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Zoals bekend vormt de probleemgeorienteerde aanpak het fun
dament van het onderwijs in de geneeskunde in Maastricht. In 
deze bijdrage, waarin verhaald wordt van een dramatisch verlo
pend geval van urticaria, gaat het in wezen om de vraag, in 
hoeverre de Maastrichtse aanpak de huisarts van nut kan zijn bij 
de behandeling van patienten met een huidziekte . 

Inleiding 

Een tijd geleden werden wij in de prak
tijk geconfronteerd met een onverwach
te en dramatische ontwikkeling bij een 
patient, die beide partners in onze prak
tijk reeds gedurende enkele maanden 
we gens een hardnekkige urticaria had
den behandeld. Uit de handboeken, die 
huisartsen · nogal eens openslaan wan
neer zich een probleem voordoet, was 
ons al duidelijk dat urticaria soms een 
signaal is van een ernstige ziekte. Dat 
bleek ook bij onze patient uiteindelijk 
het geval te zijn. Bij de bespreking van 
de ziektegeschiedenis hebben wij ons 
afgevraagd of de diagnose van de onder
liggende kwaal niet eerder gesteld had 
kunnen worden, wanneerwij system at i
scher - dat betekent in ons geval vol gens 
de Maastrichtse denkwijze - de proble
men van onze patient hadden geanaly
seerd. 
Urticaria is huisarts en leek bekend. Het 
contact met brandnetels brengt ieder
een op gevoelige wijze in aanraking met 
het fenomeen.van kwaddelvorming. Er 
zijn vee I synoniemen: galbult, kwaddel, 
hitsblaar, netelroos. De kwaddel ont
staat doordat uit gesensibileerde mest
cellen of basofiele leukocyten vasoac
tieve stoffen (mediatoren zoals histami
ne) vrijkomen. Deze veroorzaken een 
vasodilatatie met als gevolg het uittre
den van serum en daardoor oedeem in 
de subcutis. Een en ander leidt tot een 
jeukende, rode zwelling. 
De kwaddeI is scherp omschreven, he 1-
rose-rood of wit porselein-achtig en iets 
verheven boven het niveau van de huid. 
Kwaddels kunnen belangrijk in grootte 
verschillen en soms conflueren zij. Zij 
komen voor op de huid en soms ook op 

de slijmvliezen (Quinckes oedeem). Be
halve jeuk ziet men in ernstige gevallen 
ook een algemene malaise en koorts: 
misselijkheid kan voorkomen ten gevol
ge van prikkeIing van het maag-darm
slijmvlies. Voor de diagnose urticaria 
dient ten minste voldaan te zijn aan het 
criterium "jeukende (acute) verheven
heid met een intacte epidermis". In de 
differentiele diagnose komt contactder
matitis uiteraard vaak voor. 
Soms is urticaria chronisch en recidive
rend van aard en deze vorm is in onze 
ziektegeschiedenis van belang. 

Een patient met urticaria 

De heer A is een vijftiger. Een in trover
te man, gehuwd, en van beroep timmer
man. In 1980 is hij onvrijwillig werke
loos geworden. In de voorgeschiedenis 
z~jn er weinig contacten met de huisarts. 
In 1970 en 1971 maakte hij een periode 
met voor hem storende ongedurigheid 
door. Hij was toen nog kleine zelfstan
dige en kon de spanningen daarvan 
maar moeilijk aan. Sindsdien drinkt hij 
bijna iedere avond een flinke portie al
cohol. In 1972 was er een kortdurende 
ontmoeting in verband met een ureter
steen die spontaan is geloosd. In 1974 
voelde de heer A zich weer lo nerveus 
dat hij het spreekuur bezocht. Hij dronk 
nu duidelijk veel alcohol. In 1975 yond 
een meniscetomie plaats, in 1976 her
stelde een enkeIfraktuur links zich vlot. 
Sindsdien is er tot 1980 met geen van 
beide huisartsen van onze praktijk con
tact geweest. 
In juni 1980 zien wij de heer A terug met 
klachten van een stomatitis en pustel
vorming op de lippen. Een en ander 
neemt het beeld aan van een cheilitis, 

hetgeen wordt behandeld met vochtige, 
koude kompressen. In juli 1980 kri jgt de 
patient een jeukende uitslag over zijn 
gehele Iichaam. Hij vertelt erg nerveus 
te zijn, terwijl zijn drinkgewoonten on
veranderd zijn. De diagnose urticaria 
wordt gesteld en als therapie wordt ge
adviseerd een tranquilizer te gebruiken 
(Iexotanil) . 
In oktober 1980 vraagt de heer A om 
een huisbezoek omdat hij nu een uitge
breide urticaria op het gezicht, in de hals 
en op de borst en armen heeft, waarbij 
vooral het gezicht zeer sterk gezwollen 
is. Nu wordt een antihistaminicum voor
geschreven (polaramine). Bij navraag 
blijkt dat de patient op de repetitie van 
het harmonieorkest een aantal pilsjes 
heeft gedronken en vlak voor de repeti
tie - wat hij anders nooit doet - een 
chefarinetablet heeft geslikt we gens 

. hoofdpijn. Verder worden geen aan
knopingspunten gevonden voor een 
overgevoeligheid voor bijvoorbeeld 
voedsel of andere geneesmiddelen of 
voor contacten met toxische stoffen en 
dergelijke. Opnieuw komen de werk
problemen ter sprake; hij voelt zich ui
terst ongelukkig en nerveus over de situ
atie waarin hij verkeert. 
Drie we ken later verteIt de patient op 
het spreekuur dat hij sinds tien dagen 
een leesbril heeft, die de opticien hem 
heeft voorgeschreven. Hij had pijn bo
yen de ogen en hij zag wazig; hij ver
wacht dat zijn leesbril een en ander zal 
oplossen. Tevens verteIt hij vergeetach
tig te zijn. De netelroos was nog een 
aantal keren kortdurend teruggeko
men, maar de tabletjes helpen hem 
goed. "Het komt allemaal door de zenu
wen". De laatste concIusie van de pa
tient wordt door de huisarts volmondig 
onderschreven. Gelukkig is er wei een 
Iichtpuntje, namelijk hoop op een 
nieuwe baan. 

Een analyse van de contacten 

Tot lOver is er in de ziektegeschiedenis 
vooral sprake van een recidiverende, 
bijna chronische urticaria. Huisarts en 
patient zijn het over de oorzaak eens: 
nervositas. Dit vergelijk werd snel ge
troffen, alsof er voor twijfel eigenlijk 
geen plaats meer was. 
Toch bestond daar wei reden toe. Dit 
wordt duidelijk wanneer we de huisarts
patient contact en in 1980 eens op een rij 
zetten met behulp van het zogenaamde 
SOEP-systeem (tabel 1; zie ook Pro
bleemgeorienteerde registratie). Elk 
contact vertoont ongeveer een iden
tieke structuur, aileen de therapie wis
selt iets. Eigenlijk is er geen voortgang 
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bij het verkrijgen van meer duidelijk
heid over de aard van het probleem. Dit 
zou het moment geweest zijn om een 
nieuw probleem te formuleren: het reci
diveren van urticaria, zonder dat er ook 
maar iets duidelijk was over de onder
liggende oorzaak. 
Volgens het Maastrichtse onderwijs kan 
dan het (nieuw) gedefinieerde pro
bleem met de zogenaamde zevensprong 
(tabeI2) te lijfworden gegaan. Het pro
bleem van onze patient ziet er dan onge
veer als voigt uit: 
Stap 1. De patient heeft urticaria die re-

cidiveert. Hi j is nerveus door ongewilde 
werkeloosheid. 
Stap 2. Het feit dat de urticaria steeds 
weer terugkomt, brengt ons naar een 
ander probleem: wat is er niet pluis bij 
deze patient? Wat kan ik als huisarts 
doen dat deze urticaria niet steeds reci
diveert? 
Stap 3. Voor de patient is het meest voor 
de hand liggend dat zijn urticaria psy
chogeen is. Aan andere mogelijkheden 
is wei gedacht, zoals alcoholmisbruik of 
een onbegrepen allergie voor voedsel, 
medicament en of iets anders. 

Tabel1. De contacten met A, volgens de SOEP-registratie. 

Eerste contact Tweede contact Derde contact 

S Nerveus, zit in de WW, 
jeukende uitslag in 
gelaat, hals enzovoort 

Uitslag, heeft hoofdpijn Nog steeds wisselend 
gehad uitslag, hoofdpijn en 

wazig zien, vergeetachtig, 
nerveus 

o Kwaddelvorming, 
confluerend, forse 
oedeemvorming 

E Problemen met werk, 
nerveus, alcoholabusus, 
urticaria 

P lexotanil 3 mg 

Tabel2. De zevensprong. 

K waddelvorming 

Problemen met werk, 
nerveus, alcohol, 
urticaria 

polaramine 

Op dit moment geen 
urticaria, dus geen 
onderzoek verricht 
Problemen met werk, 
nerveus, urticaria 
recidiveert door 
nervositas 
gesprek 

Stap 1. 
Stap 2. 
Stap 3. 
Stap 4. 

Helder onduidelijke termen en begrippen op. 
Definieer het probleem 

Stap 5. 
Stap 6. 
Stap 7. 

Analyseer het probleem 
Inventariseer op systematische wijze de verschillende verklaringen 
die uit stap 3 naar voren zijn gekomen. 
Formuleer leerdoelen 
Zoek aanvullende informatie buiten de groep. 
Synthetiseer en test de nieuwe informatie. 

Tabel 3. De etioiogie van urticaria. 

Allergische vormen 
Type 1 (immediate type): voedingsmiddelen (citrus, noten, garnalen), 

medicament en (salicylates, penicilline), insektenbeten, contacten 
(zalven, haren), inhalatie (pollen, schilfers, stof) 

Type 2 (cytotoxisch): transfusiereacties 
Type 3 (arthusfenomeen): serumziekte 
Type 4 (delayed type): bacterieIe allergie 

Niet-allergische vormen 
Mechanisch: dermografie, druk 
Thermisch: koude, warmte, cholinergisch 
Straling: ultraviolet, infrarood, licht 
Bij interne afwijkingen: Hodgkin, auto-immuunziekten, tumoren, endocriene 
stoornissen 
Bij infecties: candida, parasieten, hepatitis infectiosa, M. Pfeiffer 
Psychogeen 
Idiopathisch 

Bronnen: Jansen; Krebs en Roduner. 
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Stap 4. Nu komt de multicausaliteit van 
urticaria om de hoek kijken: nervositas, 
het slikken van chefarine, alcoholge
bruik, het bespelen van een blaasinstru
ment, slechte werksituatie. 
Stap 5. Tijdens onze patientenbespre
king kunnen wij geen andere oorzaak 
bedenken. Wij vinden de urticaria toch 
vooral psychogeen en er wordt zelfs 
overwogen de hulp van de maatschap
pelijk werker bij de patient aan te be
velen. 
Stap 6. Juist tijdens het ziekteproces van 
de patient kregen wij het verzoek om 
voor deze special een stuk over een 
patient met urticaria te schrijven. Dit 
was voor ons aanleiding om enige litera
tuur over dit onderwerp te bestuderen 
(Jansen; Doeglas; Krebs en Roduner) en 
om - later toen de patient reeds was 
overleden - de casus te bespreken in de 
waarneemgroep. Uit de waarneem
groep kwam als nieuwe informatie naar 
voren, dat, wanneer een vijftiger voor 
het eerst urticaria krijgt die blijft recidi
veren, iets "uit balans" moet zijn bij de 
patient. Uit de literatuur vermelden wij 
hier kortheidshalve aileen de indeling 
naar etiologie (tabel3). Voor de thera
pie moge verwezen worden naar Jansen. 
Stap 7. Het werd ons duidelijk dat de 
etiologie van urticaria veel ruimer is dan 
wij in de aanvang dachten. De ziektege
schiedenis van onze patient toont dit al 
snel aan. 

Vervolg casus 

De echtgenote van de heer A komt op 
het spreekuur en vraagt om een huisbe
zoek voor haar man. Zij is erg bezorgd. 
Haar man heeft zoveel hoofdpijn, met 
name's ochtends vroeg en soms is hij 
ook misselijk. De vergeetachtigheid, de 
slaperigheid en het wazig zien nemen 
toe. 
Bij ons onderzoek valt direct op dat de 
patient atactisch loopt. De oogfundus 
laat onscherp begrensde papillen zien. 
De patient wordt naar een neuroloog 
verwezen die - samen met de longarts -
na veel onderzoek komt tot de diagnose 
plaveiselcelcarcinoom in de linkerbo
venkwab van de long met metastasen in 
lever en hersenen. Slechts palliatieve 
behandeling komt· in aanmerking. De 
patient wordt bedlegerig en zijn toe
stand gaat snel achteruit. Enige dagen 
later overlijdt hij. 
Resumerend kan opgemerkt worden 
dat er bij de patient sprake was van een 
chronische, recidiverende urticaria ten 
tijde van een werkprobleem bij gebruik 
van alcohol en na het slikken van chefa
rine. Tenslotte lijkt het dat een longma-



Urticaria. 

lignitei~ de meest gerede oorzaak voor 
deze urticaria was. 

Beschouwing 

Het is te simpel om op grond van de hier 
gepresenteerde ziektegeschiedenis nu 
voortaan huisartsen aan te raden bij 
iedere, zich herhalende urticaria te lOe
ken naar maligniteit. Heel iets anders is 
dat wij door onvoldoende methodisch 
met het probleem van patient om te 
gaan diverse malen de kans hebben ge
mist in ieder geval het probleem helder 
te stellen. Het feit dat de SOEP-struc
tuur van de achtereenvolgende consul
ten geen progressie vertoonde, had ons 

al wantrouwend moeten maken. Het 
opnieuw beoordelen van het ingewik
kelde probJeem waarbij de stappen van 
de zevensprong lOuden zijn toegepast, 
was mogelijk niet zonder betekenis ge
bleven. 
Huisartsen hebben - eveneens op me
thodische wijze - vaak een bijzondere 
gevoeligheid voor de evidentie van het 
gelijktijdig bestaan van verscheidene 
problemen. De patient werd dan ook al 
vrij snel gei"dentificeerd als iemand bij 
wie de urticaria psychogeen van aard 
was. De paradox is, dat SOEP-systeem 
noch zevensprong veel hadden kunnen 
afdoen aan deze schijnbaar evidente sa
menhang tussen werkproblemen en ne-

telroos. Wei was het mogelijk geweest 
een op het eerste oog wat minder evi
dent, maar bij doordenken niet minder 
plausibel verband naast de eerste werk
hypothese te leggen. 

Doeglas , H. M. G. Urticaria. In: E. H. 
Hermans e.a. Van huidarts tot huisarts. 
Stafleu, Leiden, 1977. 

Jansen, L. H. Huid- en geslachtsziekten. 
Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, 
1980. 

Krebs, A. en J. Roduner. Urticaria - oorza
ken en behandeling. (1978) Keesings Me
disch Archiefnr 1732, 10941-10942. 

Probleemgeorienteerde registratie. (1979) 
huisarts en wetenschap 22, 1-60. 

(1981) huisarts & praktijk 5, 43 


