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ChapterChapter 9 

SAMENVATTIN GG EN CONCLUSIES 

Maatschappelijkee veranderingen, zoals de toegenomen mondigheid van 
dee patiënt, en de wens van de overheid om de kosten van de 
gezondheidszorgg te beheersen, hebben de medische professie ertoe 
gebrachtt om op korte termijn praktijkrichtlijnen op te stellen. Richtlijnen 
helpenn de behandelaar en de patiënt bij het nemen van klinische 
beslissingenn die steeds ingewikkelder worden door de toename van 
behandelmogelijkheden,, kennis en literatuur. Het doel van richtlijnen is 
hett bevorderen van de doelmatigheid en de kwaliteit van het medisch 
handelenn en tevens het terugdringen van overbodig medisch handelen. 
Richtlijnenn kunnen hulpmiddelen zijn om samen met de patiënt een 
behandelplann op te stellen, maar kunnen ook gebruikt worden om 
achteraff te toetsen of een zinvolle diagnostische of therapeutische 
strategiee gevolgd is. Met duidelijke richtlijnen kunnen eventuele vragen 
off klachten van patiënten beter beantwoord worden. Momenteel bestaat 
err in Nederland nog geen richtlijn voor de diagnostiek van chronische 
(langerr dan 6 weken bestaande) urticaria en chronisch angio-oedeem. 

Dee doelstelling van dit proefschrift was het ontwikkelen van een 
zogenaamdee 'evidence-based' richtlijn voor de diagnostiek bij patiënten 
mett chronische urticaria en/of angio-oedeem. Om deze richtlijn te 
ontwikkelenn zijn verschillende stappen nodig geweest, die worden 
beschrevenn in de hoofdstukken 2,3,4,6 en 7. 

Hoofdstu kk 1: Inleidin g en doelstellingen . 

Ditt hoofdstuk bevat naast de boven reeds genoemde doelstelling ook 
eenn beknopte beschrijving van het ziektebeeld urticaria. Urticaria 
(galbulten,, netelroos) is een frequent voorkomende ziekte. Ongeveer 
15%% van de bevolking zal ooit in het leven een periode doormaken met 
urticariaa of angio-oedeem. Meestal gaat het dan om acute urticaria (per 
definitiee korter bestaand dan 6 weken). In 38 huisartsen-praktijken in 
Amsterdamm werd gedurende een jaar de incidentje en prevalentie van 
diversee klachten van patiënten onderzocht. Hierbij werd voor urticaria 
(acuutt en chronisch samen) een incidentje van 4.3 en een prevalentie 
vann 5.0 per 1000 patiënten gevonden. 5,1% van de patiënten met 
urticariaa had langer dan 4 weken klachten, en 4,1% werd verwezen naar 
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eenn dermatoloog. Dus slechts een klein percentage wordt door-
verwezen,, en dit zullen doorgaans de patiënten zijn die gedurende een 
langeree periode klachten hebben of die ernstige klachten hebben. In 
dermatologischee poliklinieken heeft 1,4-2,4% van de patiënten urticaria 
en/off angio-oedeem. 

Doorr de hinderlijkheid van de aandoening, die gepaard gaat met jeuk en 
hett verschijnen van galbulten, soms continu en soms op totaal 
onvoorspelbaree momenten, bestaat onder de patiënten een grote 
behoeftee om een verklaring te vinden voor hun klachten. Dit heeft in het 
verledenn geleid tot het uitgebreid aanvragen van laboratorium 
bepalingen.. In 70-90% van de gevallen werd ondanks uitgebreid 
laboratoriumonderzoekk geen oorzaak gevonden die de urticaria kon 
verklaren.. Dit leidde tot frustratie bij zowel arts als patiënt, soms 
resulterendd in het aanvragen van nog meer lab bepalingen. Ook de 
angstt van de behandelaar en de patiënt om een mogelijke 
onderliggendee ernstige ziekte te missen, kan leiden tot uitgebreid 
laboratoriumonderzoek.. In grote klinische studies is echter aangetoond, 
datt de kans op onderliggende ernstige aandoeningen zeer kiein is. In de 
literatuurr wordt al langer geadviseerd om geen uitgebreid screenend 
laboratoriumonderzoekk meer te verrichten, maar toch wordt dit advies in 
dee praktijk nog vaak niet gevolgd. In deze tijd van 'evidence-based 
medicine'' is het alleen mogelijk een gedragsverandering teweeg te 
brengenn door ofwel een praktijkgerichte gecontroleerde studie uit te 
voeren,, ofwel een op systematische wijze samengesteld literatuur-
overzichtt te geven, en hiermee het nodige bewijsmateriaal (evidence) te 
leveren. . 

Hoofdstu kk 2: Een vragenlijs t voo r patiënte n met chronisch e 
urticaria ,, en een toelichtin g op de vragenlijst . 

Hett nut van routinematig uitgevoerd laboratoriumonderzoek wordt sinds 
dee jaren negentig steeds meer betwijfeld, terwijl het belang van een 
goedee anamnese steeds meer benadrukt wordt. Tegen deze achter-
grondd werd in 1992 op de polikliniek Dermatologie van het Academisch 
Medischh Centrum in Amsterdam een gestructureerde vragenlijst voor 
patiëntenn met chronische urticaria geïntroduceerd. In deze vragenlijst 
wordtt geïnformeerd naar het type urticaria, de lokalisatie, de ernst en de 
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frequentie,, en naar een groot aantal mogelijke oorzaken en uitlokkende 
omstandigheden.. Verder bevat de vragenlijst een aanvullende algemene 
gezondheidslijstt waarmee eventuele onderliggende ziekten kunnen 
wordenn opgespoord, en de patiënt wordt gevraagd de eigen gedachten 
enn theorieën over mogelijke oorzaken op te schrijven. Deze vragenlijst 
werdd gebruikt voor de studies, die in de volgende hoofdstukken zijn 
beschrevenn en de waarde ervan werd geanalyseerd. De vragenlijst in 
hett Nederlands is aan het eind van dit hoofdstuk te vinden. 

Voorr de interpretatie van de m.b.v. de vragenlijst verkregen anamnese 
gegevenss is het nodig om over enige beknopte achtergrond-informatie 
tee beschikken over de oorzaken en mechanismen die bij chronische 
urticariaa een rol kunnen spelen. Dit was de reden om bij elke vraag een 
kortee toelichting te geven. Het gebruik van de vragenlijst is een handig 
hulpmiddell dat een anamnese niet vervangt, maar wel de patiënt 
intensieff betrekt bij het zoeken naar een mogelijke oorzaak. Het geeft de 
patiëntt de gelegenheid en de tijd om maximaal mee te denken, hetgeen 
bijj chronische urticaria erg belangrijk is. Veel vragen naar onderliggende 
ziektenn zullen door de patiënt negatief kunnen worden beantwoord. Dit 
zall de angst voor ernstige onderliggende ziekten verminderen. Verder 
wordtt aan de patiënt gevraagd om alle gebruikte geneesmiddelen van 
hett laatste jaar op te schrijven of een uitdraai van de apotheek mee te 
nemen.. Dit vermindert het tijdrovende speurwerk naar wat de patiënt 
preciess gebruikt heeft, en wanneer. 

Hoofdstu kk 3: De effectivitei t van het anamnese-gestuur d 
aanvrage nn van laboratoriumdiagnostie k bi j patiënte n met 
chronisch ee urticari a en de introducti e van de voorlopig e 
richtlijn . . 

Inn deze prospectieve studie werden 220 opeenvolgende volwassen 
patiëntenn met chronische urticaria en/of angio-oedeem geïncludeerd. 
Omm de waarde van uitgebreid screenend onderzoek te analyseren 
werdenn twee diagnostische strategieën met elkaar vergeleken. In beide 
strategieënn stond het zorgvuldig afnemen van de anamnese met behulp 
vann de gedetailleerde vragenlijst centraal, maar in de ene strategie werd 
alleenn beperkt laboratoriumonderzoek verricht (haemoglobine, 
haematocriet,, bezinking, leukocyten en differentiatie), terwijl de andere 
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strategiee een uitgebreid laboratoriumonderzoek omvatte (klinische 
chemie,, eiwit-spectrum, immunologisch en allergologisch onderzoek, 
microbiologischh onderzoek, urine en faeces onderzoek, röntgenfoto's; 
totaall ongeveer 35 verschillende bepalingen per patiënt). Het onderzoek 
vondd plaats in de polikliniek Dermatologie van het Academisch Medisch 
Centrumm te Amsterdam, een tweede en derde lijns ziekenhuis. Een 
bijzonderee opzet werd gekozen om beide strategieën binnen één patiënt 
tee kunnen vergelijken. 

lederee nieuwe patiënt met klachten van urticaria of angio-oedeem langer 
dann 6 weken, werd gevraagd om aan de studie deel te nemen. Bij het 
eerstee consult werd door de behandelend arts de vragenlijst 
meegegeven,, beperkt laboratoriumonderzoek aangevraagd en een 
dermografietestt verricht. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst werd 
dee behandelaar gevraagd om, op basis van de anamnesegegevens en 
dee uitslagen van het beperkt lab, de meest waarschijnlijke oorzaak in te 
vullenn op een evaluatieformulier. Parallel hieraan werden de patiënten 
ookk gezien door een andere arts (de onderzoeker), die ook de 
vragenlijstt doornam en regelde dat er uitgebreid laboratoriumonderzoek 
werdd verricht. De uitslagen van het uitgebreid lab-onderzoek werden 
echterr gedurende 4-6 maanden niet aan de behandelaar en de patiënt 
bekendd gemaakt (wel was er een panel dat screende op sterk 
afwijkendee uitslagen die een interventie zouden vereisen). In deze 
periodee kon de behandelaar eventueel wel om andere uitslagen vragen, 
maarr alleen als dit gemotiveerd kon worden. Na 4-6 maanden werden 
allee uitslagen aan de behandelaar ter beoordeling gegeven en moest 
opnieuww op een evaluatieformulier worden ingevuld wat nu de meest 
waarschijnlijkee oorzaak van de klachten van de patiënt was. De 
patiëntenn werden tenminste 1 jaar gevolgd om onderliggende oorzaken 
tee kunnen opsporen en om het effect van interventies (het behandelen 
vann infecties of het stoppen van geneesmiddelen) te kunnen 
beoordelen.. Een expert commissie definieerde op twee tijdstippen en op 
basiss van dezelfde sets aan gegevens (eerst beperkt, dan uitgebreid 
lab)) ook de meest waarschijnlijke oorzaak. De verschillende 
percentagespercentages van de gevonden oorzaken van de eerste en tweede 
diagnosess van de behandelaars en de expert commissie werden met 
elkaarr vergeleken. 
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Dee uiteindelijke diagnose van de expert commissie was gebaseerd op 
allee beschikbare informatie (antwoorden vragenlijst, resultaten uitgebreid 
laboratoriumm onderzoek en de gegevens van de follow-up) en werd 
beschouwdd als de gouden standaard voor het vaststellen van de 
diagnosee van chronische urticaria. Er werd in 53,1% van de patiënten 
eenn diagnose gevonden. In de eerste diagnose van de behandelaars 
werdd in 45,9% van de patiënten een oorzaak gevonden. De gemiste 
oorzakenn waren: 9 geneesmiddel-bijwerkingen, 6 reacties op een 
voedingsmiddel,, 1 parasitaire infectie en 4 patiënten met chronische 
urticariaa hadden ook drukurticaria. Behalve de gemiste parasitaire 
infectiee hadden alle andere gemiste oorzaken niet kunnen worden 
gevondenn d.m.v. uitgebreid laboratorium-onderzoek. Met deze studie is 
aangetoondd dat routine-matig uitgevoerd uitgebreid laboratorium 
onderzoekk niet zinvol is. 

Hoofdstu kk 4: Het natuurlij k beloo p en de gevonde n oorzake n 
bi jj  220 patiënte n met chronisch e urticaria . 

Dee belangrijkste redenen om een prospectieve studie uit te voeren bij 
2200 volwassen patiënten met chronische urticaria zijn al beschreven in 
hoofdstukk 3. Vanwege het feit dat het voor de studieopzet nodig was om 
patiëntenn tenminste een jaar lang te volgen, werd het mogelijk om 
tevenss nader onderzoek te doen naar het natuurlijk beloop van 
chronischee urticaria. Informatie omtrent dit natuurlijk beloop blijkt zeer 
beperktt beschikbaar in de medische literatuur. In dit onderzoek was 
35%% van alle patiënten klachtenvrij na 1 jaar, inclusief de patiënten bij 
wiee een (behandelbare) oorzaak was gevonden. Bij 29% van de 
patiëntenn waren de klachten verminderd. Bij de patiënten waarbij geen 
oorzaakk voor de chronische urticaria kon worden gevonden, trad bij 47% 
naa 1 jaar spontane remissie op. De slechtste prognose werd gevonden 
voorr patiënten met fysische oorzaken, zoals druk op de huid, koude, 
warmtee of inspanning. In deze groep waren slechts 16% zonder 
klachtenn na verloop van een jaar. 
Inn dit patiënten cohort werden veel fysische oorzaken gevonden (33,2%) 
waarschijnlijkk door het routinematig uitvoeren van de dermografietest en 
doorr er in de vragenlijst heel specifiek naar te vragen, na eerst duidelijk 
uitgelegdd te hebben wat fysische oorzaken zijn. Bij alle patiënten zijn de 
fysischee oorzaken bevestigd met een specifieke provocatietest. Andere 
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frequentee oorzaken waren geneesmiddelen en voedingsmiddelen. Door 
hett routinematig stoppen of vervangen van verdachte geneesmiddelen 
werdd bij 20 patiënten een geneesmiddel gevonden dat verantwoordelijk 
wass voor de chronische urticaria; bij 11 patiënten was dit een pijnstiller. 
Bijj 15 patiënten veroorzaakte een voedingsmiddel urticaria, meestal 
klassiekee galbulten (10 patiënten), bij 3 patiënten ontstond urticaria 
factitiaa na het eten van bepaalde voedingsmiddelen en bij 2 patiënten 
ontstondd urticaria door een combinatie van inspanning en 
voedingsmiddelen.. Bij 10 patiënten werd een parasitaire infectie 
gevonden.. Allen waren geboren of hadden langdurig gewerkt in een 
tropischh land. Bij 4 van deze 10 patiënten verdween de urticaria na 
behandeling.. Bij 3 patiënten kon de urticaria gerelateerd worden aan 
eenn interne ziekte (M. Sjogren, systemische lupus erythematodes, 
paraproteinaemie).. Bij 24 patiënten werd een combinatie gevonden van 
fysischee oorzaken en idiopathische urticaria. 

Hoofdstu kk 5: Een voorbeel d van een geneesmiddel -
bijwerking ::  Twee patiënte n met chronisc h angio-oedee m ten 
gevolg ee van angiotensin-convertin g enzyme-remmers . 

Inn het patiënten cohort, bestaande uit 220 opeenvolgende patiënten met 
chronischee urticaria of angio-oedeem, waren twee patiënten bij wie een 
bijwerkingg van een geneesmiddel uit de groep 'angiotensin-converting 
enzymee (ACE) inhibitors' werd gevonden. Dat geneesmiddelen uit deze 
groep,, zoals bijna alle geneesmiddelen, urticaria en angio-oedeem 
kunnenn veroorzaken is bekend sinds kort na de introductie van deze 
geneesmiddelen,, in het begin van de jaren tachtig. Aanvankelijk werden 
alleenn aanvallen van angio-oedeem beschreven, die vlak na het starten 
vann het nieuwe geneesmiddel waren begonnen. Later werd duidelijk dat, 
waarschijnlijkk in ongeveer 20% van de gevallen, de klachten ook pas 6 
wekenn na het starten van de nieuwe therapie konden beginnen. Bij één 
vann de in dit hoofdstuk beschreven patiënten ontstond een verergering 
vann reeds bestaande klachten door het gebruik van een angiotensin-
convertingg enzyme inhibitor. Bij de andere beschreven patiënt 
ontstondenn de klachten pas een jaar na het starten van het nieuwe 
geneesmiddel.. Bij deze patiënt werd later tevens een maligniteit 
gevonden.. Er bestond echter geen oorzakelijk verband tussen het 
angio-oedeemm en de maligniteit, omdat na het staken van het 'nieuwe' 
geneesmiddell de klachten verdwenen. 
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Hoofdstu kk 6: Implementatie , validati e en verbeterin g van de 
(voorlopige )) richtlij n voo r diagnostie k bi j patiënte n met 
chronisch ee urticari a 

Inn deze retrospectieve studie werd het nut en het gebruik van een 
klinischee richtlijn voor diagnostiek bij patiënten met chronische urticaria 
onderzochtt bij 130 opeenvolgende patiënten die de polikliniek 
Dermatologiee van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam 
bezochten.. De richtlijn adviseerde om bij het eerste bezoek van een 
patiëntt aan de polikliniek de volgende handelingen te verrichten: 
anamnese-gesprekk voeren, vragenlijst meegeven, huidafwijkingen 
onderzoeken,, dermografie-test verrichten, beperkt lab-onderzoek doen 
(geenn uitgebreid routine laboratorium onderzoek), en een niet-sederend 
antihistaminicumm voorschrijven. Voor het tweede bezoek werd 
geadviseerdd om opnieuw een anamnese-gesprek te voeren, de vragen 
lijstt met de patiënt door te nemen, verdachte oorzaken d.m.v. 
laboratorium-onderzoekk of provocatieproeven te bevestigen, alle 
verdachtee geneesmiddelen te stoppen of te vervangen, (nogmaals) te 
informerenn naar het gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen 
(voorall pijnstillers) en opnieuw een antihistaminicum voor te schrijven, 
zonodigg een ander type. 

Inn dit onderzoek werd geëvalueerd hoe vaak de vragenlijst was gebruikt, 
hoee vaak routinematig uitgebreid laboratorium-onderzoek tijdens het 
eerstee bezoek was aangevraagd, en op grond van welke informatie 
(anamnese,, vragenlijst, laboratorium-onderzoek, of provocatie proeven) 
dee uiteindelijke oorzaak van de chronische urticaria werd gevonden. Met 
dezee retrospectieve studie valideerden wij onze eerdere prospectieve 
studiee (zie hoofdstuk 3) door de aantallen gevonden diagnoses in beide 
studiess met elkaar te vergelijken. De aantallen gevonden oorzaken 
warenn vrijwel identiek, ook in de verschillende subgroepen. In de 
retrospectievee studie werd een oorzaak gevonden bij 58 van de 130 
patiëntenn (45%). Bij 50 van de 58 patiënten (86%) werd de oorzaak 
gevondenn op basis van de eerste anamnese en in de resterende 8 
patiëntenn werd de oorzaak gevonden met behulp van de vragenlijst. Bij 
388 van de 130 patiënten was de vragenlijst niet in de status van de 
patiëntt aanwezig (bij 12 van de 38 was de vragenlijst wel uitgereikt, 
maarr niet terug gestuurd door de patiënt). Bij 89 patiënten (68%) werd 
tochh uitgebreider laboratorium onderzoek aangevraagd, zonder dat 
daarvoorr duidelijke redenen aanwezig waren in de anamnese of in de 
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vragenlijst.. Wel werd er beduidend minder laboratoriumonderzoek 
aangevraagdd dan in de periode voor de introductie van de richtlijn. In 
geenn van de gevallen werd door dit uitgebreider laboratorium-onderzoek 
eenn extra oorzaak van chronische urticaria gevonden. Deze studie heeft 
eenn bijdrage geleverd aan het nog verder verminderen van het ai zeer 
beperktee laboratorium-onderzoek dat wij bij patiënten met chronische 
idiopathischee urticaria adviseren, tot alleen nog de bezinking, het aantal 
leukocytenn en de leukocytendifferentiatie. Deze studie liet ook zien dat 
dee richtlijn voor diagnostiek bij chronische urticaria redelijk succesvol 
konn worden geïntroduceerd in de klinische praktijk en dat m.b.v deze 
richtlijnn de meeste geïdentificeerde oorzaken werden gevonden m.b.v 
dee anamnese. 

Hoofdstu kk 7: Richtlijne n voo r laboratoriumdiagnostie k bi j 
chronisch ee urticaria : een systematisc h literatuuronderzoek . 

Ditt hoofdstuk beschrijft de resultaten van een systematische literatuur 
studie.. Het doel van deze studie was drieledig: 1) analyseren hoe er in 
dee beschikbare studies wordt geoordeeld over de waarde van uitgebreid 
laboratoriumonderzoek,, 2) het zoeken naar verklaringen voor de grote 
variatiess in het aantal en de aard van de gevonden onderliggende 
oorzakenn voor chronische urticaria in de verschillende studies, en 3) het 
verderr ontwikkelen en beter onderbouwen van de uiteindelijke richtlijn 
mett gegevens uit het systematische literatuur onderzoek en de 
relevantee overige literatuur. Hiervoor werden vier elektronische data-
bestandenn en een groot aantal artikelen en boeken over bestaande 
richtlijnenn bestudeerd, en van alle referenties uit de al geselecteerde 
artikelenn werd nagegaan of zij ook in het literatuur onderzoek konden 
wordenn opgenomen. Een artikel werd geïncludeerd in het 
literatuuronderzoekk als er een studie in werd beschreven met tenminste 
500 patiënten en als deze studie gepubliceerd was na 1930. Er werden 
299 studies in het literatuuronderzoek opgenomen. Deze 29 studies 
beschrevenn in totaal 6462 patiënten. Van deze studies werden de 
volgendee gegevens verzameld: jaar van de publicatie; studie opzet; 
aantal,, leeftijd en geslacht van de geïncludeerde patiënten; inclusie- en 
exclusie-criteriaa van de studies; percentage en type gevonden oorzaken; 
aantall uitgevoerde laboratoriumtesten; duur van de follow-up periode en 
dee conclusie van elk artikel. Er werd geen samenhang gevonden tussen 
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hett aantal uitgevoerde laboratoriumtesten, het publicatiejaar en de 
studiee opzet (prospectieve of retrospectieve opzet). Bij veel studies was 
echterr de verificatie-validatie procedure (het op een of andere manier 
bevestigenn dat de vermoede onderliggende oorzaak ook werkelijk de 
oorzaakk was) van de gevonden oorzaken slecht uitgevoerd of niet 
beschreven.. Hierdoor is de waarde van de gegeven 'evidence' beperkt. 
Ondankss dit feit komen veel studies tot overeenkomstige conclusies, 
namelijkk dat het routinematig uitvoeren van laboratoriumtesten niet 
zinvoll is, dat alleen laboratoriumtesten gebaseerd op de anamnese 
zinvoll zijn en dat de anamnese het belangrijkste instrument is om een 
oorzaakk voor chronische urticaria te vinden. 

Opp grond van de gegevens uit het literatuuronderzoek, enkele andere 
relevantee artikelen, alsmede onze eigen onderzoekservaringen, is een 
beknoptee 'flow-chart' ontwikkeld voor het beleid bij chronische urticaria 
(ziee volgende pagina). Om de 'flow-chart' beknopt te houden zijn voor 
allee aanbevelingen korte omschrijvingen gebruikt i.p.v volledige zinnen. 

CONCLUSIES S 

 Volgens de principes van 'evidence-based' medicine is het alleen 
zinvoll om testen uit te voeren die een bijdrage leveren aan het 
diagnostischh proces. 

 Routinematig uitvoeren van screenend laboratoriumonderzoek of 
ongerichtt aanvragen van laboratorium onderzoek bij patiënten met 
chronischee urticaria bevordert het vinden van onderliggende 
oorzakenn nauwelijks. 

 Het beste instrument om onderliggende oorzaken te vinden bij 
patiëntenn met chronische urticaria is het afnemen van een 
gedetailleerdee anamnese, bijvoorbeeld met behulp van een 
vragenlijst. . 
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Klinisch ee richtlij n voo r de diagnostie k bi j chronisch e urticari a 
en/o ff  angio-oedee m 

11eebezoek: bezoek: 

 anamnese 
 vragenlijst meegeven 
 onderzoek van de huidafwijkingen, als deze aanwezig zijn 
 dermografie-test, liefst zonder antihistaminicum 
 geen routinematig uitvoeren van uitgebreid laboratorium-onderzoek 
 beperkt lab bij idiopathische urticaria: BSE, leukocyten en 
differentiatie e 
 voorschrijven van een niet-sederend antihistaminicum 
 vermijden van aspirine, NSAID's en codeïne 
 vermijden van een te warme omgeving, stress, druk op de huid en 
alcohol l 
 informatie over het goedaardig karakter en natuurlijk beloop geven 
 informatie geven dat waarschijnlijk geen oorzaak zal worden 
gevonden. . 

TT bezoek: 
 anamnese 
 vragenlijst met de patiënt bespreken 
 verdachte oorzaken d.m.v. lab-onderzoek of provocatie proeven 
bevestigenn of uitsluiten 
 verdachte geneesmiddelen stoppen of vervangen 
 (nogmaals) informeren naar het gebruik van 'over the counter drugs' 
 voorschrijven van een niet-sederend of zonodig ander type 
antihistaminicum. . 

 bezoek  en vervolg  bezoeken: 

 anamnese 
 urticaria-dagboek (relatie met bepaalde gebeurtenissen of 
medicijnen) ) 
 eliminatie-dieet of 'oral food challenge' 
 voorschrijven van een niet-sederend of zonodig ander type 
antihistaminicum. . 
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Vragenlijs tt  voo r patiënte n met chronisch e urticari a 
ofof  angio-oedee m 

Uww naam: man O / vrouw O 

Geboortedatum:: / / Datum: / / 

KruisKruis de hokjes aan die van toepassing zijn en beantwoord de vragen: 

1.. Sinds hoelang heeft u last van galbulten (urticaria, netelroos) en/of dieper in 
dee huid liggende zwellingen (angio-oedeem)? (a.u.b. de datum, of de 
maand,, en het jaar invullen wanneer het begonnen is) 

OO Ik heb galbulten (of zwellingen) sinds: 
OO Ik heb alleen galbulten 
OO Ik heb alleen diepere zwellingen 
OO Ik heb beide 

2.. Hoe vaak heeft u gemiddeld een aanval van galbulten of angio-oedeem ? 

OO Ik heb galbulten:  continu D elke dag 
OO een paar keer per week 
OO een paar keer per maand 
DD anders, namelijk: 

nn Ik heb angio-oedeem:  continu  elke dag 
 een paar keer per week 

OO een paar keer per maand 
OO anders, namelijk: 

3.. Hoelang duurt het voordat één afzonderlijk bultje weer wegtrekt ? 

uur r 

(UU kunt dit nagaan door een nieuw ontstane galbult met viltstift om te 
trekkenn en op te letten wanneer deze niet meer verheven is). 

Hoelangg duurt het voordat een dieper liggende zwelling (b.v. rond de ogen 
off de mond) weer wegtrekt ? 

uur r 
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4.. Heeft u ooit een galbult of zwelling gehad die lange r 
dann 24 uur op dezelfde plek aanwezig bleef? Ja O I Nee O 

Zoo ja, waar ? 

5.. Hoe groot worden de galbulten gemiddeld bij u ? 

millimeterr centimeter 

6.. Op welk lichaamsdeel heeft u meestal last van galbulten of angio-oedeem ? 

 Ik heb galbulten: 
 verspreid over het gehele lichaam 

DD vooral op armen en/of benen 
OO op aan zon blootgestelde delen 
DD op drukplaatsen (b.v. onder riem of BH-bandje) 
OO elders op het lichaam, namelijk: 

OO Ik heb zwellingen 
OO van de oogleden 
DD van de lippen 
GG aan handen en/of vingers van de tong en/of de keel 

 elders op het lichaam, namelijk: 

7.. Zijn er ooit blauw, paars, of bruinachtig verkleurde plekken of rode puntjes 
achtergeblevenn op de plaats waar de galbulten zaten ? Ja D I Nee Cl 

8.. Jeuken de gebieden met galbulten of het angio-oedeem ? Ja O / Nee

9.. Heeft u de huid kapot gekrabd op de jeukende plekken ? Ja O I Nee
Iss de huid op die plekken ook droog of schilferend ? Ja  / Nee O 

10.. Voelt u nog een andere sensatie in de aangedane huid ? Ja D i Nee

Zoo ja, hoe zou u deze sensatie beschrijven? 

OO pijnlijk D brandend H gespannen aanvoelend 
OO nog anders, namelijk: 
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11.. Er zijn een aantal klachten (hieronder genoemd) die tijden s of direc t na 
eenn aanva l van galbulten of angio-oedeem kunnen optreden. 
Alss u dit soort klachten heeft gehad, kruis dit dan aan: 

 loopneus G tranende ogen 
GG heesheid G dikke tong G gezwollen verhemelte of keelholte 
GG astma (piepende ademhaling, kortademigheid) 
GG benauwdheid door zwelling van de keelholte of luchtpijp 
GG hoofdpijn G duizeligheid G flauwvallen 
GG buikpijn G buikkrampen G misselijkheid 
GG overgeven G diarree 
GG koorts G koude rillingen G vermoeidheid 

12.. Op welk moment van de dag heeft u meestal last ? 

GG 's nachts G ik wordt's nachts wakker van de jeuk 
GG 's ochtends G direkt bij het opstaan 
GG 's middags G op willekeurige momenten 
GG 's avonds G direkt na thuiskomen 

13.. Wanneer heeft u meer last van urticaria of angio-oedeem: 

GG binnenshuis meer last G buitenshuis meer last G geen verschil 
GG op het werk meer last G op het werk minder last G geen verschil 
GG in weekend meer last D doordeweeks meer last G geen verschil 
GG op vakantie meer last O op vakantie minder last G geen verschil 

14.. Zijn uw klachten begonnen na een bepaalde ziekte of ontsteking ? 
Jaa O / Nee O 

(B.v.. tand- of kiesontstekingen, keel-, neus- of oor-infecties, 
huidinfecties,, worminfecties, longontsteking, blaasontsteking, 
off andere ontstekingen of ziekten). Zo ja, welke ? 

Heeftt u toen geneesmiddelen voorgeschreven gekregen of zelf gebruikt ? 
(zoo ja vul in bij vraag 33) 

15.. Zijn uw klachten begonnen na onderstaande gebeurtenissen ? 

GG na het maken van röntgenfoto's met behulp van contrastvloeistof of 
anderee contrastmiddelen ? 

GG na het gebruik van bepaalde medicijnen, of na injecties of infusies ? 
Zoo ja, welke: 

GG Andere bijzondere gebeurtenissen? Zo ja, welke: 
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16.. Is er een verband tussen uw klachten en het Ja G I Nee G 
seizoen/weersomstandighedenn ? 
Zoo ja, wanneer verergeren uw klachten ? 

17.. Bent u ooi t in een tropisch gebied geweest ? Ja G I Nee G 
Zoo ja, wanneer en waar: 

Somss treden aanvallen van galbulten en/of angio-oedeem op in bepaalde 
omstandigheden.. Wij hebben hieronder een aantal voorbeelden genoemd. 
Alss bij u een aanval optrad in één of meerder e van de genoemde 
omstandighedenn wilt u deze dan aankruisen: 

18.. Treden de galbulten op ongeveer binne n 15 minute n na: 

GG wrijven of krabben over de huid ? 
 na het dragen van strakke kleding ? 

GG ergens tegenaan leunen (b.v. tegen de harde rugleuning van een stoel)? 

19.. Treden de galbulten / angio-oedeem op als er iets geweest is dat grote druk 
heeftt uitgeoefend op de huid (meestal ontstaan de galbulten / zwellingen 
dann niet meteen maar 6 tot 12 uur later ) ? 
Alss dit bij u het geval is, bij wat voor werkzaamheden of omstandigheden 
treedtt dit dan op ? 

GG langdurig staan of lang lopen ? G langdurig zitten of fietsen ? 
GG werken op knieën ? 
GG werken met gereedschap ? G zware lasten dragen ? 
GG andere omstandigheden, zo ja welke: 

20.. Treden de galbulten / angio-oedeem meestal op: 

GG in koude omgeving (bv. sneeuw, regen, wind) ? 
GG bij contact met koude voorwerpen (bv. ijs eten, aanraken koud fietsstuur) 
GG in koud water (bv. douche of zwembad) of ijsblokjes ? 
GG bij de overgang van koude naar warmte of omgekeerd ? 

21.. Treden de galbulten / angio-oedeem meestal op: 

GG in warme omgeving ? G bij inspanning of tijdens sport ? 
GG bij opwinding, schrik of stress ? G tijdens een warme douche of bad ? 
GG bij transpireren ? G tijdens of na sex ? 
GG bij contact met warme voorwerpen ? 
GG bij sterk gekruid eten of warme koffie drinken ? 
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22.. Zijn de galbulten of het angio-oedeem ontstaan na Ja O I Nee G 
blootstellingg aan (zon)ltcht ? 

23.. Krijgt u wel eens witte, blauwe, pijnlijke of gevoelloze Ja G / Nee G 
vingerss door koude ? 

24.. Denkt u dat uw klachten verergeren onder invloed van: 

GG werkstress of andere stress ? G zenuwachtigheid ? 
GG problemen ? 

25.. Kreeg u ooit galbulten, jeuk of een rode huid na direct huidcontact met: 

GG wol of andere kleding ? G dieren of planten ? 
GG cosmetica of parfum ? O genees- of voedingsmiddelen ? 
GG chemische produkten ? 
GG andere produkten ? Zo ja, welke ? 

26.. Is er in uw naaste familie iemand die ook galbulten Ja  / Nee O 
off angio-oedeem heeft ? Zo ja, wie ? 

27.. Van welke van de onderstaande klachten heeft u last of ooit last gehad: 

OO hooikoorts, niesbuien in huis, loopneus (allergische rhinitis) ? 
 tranende ogen (conjunctivitis) ? 
 benauwdheid, piepende ademhaling (astmatische klachten) ? 

OO eczeem (dauwworm als baby of atopisch eczeem op jonge leeftijd) ? 

28.. Komen in uw naaste familie deze allergische klachten voor ?Ja O I Nee O 
(dauwworm,, atopisch oftewel constitutioneel eczeem, andere vormen van 
eczeem,, hooikoorts, of astma) ? Zo ja, welke van deze klachten en bij wie ? 

29.. Is bij u ooit een allergie voor bepaalde voedings- Ja O / Nee O 
middelenn vastgesteld ? 
Zoo ja, voor welke producten, en hoe is dit vastgesteld ? 
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30.. Denkt u zelf dat uw klachten verergeren door Ja G / Nee G 
bepaaldee voedingsmiddelen ? 

(b.v.. vis / mosselen / garnalen / kreeft / peulvruchten / selderij / aardbeien / 
appelss / peren / banaan / pinda's / noten / soja(bonen) / kaas / alcohol / 
chocoladee / (kinine-houdende) frisdrank / eieren- of melkprodukten / ijs / 
voedingg uit blik / diepvriesmaaltijd / kunstmatige zoetstoffen / overige ) 
Zoo ja, bij welke voedingsmiddelen ? 

31.. Heeft u ooit na het eten van één van bovengenoemd(e) voedingsmiddel(en) 
éénn van onderstaande verschijnselen waargenomen ? Ja G / Nee G 

GG tintelend of brandend gevoel in de tong of op de lippen ? 
GG zwelling van de tong of lippen ? 
GG buikkrampen en/of diarree ? 

32.. Heeft u ooit een dieet gevolgd om van uw klachten af Ja G I Nee G 
tee komen ? 

Zoo ja, heeft dit dieet de klachten verminderd ? Ja G I Nee G 
Iss het dieet door een diëtist voorgeschreven ? Ja G / Nee G 
Heeftt u het dieet strikt gehouden ? Ja G I Nee G 
Watt was dit voor dieet en hoelang heeft u dit dieet gevolgd ? 

33.. Heeft u huisdieren ? Ja G / Nee G 
Zoo ja, welke en sinds wanneer ? 

34.. Komt u veel in contact met één van onderstaande stoffen ? Ja G / Nee G 

GG planten / bloemen ? G schoonmaak- en wasmiddelen ? 
GG cosmetica ? G verf / lijm / rubber ? 
GG andere bijzondere stoffen, zo ja welke ? 

35.. Wat is uw beroep of wat voor werkzaamheden verricht u op het ogenblik ? 

36.. Wat zijn uw hobby's ? 
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37.. Komt u (b.v. door uw beroep) veel in contact met chemische of industriële 
produktenn en/of bestaat er kans op het inademen van deze produkten ? 
(b.v.. vloeistoffen / dampen / nevels / stofwolken ?) Ja O I Nee ö 
Zoo ja, om welke produkten gaat het ? 

38.. Heeft u metalen voorwerpen in uw lichaam ? Ja O / Nee O 
(bv.. pacemakers, gewrichtsprothesen, metalen platen of 
schroeven,, metaal in uw mondholte) ? Zo ja, welke ? 

39.. Alleen voor vrouwen: gebruikt u de anticonceptie pil? Ja O I Nee O 
Zoo ja, welke, en sinds hoelang ? 

Heeftt u meer klachten vlak voorde menstruatie ? Ja  / Nee O 

40.. Wilt u hieronder zo nauwkeurig mogelijk noteren welke geneesmiddelen u 
inn het afgelopen jaar gebruikt heeft voo r uw galbulte n of anglo-oedee m ? 

naamm geneesmiddel: hoeveelheid per dag: in welke periode: 

41.. Indien u antihistaminica voor uw galbulten of angio-oedeem heeft gebruikt, 
hoeveell dagen geleden heeft u de laatste ingenomen, en welke was dat ? 

42.. Wilt u hieronder zo nauwkeurig mogelijk alle ander e geneesmiddele n 
opschrijve nn die u het afgelope n jaar heeft gekrege n voor andere 
aandoeningenn (inclusief injecties of inentingen) ? 
(Mett name antibiotica, pijnstillers en ontstekingsremmende middelen, 
slaapmiddelen,, kalmerings-middelen, psychofarmaca, anti-epileptica, 
laxeermiddelen,, geneesmiddelen tegen gewrichtspijn of griep, anti-hoest 
tabletten,, hormoonpreparaten (anticonceptiepil, oestrogenen, insuline), 
vitamine-tabletten,, homeopathische middelen, drugs, overige)? 
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NB:: vraag uw apotheek om een uitdraai van het afgelopen jaar. 

naamm geneesmiddel: hoeveelheid per dag: in welke periode: 

43.. Bent u allergisch voor bepaalde geneesmiddelen ? Ja O / Nee O 
Zoo ja, voor welke, en waaruit is dat gebleken ? 

44.. Bent u ooit in een ziekenhuis opgenomen of onder Ja O I Nee D 
specialistischee behandeling geweest ? Zo ja, voor welke klachten ? 

45.. Heeft u op het ogenblik nog andere lichamelijke klachten ? Ja O I Nee O 

46.. Heeft u zelf nog ideeën of opmerkingen over een Ja O / Nee O 
mogelijkee oorzaak of heeft u een relatie kunnen ontdekken 
mett bepaalde omstandigheden of een bepaalde omgeving ? 
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Vragenlijs tt  over uw algemen e gezondheid . Heeft u in de periode 8 weken 
voorafgaandee aan het ontstaan van de galbulten en/of angio-oedeem tot op 
hedenn één van de onderstaande klachten gehad ? 

a.. Voelt u zich moe of slap ? Ja G / Nee G 
b.. Hebt u nu koorts of hebt u dit onlangs gehad ? Ja G / Nee G 

Zoja,, hoeveel: C ? 
c.. Bent u de laatste tijd afgevallen ? Ja G I Nee G 

Zoja,, hoeveel: Kg ? 
d.. Heeft u last van veel hoesten ? Ja G / Nee G 

veell slijm of bloed opgeven ? Ja G / Nee G 
kortademigg bij inspanning ? Ja G I Nee G 
hartkloppingenn ? Ja O / Nee O 
regelmatigg 's avonds dikke enkels ? Ja G I Nee G 
pijnn in de hartstreek ? Ja O / Nee O 

e.. Heeft u last van buikpijn ? Ja G / Nee
misselijkheidd of overgeven ? Ja G / Nee G 
vaakk diarree of verstopping ? Ja G / Nee G 
bloedd bij de ontlasting ? Ja G / Nee G 
zwartee kleur van de ontlasting ? Ja G / Nee G 
hoee vaak heeft u ontlasting ? 

xx per week ? 
f.. Heeft u vaak last van hoofdpijn ? Ja G / Nee G 

kiespijnn of pijn in de mond ? Ja G / Nee G 
keelpijnn ? Ja G / Nee G 
oorpijnn ? Ja G / Nee G 
neusverstoptheidd ? Ja G / Nee O 
verkoudheidd ? Ja G / Nee G 
neus-amandelontsteking?? Ja G / Nee G 
neusbijholtee ontsteking ? Ja G / Nee G 

g.. Heeft u regelmatig last van spierpijn ? Ja G / Nee G 
h.. Heeft u regelmatig last van gewrichtspijn ? Ja G / Nee G 
i.. Heeft u ooit een nierziekte gehad ? Ja G / Nee G 
j .. Heeft u ooit schildklierziekten gehad ? Ja G / Nee G 
k.. Heeft u suikerziekte ? Ja G / Nee G 
I.. Heeft u ooit een bloedtransfusie gehad ? Ja G / Nee G 
m.. Heeft u ooit geelzucht gehad ? Ja G / Nee G 
n.. Heeft u ooit leverziekten gehad ? Ja G / Nee G 
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o.. Heeft u ooit de ziekte van Pfeiffer gehad ? Ja G I Nee G 
p.. Heeft u ooit reuma, of SLE gehad ? Ja G I Nee G 
q.. Heeft u ooit geslachtsziekten gehad ? Ja O / Nee G 
r.. Heeft u ooit kwaadaardige ziekten gehad ? Ja G I Nee G 
s.. Rookt u ( Zo ja, hoeveel) ? Ja O / Nee O 

Per r 
t.. Gebruikt u alcohol (Zo ja, hoeveel) ? Ja O / Nee O 

Per r 
u.. Gebruikt u drugs (Zo ja, welke) ? Ja  / Nee O 

v.. Heeft u onlangs een blaasontsteking gehad ? Ja  / Nee G 

w.. Allee n voo r vrouwen : heeft u last van een Ja G / Nee G 
verhoogdee of abnormale vaginale afscheiding ? 

x.. Allee n voo r mannen : heeft u last van Ja G / Nee G 
prostaatklachtenn ? 

y.. Heeft u nog andere ziekten, nog niet genoemd ? Ja G / Nee G 
Zoo ja, welke ? 

z.. Wanneer bent u voor het laatst bij uw tandarts geweest ? 

Watt is de naam en het telefoonnummer van uw tandarts ? 
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