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Familiaire mediterrane koorts in de 
huisartsenpraktijk
B Nuri, JAH Eekhof

Inleiding
Familiaire mediterrane koorts (FMF) is een genetische aandoe-

ning. Kenmerkend zijn de koortsaanvallen, die meestal gepaard 

gaan met buikpijn. De aandoening komt in Nederland relatief 

weinig voor; men ziet het vooral bij allochtone Nederlanders die 

afkomstig zijn uit het Middellandse-Zeegebied en niet of nau-

welijks bij autochtonen. Buikpijn en koorts zijn klachten die de 

huisarts vaak ziet. Bij acute buikpijn en koorts denkt hij dan vaak 

aan een infectieuze of chirurgische aandoening, en bij chronische 

buikpijn aan inflammatoire darmziekten of aan minder ernstige 

aandoeningen zoals obstipatie of functionele buikpijn. Maar in 

een praktijk met veel mediterrane allochtonen moet de huisarts 

zeker ook aan een ziektebeeld als FMF denken, ook al komt dat 

relatief weinig voor. Aan de hand van een casus gaan wij in op 

presentatie, diagnostiek en behandeling van FMF.

Meneer Soysal
Patiënt Soysal is een 34-jarige man van Turkse afkomst, met blan-

co voorgeschiedenis. Hij komt op het inloopspreekuur omdat hij 

sinds een dag koorts heeft en pijn in epigastrio en linksboven in 

de buik. De pijn is heftig en sinds een dag constant aanwezig. Ook 

is hij misselijk en verloopt de stoelgang moeizaam. Meneer Soy-

sal heeft in het verleden geen buikpijnepisodes gehad. Hij rookt 

niet en drinkt geen alcohol. De familieanamnese vermeldt vage 

buikpijnklachten bij zijn moeder.

Wij zien een matig zieke en futloze man die voorovergebogen loopt 

vanwege de buikpijn. Bij het lichamelijk onderzoek is de bloeddruk 

145/85 mmHg, de pols 92 per minuut, de temperatuur 38,5 °C. 

Longen en hart vertonen geen waarneembare afwijkingen en bij 

auscultatie van het abdomen horen we geen afwijkende peristal-

tiek. Bij palpatie van het abdomen is er sprake van drukpijn links-

boven in de buik en in epigastrio met gering spierverzet, geen los-

laatpijn. Wij denken aan pancreatitis met als differentiaaldiagnose 

cholecystitis, gastritis en ulcus duodeni/ventriculi, en we verwijzen 

meneer Soysal naar de internist voor verdere diagnostiek.

Op de afdeling Spoedeisende Hulp controleert men de bezinking 

(79 mm in het eerste uur), de leukocyten (17 × 10/l) en het CRP 

(128 mg/l) en doet men aanvullend onderzoek. Op de X-thorax, 

BOZ, CT van het abdomen, gastroscopie en colonoscopie blijken 

echter geen afwijkingen. Op grond van het klinische beeld en de 

uitslagen van het aanvullend onderzoek is de waarschijnlijkheids-

diagnose FMF. Hij krijgt een behandeling met colchicine maar 
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norm was in de medisch-wetenschappelijke wereld. Bovendien 

gaf kwalitatief onderzoek zelden het enkelvoudige antwoord waar 

beleidsmakers en/of geldschieters op zaten te wachten.62 Het 

neemt niet weg dat het klimaat was opgewarmd. In 1998 werd 

dan ook gewezen op het belang van kwalitatief onderzoek in de 

geneeskunde, onderzoek dat volgens de schrijvers, Toine Lagro-

Janssen en Berend Terluin, sinds de jaren tachtig ten onrechte op 

de achtergrond was geraakt. Dat onderzoek was ook niet ‘onwe-

tenschappelijk’ of ‘subjectief’ en bovendien heel goed te combi-

neren met kwantitatief onderzoek.63

Het narratieve element deed niet alleen weer zijn intrede, het 

werd ook ruimer gedefinieerd. Zo betoogde medisch-filosoof 

Frans Meulenberg, die zich sterk maakt voor ‘het verhaal van de 

patiënt’, dat ook de NHG-Standaarden als ‘verhaal’ moesten wor-

den opgevat. Zij gaven niet alleen gegevens met betrekking tot de 

werkelijkheid weer, maar creëerden ook een nieuwe werkelijkheid 

‘door voorschriften te geven over hoe de huisarts idealiter zou 

moeten handelen’.64,65 Het was een van de tekenen dat begin 21ste 

eeuw ‘Woudschoten’, en daarmee het kwalitatieve onderzoek, in 

ieder geval theoretisch weer helemaal terug was. Niet voor niets 

maakte het deel uit van een serie genaamd: ‘Terug naar Woud-

schoten’.66-68 Of die wens tot terugkeer van het ideaal bestand is 

tegen het sindsdien veel harder geworden wetenschappelijke kli-

maat - bepaald door woorden als ‘flexwet’, ‘kostenplaats’, onder-

zoeksschool’ of ‘format’, woorden die veel uitdrukken, behalve 

liefde voor de wetenschap - moet de tijd uitwijzen.

Klinische les
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omdat hij daar diarree van krijgt, wordt die behandeling na drie 

dagen weer gestopt. Na vier dagen herstelt het klinische beeld 

spontaan: bij ontslag is de bezinking 40 mm, de leukocytentelling 

12 × 10/l en het CRP 11 mg/l.

De ontslagdiagnose luidt: buikpijn, mogelijk op basis van obsti-

patie, met als differentiaaldiagnose röntgenologisch gemiste 

appendicitis epiploica en FMF.

Met het oog op de klinische verschijnselen, de differentiaaldia gnose 

en de etnische afkomst onderzoekt men het DNA van de patiënt op 

familiaire mediterrane koorts. Dit onderzoek bevestigt de klinische 

diagnose FMF. De behandeling met colchicine wordt hervat.

Epidemiologie
FMF is een autosomaal recessief erfelijke aandoening die van 

oudsher voornamelijk voorkomt in het Middellandse-Zeegebied 

en het Midden-Oosten, onder Turken, Armeniërs, Arabieren en 

niet-Asjkenazische Joden.1,2 Het gen MEFV (van mediterranean 

fever), dat voor de ziekte verantwoordelijk is, werd in 1992 geloka-

liseerd op de korte arm van chromosoom 16 en in 1997 geïden-

tificeerd. Inmiddels zijn er ruim twintig genmutaties beschreven, 

waarvan de fenotypische expressie kan verschillen.3 FMF heeft in 

de genoemde bevolkingsgroepen een prevalentie van 1 op de 100 

à 200 personen. De dragerschapsfrequentie van een defect MEFV-

gen is nog hoger: die ligt tussen 1 op 5 en 1 op 7.1-4 Bij tenminste 

90% van de patiënten openbaren de eerste verschijnselen zich 

voor het 20ste levensjaar, bij 50% zelfs voor hun 10de. Maar bij 

5% van de patiënten – onder wie meneer Soysal – treedt de ziekte 

pas aan de dag na hun 30ste. Jongens hebben de aandoening iets 

vaker dan meisjes.1,3

Als beide ouders drager zijn, is de kans dat hun kind FMF krijgt 

25%. Is een van de ouders drager en heeft de andere FMF, dan is 

de kans dat hun kind FMF krijgt 50%. Er zijn geen exacte gegevens 

over de prevalentie van FMF in Nederland; de aandoening komt 

niet of nauwelijks voor in de autochtone bevolking.1-3

Pathofysiologie
Aan de basis van FMF staat een door neutrofiele granulocyten 

gedomineerde ontstekingsreactie van de sereuze membranen 

(het peritoneum, de pleura en de synoviale membraan).1-3,5 Het 

MEFV-gen, dat is opgebouwd uit 10 exonen die coderen voor een 

mRNA van 3700 nucleotiden5, codeert voor pyrine, een eiwit van 

781 aminozuren. De functie van pyrine is nog niet opgehelderd, 

maar men vermoedt dat het de aanmaak van een onbekende stof 

activeert die complementfactor C5a stillegt. Door een tekort aan 

pyrine zou deze inactivator dan onvoeldoende werken, zodat C5a 

langer aanwezig blijft in de serosa. C5a trekt neutrofielen aan, die 

(onder andere) een enzym uitstoten dat de aanmaak van C5a weer 

extra stimuleert. Uiteindelijk leidt dat tot de ontstekingsreactie 

die karakteristiek is voor FMF.2,4

Klinisch beeld
De hoofdsymptomen van FMF bestaan uit recidiverende koorts-

aanvallen die gepaard gaan met een of meer van de volgende 

klachten: buikpijn (peritonitis, circa 90%), gewrichtspijn (synovi-

tis, circa 50%), pijn in de borst (pleuritis, circa 40%) en exantheem 

(circa 25%).4 De koorts- en buikpijnaanvallen gaan vanzelf over en 

duren meestal 1 tot 4 dagen. De patiënt herstelt volledig van een 

aanval en is tussen de aanvallen door volledig klachtenvrij. Soms 

hebben patiënten verschillende soorten aanvallen door elkaar 

heen, zoals buikpijn en pijn in borst, dan wel pijn in de borst in 

combinatie met gewrichtsklachten. Zeldzamere symptomen van 

deze ziekte zijn aanvallen van pericarditis, myositis, meningitis 

en orchitis.1

Buikpijnaanvallen komen het meest voor. De bevindingen bij het 

lichamelijk onderzoek – geprikkelde buik met verminderde peri-

staltiek – leiden vaak ten onrechte tot de diagnose acute appen-

dicitis. Bij operatie vindt men dan een appendix sana.

De gewrichtsklachten betreffen in de regel hooguit één tot drie 

gewrichten per aanval. De gewrichtsklachten duren iets langer: 

vier dagen tot twee weken. De combinatie van monoarticulaire 

gewrichtspijn en verhoogde ontstekingsparameters suggereert 

al snel de diagnose acute septische artritis. En als bij kinderen 

meerdere gewrichten zijn aangedaan, lijkt het beeld erg op een 

juveniele reumatoïde artritis.

De pijn in de borst is meestal eenzijdig.4 De combinatie van pijn 

op de borst, verhoogde ontstekingsparameters en pleurale effusie 

bij radiologisch onderzoek leidt vaak ten onrechte tot de diagnose 

pneumonie.

In het algemeen lijken de FMF-aanvallen bij kinderen op die bij 

volwassenen. Sommige aspecten van de ziekte, zoals gewrichts-

klachten en spierpijn, komen echter vaker voor bij kinderen en 

nemen af naarmate de patiënt ouder wordt.4 De frequentie van 

de aanvallen varieert van wekelijks tot eens per half jaar. Bij het 

ouder worden neemt de frequentie van de aanvallen af.

De belangrijkste complicatie van FMF is de vorming van amyloïdo-

se, die zich klinisch manifesteert als progressieve nefropathie en 

leidt tot nierinsufficiëntie waarvoor een niertransplantatie nodig 

is. Patiënten bij wie de diagnose laat gesteld wordt of die inade-

quaat of helemaal niet behandeld worden, hebben veel kans op 

amyloïdose en uiteindelijk een niertransplantatie. Bij adequate 

behandeling kunnen patiënten echter een normaal leven leiden.3

Aanvullend laboratoriumonderzoek is weinig specifiek en laat 

een verhoogde erytrocytenbezinking, een verhoogd CRP-gehalte 

en leukocytose met linksverschuiving zien. De afwijkingen norma-

liseren meestal snel. Klinisch stelt men de diagnose aan de hand 

van de criteria van Tel Hashomer (zie tabel), in combinatie met 

de bevinding dat een behandeling met colchicine tot verbetering 

leidt.4,7 Sinds de ontdekking van het MEFV-gen is het mogelijk om 

de diagnose via DNA-diagnostiek te bevestigen.

Behandeling
Op dit moment is de enige behandeling van FMF de toediening 

van colchicine. Het middel heeft een grote affiniteit voor leukocy-

ten en interfereert met leukocytenfuncties zoals adhesie en che-

motaxis, hetgeen het anti-inflammatoire effect lijkt te verklaren. 

Als de patiënt het medicament regelmatig inneemt, verdwijnen 
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de aanvallen bij ongeveer 60% en verminderen de aanvallen in 

ernst of frequentie bij 30% van de patiënten. Bij 5 tot 10% van 

de patiënten heeft colchicine weinig tot geen effect. Colchicine 

vermindert niet alleen de duur en heftigheid van de aanvallen, 

maar beperkt vooral de kans op het ontstaan van amyloïdose.1-3,5 

De voornaamste bijwerkingen van colchicine zijn gastro-intesti-

nale verschijnselen (misselijkheid en diarree). Alle bijwerkingen 

reageren goed op een dosisverlaging.

Conclusie
Omdat de hoofdsymptomen van FMF (koorts- en buikpijnaanval-

len) algemene symptomen zijn die bij veel aandoeningen voor-

komen, is de diagnose FMF in de huisartsenpraktijk moeilijk te 

stellen. Toch is het juist voor de huisarts belangrijk kennis te 

hebben van deze ziekte, omdat men met die kennis onnodige 

ingrepen, zoals appendectomie, en onnodig aanvullend onder-

zoek (CT-abdomen, gastroscopie, colonoscopie) kan vermijden. 

Wanneer de diagnose bekend is, kan men ook adequater antici-

peren op langetermijncomplicaties zoals nierinsufficiëntie door 

amyloïdose, en de kwaliteit van leven van de patiënt aanmerkelijk 

verbeteren.

Het belangrijkste aanknopingspunt voor de 

huisarts is dat de aandoening bij bepaalde 

bevolkingsgroepen (Turken, Armeniërs, Arabie-

ren, niet-Asjkenazische Joden) vaker voorkomt, 

in combinatie met het karakteristieke klach-

tenpatroon (met name nadat meer dan drie 

aanvallen zijn opgetreden). DNA-diagnostiek 

kan de diagnose familiaire FMF bevestigen. Als 

de diagnose eenmaal gesteld is, kan men de 

behandeling met colchicine instellen.
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Tabel Criteria van Tel Hashomer voor de diagnose FMF4,7

Hoofdcriteria 1 recidiverende koortsaanvallen met peritonitis, synovitis of pleuritis
2 amyloïdose zonder predisponerende ziekte
3 gunstig effect van behandeling met colchicine

Aanvullende criteria 1 recidiverende koortsaanvallen
2 erysipelasachtig erytheem
3 familiaire mediterrane koorts bij eerstegraads familielid

Zekere diagnose = twee hoofdcriteria of één hoofdcriterium plus twee aanvullende criteria.
Waarschijnlijke diagnose = één hoofd- plus één aanvullend criterium.

Abuis
Onder het NHG-Standpunt diabetesmiddelen rosiglitazon en 

pioglitazon in nummer 9 (H&W 2007;50:458) staan de verkeerde 

auteursnamen. De juiste auteurs zijn A.N. Goudswaard en M.M. 

Verduijn.
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