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Nederlandse samenvatting 

 

Coeliakie is een aandoening waarvan voorheen gedacht werd dat deze 

met name optrad bij kinderen. Gaandeweg hebben wij ons gerealiseerd 

dat het een aandoening is welke zich ook manifesteert bij volwassenen, 

vooral tussen het 30e en 50e levensjaar.  

De aandoening wordt gekenmerkt door afwijkingen aan het slijmvlies 

van de dunne darm (vlokatrofie) veroorzaakt door een op basis van op 

genetische en immunologische factoren gebaseerde intolerantie voor 

gluten, een bestanddeel van tarwe, gist en rogge. Klinische, 

serologische en histologische verbeteringen volgen bij deze aandoening 

normaliter indien de patiënt een strikt glutenvrij dieet volgt. Een kleine 

percentage van patiënten reageer nier voldoende met het volgen van 

een GVD. Het is erg belangrijk  deze patiënten in een vroege stadium te 

identificeren omdat ze hebben een slechte prognose met een hoge 

mortaliteit. 

Recent onderzoek uit Europa, Noord-Amerika en vele andere landen 

laat een prevalentie zien van 1:80 tot 1:140 in de algemene bevolking. 

In Nederland is er een prevalentie gerapporteerd van 1:198. 

Diagnostisch onderzoek evolueert gaandeweg. Coeliakie wordt echter 

beschouwd als een kameleon omdat hij zich op veel manieren kan 

manifesteren. 

Technieken om de ziekte te ontdekken en complicaties op tijd op te 

sporen of zelfs te voorkomen zijn geïnnoveerd. Dit proefschrift 

behandelt de toepassingen en de impact van het diagnostisch traject bij 

deze aandoening. 

Historische ontwikkelingen van de verschillende diagnostische 

benaderingen worden gepresenteerd in sectie I . Ondanks de diversiteit 

van deze benaderingen is de optimale diagnostiek nog steeds de 

dunnedarmbiopsie, waar vele nieuwe diagnostische benaderingen 

gepretendeerden de biopsie overbodig te maken. 

De ontwikkeling en het toenemend gebruik van serologische testen als 

EMA en tTGA dragen bij aan de diagnostiek en follow-up van coeliakie. 

Deze betrekkelijk goedkope en niet-invasieve benadering, is een 

waardevol hulpmiddel in de diagnostiek maar zou bij een aantal 
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patiënten de diagnose niet doen herkennen indien gebruikt wordt als 

enig diagnosticum. Dit wordt besproken in hoofdstuk I. In hetzelfde 

hoofdstuk wordt voor het eerst in de literatuur prospectief de 

toepassing van de HLA-DQ- typering bij coeliakie geëvalueerd. Het 

belang van deze test lijkt met name daarin te liggen dat een negatieve 

testuitslag coeliakie extreem onwaarschijnlijk maakt. De uitkomst van 

het onderzoek zoals gepresenteerd in hoofdstuk 1 laat zien dat de HLA-

DQ-typering noch de serologie het endoscopisch onderzoek kan 

vervangen. De rol van serologisch onderzoek tezamen met HLA-DQ-

typering bij het screenen van asymptomatische individuen met auto-

immuunziekte wordt beschreven in hoofdstuk 2. Serologisch onderzoek 

is zeker behulpzaam om verborgen gevallen van coeliakie te ontdekken. 

Ook hier is DQ-typering van belang om die individuen te selecteren 

welke een verhoogd risico op een onderliggende coeliakie hebben. 

Beeldvormend onderzoek kan behulpzaam zijn om in de buik bepaalde 

details die een samenhang hebben met coeliakie te herkennen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het gebruik van de CT om “non-responsieve aan 

het glutenvrij dieet” coeliakie nader te definiëren. Opvallend hierbij was 

dat een verdikte darmwand met lymfadenopathie vaker gezien werd bij 

gecompliceerde coeliakie. In hoofdstuk 4 wordt de toepassing van PET 

bij gecompliceerde coeliakie beschreven. Een negatieve PET maakt de 

aanwezigheid van een T-cellymfoom zeer onwaarschijnlijk.  

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt de visualisatie van de dunne darm 

door middel van capsule-endoscopie, dubbeleballonendoscopie, en 

chroomendoscopie beschreven. Capsule-onderzoek van de dunne darm 

kan die patiënten selecteren bij wie de dubbeleballonendoscopie een 

toegevoegde waarde heeft, met name voor afname van biopten om een 

onderliggend ulcerative jejunitis of T-cellymfoom aan het licht te 

brengen.  

Een “patchy” (vlekkerige) verspreiding van vlokatrofie kan 

verantwoordelijk zijn voor vals-negatief histologisch onderzoek met 

duodenoscopie bij coeliakie. Hoofdstuk 8 laat zien dat “patchiness” 

eigenlijk alleen voorkomt bij refractaire coeliakie. De studie heeft echter 

een beperkte power omdat het aantal onderzochte patiënten beperkt 

was. Studies die een grotere kans bieden een significant effect te tonen 

worden dan ook voorbereid. Intra-epitheliale T-cellen bij 
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gecompliceerde coeliakie verliezen bepaalde oppervlakte markers. 

Hiernaar is uitvoerig onderzoek gedaan door middel van flowcytometrie 

zoals beschreven in hoofdstuk 9. De rol van clonaliteitsonderzoek wordt 

eveneens geëvalueerd. Flowcytometrie kan met zekerheid en beter dan 

clonaliteitonderzoek refractaire coeliakie onderscheiden naar type 1 

(gunstig) en type 2 (ongunstig).  

De huisarts heeft heden ten dage de beschikking over serologische en 

genetische testen bij coeliakie. Hij kan hiermee patiënten selecteren 

welke in aanmerking komen voor een dunnedarmbiopsie. Daarnaast 

leert dit proefschrift de clinicus welke onderzoek gebruikt kan worden in 

de evaluatie van patiënten met refractaire coeliakie. Hiervoor wordt een 

diagnostische work-up aangereikt die in de dagelijkse praktijk van grote 

waarde kan blijken te zijn. Wij hopen dat dit proefschrift een leidraad 

biedt voor de clinicus in de dagelijkse praktijk. 
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