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HEREDITAIR ANGIO-OEDEEM
Hereditair angio-oedeem is een zeldzame genetische
aandoening die ongeveer 1/65.000 Belgen treft en vooral
gekenmerkt wordt door plots optredende, niet-jeukende, doch
vaak pijnlijke of tintelende zwellingen. Deze worden ook angiooedeem of Quincke-oedeem genoemd. Deze zwellingen kunnen
verscheidene dagen aanhouden en treden vooral op in het gelaat
(oogleden, lippen), mond- en keelholte (soms met ademhalingsen slikstoornissen), armen, benen, geslachtsorganen en de
darm.

Oorzaak
De oorzaak van deze zwellingen is meestal een tekort aan C1esterase inhibitor werking. C1-esterase inhibitor is een eiwit dat
in de lever gemaakt wordt en ervoor zorgt dat dergelijke
zwellingen niet optreden.

Belang van juiste diagnose
Het is absoluut noodzakelijk om de juiste diagnose van een
hereditair angio-oedeem (functionele C1-esterase inhibitor
tekort) te stellen omdat:


Het een levensbedreigende aandoening kan zijn en er
specifieke behandelingen bestaan om de zwellingen op te
vangen en eventueel te voorkomen.



Het is essentieel om alle eerstegraadsverwanten te testen
om de ziekte bij hen vroegtijdig op het spoor te komen.
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De uiteindelijke diagnose wordt gesteld aan de hand van een
specifieke bloedtest. Deze wordt niet in alle laboratoria
uitgevoerd maar het UZ Antwerpen treedt hiervoor op als
referentielaboratorium.
Er bestaan ook vormen van hereditair angio-oedeem zonder
tekort aan C1-esterase inhibitor werking.

Behandeling
De behandeling bestaat uit.


Acute behandeling van een opstoot met C1-esterase
inhibitor concentraat afkomstig uit plasma van donoren
(Berinert®, Cinryze®) of icatibant (Firazyr®).



Korte termijn profylaxe: bv. bij algemene narcose of
belangrijke manipulaties in de mond/keelholte. Hiervoor
wordt een C1-esterase inhibitor concentraat afkomstig uit
plasma van donoren gebruikt (Cinryze®).



Lange termijn onderhoudstherapie: bij patiënten die
veelvuldig (ernstige) opstoten doormaken. Hiervoor wordt
een C1-esterase inhibitor concentraat afkomstig uit plasma
van donoren gebruikt (Cinryze®).
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TIPS!


Licht uw arts altijd in dat u aan een hereditair angio-oedeem
lijdt! Zeker wanneer u een algemene verdoving moet
ondergaan of wanneer er een manipulatie in mond/keelholte
plaatsgrijpt (vb. gastroscopie). Wij bezorgen een
waarschuwingskaart aan onze patiënten.



Geneesmiddelen die af te raden zijn: ACE-inhibitoren (vooral
gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen) en gliptines
(diabetes).



Bij vrouwen kunnen oestrogenen (orale anticonceptie,
hormoonsubstitutie) de ernst en het aantal opstoten doen
toenemen.



Laat uw familie testen, zeker alle eerstegraadsverwanten.



Neem steeds uw medicatie mee (zeker op reis)! De
geneesmiddelen kunnen enkel afgeleverd worden door een
ziekenhuisapotheek en niet alle ziekenhuizen hebben deze
geneesmiddelen in hun (nood)apotheek.

Contact
Allergiecentrum AZ Jan Palfijn Gent
Prof. Dr. D. Ebo
Prof. dr. V. Sabato
T 09 224 71 11
https://www.janpalfijn.be/diensten/allergieën-en-immuniteitsziekten
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