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Samenvatting

Voor u ligt het proefschrift genaamd “Celiac disease: beyond villous atrophy”. Dit 
proefschrift beschrijft diverse aspecten van de ziekte coeliakie (‘seuliakie’) en 
verwante aandoeningen. Na een algemene introductie van de ziekte coeliakie 
worden in deze samenvatting achtereenvolgens de volgende onderwerpen 
behandeld: ‘coeliakie: de diagnose’, ‘coeliakie: complicaties en vervolgen van 
patiënten’, ‘glutensensitiviteit’, ‘interessante observaties’ en ‘de toekomst’. 

DEEL 1. INTRODUCTIE

Het was in 1932 dat de Nederlandse kinderarts Willem Karel Dicke bij een 
bijeenkomst van zijn collega Stheeman hoorde dat een kind op brood en beschuit 
een enorme diarree ontwikkelde. Hierna startte hij al bij de eerste patiënten met 
mogelijk ‘coeliakie’ een tarwevrij dieet. Groeicurves die hij bijhield uit die jaren 
lieten het effect van het dieet zien; een nieuwe groeispurt. In 1950 promoveerde 
Dicke met het proefschrift genaamd ‘Een onderzoek naar de nadelige invloed van 
sommige graansoorten op de lijder aan coeliakie’. Uiteindelijk bleek dat specifiek 
gluten de oorzaak zijn van de ziekte die we coeliakie noemen. Gluten zijn een 
belangrijk bestanddeel van meerdere graansoorten en zijn terug te vinden in veel 
producten zoals brood, pizza, diverse sauzen en overige producten waar gluten in 
worden verwerkt.

Coeliakie is een frequent voorkomende aandoening (0.5-1 % van de westerse 
bevolking), veroorzaakt door een ontstekingsreactie in de wand van de dunne darm, 
geactiveerd door gluten. Door deze reactie beschadigt de dunne darmwand met 
als gevolg dat bepaalde voedingsstoffen minder goed kunnen worden opgenomen 
en klachten als diarree, buikpijn en symptomen passend bij bloedarmoede kunnen 
ontstaan. 

Naast deze drie bekende symptomen van coeliakie, zijn er vele verschillende 
atypische klachten waarmee een patiënt zich kan presenteren, waardoor het lastig 
is om alleen op basis van symptomen de diagnose te stellen. Het diagnosticeren 
van coeliakie gebeurt door analyse van coeliakie-antistoffen in het bloed en door 
het nemen van hapjes (biopten) van de dunne darm, waarbij de dunne darmschade 
passend bij coeliakie onder de microscoop kan worden teruggevonden. 

De therapie voor patiënten met coeliakie bestaat uit een levenslang streng 
glutenvrij dieet. Zodra iemand met coeliakie zich aan dit dieet houdt, herstelt de 
darm zich en verdwijnen de klachten. In zeer zeldzame situaties, vrijwel zonder 

uitzondering bij een diagnose coeliakie op latere leeftijd, herstelt de dunne darm 
zich niet onder het glutenvrije dieet. Dit wordt refractaire coeliakie genoemd. 
Er zijn twee types refractaire coeliakie: bij refractaire coeliakie type I (RCD I) is er 
sprake van persisterende dunne darmschade door coeliakie met klachten die niet 
herstellen binnen een jaar na het starten van een strikt glutenvrij dieet. Refractaire 
coeliakie type II (RCD II) is gelijk aan RCD I met het verschil dat een significant deel 
van de aanwezige afweercellen in de dunne darmwand bestaat uit afwijkende, of 
aberrante, cellen, gekenmerkt door een afwijkend ‘cel-markerpatroon’. Patiënten 
met RCD II hebben een verhoogde kans op het krijgen van een specifieke vorm 
van coeliakie-geassocieerde lymfeklierkanker: het zo geheten enteropathie-
geassocieerde T-cel lymfoom (EATL). 

In het vervolg van deze samenvatting zullen de afzonderlijke hoofdstukken uit het 
proefschrift worden besproken.

DEEL 2. COELIAKIE: DE DIAGNOSE

In hoofdstuk 2 wordt de verdeling van geslacht en leeftijd ten tijde van diagnose 
van patiënten met coeliakie beschreven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de leden 
van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Dit laat zien dat coeliakie een ziekte is 
die frequent op volwassen leeftijd wordt gediagnosticeerd, met een piek tussen het 
40e en 60e levensjaar. Hoewel deze verdeling bekend is uit eerdere literatuur, wordt 
coeliakie in de praktijk nog vaak gezien als een kinderziekte. 

Zoals besproken in de introductie wordt de diagnose coeliakie gesteld door middel 
van bloedonderzoek en biopten. Soms kan het echter lastig zijn om de diagnose 
coeliakie te stellen, bijvoorbeeld wanneer de darmschade meevalt, maar er wel 
coeliakie-antistoffen aanwezig zijn. In dat geval kan een extra diagnostische test 
van meerwaarde zijn. Een voorbeeld hiervan is de samenstelling van bepaalde 
afweer cellen (lymfocyten) in de wand van de dunne darm. Hoofdstuk 3 laat zien 
dat de T-cel gamma-delta receptor positieve lymfocyten (TCRγδ+ lymfocyten) een 
potentieel bruikbare marker zijn. Indien 14 % of meer van de lymfocyten van het 
dunne darmweefsel (epitheel) uit deze cellen bestaat, is de diagnose coeliakie 
waarschijnlijk. 

Vervolgens is bekeken wat voor functie deze TCRγδ+ lymfocyten hebben. In dit 
experiment zijn tevens een andere lymfocytenpopulatie, dubbel positieve T-cellen 
(CD4+CD8+ T-cellen), meegenomen. Deze cel populatie is in het epitheel van de 
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dunne darm van coeliakie patiënten relatief minder frequent aanwezig ten opzichte 
van mensen zonder coeliakie. In hoofdstuk 4 is beschreven dat de CD4+CD8+ 
T-cellen een actieve rol in de ontsteking lijken te hebben en actiever zijn in 
onbehandelde coeliakie patiënten dan in patiënten op een glutenvrij dieet. Hoewel 
in de literatuur is beschreven dat de TCRγδ+ lymfocyten in coeliakie zowel een rol 
in ontsteking als ook in de onderdrukking van de ontsteking kunnen spelen, is de 
functie van deze cellen in dit experiment niet verder opgehelderd.

DEEL 3. COELIAKIE: COMPLICATIES EN VERVOLGEN 
VAN PATIËNTEN 

Om te weten hoe coeliakie het beste behandeld kan worden, is het goed om als 
uitgangspunt te weten hoe coeliakie momenteel wordt gediagnosticeerd en 
behandeld. In hoofdstuk 5 zijn zeven interviews met huisartsen geanalyseerd. 
Hieruit blijkt dat er een groot verschil is qua kennis en inzicht tussen de verschillende 
huisartsen. Zo is coeliakie volgens sommigen met name een kinderziekte en werd 
daarnaast het glutenvrije proef dieet als (eerste) diagnostische test genoemd in 
plaats van de gangbare antistofbepaling. Hierdoor wordt de diagnose wellicht ten 
onrechte wel of niet gesteld. De bevindingen van dit onderzoek kunnen gebruikt 
worden als basis voor nieuwe richtlijnen en educatie. 

Hoewel coeliakie vooral een dunne darmziekte is, kan het zich ook buiten de 
dunne darm uiten. Voorbeelden hiervan zijn de huid (dermatitis herpetiformis) 
en evenwichtsstoornissen (gluten ataxie). Ook tandheelkundige afwijkingen 
komen voor, zoals beschreven in hoofdstuk 6. De bekendste tandheelkundige 
afwijkingen zijn typische tandglazuurafwijkingen. In hoofdstuk 7 wordt verder 
ingegaan op tandheelkundige en monddroogte klachten van mensen met 
coeliakie. Dit laat zien dat mensen met coeliakie naast aften ook vaker last hebben 
van een pijnlijke mond en tandvleesklachten. Ook hadden mensen met coeliakie 
frequenter last van monddroogte. Deze bevindingen pleiten voor het aangaan 
van samenwerking tussen de tandheelkunde en algemene geneeskunde, waarbij 
nog niet gediagnosticeerde patiënten met coeliakie kunnen worden opgespoord 
en bekende coeliakie patiënten meer aandacht krijgen voor hun tandheelkundige 
gezondheid. 

De hoofdstukken 8 tot en met 11 gaan over (lymfeklier)kanker, en voorstadia 
daarvan, welke geassocieerd zijn met coeliakie. 

In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven over het eerder aangehaalde begrip 
refractaire coeliakie. Voordat deze diagnose gesteld kan worden moeten diverse 
andere oorzaken van dunne darmschade, anders dan coeliakie, worden uitgesloten. 
Zodra de diagnose RCD gesteld is, zijn er meerdere behandelopties, gericht op 
het onderdrukken van het immuunsysteem. Met name de behandeling van RCD II 
is uitdagend gezien de verhoogde kans op het ontwikkelen van lymfeklierkanker 
(EATL) en het weinig voorkomen van de aandoening. In dat kader is er in 2016 en 
2017 voor het eerst een vergelijkend onderzoek gedaan voor een medicijn tegen 
RCD II (een dubbelblind placebo-gecontroleerde studie). De hypothese is dat het 
middel (monoclonaal anti IL-15) de afwijkende cellen die aanwezig zijn bij RCD II 
kan bestrijden. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er mogelijk een 
positief effect van dit middel is (hoofdstuk 9). 

In hoofdstuk 10 wordt er verder ingegaan op de groep patiënten met RCD II en 
EATL. In dit hoofdstuk is er gekeken naar het volume van de milt van deze patiënten: 
een belangrijk orgaan van het immuunsysteem. Dit onderzoek laat zien dat mensen 
met RCD II een relatief kleine milt hebben, wat erop kan wijzen dat deze niet goed 
functioneert. Dit brengt met zich mee dat artsen laagdrempelig moeten overwegen 
om deze patiënten een vaccinatie te geven ter preventie van pneumokokken 
infecties. De afweer tegen deze bacteriën is bij een slecht werkende milt namelijk 
verminderd.

Als het gaat om risico’s, zoals het ontwikkelen van een EATL, kan het handig zijn 
om in de spreekkamer met getallen te onderbouwen hoe groot het risico op het 
ontwikkelen van deze complicaties daadwerkelijk is. In hoofdstuk 11 zijn er op basis 
van een database van bijna 880.000 patiënten relatieve en absolute risico’s berekend 
voor het krijgen van maag-darm kanker en lymfeklierkanker (lymfomen) bij mensen 
met coeliakie. Hieruit blijkt dat patiënten na de diagnose coeliakie op oudere 
leeftijd (± boven de 50 jaar) een verhoogd relatief risico hebben op het krijgen van 
een bepaalde vorm van lymfeklierkanker (T-cel lymfoom / EATL), dunne darmkanker 
en, alleen voor vrouwen, een bepaalde vorm van slokdarmkanker (uitgaande van 
plaveiselcellen). Maar gezien de daadwerkelijke (absolute) kans op het krijgen van 
deze vormen van kanker klein is en de diagnose coeliakie frequent samen valt met 
diagnose van de specifieke vormen van kanker, is het uiteindelijke risico voor het 
ontwikkelen van deze complicaties in de follow-up van coeliakie relatief laag. Met 
die reden is op basis van dit onderzoek het advies om niet iedereen met coeliakie 
standaard op deze vormen van kanker te screenen, maar alleen vervolgonderzoek 
te doen als de arts aanwijzingen ziet voor deze complicaties. 

Samenvatting
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DEEL 4. GLUTENSENSITIVITEIT

Naast de complicaties waar coeliakie mee gepaard kan gaan, zijn er ook medische 
condities of fenomenen die lijken op coeliakie, maar geen coeliakie zijn. 

Een van deze fenomenen is glutensensitiviteit. In dat geval heeft een patiënt 
klachten bij het eten van glutenbevattende voeding, waarbij coeliakie en een 
tarwe-allergie zijn uitgesloten. In hoofdstuk 12 is gekeken hoeveel procent 
van de volwassenen in Nederland zelf aangeeft last te hebben als zij dit soort 
producten eten. Uit dit onderzoek blijkt dat dit 6 % van de bevolking is. Deze groep 
mensen had bovendien vaker buikklachten na het eten van producten zoals kool, 
peulvruchten en ui. In deze producten zitten veel FODMAPs, dat zijn koolhydraten 
die kunnen zorgen voor gasvorming en daarnaast vocht in de darm aantrekken. 
Opvallend was dat 35% van de gluten sensitieve mensen zegt minder klachten te 
hebben bij het eten van speltbrood, terwijl daarin juist veel gluten zitten. Deze 
bevindingen ondersteunen de theorie dat gluten niet per definitie de oorzaak zijn 
van glutensensitiviteit en dat de term glutensensitiviteit daarom wellicht de lading 
niet helemaal dekt.

DEEL 5. INTERESSANTE OBSERVATIES

Deel 5 bestaat uit 3 hoofdstukken waarin interessante observaties worden 
beschreven. 

In hoofdstuk 13 wordt een zeldzame op coeliakie lijkende aandoening beschreven: 
collageneuze enteritis (collageneuze spruw). Hierbij is er dunne darmschade 
gekenmerkt door een specifieke bindweefsellaag in het dunne darmbiopt. Diverse 
middelen worden gebruikt in de behandeling van dit ziektebeeld, maar de optimale 
behandelmethode is nog niet gevonden. Daarom is er gekeken naar het effect 
van 2 middelen die lijken op eerder geteste medicijnen voor collageneuze spruw: 
thioguanine (onderdrukt het immuunsysteem) in combinatie met budesonide (op 
prednison-lijkend middel). Bij de vier beschreven patiënten lijken deze middelen 
goed te werken. 

Een andere op coeliakie lijkende aandoening is medicatie geïnduceerde dunne 
darmschade. Een bekend middel dat dit kan veroorzaken is olmesartan, gebruikt als 
middel tegen hoge bloeddruk. In hoofdstuk 14 wordt beschreven dat een middel 
dat lijkt op olmesartan, losartan genaamd, net als olmesartan dunne darmschade 

kan veroorzaken. Hoewel dit pas de 2e patiënt wereldwijd is waarbij deze bijwerking 
is beschreven, is dit mogelijk toch relevant en wellicht een onderschatte bijwerking 
gezien 1 % van de Nederlandse bevolking losartan gebruikt. 

In hoofdstuk 15 wordt tenslotte een patiënte met RCD II beschreven met een 
darminfectie (Clostridium difficile) ten gevolge van frequent antibiotica gebruik. 
Na het krijgen van een poeptransplantatie, het inbrengen van donorpoep via een 
dunne darmsonde, een behandeling voor deze infectie, was een groot deel van 
de schade van de dunne darm door RCD II verdwenen. Deze bevinding kan erop 
duiden dat de darmbacteriën (microbioom) een rol kunnen spelen bij het ontstaan 
van RCD II en/of coeliakie. 

DE TOEKOMST

De bevindingen uit dit proefschrift bestaan met name uit een exploratie die 
bruikbaar kan zijn voor de toekomstige verbetering van de zorg rondom coeliakie: 
verbetering van diagnostiek, het vervolgen van patiënten en bekendheid van 
de ziekte. Een aantal kardinale vragen zijn echter nog steeds niet beantwoord. 
Zo is het onduidelijk of alle asymptomatische mensen met coeliakie moeten 
worden opgespoord en of zij allen een glutenvrij dieet zouden moeten volgen ter 
voorkoming van complicaties. Ook staat de rol van het dunne darmbiopt bij het 
diagnosticeren van coeliakie op volwassen leeftijd ter discussie. De aanwezigheid 
van hoge waarden van coeliakie-antistoffen zou voldoende kunnen zijn voor het 
stellen van de diagnose. Daarnaast is hoe we het vervolgen van patiënten na de 
diagnose vormgeven, wetenschappelijk vrijwel niet onderzocht. Het streven is dat 
nieuwe richtlijnen op korte termijn bijdragen aan het verbeteren van coeliakiezorg 
in zowel de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis. De hoop is dat deze nieuwe 
richtlijnen een prikkel mogen zijn om verder onderzoek te kunnen doen naar hoe 
de zorg voor patiënten met coeliakie het beste kan worden vormgegeven en hoe 
complicaties kunnen worden voorkomen. 

Samenvatting


