uitslag op de plek van de injectie 
ontstaan. 

Inhalatie van medicijnen

Huidpriktest voor opsporen 
van allergie
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Het belangrijkste is uiteraard dat mensen proberen om zo min 
mogelijk met pollen in aanraking te komen. Daarnaast zijn er 
verschillende medicijnen die gebruikt kunnen worden: anti-al-
lergische oogdruppels of een neusspray, of tabletjes anti-
histaminica. Indien iemand zeer ernstige klachten heeft, kan 
iemand in aanmerking komen voor immunotherapie. Hierbij 
wordt gedurende een langere periode een lage (oplopende) 
concentratie pollen ingespoten, dat iemand op die manier 
minder gevoelig maakt voor de pollen. 

3. Voedselallergie/-intolerantie
Voedselallergie
U heeft vast al wel eens iemand horen roepen ‘Ik ben aller-
gisch voor groenten, ik mag dat niet van de dokter’. Vaak is 
er dan geen sprake van een echte allergie, maar meer een 
persoonlijke afgunst voor groente.

Voedselallergie is een vorm van voedsel-overgevoeligheid, 
waarbij de persoon in kwestie na het eten klachten krijgt 
van een bepaald voedingsmiddel dat een gezond persoon 
normaal verdraagt. Voedselallergie kun je onderscheiden in 
IgE-gemedieerd en niet-IgE-gemedieerd. De meeste voed-
selallergieen zijn IgE-afhankelijk. De allergie treedt op in twee 
fasen; bij het eerste contact met het voedingsmiddel vindt 
er ‘sensibilisatie’ plaats, waarbij het lichaam IgE-antistoffen 
aanmaakt. Bij een volgende inname treedt de tweede fase in, 
waarbij bepaalde stoffen (o.a. histamine) worden geprodu-
ceerd. Deze stoffen zorgen voor roodheid, zwelling, slijmpro-
ductie of samentrekking van spieren. Na enkele uren kan een 
ontstekingsreactie optreden door vorming van ontstekings-
cellen (eosinofielen, neutrofielen) in de weefsels. 

Primaire (geen kruisallergie) reacties zijn reacties op één 
enkel soort allergeen. Secundaire (kruisallergie) reacties zijn 
reacties op allergenen van ander voedingsstoffen die dezelfde 
vorm hebben als de voedingsstof waar de allergie voor is. De 
ernstige, levensbedreigende overgevoeligheidsreacties voor 
bijvoorbeeld pinda’s of noten noemen we anafylaxie. Perso-
nen die het voedingsmiddel innemen krijgen last van acute 

benauwdheid en een forse daling van de 
bloeddruk. Toediening van adrenaline is dan 
belangrijk om ernstige gevolgen te voorko-
men.

Voedselintolerantie
Coeliakie (spreek uit: seuliakie)
Coeliakie is een intolerantie 
voor gluten. Gluten zijn eiwitten 
die voorkomen in tarwe, rogge, 
gerst en spelt. Voedsel dat 
gluten bevat, veroorzaakt bij 
mensen met coeliakie een 
beschadiging van het slijmvlies 
van de dunne darm. De darm-
vlokken gaan kapot, waardoor voedingsstoffen (o.a. vitaminen 
en mineralen) minder goed opgenomen worden. Coeliakie 
komt bij ongeveer 25.000 mensen in Nederland voor, twee 
keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen. De precieze oorzaak 
van coeliakie is nog onbekend, wel is duidelijk dat zowel er-
felijkheid als omgevingsfactoren een rol spelen. Veel voor-
komende klachten zijn diarree, obstipatie en gewichtsverlies. 
De diagnose wordt gesteld door in het bloed te zoeken naar 
antistoffen tegen gluten. Soms is het nodig om een stukje 
darmweefsel (een biopt) weg te nemen en te onderzoeken. 
Dit gebeurt middels een gastroscopie (een soort slang met 
camera waarmee de arts in de darmen kan kijken). De be-
handeling van coeliakie bestaat uit een (levenslang) glutenvrij 
dieet. Soms wordt ook geadviseerd om extra vitaminen en 
mineralen te slikken. 

Lactoseintolerantie
Lactose, ook melksuiker genoemd, is één van de belang-
rijkste suikers die wij met onze voeding binnen krijgen. Het 
komt voor in melk en melkproducten. Om lactose te kunnen 
verteren hebben wij een enzym genaamd lactase nodig. Dit 
lactase wordt in de wand van onze dunne darm aangemaakt. 
Soms is het zo dat de darmwand geen of onvoldoende lactase 
produceert, waardoor lactose niet kan worden afgebroken. 
Het lactose komt dan onverteerd in onze dikke darm terecht. 
Vervolgens gaan de bacteriën aldaar het lactose vergisten. 
Hierdoor kunnen er klachten optreden. We spreken dan van 
lactose-intolerantie ofwel lactase-deficiëntie. 

Er bestaan verschillende vormen van lactose-intolerantie, 
afhankelijk van de oorzaak. Lactose-intolerantie kan al bij de 
geboorte aanwezig zijn maar de intolerantie kan ook ont-
staan op kinderleeftijd of bij volwassenen. Daarnaast kan het 
ook voorkomen als gevolg van een andere aandoening als 
coeliakie. Het aanwezig zijn van (on)voldoende lactasepro-
ductie wordt erfelijk bepaald. Het heeft niets te maken met de 
hoeveelheid lactose die wij met onze voeding binnen krijgen. 
De klachten die ontstaan bij een lactoseintolerantie zijn dus 
het gevolg van het vergisten van de lactose in de dikke darm. 
Bij deze vergisting komen er gassen vrij (vooral CO2 en H2) 
en vluchtige vetzuren. Deze geven klachten als een opgezette 



Gezondheidsuniversiteit 2016 | Reeks 8 | Afweer

5   

GEZONDHEIDS-
UNIVERSITEIT

Avond 4

Gezondheidsuniverisiteit 2016 | Reeks 8 | Afweer

GEZONDHEIDS-
UNIVERSITEIT

buik, krampen, overmatige flatulentie en vaak ook diarree. 
De behandeling bestaat uit het beperken of achterwege laten 
van melk, karnemelk, vla enz. Kaas bevat nauwelijks melksui-
ker. Het is slechts bij weinig patiënten nodig het gebruik van 
melk geheel te verbieden omdat een beperkte hoeveelheid 
melksuiker doorgaans wel wordt verdragen. Hoe groot die 
hoeveelheid is, kan de patiënt zelf het best proefondervinde-
lijk vaststellen. 

Allergie of intolerantie?
Er is een verschil tussen voedselallergie en voedselintoleran-
tie.  Bij een allergie is het immuunsysteem geactiveerd, treden 
reacties over het algemeen snel op na inname van het voe-
dingsmiddel, zijn de klachten eenduidig te relateren aan de 
allergie en kunnen er levensbedreigende situaties ontstaan. 
Dit in tegenstelling tot intolerantie, waarbij het immuunsys-
teem niet betrokken is, de verschijnselen pas na geruime tijd 
optreden, de klachten niet zo makkelijk in verband te brengen 
zijn met een bepaalde oorzaak en de reactie op de veroorza-
kende stof nogal kan wisselen (afhankelijk van de situatie of 
persoon). 

Allergie Intolerantie
Immuunsysteem + Immuunsysteem -
Snelle reactie Langzame reactie
Eenduidig gerelateerd aan 
allergie

Niet makkelijk te relateren 
aan een oorzaak

Mogelijk levensbedreigend Ernst reactie afhankelijk van 
persoon

4. ‘Suikerziekte’ 
Suikerziekte, in medische termen diabetes mellitus ge-
noemd, is een stofwisselingsziekte die gepaard gaat met 
een te hoge bloedsuikerspiegel. Een chronisch verhoogde 
bloedsuikerspiegel zorgt voor stofwisselingsproblemen in het 
lichaam, wat vervolgens kan leiden tot schade aan de nieren, 
ogen, zenuwen en bloedvaten. 
Er wordt een onderscheid gemaakt in diabetes mellitus type I 
en type II. Dit hoofdstuk gaat voornamelijk over type I aange-
zien hierbij een auto-immuunreactie een grote rol speelt. 

Suikerziekte type 1
Het lichaam heeft energie no-
dig om processen uit te kunnen 
voeren. Suikers (glucose) spe-
len hierbij een belangrijke rol, 
zij komen via voeding en drank 
het lichaam binnen. Zij worden 
door de darmen opgenomen 
en komen in het bloed terecht. 
Een teveel aan suikers in het 
bloed zorgt echter voor schade 
in het lichaam. Het lichaam wilt deze schade voorkomen en 
probeert de overmatige suikers op te slaan in de spieren of 

af te breken in extra energie. De opslag en 
afbraak van glucose wordt gestimuleerd 
door het eiwithormoon insuline. Insuline 
wordt dus door het lichaam afgegeven als er een te hoge 
bloedsuikerspiegel is. De productie van insuline vindt plaats 
door β-cellen in de alvleesklier.

Bij diabetes mellitus type I is er sprake van een absoluut 
tekort aan insuline, er wordt totaal geen insuline meer afge-
geven. De bloedsuikers worden dan 
dus niet gestimuleerd om opgesla-
gen of afgebroken te worden, maar 
zullen ophopen in het bloed en zo 
voor schade zorgen in organen. 
Dit absoluut tekort aan insuline is 
te verklaren door een probleem 
met de β-cellen in de alvleesklier. 
Bij diabetes mellitus type I valt het 
lichaam zijn eigen β-cellen aan, waardoor deze vernietigd 
worden en dus geen insuline meer zullen afgeven.
Deze auto-immuunreactie op de β-cellen ontstaat vaak plot-
seling en op een jonge leeftijd. Deze mensen hebben vanaf 
de geboorte een genetische afwijking, die ervoor zorgt dat er 
een onjuiste reactie op bepaalde omgevingsfactoren (zoals 
virussen) ontstaat. Bij deze immuunreactie op bijvoorbeeld 
virussen, worden ook de eigen β-cellen in de alvleesklier 
vernietigd. Vaak lijken de virusdeeltjes op de β-cellen en zijn 
de afweercellen niet specifiek genoeg voor enkel de virus-
deeltjes. Omdat het lichaam zelf geen insuline aanmaakt, zal 
er door de patiënt levenslang zelf insuline toegediend moeten 
worden. Dit is de reden waarom deze mensen hun bloeds-
uiker vaker per dag controleren en indien deze te hoog is 
insuline ‘spuiten’. 

Verschil suikerziekte type I en type II
Diabetes mellitus type I verklaart slechts 5-10% van alle 
gevallen van diabetes mellitus. De andere 90-95% worden 
veroorzaakt door diabetes mellitus type II. Ook bij dit type 
speelt een probleem met insuline een rol. In tegenstelling tot 
type I is er bij type II geen afbraak van de β-cellen, maar ge-
ven zij minder insuline af en zijn de weefsels waarin de suikers 
opgeslagen moeten worden minder gevoelig voor insuline. Er 
wordt daarom ook vaker gesproken over insuline resistentie. 

Hoewel bij type II ook genetica vaak een rol speelt, is er een 
opvallende relatie met obesitas (en een zittende levensstijl 
en ongezonde dieetgewoonten). Obesitas zorgt namelijk voor 
een groot deel dat de weefsels minder gevoelig zijn voor de 
insuline. Net zoals obesitas zal diabetes type II vooral optre-
den bij oudere mensen, hoewel door de toename van obesi-
tas onder kinderen ook al op jonge leeftijd een diabetes type II 
kan ontstaan!
Een belangrijke behandeling bij type II is dan ook het aanpak-
ken van het overgewicht, de zittende leefstijl en de onjuiste 
eetgewoonten. Hierdoor zullen de weefsels gevoeliger 
gemaakt worden voor insuline en kan de bloedsuikerspiegel 
weer omlaag. In sommige gevallen kunnen patiënten zo van 
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hun diabetes type II afkomen. Dit afvallen heeft geen effect bij 
type I omdat er bij type I totaal geen insuline is en het pro-
bleem dus niet in de gevoeligheid van de weefsels zit. 
Mocht afvallen bij type II geen of onvoldoende effect hebben, 
dan kan er met medicatie gewerkt worden om de bloedsui-
kerspiegel te verlagen. Deze medicijnen maken de weefsels 
gevoeliger voor insuline of zorgen voor meer afgifte van 
insuline. Mocht dit niet helpen dan zullen ook deze mensen 
insuline moeten spuiten. Op het spuiten van insuline na, heb-
ben deze andere opties geen effect bij type I omdat er immers 
geen insuline in het lichaam zelf aanwezig is! 

5. Pijnlijke gewrichten 
Pijnlijke gewrichten kunnen veel verschillende oorzaken 
hebben, waaronder artrose, overbelasting, trauma (zoals een 
verstuiking) of een ontsteking. Een ontsteking in een gewricht 
kan veroorzaakt worden door overbelasting, een infectie met 
bijvoorbeeld een bacterie, maar ook door de aandoening 
reumatoïde artritis. In dit hoofdstuk zal daarop verder worden 
ingegaan.

Wat is reumatoïde artritis? 
Reumatoïde artritis, in de volksmond ook wel simpelweg 
reuma genoemd, komt van de Griekse woorden ‘’reuma’’, 
wat ‘’ziekteverwekkende vloeistof’’ betekent, en ‘’arthron’’ dat 
gewricht betekent (-itis geeft aan dat het om een ontsteking 
gaat). Er zijn echter verschillende vormen van reuma, waar-
door gebruik van deze naam voor reumatoïde artritis eigenlijk 
foutief is. De aandoening kan op alle leeftijden ontstaan, maar 
vooral tussen de veertig en zestig jaar. Het komt vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen. 

Hoe ontstaat reumatoïde artritis? 
Reumatoïde artritis is een sys-
temische (verspreid door het 
hele lichaam) auto-immuun-
ziekte die leidt tot beschadiging 
van de synoviale gewrichten. 
Dit zijn gewrichten die synoviale 
vloeistof (een dikke viskeuze 
vloeistof) bevatten. De precieze 
oorzaak is onbekend, maar er 
zijn wel een aantal factoren bekend die een rol spelen bij het 
ontstaan, waaronder erfelijkheid en omgevingsfactoren (zoals 
alcohol en roken). Bij de immunologische reactie spelen on-
der andere T-cellen, B-cellen en macrofagen een belangrijke 
rol. Momenteel denkt men dat een nog onbekend antigeen 
de T-helpercellen stimuleert tot activatie van de genoemde 
afweercellen. De witte bloedcellen zijn direct schadelijk voor 
het gewrichtsweefsel of ze produceren ontstekingseiwitten. 
Langdurige ontsteking heeft verscheidene schadelijke effec-
ten (zie betrokken gewrichten).

Symptomen
Het belangrijkste symptoom bij reumatoïde 
artritis is pijnlijke gewrichten (dolor). Dit 
ontstaat doordat de gewrichten ontstoken zijn en hierdoor 
beschadigd raken. Hiernaast treden er ook andere sympto-
men op die typisch zijn voor een ontsteking: warmte (calor), 
zwelling (tumor) en verminderde functie (functio laesa). De 
ontstoken gewrichten zijn meestal niet rood (rubor). Verder 
komen er ook algemene symptomen als moeheid, stijfheid 
(vooral in de ochtend), koorts en gewichtsverlies voor. Naar-
mate de ziekte vordert, kunnen er ook reumanoduli ontstaan, 
dit zijn zwellingen op of vlakbij de gewrichten die ontstaan 
door de ontsteking. De zwellingen zijn 1 tot 3 cm groot. Onge-
veer 5% van de patiënten ontwikkelt deze binnen twee jaar, 
uiteindelijk heeft ongeveer 25% ze (zie figuur hierboven). 

Betrokken gewrichten

Zoals gezegd leidt reumatoïde artritis tot gewrichtsontstekin-
gen; het betreft vooral gewrichten van de voeten en handen 
en kleine gewrichten in de wervelkolom van de nek. De ont-
stekingen zijn chronisch en symmetrisch.
De hand heeft veel verschillende gewrichten (zie figuur 
hierboven). Reumatoïde artritis in de hand beschadigt vooral 
de MCP- en PIP-gewrichten en het polsgewricht. In de voeten 
zijn het de MTP- en PIP-gewrichten. Kenmerkend is dat de 
DTP-gewrichten niet betrokken zijn bij de ziekte (de T in de 
afkortingen staat voor ‘tarsaal’). Na verloop van tijd kunnen 
ook omgevende structuren van de gewrichten aangedaan 
raken, zoals pezen, banden en gewrichtskapsels. Dit kan lei-
den tot instabiliteit en asdeviatie, dit is een afwijkende stand 
van de as van een bot. In het figuur hieronder staat hiervan 
een voorbeeld; de vingers zijn meer naar de buitenkant (in de 
richting van de ulna, ulnair) gericht.

Diagnostiek 
De diagnose reumatoïde artritis kan worden gesteld op basis 
van de klachten die iemand heeft, de voorgeschiedenis en 
het lichamelijke onderzoek. Kenmerkend zijn de reumano-
duli, die vaak pas later in het ziekteproces ontstaan. Hierna 
kan met bloedonderzoek en/of een röntgenfoto de diagnose 
bevestigd worden. 
Met het bloedonderzoek wordt er gekeken naar de aanwe-
zigheid van de zogenoemde ‘’reumafactor’’, deze is echter 

Gewrichten in de hand Ulnaire asdeviatie van 
de vingers

Reumanoduli
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niet bij alle patiënten aanwezig die reumatoïde artritis hebben. 
Bovendien kan deze reumafactor ook wel eens bij gezonde 
mensen gevonden worden. Het aantonen van de reumafac-
tor heeft vooral betekenis voor het bepalen van de prognose 
(aanwezigheid van reumafactor geeft vaak een slechtere 
prognose). Met het bloedonderzoek kan ook de mate van 
ontsteking worden bepaald. Voorbeelden van bloedwaarden 
die bepaald worden, zijn de bezinking  (het BSE) en CRP 
(een belangrijk ontstekingseiwit). Met een röntgenfoto kan 
worden gekeken naar typische beschadiging van gewrichten 
door reumatoïde artritis. 

Behandeling
Reumatoïde artritis kan op verschillende manieren behandeld 
worden.

Medicatie
Medicatie is de belangrijkste component van de behande-
ling. Het belangrijkste doel van medicatie is het voorkomen 
van progressie. Er zijn verschillende soorten medicijnen die 
gebruikt kunnen worden. 
Pijnstillers worden gebruikt om de pijn te bestrijden. Ont-
stekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) worden gebruikt 
om de pijnklachten en ontsteking te verminderen. Klassieke 
reumaremmers (DMARD’s, dit staat voor disease modifying 
antirheumatic drugs) onderdrukken de ziekteactiviteit en 
symptomen. Ook vertragen ze het ontstaan van gewrichts-
schade. Biologische reumaremmers worden toegepast als 
de klassieke reumaremmers niet voldoende werken of veel 
bijwerkingen veroorzaken. Een voorbeeld van een biologisch 
reumaremmer is infliximab. Momenteel wordt hier nog veel 
onderzoek naar gedaan. 

Oefentherapie
Fysiotherapie zorgt ervoor dat patiënten met reumatoïde 
artritis nog voldoende beweging in de gewrichten behou-
den, waardoor behoud van de functie en spierkracht worden 
gestimuleerd. Verder worden er adviezen gegeven over de 
beweging en houding. Met ergotherapie wordt de zelfstandig-
heid in het dagelijks functioneren verbeterd. 

Chirurgie 
Soms kunnen de gewrichten zo erg beschadigd zijn, dat 
er een operatie nodig is. Er kunnen dan nog verschillende 
dingen gedaan worden, bijvoorbeeld: artrodese (het vastzet-
ten van een gewricht) of osteotomie (het veranderen van de 
stand van een bot). 

6. ‘Altijd moe’
Vermoeidheid kan een symptoom zijn van vele ziektebeelden, 
waardoor het soms moeilijk is om de precieze oorzaak te 
bepalen. In onze huidige wereld wordt er al snel labonderzoek 
ingezet, waarbij het bloed uitvoerig wordt onderzocht op 
mogelijke problemen en oorzaken van de vermoeidheid. Een 
bekende oorzaak die kan worden gevonden is een vitamine 

B12 tekort, wellicht heeft u hier weleens 
eerder van gehoord. 

Oorzaken van een pernicieuze 
anemie
Een pernicieuze anemie (vertaald: verderfelijke bloedarmoe-
de) is een vorm van bloedarmoede die specifiek wordt ver-
oorzaakt door een tekort aan vitamine B12. Normaal gespro-
ken krijgen we in onze dagelijkse voeding voldoende vitamine 
B12 binnen om een reserve op te bouwen voor 1-3 jaar. Door 
verschillende problemen kan er toch een tekort ontstaan in 
het lichaam, waardoor er klachten ontstaan die vroeger zelfs 
iemand fataal konden worden. 

Opname Vitamine B12 (B12) m.b.v. Intrinsic Factor (IF)

Darmen 
Vitamine B12 wordt opgenomen in het laatste deel van de 
dunne darm (ileum), als dit gedeelte ontstoken is (bv. ziekte 
van Crohn) kan de vitamine niet goed worden opgenomen 
doordat de opnamecellen beschadigd zijn. 

Maag 
Vitamine B12 kan alleen worden opgenomen in het ileum 
m.b.v. een hulpstofje: ‘Intrinsic Factor’, zie figuur 1. Deze 
stof wordt in de maag gemaakt door de pariëtaal cellen die 
geactiveerd worden door maagzuur. Als de maag ontstoken 
is of een auto-immuunziekte ter plekke voor problemen zorgt, 
kan deze stof niet worden aangemaakt en de vitamine B12 
verderop in het spijsverteringskanaal dus ook niet worden 
genomen. Chronisch gebruik van maagzuurremmers kunnen 
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zorgen voor een verminderde opname van vitamine B12, 
doordat er te weinig maagzuur is  om Intrinsic Factor aan te 
maken. Ook een gastric bypass (maagverkleining) kan ervoor 
zorgen dat er minder geschikte pariëtaalcellen zijn om het 
werk te verrichten.

Leefstijl 
Vitamine B12 zit veelvuldig in dierlijke producten. Vegeta-
rische of veganistische leefstijlen kunnen voor een tekort 
zorgen als de vitamine status niet op peil wordt gehouden. 

Symptomen 
Vitamine B12 is betrokken bij het zenuwstelsel en een tekort 
ervan kan een geleidelijke aantasting van de zenuwen ver-
oorzaken. Dit kan tot verschillende soorten klachten leiden, 
denk daarbij aan klachten zoals: pijnlijke tong, neurlogische 
problemen (tintelingen of verdoofd gevoel in ledematen) en 
spierzwakte, -krampen, -pijn of krachtverlies. Daarnaast zorgt 
de bloedarmoede voor klachten die te maken hebben met 
het vervoeren van zuurstof door de rode bloedcellen. Deze 
klachten kunnen ook bij andere vormen van bloedarmoede 
optreden zoals: vermoeidheid, snel koud hebben, algehele 
malaise, benauwdheid, kortademigheid, hartkloppingen en 
menstruatieproblemen.

Behandeling 
Behandeling van het vitamine B12 tekort begint bij de oor-
zaak opsporen. Leefstijl-aanpassing, vitaminesupplementen 
(als de vitamine kan worden opgenomen) en vitamine B12 
injecties (als de vitamine niet in de darm kan worden opgeno-
men) behoren tot de behandelmogelijkheden. 

7. De ziekte van Crohn
Inflammatoire darmziekte

De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van de darmen. 
Deze wordt vaak in één adem genoemd met colitis ulcerosa; 
deze ziekten zijn beiden ontstekingen van het maagdarm-
stelsel, waarbij het immuunsysteem in de darmen té sterk 
geactiveerd is.

Waar colitis ulcerosa enkel de dikke darm aandoet (colon = 
dikke darm, -itis = ontsteking), kan bij de ziekte van Crohn 
het hele maagdarmstelsel ontstoken raken. Deze ziekte loopt 

letterlijk van mond tot kont en kan zich pre-
senteren met aften in de mond, darmzwe-
ren, abcessen rondom de darm en vooral bloederige diarree. 
Bovendien kunnen er naast de darmontsteking zelf ook 
vervelende complicaties ontstaan, zoals fistels (verbindingen 
tussen bv. darm en huid), en tekorten aan voedingsstoffen 
doordat de ontstoken darm deze niet goed op kan nemen.

Te sterke immuun reactie
De precieze oorzaak van inflammatoire darmziektes is niet 
bekend. En hoewel er dus sprake is van een te sterke im-
muunreactie, spreekt men niet van een auto-immuun ziekte; 
het lichaam reageert niet louter op lichaamseigen stoffen. 
Men veronderstelt dat het gaat om een combinatie van:
1. Een slechte omgang van de darm met de normaal aan-

wezige darm bacteriën (darmflora)
2. Dysfunctie van de binnenste cellaag van de darmen
3. Fout gereguleerde immuunreacties
Er wordt gedacht dat bacteriën, zowel van de normale darm-
flora als schadelijke bacteriën van buitenaf, gemakkelijker 
door de binnenste cellaag van de darmen binnendringen, en 
daar voor een ontsteking zorgen. Die ontstekingsreactie zou 
dan bovendien veel te sterk zijn, en veel te lang aanhouden, 
dit leidt tot een chronische darmontsteking.
Eén van de hypotheses voor het ontstaan van Crohn is de 
hygiëne hypothese. Deze theorie stelt dat door de goede 
hygiëne van ons voedsel, de darmen te weinig ‘gewend’ zijn 
aan bacteriën van buitenaf, waardoor de immuunregulatie in 
de darmen niet goed ontwikkelt. Dit zou dan kunnen leiden tot 
een te sterke immuunreactie, of zelfs chronische ontsteking, 
bij een echte infectie. 
Daarbij spelen ook genetische factoren een rol; met name 
voor de ziekte van Crohn zijn enkele genen bekend die 
geassocieerd zijn met een verhoogd risico op het krijgen van 
Crohn. Deze genen reguleren met name de immuunreactie in 
de darmen. 

Behandeling
De behandeling van de ziekte van Crohn richt zich met name 
op onderdrukking van het immuunsysteem, zodat deze wat 
gedempt wordt en de ontsteking minder heftig verloopt. Dit 
gebeurt door remming van prostaglandines, één van de effec-
tieve stoffen van een immuunreactie. Bij hevige ontsteking, 
zoals tijdens een exacerbatie (tijdelijke verergering/opvlam-
ming), worden corticosteroïden gebruikt, zoals prednison, wat 
het hele immuunsysteem onderdrukt. Hierbij worden vaak 
tijdelijk antibiotica voorgeschreven. Daarnaast lijken Crohn 
patiënten baat te hebben bij probiotica, om de normale darm-
flora weer te bevorderen. 
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8. De ziekte van Graves 
Wat is de ziekte van Graves?
De ziekte van Graves is een vaak voorkomende vorm van 
hyperthyroïdie (hyper = overactief, thyroïd = een ander 
woord voor de schildklier). Mensen met deze ziekte hebben 
dus een overactieve schildklier die te veel schildklierhormoon 
aanmaakt. 
De schildklier is een vlindervormige klier die vooraan in de 
nek ligt, onder het strottenhoofd. De schildklier maakt het 
schildklierhormoon dat via de bloedbaan wordt verspreid naar 
de rest van het lichaam. Het schildklierhormoon heeft een 
effect op veel verschillende lichaamsgebieden en -functies: 
de voedselvertering, de hersenontwikkeling, het ademhalen, 
het hart, het zenuwstelsel, de lichaamstemperatuur en de 
spierkracht. Bij een teveel aan schildklierhormoon, zoals bij de 
ziekte van Graves, worden deze functies te veel gestimuleerd 
wat leidt tot de symptomen van de aandoening. 

Wat is de oorzaak? 
De ziekte van Graves is een 
auto-immuunziekte. Bij de 
ziekte van Graves betekent 
dit dat er antistoffen gericht 
tegen de schildklier worden 
geproduceerd. De schildklier 
wordt gestimuleerd door deze 
lichaamseigen antistoffen, 
waardoor er meer schildklier-
hormoon dan normaal wordt 
aangemaakt. 
Erfelijke factoren zorgen voor 
een grotere kans op de ziekte 
van Graves. Als er dus iemand 
in de familie zit met de ziekte van Graves, heeft u ook een 
hogere kans op de aandoening. 
Wie krijgt het?
De ziekte van Graves ontwikkelt zich meestal tussen de 20 
en 40 jaar. Het komt 10 keer vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen. Het komt voor bij 1 tot 2 op de 1000 mensen. 

Wat merk je ervan? X
Algemene klachten die kunnen optreden 
zijn: verhoogde prikkelbaarheid, moeheid of 
spierzwakte, moeite met slapen, handtrillin-
gen, hartkloppingen, diarree en gewichts-
verlies. 
Een vergrote schildklier kan zichtbaar zijn 
in de hals en kan ook hinder geven bij het 
slikken. Een deel van de patiënten ontwik-
kelt ook een ontsteking van het weefsel achter het oog, dit 
geeft onder andere uitpuilende ogen, opgezwollen oogleden, 
geïrriteerde ogen, druk in de ogen en dubbelzicht. 
Een nog kleiner deel ontwikkelt infiltratieve dermopathie 
(pretibiale myxoedeem), dit is een huidaandoening die vooral 
voorkomt op de scheenbenen. 

Wat kun je ertegen doen?
Mensen met de ziekte van Graves worden 
behandeld met een bepaald medicijn: een bèta-blokker. Dit 
medicijn vermindert klachten zoals: snelle hartslag, angst, 
hartkloppingen en trillen. 
Daarnaast wordt medicatie gegeven om de schildklier te 
remmen, dit kan zijn: schildklier remmende medicatie zoals 
het medicijn propylthiouracil, radioactieve behandeling met 
radioiodine of een schildklieroperatie. 
Radioiodine bevat radioactief jodium, dit stapelt zich op in de 
schildklier waar het langzaam de schildkliercellen afbreekt. Bij 
een schildklieroperatie wordt een deel of de hele schildklier 
verwijderd. 

9. Tuberculose 

Oorzaak
Tuberculose wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie, de 
Myobacterium tuberculosis. Deze bacterie kan overal in het 
lichaam een infectie veroorzaken, maar zorgt meestal voor 
longtuberculose. In Nederland presenteren zich jaarlijks 900 
patiënten, terwijl dit cijfer wereldwijd op ongeveer 9 miljoen 
ligt. Longtuberculose kan besmettelijk zijn, maar is dit niet 
per definitie. Indien het besmettelijk is, wordt gesproken over 
‘open TBC’. Tuberculose is een potentieel dodelijke ziekte en 
daarom is goede behandeling noodzakelijk. 

Primaire tuberculose
De tuberculose bacterie wordt 
in eerste instantie ingeademd 
en komt in de longblaasjes 
terecht. Aldaar zullen de 
alveolaire macrofagen de bac-
terie fagocyteren (opruimen) 
en naar de dichtstbijzijnde 
lymfeklier brengen, waar een 
immuunrespons zal ontstaan. 
Deze immuunrespons wordt 
verzorgd door het verworven 
immuunsysteem. Dit systeem 
heeft voor deze bacterie 3-6 weken nodig alvorens vermenig-
vuldiging van de bacterie gestopt kan worden. Helemaal op-
geruimd zal de bacterie niet worden; deze zal latent (slapend) 
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in het lichaam aanwezig blijven. In een klein deel (slechts 
10%) van de gevallen kan een zogenaamde primotubercu-
lose ontstaan, waarbij er afwijkingen op een röntgenfoto van 
de longen zichtbaar zou kunnen zijn.  De primotuberculose 
kan, als deze niet wordt behandeld, zich verspreiden via het 
lymfe of via bloed. Er wordt dan gesproken van postprimaire 
tuberculose.

Postprimaire tuberculose
Een verminderde afweer, door bijvoorbeeld een HIV-infectie, 
suikerziekte, maligniteit en/of behandeling met bepaalde 
medicijnen, kunnen aanleiding zijn voor (verdere) activering 
van de tuberculose bacterie. De bacterie kan dan schade aan 
de longen (pulmonaal) of in andere organen (extrapulmonaal) 
veroorzaken. 
• In de longen kan de tuberculosebacterie haarden vormen, 

waar de cellen van binnenuit afsterven met als gevolg 
dat er holtes ontstaan in de longen. Wanneer deze holtes 
zo groot zijn dat ook de luchtwegen onderdeel worden, 
spreekt men van open tuberculose en is de patiënt dus 
besmettelijk voor andere mensen. 

• Bij postprimaire extrapulmonale tuberculose zullen vooral 
lymfeklieren, skelet, nieren, darmen en hersenen geïn-
fecteerd worden. De klachten die de patiënt hier vaak bij 
ervaart, zijn vaag van aard, zoals buikpijn en rugpijn bij 
respectievelijk verspreiding naar de darmen of het skelet. 
In 3% van de gevallen kan er ook verspreiding naar de 
hersenen plaatsvinden, met daarbij hoofdpijn en bewust-
zijnsverlies als belangrijkste kenmerken. 

Klachten
De primaire infectie geeft vaak geen klachten. Ook een 
primotuberculose geeft aanvankelijk zelden klachten, of enkel 
algemene verschijnselen zoals koorts, moeheid en lusteloos-
heid. Bij de postprimaire vormen van tuberculose komen ook 
de hiervoor genoemde algemene verschijnselen voor. Indien 
de postprimaire vorm pulmonaal is, is er vaak sprake van een 
aanhoudende productieve hoest en/of het ophoesten van 
bloed.  

Behandeling
Tuberculose is goed te behandelen met antibiotica. Voor 
longtuberculose wordt een behandelingsduur van 6 maanden 
geadviseerd, bestaande uit een intensieve fase van 2 maan-
den met 4 soorten antibiotica, gevolgd door een vervolgfase 
met 2 soorten antibiotica.
Er bestaat een vaccin tegen tuberculose, het zogenoemde 
BCG (Bacillus Calmette-Guérin) vaccin. Enkel risicogroepen 
komen in Nederland in aanmerking voor vaccinatie. Tot die 
risicogroepen behoren ondermeer mensen die naar landen 
reizen waar het voorkomen van tuberculose relatief hoog is. 
Meer informatie daarover kunt u krijgen bij het RIVM. 

Toets uzelf!
Heeft u alle stof van deze avond begrepen? Toets uzelf met de 
volgende stellingen. Zijn ze juist of onjuist?

1. Bij een allergie is het aangeboren afweersysteem voorna-
melijk betrokken.

2. Bij een type I overgevoeligheidsreactie kan een late reac-
tie worden veroorzaakt door eosinofielen. 

3. Het verschil tussen astma en COPD is dat bij astma de 
bronchusobstructie, die de benauwdheid veroorzaakt, 
omkeerbaar is. 

4. Klachten van astma kunnen alleen door medicijngebruik 
afnemen.

5. Het stofje histamine veroorzaakt de klachten bij hooi-
koorts. 

6. Een IgE-gemedieerde voedselallergie kan primair of 
secundair zijn, waarbij een secundaire allergie een 
kruisallergie is. Hierbij reageert men slechts op één type 
allergeen.

7. De klachten die kenmerkend zijn voor coeliakie worden 
veroorzaakt door een beschadiging van het slijmvlies van 
de dunne darm.

8. Bij een lactoseintolerantie is er geen sprake van een 
allergie, maar van een tekort aan een bepaald enzym in 
de darmen. 

9. Bij diabetes mellitus type I is er sprake van een absoluut 
tekort aan insuline waardoor het suiker in het bloed niet 
goed opgeslagen of afgebroken kan worden. 

10. Zowel diabetes mellitus type I als II zijn auto-immuunaan-
doeningen, ze uiten zich alleen anders. 

11. Reumatoïde artritis is een ziekte die beperkt blijft tot de 
kleinere gewrichten van de hand en voet.

12. De “reumafactor” in het bloed wijst altijd op de aanwezig-
heid van reumatoïde artritis. 

13. Bij een pernicieuze anemie ontstaan vermoeidheids-
klachten door een tekort aan vitamine B12. 

14. Bij de ziekte van Crohn is uitsluitend de dikke darm 
ontstoken. 

15. De ziekte van Graves is een vaak voorkomende vorm van 
een hypothyreoïdie.

De antwoorden kunt u tijdens de onderwijsgroep met uw 
studenttutor bespreken, en zullen na de derde avond op de 
site worden gezet!
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Sfeerimpressie Avond

Toch liever niet op de foto? Laat het ons even weten!


