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Kernboodschappen
Urticaria en angio-oedeem kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie voorkomen.
Bij naar schatting 5-20% van de volwassen patiënten worden de klachten chronisch (klachtenduur > 6 weken).
De oorzaak van urticaria en angio-oedeem kan zowel allergisch (bijv. medicatie, voeding, insecten) als niet-allergisch
(bijv. infecties, medicatie, auto-immuunziekten, genetisch) zijn.
Bij acute urticaria is de oorzaak meestal niet relevant vanwege het gunstige beloop en de kleine kans op een recidief.
Bij chronische urticaria wordt in de meerderheid van de gevallen geen uitlokkende factor gevonden: chronische
spontane urticaria.
Verricht in de huisartsenpraktijk geen aanvullende diagnostiek.
De medicamenteuze behandeling van urticaria (al dan niet in combinatie met angio-oedeem) in de
huisartsenpraktijk bestaat vooral uit het voorschrijven van tweede generatie antihistaminica.

Inleiding
Scope
Deze behandelrichtlijn gee t adviezen voor de diagnostiek en behandeling van acute en chronische urticaria
(galbulten, netelroos) en angio-oedeem.

Buiten de scope
Anafylactische reactie. Dit is een allergische reactie die zich uitbreidt naar andere orgaansystemen, zoals de tractus
circulatorius, respiratorius en gastro-intestinalis, met als belangrijkste verschijnselen bloeddrukdaling,
bronchospasme en larynxoedeem, krampende buikpijn of braken. Zowel urticaria als angio-oedeem kan een vroege
manifestatie zijn van een anafylactische reactie. Zie de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen in spoedeisende
situaties.
Voor de diagnostiek en het beleid bij vermoeden van voedselovergevoeligheid als oorzaak van urticaria en/of angiooedeem wordt verwezen naar de NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid.

Aansluiting bij andere richtlijnen
Multidisciplinaire richtlijn Chronische spontane urticaria
NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid
NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen in spoedeisende situaties

Achtergronden
Begrippen
Urticaria (synoniemen: netelroos, galbulten)

https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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Rode, licht verheven kwaddels op de huid van verschillende omvang en vorm die plotseling ontstaan en zonder
behandeling binnen minuten tot 24 uur verdwijnen. Meestal gaat dit gepaard met hevige jeuk.

Angio-oedeem (synoniem: Quincke’s oedeem)
Plotselinge, meer pijnlijke dan jeukende zwelling van de onderste dermis en subcutis, mucosa en/of submucosa
(gelaat, orofarynx, handen, voeten, genitalia en minder vaak het maag-darmkanaal).

Acute urticaria
Urticaria waarbij de afzonderlijke kwaddels ontstaan binnen seconden of minuten en restloos verdwijnen binnen 2 tot
24 uur. Tegelijkertijd kunnen zich nieuwe kwaddels ontwikkelen. De klachtenduur bedraagt maximaal 6 weken.

Chronische urticaria
Continue of terugkerende urticaria (met of zonder) angio-oedeem > 6 weken. Ook geïsoleerd idiopathisch angiooedeem wordt beschouwd als een vorm van chronische urticaria.

Klinisch beeld
Algemeen
Urticaria en angio-oedeem kunnen solitair of gecombineerd voorkomen (zie Epidemiologie).
Urticaria en angio-oedeem worden ingedeeld in een acute en chronische vorm. De acute vorm bestaat < 6 weken. Bij
continue of terugkerende klachten > 6 weken wordt gesproken van chronische urticaria.

Zie ook: Detail nr. 1 Algemeen
Urticaria
Het klassieke beeld van urticaria kenmerkt zich door scherp begrensde, erythemateuze zwellingen met centrale
bleekheid die:
variëren in grootte van enkele millimeters tot meerdere centimeters en kunnen samenvloeien tot grotere laesies
(hevig) jeuken en soms gepaard gaan met pijn en branderigheid
plotseling ontstaan en zonder behandeling binnen minuten tot 24 uur verdwijnen. Tegelijkertijd kunnen nieuwe
laesies ontstaan
bij een fysische oorzaak meestal ter plaatse van het contact of de inwerking ontstaan, maar de plekken kunnen zich
verder uitbreiden

Angio-oedeem
Kenmerken:
een meer pijnlijke dan jeukende zwelling van diepere weefsels (gelaat, mond-/keelholte, genitalia, handen, voeten
en minder vaak het maag-darmkanaal)
de zwelling kan 24 tot 72 uur aanhouden
zwelling van de mond-/keelholte kan levensbedreigend zijn

Epidemiologie
De incidentie en prevalentie van urticaria (ICPC-code S98) bedroeg in 2017 in de huisartsenpraktijk respectievelijk 6,5
en 11,1 per 1000 patiëntjaren.
Vrouwen bezoeken de huisarts vaker met urticaria dan mannen (incidentie 8,1 versus 5 per 1000 patiëntjaren).
Acute urticaria komt het vaakst voor bij kinderen tussen de 1 en 4 jaar.
Urticaria komt solitair voor bij 50% van de patiënten, bij 30-40% van de patiënten komt urticaria in combinatie met
angio-oedeem voor en in 6-20% betre t het geïsoleerd angio-oedeem.
Bij naar schatting 5-20% van de volwassen patiënten worden de klachten chronisch.
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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De ‘life-time’-prevalentie van chronische urticaria bedraagt ongeveer 1,8%. Chronische urticaria komt het meest voor
op de lee tijd 20-40 jaar en wordt zelden bij kinderen < 10 jaar gezien.

Zie ook: Detail nr. 2 Epidemiologie

Etiologie en pathofysiologie
Algemeen
Bij het ontstaan van urticaria en angio-oedeem speelt het vrijkomen van histamine en andere vasoactieve mediatoren
(zoals leukotriënen en prostaglandines) uit de mestcellen en baso ele granulocyten (degranulatie) een belangrijke
rol. Dit leidt tot vasodilatatie en een verhoogde vasculaire permeabiliteit.
Degranulatie kan worden veroorzaakt door:
een direct optredende IgE-gemedieerde overgevoeligheidsreactie die na 6 tot 9 uur wordt gevolgd door een late
allergische reactie (type 1-reactie)
een niet IgE-gemedieerde reactie, bijvoorbeeld bij virale infecties of auto-immuunziekten
speci eke prikkels (zoals brandnetels, kou, warmte of druk)
onbekende oorzaak, bij spontane (idiopathische) urticaria

Zie ook: Detail nr. 3 Algemeen
Acute urticaria
Oorzaken van acute urticaria (al dan niet in combinatie met angio-oedeem) (zie tabel 1):
virale infecties: bij kinderen worden acute urticaria in circa 50% door een virale bovensteluchtweginfectie of gastroenteritis veroorzaakt. Bij volwassenen is de incidentie van infecties als oorzaak lager
voedselovergevoeligheid: bij circa 10% van de kinderen is voedselovergevoeligheid de oorzaak, bij volwassenen
minder vaak
overige oorzaken: fysische oorzaken, medicatie en insectenbeten
idiopathisch: bij naar schatting 50% van de patiënten
stress, alcohol en medicatie zoals NSAID’s (inclusief acetylsalicylzuur) en opioïden kunnen de klachten verergeren of
uitlokken bij een combinatie van deze factoren

Zie ook: Detail nr. 4 Acute urticaria
Chronische urticaria
Chronische urticaria wordt onderverdeeld in (zie tabel 2):
chronische, induceerbare urticaria: de klachten worden geïnduceerd door speci eke triggers. Hieronder vallen onder
andere urticaria door druk of frictie, contacturticaria en aquagene urticaria (zie Details)
chronische, spontane urticaria: bij chronische urticaria (al dan niet in combinatie met angio-oedeem) wordt bij 66 tot
93% van de patiënten geen uitlokkende factor gevonden
chronische spontane en chronische induceerbare urticaria kunnen in combinatie voorkomen

https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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Tabel 1 Mogelijke oorzaken van acute urticaria (en/of) angio-oedeem
Mechanisme

Oorzaak

Voorbeelden

Idiopathisch

Onbekend

N.v.t.

Allergische factoren

Voedsel

Schaaldieren, vis, noten, voedseladditieven (bijv.
kleursto fen)

(voor Details klik
onder de tabel)

Parasieten en insecten

Wespen, bijen

Geneesmiddelen (zie Details)

Antibiotica, vaccins

Inhalatieallergenen

Schimmelsporen, dierlijke huidschilfers, vluchtige
oplosmiddelen, formaldehyde

Contactfactoren

Planten/dieren

Brandnetels, kwallen, insectenbeten

Chemische sto fen

Latex, bestanddelen uit cosmetica, nikkel

Overige factoren

Virale infecties (zie Details)

Rinovirus, rotavirus, epstein-barrvirus

(voor Details klik

Auto-immuunaandoeningen (zie

SLE, vasculitis, auto-immuun thyroïditis

onder de tabel)

Details)
Chronische infectieziekten (zie

Hiv, hepatitis A, B, C

Details)

Fysische factoren

Geneesmiddelen (zie Details)

Opioïden, NSAID’s, RAS-remmers

Genetisch

C1-esteraseremmerde ciëntie* (zie Details)

UV-straling
Lichamelijke inspanning
Druk, frictie, warmte, koude
(zeldzaam bij kinderen)

* alleen angio-oedeem
Tabel 2 Subtypes van chronische urticaria
Subtype
Chronische spontane

Uitlokkende factor(en)
Onbekend

urticaria
Chronisch induceerbare Symptomatisch dermogra sme

Frictie

urticaria

(urticaria factitia)

(voor Details klik onder

Koude-(contact)urticaria

Zwemmen, koude wind

de tabel)

(Vertraagde) drukurticaria

Zitten, liggen, strakke kleding

Urticaria solaris

Blootstelling aan licht (verschillende gol lengten)

Warmte-(contact)urticaria

Warme douche/bad

Vibratoire urticaria

Gebruik van vibrerende instrumenten (zoals
pneumatische boor)

Cholinerge urticaria

Inspanning, emotie

Contacturticaria

Direct contact met allergeen, bijv. latex, planten,
cosmetica

Aquagene urticaria (zie Details)

Contact met water (ongeacht temperatuur)

Zie ook: Detail nr. 5 Chronische urticaria
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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Geïsoleerd angio-oedeem
Geïsoleerd angio-oedeem ontstaat meestal door degranulatie van mestcellen of baso ele granulocyten (zie
Algemeen).
Minder frequent is geïsoleerd angio-oedeem het gevolg van activatie van het kallikreïne-kininesysteem waarbij
vorming van bradykinine tot een verhoogde vasculaire permeabiliteit en zwelling leidt.
Oorzaken van een verstoring van het kallikreïne-kininesysteem:
geneesmiddelen: een bekende oorzaak van geïsoleerd angio-oedeem is het gebruik van RAS-remmers
hereditair angio-oedeem: een tekort of verminderde activiteit van C1-esteraseremmer (zeldzaam). Aanwijzingen
voor hereditair angio-oedeem zijn: eerste aanval op kinderlee tijd of tijdens de adolescentie, positieve
familieanamnese, de combinatie van angio-oedeem, gastro-intestinale klachten en larynxoedeem én het ontbreken
van urticaria
verworven angio-oedeem: een verhoogd verbruik van C1-esteraseremmer, bijvoorbeeld bij lymfoproliferatieve
aandoeningen of auto-immuunziekten

Prognose/natuurlijk beloop
Acute urticaria: het grootste deel van de patiënten met urticaria en/of angio-oedeem geneest spontaan binnen 3 tot 4
weken. Bij 5-20% van de patiënten worden de klachten chronisch.
Chronische urticaria: naar schatting 30 tot 50% van de patiënten met chronische klachten geneest binnen 1 jaar; circa
50 tot 90% van de patiënten is na 3-5 jaar klachtenvrij.

Zie ook: Detail nr. 6 Prognose/natuurlijk beloop

Richtlijnen diagnostiek
Stel de diagnose urticaria en/of angio-oedeem op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Opsporen van de
oorzaak door middel van aanvullend onderzoek is zelden succesvol en vanwege het doorgaans gunstige beloop (zowel
bij kinderen als volwassenen) meestal niet nodig.

SPOED
Beoordeel de klinische stabiliteit van de patiënt volgens de ABCDE-systematiek.
Er is sprake van anafylaxie bij urticaria en/of ernstig angio-oedeem, optredend binnen minuten tot uren na
blootstelling aan een allergeen, in combinatie met verschijnselen van:
de luchtwegen (stridor, piepen en/of dyspneu) en/of
de bloedsomloop (hypotensie, tachycardie, collaps)
Er is sprake van ernstig angio-oedeem van de mond-/keelholte bij:
stridor, dyspneu, zwellingen van tong, mond- en/of keelholte
Wees alert op het ontstaan van een anafylactische reactie of ernstig angio-oedeem van de mond-/keelholte bij
klachten die nog toenemen bij presentatie.
Observeer de patiënt bij twijfel over de ernst van de situatie en als de klachten nog toenemen.
Behandel bij anafylaxie of ernstig acuut angio-oedeem van de mond-/keelholte volgens de richtlijnen voor
Anafylaxie in de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen in spoedeisende situaties en verwijs met spoed.

Anamnese
Vraag naar:
aard en ernst van de klachten: uitslag, jeuk, pijn, zwelling gelaat, kortademigheid, neiging tot lauwvallen, branderig
gevoel of zwelling in de mond-/keelholte, maag-darmklachten
duur, wijze van ontstaan en beloop van de klachten
(bij herhaling) uitlokkende factoren
klachten in het verleden
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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geneesmiddelgebruik (incl. zelfzorgmiddelen)
(verandering) in voeding (bestanddelen/additieven)
bij geïsoleerd angio-oedeem: voorkomen van vergelijkbare klachten in de familie
beroep en hobby’s
zelfzorg en behandeling tot nu toe
invloed op dagelijkse activiteiten en slapen

Lichamelijk onderzoek
Beoordeel de e lorescentie, lokalisatie en uitgebreidheid van de huiduitslag.

Aanvullend onderzoek
Aanvullende diagnostiek in de huisartsenpraktijk wordt niet aanbevolen.
Het opsporen van de oorzaak door middel van aanvullend onderzoek is zelden succesvol en doorgaans niet zinvol
gezien het gunstige beloop. Ook bij chronische urticaria zonder aanknopingspunten voor mogelijke oorzaken en een
gunstige reactie op antihistaminica kan het beloop afgewacht worden.
Indicaties voor aanvullende diagnostiek door dermatoloog of allergoloog zijn:
ernstige klachten van chronische urticaria en onvoldoende verbetering van de klachten bij vermijden van eventuele
triggers en/of medicamenteuze behandeling
vermoeden van overgevoeligheid voor een geneesmiddel dat niet eenvoudig door een ander middel vervangen kan
worden
recidiverend geïsoleerd angio-oedeem zonder bekende oorzaak of bij vermoeden van hereditair angio-oedeem
(zeldzaam)
Zie voor de diagnostiek bij een vermoeden van voedselovergevoeligheid als oorzaak van de klachten de NHGStandaard Voedselovergevoeligheid en LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, hoofdstuk
‘Overgevoeligheid’.

Zie ook: Detail nr. 7 Aanvullend onderzoek

Evaluatie
Urticaria
Stel de diagnose urticaria bij snel opkomende, rode, licht verheven zwellingen op de huid van verschillende omvang en
vorm, die meestal gepaard gaan met he tige jeuk. Stel vast of er aanwijzingen zijn voor een oorzaak (tabel 1).
Overweeg de diagnose voedselovergevoeligheid alleen als er sprake is van een reproduceerbaar klachtenpatroon
waarbij de patiënt altijd binnen 60 minuten na blootstelling aan 1 speci ek voedingsmiddel urticaria krijgt, en geen
klachten van urticaria hee t zolang er geen blootstelling is aan dit voedingsmiddel.

Angio-oedeem
Stel de diagnose angio-oedeem bij een plotselinge, meer pijnlijke dan jeukende zwelling van de huid en/of
slijmvliezen (gelaat, orofarynx, handen, voeten en genitalia). Wees alert op ernstig angio-oedeem van de
mond-/keelholte bij klachten die nog toenemen bij presentatie (zie Spoed).
Stel vast of er aanwijzingen zijn voor een oorzaak (tabel 1).

Acuut of chronisch (urticaria en/of angio-oedeem)
Maak onderscheid tussen de acute en chronische vorm:
Acuut: een klachtenduur < 6 weken. Beoordeel of er aanknopingspunten zijn voor een oorzaak, zoals genoemd in
(tabel 1).
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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Chronisch: > 6 weken continue of frequent recidiverende klachten van urticaria en/of angio-oedeem. Maak, indien
mogelijk, onderscheid tussen chronisch induceerbare of chronisch spontane urticaria aan de hand van (tabel 2). Deze
2 vormen kunnen in combinatie voorkomen.

Di erentiaaldiagnose
De di ferentiaaldiagnose van urticaria omvat onder andere:
urticariële vasculitis: pijnlijke huidlaesies die > 24 uur blijven bestaan en gepaard kunnen gaan met purpura. Soms
genezen de laesies met hyperpigmentatie of met een residu van atro e, ontkleurde en beschadigde huid. De laesies
gaan vaak gepaard met systemische symptomen, zoals malaise en koorts.
cutane mastocytose (urticaria pigmentosa): lenticulaire tot nummulaire maculae en/of papels en noduli, rood-bruin
van kleur. Vooral aan de extremiteiten, later ook op de romp. Door knijpen in of wrijven over deze laesies ontstaan
urticaria.
overig: pityriasis rosea, insectenbeten, henoch-schönleinpurpura, viraal exantheem, erythema multiforme, eczeem,
zonneallergie.

Zie ook: Detail nr. 8 Di ferentiaaldiagnose

Richtlijnen beleid
Voorlichting en adviezen
Leg uit dat urticaria en/of angio-oedeem een veelvoorkomende aandoening is. Soms is de oorzaak een
overgevoeligheidsreactie of infectie. Vaak is de oorzaak echter onbekend. Verder onderzoek is over het algemeen niet
zinvol, omdat de prognose doorgaans gunstig is. Bovendien wordt er, ook bij uitgebreid onderzoek, meestal geen
oorzaak gevonden.
Adviseer uitlokkende factoren, als die bekend zijn, zoveel mogelijk te vermijden en geen strakke kleding te dragen.
Adviseer ten tijde van klachten of bij recidiverende klachten zo veel mogelijk het gebruik van alcohol, RAS-remmers
(bij angio-oedeem), acetylsalicylzuur en andere NSAID’s en opioïden te vermijden, omdat deze bestaande klachten
kunnen verergeren en ook kunnen uitlokken.
Wijs bij vermoeden van overgevoeligheid voor een geneesmiddel de patiënt erop dat hij overgevoelig is (of kan zijn)
voor dat middel en dit moet vermijden.
Adviseer, als de klachten verdwenen zijn op het moment van het consult, bij een recidief een foto te maken van de
huiduitslag.

Patiëntenverenigingen
Wijs patiënten op het bestaan van de patiëntenvereniging voor patiënten met een chronische huid- of
haaraandoening: Huidpatiënten Nederland. Ook bestaat er een patiëntenvereniging voor patiënten met angiooedeem: de Vereniging voor Hereditair Angio Oedeem en Quincke’s Oedeem.

Thuisarts
Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze NHG‑Behandelrichtlijn.

Niet-medicamenteuze behandeling
Urticaria en/of angio-oedeem door geneesmiddelen
Staak bij vermoeden van angio-oedeem of urticaria door een geneesmiddel het betre fende middel, ga na of er een
alternatief is en overweeg naar de allergoloog of dermatoloog te verwijzen om te onderzoeken of de reactie
gerelateerd is aan een geneesmiddelengroep of aan een enkel geneesmiddel. Blijf alert op een eventuele andere
oorzaak van de klachten.
Registreer de overgevoeligheid op de juiste wijze in het dossier. Registreer:
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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voor welk(e) geneesmiddel(groep) de patiënt overgevoelig is
de aard van de overgevoeligheid
de ernst van de overgevoeligheidsreactie
welk beleid er is voor het gebruik van het geneesmiddel
Zorg voor een goede informatieoverdracht aan de apotheek en andere zorgverlener(s).

Medicamenteuze behandeling
Het medicamenteuze beleid bij urticaria en/of angio-oedeem richt zich op het bestrijden van eventueel aanwezige
jeuk en hinder. Bespreek met de patiënt of medicamenteuze behandeling gewenst is en volg in dat geval het
stappenplan.

Stappenplan
Stap 1. Lokale anti-jeukmiddelen
Overweeg bij jeuk bij urticaria een behandeling met levomenthol 1% gel of crème (niet bij kinderen < 2 jaar)
eventueel in combinatie met zinkoxide (schudsel). Deze middelen kunnen zo nodig diverse malen per dag op
de jeukende plekken worden aangebracht.
De e fectiviteit valt vaak tegen, maar de middelen kunnen desgewenst (eventueel als ondersteuning naast
een antihistaminicum) worden voorgeschreven.

Stap 2. Tweede generatie antihistaminicum
Start met levocetirizine of desloratadine (zie tabel 3 voor doseringen per lee tijdscategorie). Op grond van de
kosten hebben deze middelen de voorkeur boven de andere tweede generatie antihistaminica.
Indien gekozen wordt voor de drankvorm hee t desloratadine uit kostenoverwegingen de voorkeur.
Staak het antihistaminicum als de klachten verdwenen zijn; zo nodig kan het gebruik weer worden hervat bij
het recidiveren van de klachten.
Overweeg bij chronische induceerbare urticaria inname van een antihistaminicum 2 uur voor blootstelling
aan de trigger.
Tijdens de zwangerschap kunnen loratadine en cetirizine worden voorgeschreven. Bij het geven van
borstvoeding is loratadine eerste en cetirizine tweede keus. Streef naar een zo laag mogelijke dosering. Zie
tabel 4 voor de doseringen.
Tabel 3 Dosering tweede generatie antihistaminica
Stofnaam

Toedieningsvorm Dosering

Levocetirizine Tablet 5 mg

1-2 jaar (o label)

Drank 0,5 mg/ml 2-6 jaar

0,25 mg/kg/dag in 2 doses, max 2,5 mg/dag
2 dd 1,25 mg

≥ 6 jaar

1 dd 5 mg

Bij een eGFR 30-50
2
ml/min/1,73 m

5 mg 1x/twee dagen of 50% van de

Bij een eGFR 10-30
2
ml/min/1,73 m

5 mg 1x/drie dagen of 25% van de

Desloratadine Drank 0,5 mg/ml 6 maanden-1 jaar (o label)
Tablet 2,5 of 5 mg 1-6 jaar

standaarddosis

standaarddosis
1 dd 1 mg
1 dd 1,25 mg

6-12 jaar

1 dd 2,5 mg

≥ 12 jaar

1 dd 5 mg

https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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Tabel 4 Dosering tweede generatie
antihistaminica tijdens zwangerschap en
borstvoeding
Stofnaam

Toedieningsvorm Dosering

Loratadine* Tablet 10 mg

1 dd 10 mg

Drank 1 mg/ml
Cetirizine* Tablet 10 mg

1 dd 10 mg

Drank 1 mg/ml
*Vrij verkrijgbaar

Stap 3A. Bij volwassenen/kinderen ≥ 12 jaar: ophogen dosis tweede generatie
antihistaminica
Verdubbel de dosering (o label, 1 dd 2 of 2 dd 1) bij volwassenen met onvoldoende e fect van dagelijks
gebruik van de geregistreerde dosis.
Deze dosering kan invloed hebben op de rijvaardigheid.
Probeer in geval van bijwerkingen bij de geregistreerde dosering eerst een ander tweede generatie
antihistaminicum.

Stap 3B. Bij kinderen (< 12 jaar): switchen of verwijzing
Probeer een ander tweede generatie antihistaminicum of verwijs naar de kinderarts, dermatoloog of
allergoloog.
Verhoog de dosering antihistaminica bij kinderen niet. Eén van de redenen hiervoor is dat er bij
antihistaminica in drankvorm (met uitzondering van levocetirizine) is er sprake van toxiciteit van de hulpstof
propyleenglycol in hogere dosering.

Overige middelen
Eerste generatie (sederende) antihistaminica
Overweeg bij verstoring van de nachtrust door hevige jeuk bij volwassenen, kortdurend (maximaal 1 tot 2
weken) en alleen voor de nacht, een sederend antihistaminicum (zoals dimetindeen, promethazine of
clemastine) (o label) voor te schrijven.
Schrijf het middel naast de standaarddosering van een tweede generatie antihistaminicum voor.
Eerste generatie antihistaminica zijn niet e fectiever dan tweede generatie antihistaminica en gaan gepaard
met sedatie en anticholinerge bijwerkingen.
Bij dagelijks gebruik wordt autorijden afgeraden; bij incidenteel gebruik wordt autorijden tot 24 uur na
gebruik afgeraden.
Het middel is gecontra-indiceerd bij kinderen < 1 jaar (< 2 jaar bij promethazine) omdat dit een verhoogd
risico gee t op sedatie, ademhalingsdepressie en mogelijk wiegendood.
Gebruik het middel niet in het tweede en derde trimester van de zwangerschap en tijdens lactatie.
Wees terughoudend bij ouderen in verband met de anticholinerge bijwerkingen, paradoxale stimulering van
het centrale zenuwstelsel en reversibele dyskinesie.

Corticosteroïden
Overweeg bij aanhoudende, ernstige klachten van acute urticaria bij volwassenen ondanks therapie met een
dubbele dosering antihistaminica eenmalig een kuur prednisolon.
Schrijf prednisolon oraal 1 dd 20 mg voor gedurende 7-10 dagen; a bouwen is bij kortdurend gebruik niet
nodig.
Corticosteroïden ontregelen de glucoseregulatie bij mensen met diabetes mellitus (DM). Zie voor het beleid
bij patiënten met DM type 2 het document Beleid bij gebruik van corticosteroïden bij patiënten met diabetes
mellitus type 2.

https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst

9/28

18-12-2019

Urticaria en angio-oedeem | NHG-Richtlijnen

Bij chronische urticaria worden orale corticosteroïden niet aanbevolen. Verwijs deze patiënten bij
onvoldoende e fect van continue behandeling met antihistaminica tot tweemaal daags de geregistreerde
dosering naar de dermatoloog.
Schrijf geen lokale corticosteroïden voor bij urticaria, omdat deze niet werkzaam zijn.

Niet aanbevolen middelen
H2-receptorantagonisten
H2-receptorantagonisten worden niet aanbevolen omdat de e fectiviteit onvoldoende is aangetoond.
Montelukast
Montelukast wordt niet aanbevolen omdat de e fectiviteit onvoldoende is aangetoond.

Zie ook: Detail nr. 9 Stappenplan

Controle
Adviseer de patiënt contact op te laten nemen als:
de klachten persisteren ondanks medicatie
de klachten toenemen
Controleer op zijn minst tweewekelijks bij aanhoudende klachten; besteed aandacht aan de mate van jeuk, de
hoeveelheid kwaddels, invloed op het dagelijks functioneren en het e fect van medicatie.
Bij chronische urticaria: continueer de behandeling indien de klachten onder controle zijn; beoordeel elke 3-6
maanden of de behandeling afgebouwd kan worden. Bij chronische urticaria zonder aanknopingspunten voor een
mogelijke oorzaak en een gunstige reactie op antihistaminica kan het beloop afgewacht worden.
Vragenlijsten voor het bepalen en vervolgen van de ziekteactiviteit worden niet aanbevolen (zie Detail).

Zie ook: Detail nr. 10 Controle

Verwijzing
Dermatoloog, allergoloog of kinderarts
Verwijs:
bij onvoldoende e fect van continue behandeling met antihistaminica tot tweemaal daags de geregistreerde
dosering. Behandelopties in de tweede lijn zijn het ophogen antihistaminica tot viermaal de geregistreerde
dosering, omalizumab en ciclosporine A
kinderen met onvoldoende e fect van de geregistreerde dosering van een tweede generatie antihistaminicum
bij vermoeden van allergie voor een geneesmiddel, dat niet eenvoudig door een ander middel vervangen kan
worden, om te onderzoeken of de reactie gerelateerd is aan een geneesmiddelengroep of aan een enkel
geneesmiddel
bij recidiverend angio-oedeem zonder bekende oorzaak
bij een anafylactische reactie of ernstig angio-oedeem van de mond-/keelholte
bij vermoeden van een voedselallergie, als bevestiging van de diagnose wenselijk is

Zie ook: Detail nr. 11 Dermatoloog, allergoloog of kinderarts

Detail nr. 1 Algemeen
Acute versus chronische urticaria
Conform (inter)nationale richtlijnen wordt urticaria ingedeeld in een acute en chronische vorm. Van chronische urticaria
is sprake bij continue of terugkerende klachten van urticaria en/of angio-oedeem gedurende > 6 weken.1 2 Naar
schatting 20% van de urticaria bij volwassenen wordt chronisch.3
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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Bij acute urticaria is het over het algemeen makkelijker om op basis van de anamnese een oorzaak te achterhalen. In 1350% is er geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar. Bij chronische urticaria wordt bij 70-90% van de patiënten geen oorzaak
gevonden; men spreekt dan van chronische spontane urticaria. Indien er wel een oorzaak gevonden wordt, is sprake van
chronische induceerbare urticaria (zie ook tabel 2).4 1 2

Detail nr. 2 Epidemiologie
Epidemiologie

De cijfers zijn a komstig van de Zorgregistraties Eerste Lijn van het Nivel.5 Gegevens over de ‘lifetime’-prevalentie van
urticaria lopen sterk uiteen: er worden cijfers genoemd van 9% tot 25%.
Chronische urticaria komt minder frequent voor: de ‘lifetime’-prevalentie van chronische urticaria bedraagt ongeveer
1,8%.1 Voor angio-oedeem bestaat geen aparte ICPC-code. Naar schatting treedt in 30-40% van de gevallen naast
urticaria ook angio-oedeem op. 6-20% van de patiënten hee t alleen angio-oedeem.6 7 Acute urticaria komt het meest
frequent voor bij kinderen tussen de 1 en 4 jaar. Chronische urticaria wordt zelden bij kinderen < 10 jaar gezien.1 8

Detail nr. 3 Algemeen
Pathofysiologie van urticaria en angio-oedeem
De pathofysiologie van urticaria en angio-oedeem is hetzelfde: het vrijkomen van histamine en andere vasoactieve
mediatoren (zoals kininen, prostaglandinen, brinolytische enzymen en complementfactoren) uit mestcellen. Op basis
van het mechanisme dat aan de reactie ten grondslag ligt, kan men onderscheid maken in immunologische en nietimmunologische reacties. Als de sto fen vrijkomen in de dermis resulteert dit in urticaria; als dit in de diepere dermis of
subcutaan gebeurt, resulteert dit in angio-oedeem.4 8
Ook veranderingen in de regulatie van het kallikreïne-kininesysteem kunnen tot geïsoleerd angio-oedeem leiden.
Activatie van het kallikreïnekininesysteem leidt tot een verhoogde concentratie bradykinine en toename van de
vasopermeabiliteit. Dit is de oorzaak van angio-oedeem ten gevolge van RAS-remmers of C1-esterasede ciëntie (zie
Chronische urticaria).9

Detail nr. 4 Acute urticaria
Oorzaken van urticaria en angio-oedeem
Mogelijke oorzaken staan samengevat in tabel 1. Bij acute urticaria is er bij naar schatting 50% van de patiënten geen
aanwijsbare oorzaak en bij chronische urticaria bij circa 70%. De gerapporteerde prevalenties verschillen in de
verschillende onderzoeken; dit is onder andere a hankelijk van regionale verschillen in bijv. dieet en prevalentie van
infecties.2 Bij kinderen zijn virale infecties de meest voorkomende oorzaak van acute urticaria. In 1 observationeel
onderzoek met 952 patiënten met acute urticaria was bij 48% een infectie de oorzaak.10 Bij volwassenen is een infectie
minder vaak de oorzaak (zie Chronische urticaria). Voedsel is naar schatting bij 8-10% van de kinderen de oorzaak van
acute urticaria (zie Aanvullend onderzoek).10 Chronische urticaria wordt zeer zelden door voedsel veroorzaakt.2 Stress
is waarschijnlijk geen oorzaak van de klachten, maar kan de klachten wel verergeren of bij een combinatie van factoren
uitlokken.11 8 Dit geldt ook voor medicatie zoals NSAID’s en voor voedselbestanddelen zoals conserveermiddelen en
zoetsto fen.10

Detail nr. 5 Chronische urticaria
Aquagene urticaria
Bij aquagene urticaria ontstaan 1-3 mm grote jeukende papeltjes op een erythemateuze ondergrond 10-30 minuten na
contact met water. Dit is ongeacht de watertemperatuur. De urticaria kunnen ook worden uitgelokt door zweet, tranen
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en zeewater. De urticaria verdwijnen weer binnen 30-60 minuten. De pathogenese is onbekend. De aandoening is
zeldzaam en komt vaker bij vrouwen dan bij mannen voor.12

Urticaria en/of angio-oedeem door geneesmiddelen
In een systematische review onder 3374 patiënten met chronische urticaria was bij 148 patiënten (4,4%) een
geneesmiddel de oorzaak van het optreden van urticaria en/of angio-oedeem. Bij 87 van deze 148 patiënten (59%) ging
het om een pijnstiller.13 Reacties op geneesmiddelen waarbij angio-oedeem en/of urticaria optreden, kunnen zowel
allergisch als niet-allergisch van aard zijn. Geneesmiddelen die urticaria en/of angio-oedeem kunnen veroorzaken zijn:
antibiotica (vooral penicillinen (zie onderstaande details) en sulfonamiden zoals in cotrimoxazol), analgetica
(salicylaten en andere NSAID’s (zie onderstaande details), opioïden inclusief de zwakwerkende opioïden), RASremmers (zie onderstaande details) en producten afgeleid van bloed (bestanddelen) en monoklonale antilichamen.
Minder vaak zijn lokale anesthetica, hypnotica, anti-epileptica, chloorhexidine, ß-blokkers, methotrexaat,
röntgencontrastmiddelen en slechts zeer zelden antihistaminica de oorzaak.14
Staak bij vermoeden van angio-oedeem en/of urticaria door geneesmiddelen het betre fende middel. Overweeg zo
mogelijk, bij niet-ernstige reacties, een herstart van de verdachte medicatie als de klachten verdwenen zijn, ter
bevestiging van de oorzaak. Een allergoloog of dermatoloog kan andere oorzaken uitsluiten of aantonen en kan
onderzoeken of de reactie gerelateerd is aan een geneesmiddelengroep of aan een enkel geneesmiddel.14 Informeer
desgewenst het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb (www.lareb.nl) en documenteer in geval van overgevoeligheid
op de juiste wijze in het elektronisch medisch dossier. Zorg voor een duidelijke informatieoverdracht aan zowel de
patiënt als de apotheek.

Bètalactamantibiotica
De groep bètalactamantibiotica omvat de penicillines, cefalosporinen, monobactams (aztreonam) en carbapenems.
Een allergische reactie op deze antibiotica is de meest voorkomende IgE-gemedieerde geneesmiddelenreactie.
Pathofysiologie: IgE-gemedieerde reactie (type 1-allergie). Deze kan gericht zijn tegen de bètalactamring, een subgroep
of een speci ek antibioticum.
Epidemiologie: de prevalentie wordt geschat op 0,01-0,3% per voorgeschreven kuur.
Klinisch beeld: binnen een uur na toediening ontstaan urticaria, al dan niet met angio-oedeem, eventueel gevolgd door
andere symptomen die passen bij anafylaxie.
Diagnostiek: de diagnose kan in de tweede lijn bevestigd worden door een skinprick-test, intracutane test, ImmunoCAPtest of provocatietest. Bij een vastgestelde allergie moet rekening gehouden worden met kruisreactiviteit met andere
antibiotica.14

RAS-remmers
Angio-oedeem is een bekende bijwerking van RAS-remmers.
Pathofysiologie: deze middelen remmen niet alleen de omzetting van angiotensine I naar II, maar ook de a braak van
bradykinine. De stijging hiervan leidt tot vasodilatatie en toename van de vasopermeabiliteit. Er is dus geen sprake van
een allergische reactie.
Epidemiologie: naar schatting ontwikkelt 0,1 tot 2,2% van de patiënten die ACE-remmers gebruiken op een zeker
moment angio-oedeem.7 Er lijkt geen relatie te zijn met lee tijd of dosis, mogelijk wel met ras en geslacht. Bij vrouwen
en Afro-Amerikanen komt angio-oedeem ten tijde van gebruik van RAS-remmers iets vaker voor. In de literatuur
worden patiënten beschreven die zowel op ACE-remmers als op angiotensine II-antagonisten angio-oedeem
ontwikkelden, de kans hierop is bij ACE-remmers ruim 2 keer zo groot als bij angiotensine II-antagonisten.15 16 De
kans dat patiënten die angio-oedeem kregen na gebruik van een ACE-remmer ook angio-oedeem ontwikkelen bij een
angiotensine II-antagonist bedraagt 0 tot 9,2%.14
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Klinisch beeld: de periode tussen start van een RAS-remmer en het ontstaan van klachten van angio-oedeem varieert van
24 uur tot enkele jaren. Bij 25% van de patiënten treedt het angio-oedeem in de eerste maand op.17
De zwelling treedt meestal op in het gelaat, de nek of de slijmvliezen van mond- en keelholte. Vaak staat het oedeem
van de tong op de voorgrond. Het gaat zelden gepaard met urticaria. De symptomen ontwikkelen zich meestal binnen
enkele uren. De klachten kunnen spontaan verdwijnen en later weer terugkeren onder continuering van de RASremmer.
Behandeling: na staken van de RAS-remmer verdwijnt de zwelling in het algemeen binnen enkele uren tot dagen.
Antihistaminica zijn niet zinvol. Omdat echter in de acute fase vaak een allergische oorzaak niet uit te sluiten is, wordt
bij ernstig angio-oedeem van de mond-keelholte aanbevolen te handelen volgens de richtlijnen voor anafylaxie in de
NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties (www.nhg.org) en met spoed te
verwijzen.

Interne aandoeningen
Urticaria kan optreden als begeleidend symptoom bij auto-immuunziekten zoals SLE, vasculitis, auto-immuun
thyroïditis (zie onderstaand detail), sjögrensyndroom, juveniele RA en andere auto-immuunziekten.
Ongeveer een derde van de patiënten met chronische urticaria hee t circulerende autoantilichamen tegen de IgEreceptor van mestcellen. Deze antilichamen zijn ziektespeci ek. Ook de synthese van histamine-releasing factoren,
andere cytokinen, geactiveerde T-cellen, monocyten en baso elen zorgt voor mestcelproliferatie en toename van
in lammatoire cellen.11
Urticaria als gevolg van interne aandoeningen is dermate zeldzaam dat het niet wordt aanbevolen om routinematig
screenend onderzoek te doen naar onderliggende aandoeningen bij urticaria in de huisartsenpraktijk.

Auto-immuun thyroïditis
In een meta-analyse van 20 patiënt-controleonderzoeken werd de aanwezigheid van thyroïd auto-antilichamen
(thyroglobuline antisto fen (TgAb), thyroïd microsome antisto fen (TmAb) en anti-thyroperoxidase (anti-TPO) bij
patiënten met urticaria (n = 14.203) vergeleken met controlepatiënten zonder urticaria (n = 12.339). Bij patiënten met
urticaria kwamen deze antilichamen vaker voor dan bij patiënten zonder urticaria (TgAb: OR 6,55; 95%-BI 3,19 tot 13,42;
anti-TPO: OR 8,7; 95%-BI 6,89 tot11,01; TmAB: OR 4,51; 95%-BI 2,78 tot 7,33. 18 Hoeveel van deze patiënten een
schildklieraandoening hadden, is niet gerapporteerd. Ander onderzoek toont dat antisto fen tegen de schildklier bij
4,3% tot 17,3% van de kinderen en 27% van de volwassenen met chronische urticaria kunnen worden aangetoond.10
De aanwezigheid van antisto fen lijkt dus geassocieerd met chronische urticaria; wees bij patiënten met chronische
urticaria alert op aanwijzingen voor een schildklierfunctiestoornis. Het wordt echter niet aanbevolen om hier
routinematig op te screenen.

Infecties
Met name luchtweginfecties door virussen (bijv. adenovirus, rinovirus) gaan gepaard met acute urticaria. Ook
hepatitisvirussen zijn geassocieerd met urticaria. Minder vaak zijn bacteriële infecties (bijv. Mycoplasma pneumoniae,
Yersinia, stafylokokken, streptokokken) of parasitaire infecties (bijv. Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Ascariaris,
Anisakis simplex) de oorzaak.10 2
Als mogelijke oorzaak van chronische urticaria wordt een infectie met Helicobacter pylori beschreven; dit is nog steeds
controversieel. De incidentie van een actieve H. pylori-infectie bij chronische urticaria (kinderen en volwassenen)
varieert van 2-18% in verschillende referenties, maar er zijn ook gecontroleerde prospectieve onderzoeken waarin geen
relatie kon worden vastgesteld. Ook leidt eradicatiebehandeling niet altijd tot het verdwijnen van urticaria.19 10
Infecties zijn bij kinderen de meest voorkomende oorzaak van acute urticaria. In bijna de hel t van de gevallen zou een
infectie de oorzaak zijn. Met het stijgen van de lee tijd daalt de prevalentie van infectie als oorzaak van de urticaria.
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Het verrichten van screenend onderzoek naar infectieziekten bij chronische urticaria of angio-oedeem is niet zinvol.
Aanbevolen wordt om alleen aanvullend onderzoek te verrichten indien er duidelijke symptomen zijn van infecties
waarbij behandeling nodig is.

NSAID’s
Urticaria en/of angio-oedeem bij NSAID’s zijn meestal niet-allergisch. Allergische reacties (IgE-gemedieerd) op NSAID’s
zijn zeldzaam, maar wel mogelijk.
Pathofysiologie: het pathofysiologisch mechanisme van niet-allergisch angio-oedeem/urticaria door NSAID’s is niet
volledig opgehelderd. Bekend is dat als gevolg van remming van het enzym cyclo-oxygenase (COX)-1 de productie van
prostaglandine E2 wordt verminderd, waardoor de leukotriënen concentratie in de weefsels toeneemt. Leukotriënen
leiden tot vasodilatatie, waardoor angio-oedeem en urticaria kunnen ontstaan. Bij een allergische reactie betre t het
een reactie op 1 speci ek NSAID. Bij een niet-allergische reactie kunnen in theorie alle COX-1 remmende middelen een
dergelijke reactie veroorzaken.
Epidemiologie: de prevalentie van niet-allergische reacties op NSAID’s bedraagt 0,6-5,9%; ze komen vaker bij vrouwen
voor dan bij mannen.
Klinisch beeld: na inname van acetylsalicylzuur en andere NSAID’s zijn ernstige urticariële reacties, angio-oedeem en
anafylaxie beschreven. De reactie treedt op binnen 30 minuten tot enkele uren na inname. Het angio-oedeem is
meestal gelokaliseerd in het gelaat of aan de lippen. Hierbij kan het analgeticum de enige oorzaak zijn, maar NSAID’s
blijken ook als cofactor op te kunnen treden bij urticaria die wordt uitgelokt door bijv. voedsel of lichamelijke
inspanning. Acetylsalicylzuur en andere NSAID’s kunnen bij patiënten met chronische urticaria het klinisch beeld
verergeren.
Diagnostiek: bij het vermoeden van een allergische, dan wel niet-allergische geneesmiddelenreactie op NSAID’s kan de
diagnose alleen met zekerheid worden gesteld met een orale provocatietest met het betre fende middel in een
klinische setting.14 20

C1-esteraseremmerde ciëntie
Hereditair angio-oedeem is een autosomaal dominant erfelijke ziekte met periodieke aanvallen van angio-oedeem. Er
bestaat ook een verworven variant.
Pathofysiologie: hereditair angio-oedeem is het gevolg van veranderingen in de regulatie van het kallikreïnekininesysteem. Activatie van het kallikreïne-kininesysteem leidt tot een verhoogde bradykinineconcentratie en een
toename van de vasopermeabiliteit.
Het meest voorkomende type erfelijk angio-oedeem wordt veroorzaakt door een mutatie die leidt tot een verminderde
functie van C1-esteraseremmer (type 1/2 HAE).
De verworven variant is waarschijnlijk het gevolg van een verhoogd verbruik van C1-esteraseremmer, bijvoorbeeld bij
lymfoproliferatieve aandoeningen, auto-immuunziekten en paraproteïnemie, SLE en auto-immuun hemolytische
anemie.
Epidemiologie: hereditair angio-oedeem is zeldzaam (prevalentie: 1:50.000).
Klinisch beeld: een aanval kan uitgelokt worden door bijvoorbeeld een trauma, operatie of infectie. Aanwijzingen voor
hereditair angio-oedeem zijn: eerste aanval op kinderlee tijd of tijdens de adolescentie, positieve familieanamnese, de
combinatie van angio-oedeem, gastro-intestinale klachten en larynxoedeem én het ontbreken van urticaria.
Diagnostiek: door middel van laboratoriumdiagnostiek kan de diagnose gesteld worden. Hiertoe wordt de concentratie
C4 bepaald, en indien die verlaagd is, de C1-esteraseremmeractiviteit. Hiermee kan eveneens kan gedi ferentieerd
worden tussen de verworven en hereditaire vorm. Verwijs hiervoor naar de dermatoloog of allergoloog.
Behandeling: de behandeling vindt plaats in de tweede lijn. De aanvalsbehandeling bestaat uit C1esteraseremmerconcentraat of icatibant. Daarnaast kan profylactische behandeling met C1-esteraseremmers of
https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/urticaria-en-angio-oedeem#volledige-tekst
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androgenen worden overwogen. Antihistaminica, adrenaline en corticosteroïden zijn niet e fectief.7 21

Detail nr. 6 Prognose/natuurlijk beloop
Prognose
Het overgrote deel van de klachten bij acute urticaria verdwijnt spontaan binnen 3 tot 4 weken. Bij naar schatting 5-20%
van de patiënten met urticaria is er sprake van chronische urticaria met recidiverende episoden die langer dan 6 weken
duren en waarbij bijna dagelijks sprake is van klachten.13 8
Er zijn geen gegevens gevonden uit eerstelijns onderzoek naar de prognose bij patiënten met chronische urticaria. In
een derdelijns cohortonderzoek onder 220 patiënten met chronische urticaria en/of angio-oedeem (132 vrouwen, 88
mannen, gemiddelde lee tijd 38 jaar, variërend van 15-79 jaar, minimale follow-upperiode één jaar) verdwenen de
klachten met behandeling bij 35% van de patiënten binnen 1 jaar en bij bijna 30% namen de klachten binnen 1 jaar af.
13 Bijna de hel t van de patiënten met idiopathische urticaria en/of angio-oedeem uit dit cohortonderzoek was binnen 1
jaar klachtenvrij; de slechtste prognose hadden patiënten met fysische urticaria (chronisch induceerbare urticaria):
ruim 80% van hen had na 1 jaar nog klachten.13 Andere bronnen vermelden dat 50-90% van de patiënten met
chronische urticaria na 3 tot 5 jaar klachtenvrij is.22 23 Ernstiger klachten, de combinatie urticaria en angio-oedeem, de
combinatie chronische spontane urticaria en chronisch induceerbare urticaria zijn geassocieerd met een langduriger
beloop van de klachten. De percentages die in verschillende onderzoeken worden gevonden variëren, waarschijnlijk
doordat gebruik wordt gemaakt van verschillende in- en exclusiecriteria.23 Circa 4% van alle patiënten met urticaria
wordt verwezen naar de specialist.8

Detail nr. 7 Aanvullend onderzoek
Aanvullende diagnostiek bij urticaria en angio-oedeem
Bij acute urticaria wordt aanvullende diagnostiek ontraden in verband met het gunstige natuurlijke beloop. Daarnaast
wordt er meestal bij uitgebreid aanvullend onderzoek geen oorzaak gevonden. Alleen bij het vermoeden van een IgEgemedieerde voedselallergie (type 1) of vermoeden van een geneesmiddelallergie wordt aanvullende diagnostiek
aanbevolen.2 Verwijs de patiënt hiervoor naar de dermatoloog of allergoloog.
Het verrichten van een voedselallergeenscreeningstest of allergeenspeci eke IgE-tests wordt niet aanbevolen (zie
onderstaand detail).
Ook bij chronische urticaria is de anamnese het meest informatief. In een prospectief onderzoek zijn de voordelen van
routinematig uitvoeren van uitgebreid laboratoriumonderzoek geëvalueerd. Laboratoriumonderzoek dat niet
gebaseerd is op aanknopingspunten uit de anamnese blijkt niet bij te dragen aan opsporing van onderliggende
oorzaken van chronische urticaria.24 13 8 2
Het wordt aanbevolen om bij chronische urticaria alleen op indicatie aanvullende diagnostiek aan te vragen en de
patiënt hiervoor naar de dermatoloog of allergoloog te verwijzen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een
beperkt bloedonderzoek (leukocytendi ferentiatie, BSE of CRP). Dit kan worden uitgebreid aan de hand van
bevindingen uit de anamnese, bijvoorbeeld bij een duidelijk anamnestisch vermoeden op voedingsallergiespeci ek IgE
voor dat speci eke voedingsmiddel.
Bij vermoeden van een C1-esteraseremmerde ciëntie (hereditair angio-oedeem op grond van een positieve
familieanamnese, de combinatie van angio-oedeem, gastro-intestinale klachten en larynxoedeem én het ontbreken
van urticaria) wordt (in de tweede lijn) de concentratie C4 bepaald, en indien dat verlaagd is, de C1esteraseremmeractiviteit.
Provocatietesten bij vermoeden van induceerbare urticaria zijn:
het testen van dermogra e. Indien met een stomp voorwerp stevig over de huid wordt gewreven, ontstaat bij 25-30%
van de bevolking de triple response van Lewis. Dit is een fysiologische reactie. Eerst ontstaat er een rode lijn, die na circa
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10 seconden wordt gevolgd door een zich niet veel verder dan de oorspronkelijk getrokken lijn uitbreidend erytheem
(arteriolaire verwijding); ten slotte wordt de rode lijn verheven (exsudatie van vocht door de verwijde capillairen). De
reactie verdwijnt gewoonlijk binnen enkele minuten. Indien de lineaire urtica veel breder wordt dan de
oorspronkelijke rode lijn, is de reactie niet meer fysiologisch en spreekt men van dermogra e. Dit is een aanwijzing
voor urticaria factitia: een vorm van urticaria die onder invloed van wrijven, krabben, knijpen of knellende kleding
ontstaat. Hierbij ontstaat binnen 10 minuten een jeukende en rode (urticariële) verhevenheid die na 30 minuten tot 3
uur weer vervaagt.
het testen van de gewichtsbelasting. Men legt een zandzak van circa 8 kg gedurende 10 minuten op de huid. Indien na
3 tot 5 uur een zwelling ontstaat, spreekt men van vertraagde druk urticaria.
het meten van de reactie op koude: ijsblokjes 10 minuten op de huid leggen. Een positieve reactie die ontstaat tijdens
de opwarmingsfase wijst op koude-urticaria.8
lichttesten: bij urticaria solaris ontstaan op de plaats van de lichttest urticaria. Er wordt gemeten na hoeveel tijd een
reactie ontstaat. Dit zegt iets over de ernst van de aandoening. Ook wordt bepaald bij welke gol lengte de urticaria
ontstaan.

Conclusie
De anamnese is het meest informatief bij urticaria. Verwijs alleen voor aanvullende diagnostiek in geval van vermoeden
van een voedsel- of geneesmiddelallergie of bij chronische urticaria met onvoldoende e fect van behandeling met
antihistaminica, recidiverend geïsoleerd angio-oedeem en vermoeden van een C1-esteraseremmerde ciëntie
(hereditair angio-oedeem).

Voedselallergeenscreeningstest of allergeenspeci eke IgE-test
Sensibilisatie voor voedselallergenen betre t meestal voedingseiwitten, bijvoorbeeld in melk, ei, vis, noten, pinda of
soja. Fruit, alcohol en andere bestanddelen van voedingsmiddelen kunnen ook urticaria veroorzaken.
De diagnose voedselallergie als oorzaak van urticaria of angio-oedeem wordt gesteld op basis van de anamnese,
eventueel aangevuld met provocatieonderzoek. Provocatieonderzoek wordt niet verricht bij patiënten die eerder
ernstige reacties, zoals angio-oedeem of een anafylactische shock, hadden.
Het verrichten van een voedselallergeenscreeningstest of allergeenspeci eke IgE-tests wordt niet aanbevolen in
verband met de lage speci citeit, zie de NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid en het LESA-hoofdstuk
Overgevoeligheid.

Detail nr. 8 Di erentiaaldiagnose
Di erentiaaldiagnose
Ziekten die zich manifesteren met urticaria zijn:
Urticariële vasculitis: de individuele plekken bestaan > 24 uur (bijvoorbeeld enkele dagen), er ontstaan purpura en er
blij t een residu achter van atro sch, ontkleurde en beschadigde huid. In geval van vasculitis treden vaak ook malaise,
koorts en andere systemische symptomen op die normaal gesproken niet samengaan met urticaria.25 8
Urticaria pigmentosa (cutane mastocytose): het aantal mestcellen neemt toe. Klinisch wordt dit gekenmerkt door
lenticulaire tot nummulaire maculae en/of papels en noduli, roodbruin van kleur. Door knijpen in of wrijven over deze
laesies ontstaan urticae (het teken van Darier). Histologisch zijn de bruine maculae ophopingen van mestcellen. De
oorzaak in onbekend. De ziekte is zeldzaam (in Groot-Brittannië wordt de incidentie van mastocytose geschat op 1 op
150.000 persoonsjaren).8
Zeer zeldzaam: syndroom van Schnitzler, syndroom van Gleich, syndroom van Wells, systemische juveniele
idiopatische artritis, adult onset Still’s disease, mevalonaatkinasede ciëntiesyndroom, TNF-receptor-geassocieerde
periodiekekoortssyndroom.1
Di ferentiaal diagnostisch moet onderscheid gemaakt worden met beginstadia van erythema annulare centrifugum,
subacute cutane lupus erythematodus, insectenbeten, pityriasis rosea, viraal exantheem.
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Detail nr. 9 Stappenplan
Lokale anti-jeukmiddelen
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit van lokale middelen (zoals levomenthol, zinkoxide, carbomeerwatergel) bij jeuk door
(acute/chronische) urticaria?

Conclusie
De e fectiviteit en veiligheid van lokale anti-jeukmiddelen bij (acute/chronische) urticaria zijn niet onderzocht.

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de e fectiviteit van lokale anti-jeukmiddelen bij urticaria is niet onderzocht; ook in de NDVDrichtlijn en internationale richtlijn worden deze middelen niet genoemd als mogelijkheid in de behandeling.1 2
Balans tussen voor- en nadelen: levomenthol en zinkoxide zijn geregistreerd als middelen tegen jeuk. Op basis van
pathofysiologische overwegingen zouden deze middelen in enige mate e fectief kunnen zijn; het gebruik ervan kent
geen belangrijke bijwerkingen. Gebruik van levomenthol bij kinderen < 2 jaar wordt afgeraden vanwege het risico op
laryngospasmen of collaps bij inademing van levomenthol.
Beschikbare middelen: de kosten zijn laag (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 30-9-2019). Levomenthol en zinkoxide
worden anno 2019 niet vergoed.
Aanvaardbaarheid/haalbaarheid: levomenthol is verkrijgbaar als monopreparaat (gel of crème) of in combinatie met
zinkoxide (suspensie FNA). Door het gebruik van zinkoxide verkleurt de huid wit. Dit kan bezwaarlijk zijn, zeker bij
toepassing in het gelaat.
Rationale: op grond van bovengenoemde overwegingen is een proe behandeling met lokale anti-jeukmiddelen te
overwegen bij veel jeuk, naast een tweede generatie antihistaminicum. Staak het middel bij uitblijven van het
gewenste e fect. Levomenthol is verkrijgbaar als monopreparaat (gel of crème) of in combinatie met zinkoxide
(suspensie FNA) of lidocaïne (gel FNA). De combinatie met lidocaïne wordt niet aanbevolen omdat het vaak grotere
oppervlakten betre t en er daarmee kans op systemische opname bestaat.26

Tweede generatie antihistaminica bij volwassenen
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit en veiligheid van tweede generatie antihistaminica (in standaarddosering) bij acute en/of
chronische urticaria (en/of angio-oedeem) bij volwassenen?

Conclusie
Desloratadine en cetirizine lijken op de middellange termijn tot een klinisch relevante toename van de kans op
volledige onderdrukking van de urticaria te leiden in vergelijking tot placebo (kwaliteit van bewijs: laag)
Desloratadine lijkt op de korte termijn niet tot een klinisch relevante toename van de kans op volledige onderdrukking
van de urticaria te leiden in vergelijking tot placebo (kwaliteit van bewijs: laag).
Levocetirizine leidt waarschijnlijk op de middellange termijn tot een klinisch relevante toename van de kans op
volledige onderdrukking van de urticaria in vergelijking tot placebo (kwaliteit van bewijs: redelijk).
Levocetirizine lijkt op de korte termijn tot een klinisch relevante toename van de kans op volledige onderdrukking van
de urticaria te leiden in vergelijking tot placebo (kwaliteit van bewijs: laag).
Ebastine en fexofenadine lijken niet tot een klinisch relevante toename van de kans op volledige onderdrukking van de
urticaria te leiden in vergelijking tot placebo (kwaliteit van bewijs: laag).
Het is onzeker of desloratadine en rupatadine tot een verbeterde kwaliteit van leven leiden in vergelijking tot placebo
(kwaliteit van bewijs: zeer laag).
Rupatadine en loratadine lijken niet tot een grotere kans op een goede of excellente respons te leiden in vergelijking
tot placebo (kwaliteit van bewijs: laag).
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Fexofenadine lijkt tot een klinisch relevante grotere kans op een goede of excellente respons te leiden in vergelijking
tot placebo (kwaliteit van bewijs: laag).
Ebastine lijkt tot een klinisch relevante grotere kans op een matige of goede respons te leiden in vergelijking tot
placebo (kwaliteit van bewijs: laag).
Rupatadine lijkt tot een klinisch relevante afname van jeuk te leiden in vergelijking tot placebo (kwaliteit van bewijs:
laag).
Het is onzeker of desloratadine, levocetirizine, cetirizine, ebastine en rupatadine tot meer bijwerkingen leiden in
vergelijking tot placebo (kwaliteit van bewijs zeer laag)
Tweede generatie antihistaminica bij acute urticaria en/of angio-oedeem zijn niet onderzocht in gepubliceerd
onderzoek.

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de algehele kwaliteit van bewijs was zeer laag tot redelijk. Er werd geen placebogecontroleerd
onderzoek naar antihistaminica bij acute urticaria en/of angio-oedeem gevonden.
Balans tussen voor- en nadelen: hoewel er slechts weinig onderzoek is verricht naar de e fectiviteit en veiligheid van
tweede generatie antihistaminica bij urticaria, en het beschikbare onderzoek over het algemeen van lage kwaliteit
was, wijzen de resultaten vrij consistent naar een gunstig e fect van een standaarddosering antihistaminica bij
chronische urticaria. Op basis van deze resultaten is het niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor 1 speci ek
antihistaminicum. Ook in de systematische review van Sharma, waarin verschillende tweede generatie
antihistaminica met elkaar werden vergeleken, concluderen de auteurs dat het niet mogelijk is om een voorkeur voor
een speci ek tweede generatie antihistaminicum uit te spreken.27 Op grond van werkingsmechanisme en klinische
ervaring zijn tweede generatie antihistaminica ook het middel van voorkeur bij acute urticaria, hoewel onderzoek
hiernaar ontbreekt. Het veiligheidspro el van tweede generatie antihistaminica is goed. Veelvoorkomende
bijwerkingen (1-10%) zijn slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn en droge mond.
Beschikbare middelen: de kosten zijn laag (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 17-12-2018, kosten per 30 stuks):
cetirizine 10 mg € 5,43; levocetirizine 5 mg € 0,84; loratadine 10 mg € 5,95; desloratadine 5 mg € 1,08; rupatadine 10 mg
€ 4,88; ebastine 10 mg € 5,12; fexofenadine 180 mg € 4,13; mizolastine 10 mg € 8,53; acrivastine 8 mg € 7,95.
Rationale: op grond van deze overwegingen zijn tweede generatie antihistaminica de behandeling van eerste keus bij
urticaria (al dan niet in combinatie met angio-oedeem), indien medicamenteuze behandeling gewenst is. Op grond
van e fectiviteit en bijwerkingen is het niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor een speci ek
antihistaminicum. Gezien de kosten gaat de voorkeur uit naar levocetirizine en desloratadine. Bij zwangerschap en
borstvoeding kunnen loratadine en cetirizine worden voorgeschreven. Bij het geven van borstvoeding hee t loratadine
de voorkeur boven cetirizine (www.lareb.nl, geraadpleegd mei 2019).

Tweede generatie antihistaminica bij kinderen
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit en veiligheid van tweede generatie antihistaminica bij acute en/of chronische urticaria (en/of
angio-oedeem) bij kinderen?

Conclusie
Rupatadine en desloratadine lijken tot een klinisch relevante verbetering te leiden in vergelijking tot placebo ten
aanzien van UAS 7, aantal urticaria en kwaliteit van leven.
Rupatadine lijkt tot een klinisch relevante afname van jeuk te leiden in vergelijking tot placebo.
Er lijken geen klinisch relevante verschillen te zijn ten aanzien van jeuk tussen desloratadine en placebo.
De e fectiviteit en veiligheid van antihistaminica bij acute urticaria is niet onderzocht.

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: er is slechts 1 kleine RCT naar de e fectiviteit en veiligheid van antihistaminica bij kinderen met
chronische urticaria. De kwaliteit van bewijs is laag. E fectiviteit en veiligheid van antihistaminica bij kinderen met
acute urticaria (en/of angio-oedeem) zijn niet onderzocht.
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Balans tussen voor- en nadelen: tweede generatie antihistaminica zijn e fectief bij volwassenen met urticaria (zie kader
Stappenplan, Stap 2). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze middelen minder e fectief zijn bij kinderen dan
bij volwassenen. Ook wordt de veiligheid van tweede generatie antihistaminica in de standaarddosering bij kinderen
aangenomen.
Waarden en voorkeuren: desloratadine, loratadine en rupatadine kunnen eenmaal daags gedoseerd worden en hebben
daarom voor sommige patiënten wellicht de voorkeur boven cetirizine en levocetirizine.
Beschikbare middelen: antihistaminica, ook in drankvorm, zijn goedkoop (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 3-122018, kosten voor 30 dagen op basis van de dosering bij kinderen < 6 jaar): desloratadine 0,5 mg/ml; 1,25 mg/dag: €
3,22; levocetirizine 0,5 mg/ml, 2,5 mg 2 dd: € 14,52; cetirizine 1 mg/ml, 2,5 mg 2 dd: € 14,62; loratadine 1 mg/ml, 5 mg 1
dd: € 24,88; rupatadine 1 mg/ml, 2,5 1 dd: € 4,53.
Aanvaardbaarheid/haalbaarheid: in rupatadine, loratadine, cetirizine en desloratine drank is de hulpstof propyleenglycol
toegevoegd. Bij langdurig gebruik en/of gebruik van hoge doses kan deze stof ernstige bijwerkingen geven, zoals
hyperosmolariteit, acute nierinsu ciëntie, lactaatacidose, multiorgaan falen, hemolyse, aritmieën, convulsies en
coma. Deze bijwerkingen treden vooral op bij een verlaagd metabolisme, zoals bij jonge kinderen
(https://www.ema.europa.eu/documents/scienti c-guideline/questions-answers-propylene-glycol-used-excipientmedicinal-products-human-use_en.pdf).
Rationale: op grond van deze afwegingen zijn tweede generatie antihistaminica de behandeling van eerste keus bij
kinderen met urticaria, indien medicatie gewenst is. Het is niet mogelijk om op basis van de werking een voorkeur uit
te spreken voor een speci ek antihistaminicum. Op grond van de kosten en de mogelijkheid van een eenmaal daagse
dosering is, bij voorkeur voor de drankvorm, desloratadine de eerste keus. Bij tabletten gaat de voorkeur uit naar
desloratadine of levocetirizine.
Aanbevolen wordt om bij onvoldoende e fect van de standaarddosering eerst te switchen naar een ander tweede
generatie antihistaminicum, en bij onvoldoende e fect hiervan, naar de tweede lijn te verwijzen. Het wordt ontraden
om het antihistaminicum op te hogen boven de standaarddosering, mede gezien de toxiciteit van dranken die
propyleenglycol bevatten.26
Behandelingsmogelijkheden in de tweede lijn zijn: ophogen van de tweedegeneratie antihistaminica tot maximaal
viermaal de geregistreerde dosis, montelukast, omalizumab (> 12 jaar) en ciclosporine (> 9 jaar).1 2

Antihistaminica dagelijks versus zo nodig
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit van niet-sederende antihistaminica (tweede generatie H1-antihistaminica) zo nodig versus
dagelijks gebruik bij urticaria (acuut/chronisch) en/of angio-oedeem?

Conclusie
Desloratadine ‘zo nodig’ lijkt minder e fectief dan desloratadine dagelijks bij chronische spontane urticaria (kwaliteit
van bewijs: laag)
De e fectiviteit en veiligheid van antihistaminica zo nodig bij acute urticaria en/of angio-oedeem zijn niet onderzocht.

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de kwaliteit van bewijs voor de uitkomsten bij chronische spontane urticaria is laag. Bij acute
urticaria en angio-oedeem is dagelijks versus gebruik ‘zo nodig’ niet onderzocht.
Balans tussen voor- en nadelen: veel symptomen van urticaria worden primair gemedieerd door de werking van
histamine op H1-receptoren op endotheelcellen en op sensorische zenuwen. Op basis van pathofysiologische
overwegingen is dagelijkse inname van antihistaminica nodig om een stabiele inactieve staat van de histamine H1receptor te bewerkstelligen. De beschreven kleine RCT van lage kwaliteit bevestigt dit.
Rationale: op grond van deze pathofysiologische overwegingen wordt aanbevolen om antihistaminica zowel bij acute
en chronische urticaria (en/of angio-oedeem) dagelijks te gebruiken. Bij acute urticaria kunnen deze gestaakt worden
als de klachten verdwenen zijn. Het advies is om bij chronische urticaria iedere 3-6 maanden te beoordelen of de
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antihistaminica gestaakt kunnen worden. Uitzondering op het advies om antihistaminica dagelijks te gebruiken zijn
bepaalde vormen van induceerbare urticaria. Bij bijvoorbeeld koude-(contact-)urticaria kan inname van een
antihistaminicum 2 uur voor blootstelling aan de trigger voldoende zijn.2

Ophogen antihistaminica
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit en veiligheid van een hogere dan de geregistreerde dosering van tweede generatie H1antihistaminica bij onvoldoende verbetering bij gebruik van de geregistreerde dosering bij urticaria en/of angiooedeem (acuut/chronisch)?

Conclusie
Het is onzeker of het ophogen van tweede generatie antihistaminica bij chronische spontane urticaria e fectief en veilig
is bij onvoldoende reactie op de standaarddosis antihistaminica (kwaliteit van bewijs: zeer laag).
Het is niet onderzocht of het ophogen van tweede generatie antihistaminica bij acute urticaria e fectief en veilig is bij
onvoldoende reactie op de standaarddosis antihistaminica.

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de algehele kwaliteit van bewijs is zeer laag. Het e fect van ophogen van antihistaminica bij acute
urticaria is niet onderzocht.
Balans tussen voor- en nadelen: hogere doseringen van tweede generatie antihistaminica zijn niet geregistreerd voor
urticaria. In de genoemde onderzoeken zijn er aanwijzingen dat ophogen van antihistaminica e fectief kan zijn. De
resultaten van de verschillende onderzoeken zijn echter niet consistent.
Bijwerkingen van tweede generatie antihistaminica zijn slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, droge mond,
hoofdpijn en faryngitis. In hoeverre deze dosisa hankelijk zijn, is niet duidelijk. Een hogere dosering kan invloed
hebben op de rijvaardigheid. Zie www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Ophogen van antihistaminica bij kinderen (< 12 jaar)
dient plaats te vinden door artsen met ervaring met de behandeling van urticaria bij kinderen in de tweede lijn.1
Beschikbare middelen: tweede generatie antihistaminica zijn veel goedkoper in vergelijking tot tweedelijns
behandelingen voor chronische urticaria, zoals omalizumab en ciclosporine A.
Rationale: op grond van deze overwegingen kan de huisarts overwegen de dosering van het antihistaminicum bij
volwassenen en kinderen (≥ 12 jaar) te verdubbelen (o label). A hankelijk van de wensen van de patiënt kan dit 1 dd 2
of 2 dd 1 zijn. Bij onvoldoende e fect hiervan verwijst de huisarts naar de dermatoloog. Deze kan overwegen de
dosering antihistaminica verder op te hogen tot maximaal viermaal de geregistreerde dosering. Bij kinderen (< 12
jaar) wordt aanbevolen om bij onvoldoende e fect van de standaarddosering eerst te switchen naar een ander tweede
generatie antihistaminicum, en bij onvoldoende e fect hiervan, naar de tweede lijn te verwijzen (zie kader
Stappenplan, Stap 2). Deze aanbevelingen zijn conform de aanbevelingen in de richtlijn Chronische spontane urticaria
van de NVDV.

Switchen naar ander tweede generatie antihistaminicum
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit en veiligheid van het switchen naar een ander tweede generatie antihistaminicum bij
persisterende urticaria en/of angio-oedeem (acuut/chronisch) ondanks gebruik van de geregistreerde dosering van een
antihistaminicum?

Conclusie
Het is onzeker of bij chronische urticaria het switchen tussen levocetirizine en desloratadine (beide in verhoogde
dosering) tot verbetering van het aantal urticaria en de ervaren jeuk leidt (kwaliteit van bewijs: zeer laag).
De e fectiviteit en veiligheid van het switchen tussen tweede generatie antihistaminica in de standaarddosering bij
acute en chronische urticaria (al dan niet in combinatie met angio-oedeem) zijn niet onderzocht.
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Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de kwaliteit van bewijs voor switchen tussen antihistaminica in een hogere dosering dan de
geregistreerde dosering is zeer laag. Er is niet onderzocht of het switchen tussen antihistaminica bij onvoldoende
e fect in de geregistreerde dosering zinvol is.
Balans tussen voor- en nadelen: de klinische ervaring is dat het switchen tussen de verschillende tweede generatie
antihistaminica bij sommige patiënten met chronische urticaria e fectief kan zijn.1 Het alternatief voor switchen is
het verhogen van de dosering van het antihistaminicum naar 2 dd. Daar staat tegenover dat hogere doseringen
antihistaminica niet geregistreerd zijn voor de behandeling van urticaria en dat het ophogen tot meer bijwerkingen,
zoals su heid, kan leiden. Ophogen van antihistaminica bij kinderen (< 12 jaar) dient plaats te vinden door artsen met
ervaring met de behandeling van urticaria bij kinderen in de tweede lijn.
Beschikbare middelen: het switchen tussen antihistaminica is goedkoper dan het ophogen van antihistaminica.
Antihistaminica zijn over het algemeen goedkoop.
Rationale: op grond van deze overwegingen kan bij bijwerkingen bij de geregistreerde dosering antihistaminica en bij
kinderen (< 12 jaar) met onvoldoende e fect van de geregistreerde dosering overwogen worden te switchen naar een
ander tweede generatie antihistaminicum.

Eerste generatie H1-antihistaminica
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit en veiligheid van toevoegen van een sederend eerste generatie H1-antihistaminicum bij
onvoldoende verbetering bij gebruik van een tweede generatie H1-antihistaminicum bij acute en/of chronische urticaria
(en/of angio-oedeem)?

Conclusie
Het is onzeker of levocetirizine monotherapie even e fectief is als levocetirizine in combinatie met hydroxyzine voor
wat betre t kwaliteit van leven, ernst van de symptomen en verstoring van de nachtelijke slaap (kwaliteit van bewijs:
zeer laag).
Het is onzeker of loratadine, cetirizine en acrivastine even e fectief zijn als hydroxyzine voor wat betre t afname van de
jeuk, ernst van de jeuk, duidelijke of volledige onderdrukking van de symptomen en aantal urticaria (kwaliteit van
bewijs: zeer laag).
Hydroxyzine lijkt vaker tot (ernstige) sedatie en een droge mond te leiden dan loratadine (kwaliteit van bewijs: laag).
Het is onzeker of hydroxyzine en clemastine vaker tot slaperigheid leiden dan acrivastine (kwaliteit van bewijs: zeer
laag).
Het is onzeker of bijwerkingen bij hydroxyzine vaker tot staken van de behandeling leidt dan bijwerkingen bij gebruik
van cetirizine (kwaliteit van bewijs: zeer laag).
Het is onzeker of levocetirizine in combinatie met hydroxyzine vaker tot slaperigheid overdag leidt dan alleen
levocetirizine. (kwaliteit van bewijs: zeer laag).

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de algehele kwaliteit van bewijs is zeer laag. Daarnaast voldoet de onderzoeksopzet niet aan de
uitgangsvraag, aangezien de uitgangsvraag gericht is op patiënten met onvoldoende baat bij behandeling met
tweede generatie antihistaminica. Er is geen onderzoek gevonden naar eerste generatie antihistaminica bij acute
urticaria of angio-oedeem.
Balans tussen voor- en nadelen: tweede generatie antihistaminica zijn waarschijnlijk even e fectief als de eerste
generatie antihistaminica en gaan gepaard met minder bijwerkingen (vooral sedatie en anticholinerge bijwerkingen).
Daarnaast hebben deze middelen minder contra-indicaties en interacties, wat de toepasbaarheid vergroot. In de
praktijk worden eerste generatie antihistaminica voorgeschreven bij nachtelijke jeuk. In het beschreven onderzoek
worden geen signi cante verschillen gevonden tussen de eerste en tweede generatie antihistaminica ten aanzien van
jeuk. In de praktijk wordt een verbetering van de slaap aan de eerste generatie antihistaminica toegeschreven; deze
uitkomstmaat is onvoldoende onderzocht. Mogelijk is de verbetering van de slaap, die in de praktijk aan deze
middelen wordt toegeschreven, te verklaren door het sedatieve e fect.
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Beschikbare middelen: de kosten van eerste en tweede generatie antihistaminica zijn vergelijkbaar
(www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 5-11-2018, kosten per 30 stuks: clemastine 1 mg € 4,21; hydroxyzine 25 mg €
2,50; levocetirizine 5 mg € 0,84; cetirizine 10 mg € 5,43).
Aanvaardbaarheid/haalbaarheid: bij gebruik van antihistaminica van de eerste generatie is voorzichtigheid geboden bij
ouderen vanwege een verhoogd risico op cognitieve stoornissen, dementie en delier, als gevolg van de anticholinerge
werking. Tevens is voorzichtigheid geboden bij mictieklachten/prostaathyperplasie, omdat ze urineretentie kunnen
veroorzaken. Verder is bij de eerste generatie antihistaminica vanwege de anticholinerge werking voorzichtigheid
geboden bij ulcus pepticum met stenose, pyloroduodenale obstructie en cardiovasculaire aandoeningen.
Antihistaminica met een sterk anticholinerge werking zijn clemastine, dimetindeen, hydroxyzine, meclozine en
promethazine. Alimemazine hee t een zwak tot matig anticholinerge werking. Chloorcyclizine, cinnarizine, cyclizine,
ketotifen en oxomemazine hebben een zwak anticholinerge werking. Bij dagelijks gebruik van eerste generatie
antihistaminica mag men niet autorijden; bij incidenteel gebruik wordt aanbevolen tot 24 uur na gebruik niet auto te
rijden (www.rijveiligmetmedicijnen.nl, geraadpleegd 30 september 2019).
Rationale: op grond van deze overwegingen (vooral bijwerkingen en contra-indicaties) worden eerste generatie
antihistaminica niet aanbevolen bij urticaria of angio-oedeem. Bij onvoldoende e fectiviteit van een tweede generatie
antihistaminicum in standaarddosering hee t het de voorkeur om de dosering hiervan te verhogen; toevoegen van een
sederend antihistaminicum wordt niet aanbevolen. Overweeg uitsluitend bij volwassenen met verstoring van de
nachtrust door hevige jeuk, kortdurend (maximaal 1 tot 2 weken) en alleen voor de nacht, een sederend
antihistaminicum voor te schrijven. Gebruik bij kinderen < 1 jaar (2 jaar bij promethazine) wordt in verband met een
risico op sedatie, ademhalingsdepressie en een mogelijk verband met wiegendood ontraden. Schrijf deze middelen
ook bij ouderen niet voor in verband met de anticholinerge bijwerkingen. Let op beïnvloeding van de rijvaardigheid
door deze middelen. Ook zijn deze middelen gecontra-indiceerd in het tweede en derde trimester van de
zwangerschap en tijdens lactatie. Een andere uitzondering is een (dreigende) anafylactische reactie. Van de
antihistaminica zijn alleen clemastine en promethazine parenteraal beschikbaar. Clemastine werkt snel en is minder
sederend dan promethazine, en hee t daarom de voorkeur.

Orale corticosteroïden
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit en veiligheid van toevoegen van orale corticosteroïden bij een exacerbatie van urticaria
(acuut/chronisch)?

Conclusie
Het toevoegen van orale corticosteroïden aan antihistaminica bij acute urticaria lijkt niet e fectief (kwaliteit van
bewijs: laag)
Het is onzeker of het toevoegen van orale corticosteroïden aan antihistaminica bij chronische urticaria, met
onvoldoende respons op een eenmaal daagse dosering antihistaminica, e fectief is (kwaliteit van bewijs: zeer laag)
Er is niet onderzocht of het toevoegen van orale corticosteroïden aan een hogere dosering dan de geregistreerde
dosering van antihistaminica bij een exacerbatie van (acute/chronische) urticaria en/of angio-oedeem e fectief is.

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de kwaliteit van bewijs voor het onderzoek waarin orale corticosteroïden wordt onderzocht is zeer
laag. De e fectiviteit van orale corticosteroïden bij acute urticaria of een opvlamming van chronische urticaria met
onvoldoende respons op antihistaminica is niet onderzocht. Orale corticosteroïden zijn onder andere geregistreerd als
adjuvans bij de behandeling van ernstige allergische en anafylactische reacties.
Balans tussen voor- en nadelen: de klinische ervaring is dat corticosteroïden bij acute urticaria en (exacerbaties van)
chronische urticaria e fectief kunnen zijn en in sommige gevallen lang aanhoudende remissie kunnen geven. Dit hee t
in de internationale richtlijn geleid tot de aanbeveling om bij ernstige acute urticaria of bij exacerbaties van
chronische urticaria gedurende maximaal 10 dagen orale corticosteroïden voor te schrijven.2 In de richtlijn van de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, waarin alleen het beleid bij chronische spontane
urticaria wordt besproken (en niet acute urticaria), wordt aanbevolen om bij exacerbaties van chronische spontane
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urticaria te overwegen om kortdurend (maximaal 3 weken) orale corticosteroïden voor te schrijven. Ook bij resistente
chronische spontane urticaria ondanks (in dosis verhoogde) tweede generatie antihistaminica kunnen kortdurend
orale corticosteroïden worden ingezet.1 Predniso(lo)n veroorzaakt potentieel ernstige bijwerkingen, zoals
ontregeling of ontstaan van diabetes, maagbloeding en stemmingsstoornissen.26 Het bijwerkingenpro el (o.a.
verhoging bloedglucose, hypertensie en bijniersuppressie) maakt langdurig gebruik van orale corticosteroïden
onwenselijk.
Beschikbare middelen: de kosten van orale corticosteroïden zijn laag.
Rationale: gezien de ervaring dat corticosteroïden e fectief kunnen zijn bij urticaria wordt aanbevolen om alleen bij
aanhoudende ernstige klachten van acute urticaria bij volwassenen, ondanks therapie met een dubbele dosering
antihistaminica, eenmalig een kuur prednisolon voor te schrijven (oraal 1 dd 20 mg gedurende 7-10 dagen). Deze
aanbeveling sluit aan bij de internationale richtlijn voor urticaria.2 Lokale corticosteroïden zijn niet zinvol bij
urticaria, mogelijk met uitzondering van vertraagde druk urticaria.2 Op grond van de lage incidentie van chronische
urticaria in de huisartsenpraktijk en de bijwerkingen van orale corticosteroïden worden orale corticosteroïden bij
chronische urticaria niet aanbevolen. Verwijs deze patiënten bij onvoldoende e fect van opgedoseerde (tot 2 dd)
antihistaminica naar de dermatoloog.

H2-receptorantagonisten
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
Wat is de e fectiviteit en veiligheid van toevoegen van H2-receptorantagonisten bij acute en/of chronische urticaria
(en/of angio-oedeem)?

Conclusie
De combinatie ranitidine en diphenhydramine iv. lijkt bij acute allergische verschijnselen (waaronder acute urticaria)
vaker tot het geheel verdwijnen van de klachten te leiden binnen 2 uur na toediening dan diphenhydramine alleen
(kwaliteit van bewijs: laag).
Het is onduidelijk of er klinisch relevante verschillen zijn tussen cimetidine/famotidine in combinatie met
diphenhydramine en diphenhydramine alleen bij acute urticaria.
De e fectiviteit en veiligheid van het toevoegen van H2-receptorantagonisten aan H1-receptorantagonisten bij
chronische urticaria zijn niet onderzocht.

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de kwaliteit van bewijs van het onderzoek naar H2-receptorantagonisten is laag tot zeer laag. De
e fectiviteit van H2-receptorantagonisten bij chronische urticaria is niet onderzocht.
Balans tussen voor- en nadelen: gezien de e fectiviteit van H1-receptorantagonisten hebben deze middelen de voorkeur
in de behandeling van acute en chronische urticaria (en/of angio-oedeem) (zie kader Stappenplan, Stap 1). Bij
onvoldoende verbetering bij behandeling met een dubbele dosis H1-receptorantagonisten is de volgende stap in de
behandeling in de tweede lijn verder ophogen (tot 4 dd) van de H1-receptorantagonisten en vervolgens omalizumab.
Voor omalizumab ontbreekt bewijs van e fectiviteit en veiligheid op de lange termijn bij chronische urticaria en de
kosten zijn zeer hoog. Bijwerkingen en kosten van H2-receptorantagonisten zijn gering en deze behandeling kan in de
eerste lijn worden toegepast. H2-receptorantagonisten zijn niet geregistreerd voor gebruik bij (chronische) urticaria.
Beschikbare middelen: de kosten van H2-receptorantagonisten zijn laag (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 20-112018: ranitidine 150 mg 30 stuks € 0,66).
Rationale: op grond van het ontbreken van bewijs voor e fectiviteit wordt gebruik van H2-receptorantagonisten niet
aanbevolen.

Montelukast
Zie voor meer details over de methoden en onderzoeken het deel Totstandkoming en methoden.

Uitgangsvraag
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Wat is de e fectiviteit en veiligheid van toevoegen van montelukast bij onvoldoende verbetering op een tweede
generatie antihistaminicum bij urticaria en/of angio-oedeem (acuut/chronisch)?

Conclusie
Montelukast in combinatie met een antihistaminicum lijkt even e fectief als een antihistaminicum in combinatie met
placebo (kwaliteit van bewijs: laag).
Montelukast in combinatie met desloratadine lijkt even e fectief en veilig als desloratadine in combinatie met placebo
(kwaliteit van bewijs: laag).
Montelukast in combinatie met levocetirizine 5 mg lijkt even e fectief als levocetirizine 10 mg op de uitkomstmaten
urticaria activity score en urticaria total severity score (kwaliteit van bewijs: laag).
Het is onzeker of montelukast in combinatie met levocetirizine 5 mg de kwaliteit van leven verbetert ten opzichte van
levocetirizine 10 mg (kwaliteit van bewijs: zeer laag).

Van bewijs naar aanbeveling
Kwaliteit van bewijs: de kwaliteit van bewijs is zeer laag tot laag. Er is geen onderzoek gevonden naar montelukast bij
acute urticaria en angio-oedeem. De resultaten bij chronische urticaria zijn inconsistent: in 1 RCT van lage kwaliteit
wordt een positief e fect van toevoeging van montelukast gezien op meerdere uitkomstmaten, in 1 RCT alleen op de
uitkomstmaat kwaliteit van leven en in 2 RCT’s geen e fect.
Balans tussen voor- en nadelen: hoewel op grond van werkingsmechanisme montelukast geschikt lijkt bij urticaria, is dit
vooralsnog niet overtuigend aangetoond in e fectiviteitsonderzoek. Montelukast is niet geregistreerd voor de
behandeling van urticaria. Montelukast hee t een goed veiligheidspro el en gaat gepaard met weinig bijwerkingen.
Bij onvoldoende verbetering bij behandeling met een dubbele dosis H1-receptorantagonisten is de volgende stap in
de behandeling in de tweede lijn verder ophogen (tot 4 dd). Als alternatieven worden montelukast, orale
corticosteroïden of het switchen tussen tweede generatie antihistaminica genoemd. De volgende stap in het
behandelplan is omalizumab. Voor omalizumab ontbreekt bewijs van e fectiviteit en veiligheid op de lange termijn bij
chronische urticaria en de kosten zijn zeer hoog.1 Bijwerkingen en kosten van montelukast zijn gering en deze
behandeling kan in de eerste lijn worden toegepast.
Beschikbare middelen: montelukast is goedkoop (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 20-11-2018: montelukast 10
mg, 30 stuks € 1,22).
Rationale: op grond van het ontbreken van bewijs voor e fectiviteit wordt gebruik van montelukast bij urticaria en/of
angio-oedeem door de huisarts niet aanbevolen.

Detail nr. 10 Controle
Vragenlijsten voor het bepalen en vervolgen van de ziekteactiviteit
Voor het bepalen van de ziekteactiviteit en het monitoren van het e fect van therapie bij chronische urticaria worden in
de tweede lijn ziektespeci eke vragenlijsten gebruikt. De meest gebruikte is de Urticaria Activiteit Score (UAS); hierbij
gee t de patiënt gedurende een week elke dag aan in hoeverre hij klachten van jeuk en aantal galbulten ervaart.
Voor angio-oedeem is de Angio-oedeem Activiteit Score beschikbaar (AAS). Ook zijn er ziektespeci eke kwaliteit van
leven vragenlijsten ontwikkeld: de CU-Q20L, AE- (QoL) en de DLQI. Daarnaast is er een combineerde vragenlijst die
ingaat op ziekteactiviteit, kwaliteit van leven en e fect van de therapie: de Urticaria Controle Test (UCT).
Omdat deze vragenlijsten niet zijn gevalideerd voor de eerstelijnspopulatie in Nederland en de toegevoegde waarde
boven anamnestisch informeren naar de ernst van de klachten onduidelijk is, wordt toepassing door de huisarts niet
aanbevolen.

Detail nr. 11 Dermatoloog, allergoloog of kinderarts
Behandelopties in de tweede lijn
Het stappenplan voor de behandeling van chronische spontane urticaria in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) bestaat uit:
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Stap 1: tweede generatie antihistaminica in standaarddosering
Stap 2: tweede generatie antihistaminica ophogen tot maximaal 4 keer de standaarddosering (met als alternatieven:
montelukast, korte kuur orale corticosteroïden of het switchen tussen verschillende tweede generatie antihistaminica)
Stap 3: omalizumab
Stap 4: ciclosporine A
Stap 5: overige behandelmethoden, zoals diafenylsulfon, methotrexaat, UVB, azathioprine en mycofenolaat

Toelichting
Omalizumab is een monoklonaal antilichaam dat selectief bindt aan humaan immunoglobuline E (IgE). De hoeveelheid
vrije IgE die beschikbaar is neemt af en de receptorexpressie wordt verminderd. Over het algemeen wordt niet
aanbevolen om binnen een half jaar na de eerste manifestatie van de ziekte te starten met omalizumab en om hiermee
alleen te starten bij patiënten die onvoldoende reageren op een verhoogde dosering van tweede generatie
antihistaminica, met ten minste een matige ziekteactiviteit (vastgesteld met ziektespeci eke vragenlijsten die de
ziekteactiviteit en kwaliteit van leven meten).
Ciclosporine A is een calcineurineremmer met een immuunsuppressief e fect door remming van de proliferatie van de
T-cellen. In de richtlijn van de NVDV wordt aanbevolen om te starten met ciclosporine bij patiënten die onvoldoende
reageren op een verhoogde dosering van tweede generatie antihistaminica en bij wie omalizumab niet werkzaam of
niet wenselijk is, met tenminste een matige ziekteactiviteit.
Mochten omalizumab en ciclosporine gecontra-indiceerd zijn, te veel bijwerkingen geven of onvoldoende e fectief zijn,
dan kan er in individuele gevallen gekozen worden voor 1 van de overige middelen (diafenylsulfon (dapson),
methotrexaat, UVB, azathioprine of mycofenolaatmofetil).1
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