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Samenvatting
Chronische urticaria vormt een heterogene groep van ziektebeelden. Ze zijn het resultaat 
van verschillende onderliggende oorzaken die door meerdere factoren kunnen worden 
uitgelokt en een scala aan klinische uitingsvormen kennen. De aanpak van chronische 
urticaria bestaat enerzijds uit symptoombestrijding en anderzijds uit identificatie en 
eliminatie van een eventuele onderliggende oorzaak en/of uitlokkende factor. De medica- 
menteuze behandeling van eerste keus is een niet-sederend tweede- of derdegeneratie- 
H1-antihistaminicum (H1-receptorantagonisten) waarbij de dosis tot 4 maal de standaard- 
dosis verhoogd kan worden. Alternatieven bij therapieresistente of ernstige vormen van 
urticaria zijn corticosteroïden en ciclosporine. Sederende eerstegeneratieantihistaminica 
dienen niet langer als behandeling van eerste keus gebruikt te worden. 
(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2011;4:131-7)

Summary
Chronic urticaria is a heterogeneous group of diseases that result from a large variety 
of underlying causes, are elicited by a great diversity of factors, and present clinically in 
a highly variable way. The management of chronic urticaria is best subdivided into two 
basic lines of approach: first, treatment aimed at providing symptom relief and second, 
the identification and elimination of the underlying cause and/or eliciting trigger. The first 
line symptomatic treatment is a second or third generation nonsedating H1-antihistamine 
(H1-receptor antagonists), including four times the standard dose. Alternatives in 
severely affected patients or patients refractory to other modalities, are corticosteroids 
or ciclosporin. First generation sedating antihistamines should no longer be used as 
initial therapy.
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Inleiding
Chronische urticaria (CU) is een frequent voorko-
mende huidaandoening waarvan de etiologie groten-
deels onbekend is en de diagnostiek en behandeling 
vaak moeilijk kunnen zijn. De jeuk en daarmee 
gepaard gaande lage kwaliteit van leven zijn de rede-
nen waarom een patiënt het vaak moeilijk accepteert 
dat de oorzaak niet gevonden kan worden. Het feit 
dat de behandeling symptomatisch is en soms onvol-
doende werkzaam, legt een extra druk op de relatie 
tussen patiënt en arts. CU-classificatie op klinische 
gronden vormt een belangrijke opstap naar de aan-
pak van deze huidaandoening. Daarom is voor de 
juiste diagnostiek en keuze van behandeling enige 
kennis van deze classificatie noodzakelijk. Inter-
nationaal bestaan er diverse klinische classificaties 
van CU. Zuberbier et al. maken onderscheid tussen 
idiopathische urticaria enerzijds en fysische urtica-
ria anderzijds. Onder CU vallen zowel chronische 
idiopathische urticaria als de fysische vormen van 
urticaria, zoals koudecontacturticaria, vertraagde- 
drukurticaria en urticaria factitia.1 Aangezien een 
gedetailleerde bespreking van de classificatie van 
urticaria niet tot de strekking van dit artikel behoort, 
is de internationale EAACI/GA2LEN/EDF/WAO-
richtlijn: ‘definition, classification and diagnosis 
of urticaria’ van Zuberbier et al. een aanbeveling.1 
In dit artikel wordt geprobeerd handvatten aan te 
reiken om tot de juiste keuze van diagnostiek en 
behandeling te komen.

Management van chronische 
urticaria
Het doel van de behandeling van CU is de patiënt 
geheel klachtenvrij te krijgen. Om dit te bereiken 

is de juiste diagnostiek belangrijk. Hierbij staat de 
identificatie van een eventuele onderliggende oor-
zaak en/of uitlokkende factor centraal zodat deze 
vervolgens geëlimineerd kunnen worden. Daar-
naast speelt symptoombestrijding een grote rol in de 
behandeling van CU.

Diagnostiek van chronische urticaria 
Bij het stellen van de juiste diagnose is het belangrijk 
te bepalen om welk subtype urticaria het gaat. Hierbij 
hoort een uitgebreide anamnese (zie Tabel 1) waar-
bij verschillende onderwerpen uitgevraagd worden. 
Een gestandaardiseerde vragenlijst kan hierbij nuttig 
zijn.1,2 De volgende stap is het lichamelijk onderzoek 
waarbij de distributie en het soort urticaria in kaart 
kunnen worden gebracht. Wanneer op basis van de 
vragenlijst en lichamelijk onderzoek tot een werk- 
diagnose van een bepaald subtype urticaria is geko-
men, kan dit aangetoond of verworpen worden met 
behulp van specifieke provocatietesten. Vervolgens kan 
er, afhankelijk van het subtype urticaria (zie Tabel 2),  
een standaard dan wel uitgebreid laboratoriumonder-
zoek verricht worden. Zuberbier et al. raden intensieve  
en kostbare screeningsprogramma’s af.1

De oorzaak van CU is in de meeste gevallen niet 
bekend. Een type-I-allergie als oorzaak van CU is 
zeldzaam bij patiënten met dagelijkse klachten maar 
komt vaker voor bij patiënten met intermitterend 
optredende klachten. Pseudoallergische reacties op 
voeding of toevoegingmiddelen kunnen daarente-
gen wel relevant zijn voor patiënten met chronische 
idiopathische urticaria. Met behulp van priktesten 
kan een type-I-allergie als oorzaak van CU aange-
toond worden en wordt bij een pseudoallergische 
reactie geen type-I-allergie gevonden. Zo nodig kan 

Tabel 1. Anamneseonderwerpen (volgens Zuberbier et al.1).

sinds hoelang aanwezig chirurgische implantaten

frequentie en duur van de galbulten uitlokking door lichaamsbeweging

vorm, grootte en distributie van de galbulten medicatiegebruik (o.a. NSAID’s, injecties)

klachten tijdens weekend, vakantie of reis relatie met voeding

bijkomend angio-oedeem relatie met menstruatiecyclus

bijkomende klachten als jeuk of pijn roken

urticaria in familie of voorgeschiedenis werk, hobby’s

allergieën, infecties of bijkomende ziekten stress

psychosomatische en psychiatrische ziekten kwaliteit van leven

gastro-intestinale problemen eerdere behandeling en effect
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de diagnose in beide gevallen bevestigd worden door 
middel van een aangepast dieet waarin de potentiële 
uitlokkende factoren, die op basis van de anamnese 
gevonden zijn, geëlimineerd zijn. Dit kan even-
tueel gevolgd worden door een herintroductie van 
de potentiële triggers om de klinische relevantie te 
bepalen. Chronische bacteriële, virale, parasitaire of 
schimmelinfecties (zoals Helicobacter pylori, strepto-
kokken, stafylokokken, Yersinia, Giardia lamblia, 
Mycoplasma pneumoniae, hepatitisvirus, norovirus 
(voorheen norwalkvirus), parvovirus B19) kunnen 
urticariële symptomen bij patiënten met CU uit-
lokken waarbij de antistoffen hiertegen in het bloed 
bepaald kunnen worden.1 Met behulp van de ‘Auto-
logous Serum Skin Test’ (ASST) kunnen histami-
nevrijmakende factoren zoals autoantilichamen in 
het bloed worden aangetoond.3 Een positieve ASST 
bevestigt de verdenking op een auto-immuunaan-
doening en aanvullend onderzoek is dan aangewezen. 

Daarnaast onderbouwt een positieve ASST de indi-
catie voor langdurige behandeling met systemische  
medicatie zoals corticosteroïden of ciclosporine. Bij 
fysische urticaria wordt het subtype bepaald door 
specifieke provocatietesten waarbij de fysische trig-
ger wordt nagebootst ter objectivering van de symp-
tomen. Voorbeelden zijn: dermografie bij urticaria 
factitia en het ijsblokje bij koudecontacturticaria.

Behandeling van chronische urticaria
In de aanpak van CU dienen 2 benaderingen bij 
iedere patiënt overwogen te worden: allereerst de 
identificatie en eliminatie van de onderliggende 
oorzaak en/of uitlokkende factor en als tweede 
een therapie met symptoombestrijding als doel. 

Het behandelen van de onderliggende oorzaak is 
uiteraard de beste optie maar helaas is dat bij het 
merendeel van de patiënten niet mogelijk omdat het 
meestal idiopathische urticaria betreft. Daarnaast is 

Tabel 2. Diagnostiek bij urticaria (classificatie volgens Zuberbier et al.).1

Type urticaria Subtype urticaria Routinediagnostiek Aanvullend onderzoek*
idiopathische urticaria acute idiopathische urticaria geen geen (tenzij verdenking allergie)

chronische idiopathische 
urticaria

BB, BSE, CRP, vermijden 
van verdachte medicatie (o.a. 
NSAID’s)

Test op: infectie, type-I-allergie, 
functionele autoantilichamen, 
TSH en autoantilichamen, 
pseudoallergeenvrij dieet 
(3 weken), ASST 

fysische urticaria koudecontacturticaria specifieke provocatietest (ijs- 
blokje, koud water, koude wind)

BB, BSE, CRP, uitsluiten 
andere ziekten (infecties)

vertraagdedrukurticaria specifieke provocatietest 
(druktest: 0,2-1,5 kg/cm2 
gedurende 10 en 20 min)

geen

warmtecontacturticaria specifieke provocatietest (warm 
water)

geen

solaire urticaria specifieke provocatietest (ver- 
schillende golflengten UV-licht)

uitsluiten lichtdermatosen

urticaria factitia specifieke provocatietest 
(dermografie)

BB, BSE, CRP

andere typen urticaria aquagene urticaria specifieke provocatietest (20 
min. natte kleding)

geen

cholinergische urticaria specifieke provocatietest 
(inspanning, heet bad)

geen

contacturticaria specifieke provocatietest (20 
min. plakproef/priktest)

geen

inspanningsgerelateerde 
urticaria

specifieke provocatietest (in- 
spanning met/zonder voeding)

geen

ASST=’autologous serum skin test’; BB=bloedbeeld; BSE=bloedbezinkingssnelheid; CRP=C-reactief proteïne; TSH= 
thyroïdstimulerend hormoon. 
*Afhankelijk van te verwachten oorzaak; om eventuele differentiaaldiagnosen uit te sluiten.
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het belangrijk de uitlokkende factor, zoals medicatie 
bij patiënten met IgE-gemedieerde urticaria (voor-
namelijk β-lactamantibiotica en zelden opiaten en 
NSAID’s) en druk bij patiënten met urticaria facti-
tia te vermijden. Vrijwel altijd vindt symptomatische 
behandeling plaats terwijl er tevens naar eventuele 
oorzaken gezocht wordt. De behandeling bestaat uit 
het onderdrukken van de symptomen door het vrij-
komen en de gevolgen van onder andere mestcelme-
diatoren te voorkomen.4

Identificatie en eliminatie van 
onderliggende oorzaak en/of 
uitlokkende factor
Zoals eerder vermeld is het voor dit deel van de 
behandeling belangrijk de juiste diagnose te stel-
len waarbij de anamnese een grote rol speelt zodat 
er gericht een mogelijk uitlokkende factor geëlimi-
neerd kan worden. Indien dit tot verbetering van 
de klachten leidt, is een dubbelblinde provocatietest 
waarbij de klachten terugkeren het enige definitieve 
bewijs dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de uitlokkende factor en de symptomen. Wanneer 
de mogelijke trigger vermeden wordt en er een ver-
betering van de klachten optreedt, dan is deze verbe-
tering niet per definitie het gevolg van de eliminatie 
van die trigger, maar kan ook een spontane remissie 
betekenen. Dit maakt het lastig een onderliggende 
oorzaak te identificeren.

Medicatie
Indien gedacht wordt aan medicatie als oorzaak van 
de urticaria, moeten deze gestopt of, als dit onmo-
gelijk is, vervangen worden. Voorbeelden hiervan 
zijn acetylsalicylzuur, penicillinen, NSAID’s en  
opiaten. Acetylsalicylzuur en andere analgetica 
kunnen chronische urticaria uitlokken, maar ook 
bestaande urticaria verergeren, waarbij eliminatie 
enkel tot verbetering van de symptomen leidt.5

Fysische factoren
Het vermijden van uitlokkende factoren is niet altijd 
makkelijk en het is van belang de patiënt goed te 
instrueren. Bij veel patiënten is de drempel voor de 
relevante fysische trigger laag en is het geheel ver-
mijden ervan onmogelijk. Maar ook met kleine aan-
passingen kunnen symptomen voorkomen worden. 
Zo kan een betere drukverdeling door het verbreden 
van een handvat van een zware tas bij drukurticaria  

of vermindering van wrijving van kleding op de 
huid door het dragen van minder strakke kleding 
bij urticaria factitia al een groot verschil maken. 

Eradicatie van infectieuze componenten en 
behandeling van ontstekingsprocessen
Chronische idiopathische urticaria wordt vaak 
geassocieerd met inflammatoire of infectieuze 
ziekten. In enkele gevallen leidt behandeling van 
infecties zoals de Helicobacter pylori in de tractus 
gastrointestinalis of bacteriële infecties in de naso-
farynx tot verbetering van de symptomen.6 Darm-
parasieten, een zeldzame oorzaak van chronische 
idiopathische urticaria na verblijf in ontwikke-
lingslanden, moeten uitgesloten worden.
Naast infecties kunnen ook chronisch inflammatoire 
processen zoals gastritis en refluxoesofagitis een rol 
spelen bij het ontstaan van chronische idiopathische 
urticaria.7 Net zoals bij infectieuze ziekten is het niet 
makkelijk te bepalen of deze factoren een oorzakelijke 
factor zijn bij het ontstaan van chronische idiopa- 
thische urticaria of per toeval gelijktijdig aanwezig zijn.

Vermindering van functionele autoantilichamen
Er is slechts weinig ervaring met het behandelen van 
chronische idiopathische urticaria door vermindering 
van functionele autoantilichamen door middel van 
plasmaferese. Het lijkt kortdurend effectief te zijn.8 
Door de hoge kosten en potentieel ernstige bijwerkin-
gen is dit een therapie die overwogen kan worden bij 
patiënten bij wie autoantilichamen zijn aangetoond 
en die op geen enkele andere therapie reageren.

Dieetmanagement
Een IgE-gemedieerde voedselallergie als oorzaak 
van chronische idiopathische urticaria is zeldzaam. 
Indien aanwezig moeten alle specifieke voedsel- 
allergenen zo veel mogelijk vermeden worden. Ook 
kunnen pseudoallergische reacties (niet IgE-gemedi-
eerde hypersensitiviteit) op voedingsingrediënten en 
toevoegingmiddelen voorkomen.9 Net als medicatie 
kunnen pseudoallergenen chronische idiopathische 
urticaria zowel uitlokken als verergeren. Bij deze 
gevallen dient het dieet zo min mogelijk pseudoaller-
genen te bevatten en moet het ten minste 3-6 maan-
den volgehouden worden. Een dieet kan bestaan uit 
voeding die beperkt is in biogene aminen/histami-
nen (zoals aanwezig in rode wijn, kaas en zuurkool), 
histaminevrijmakers (zoals aanwezig in aardbeien, 
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eiwit, tomaat en schaaldieren), salicylaten, kleurstof-
fen, kruiden, fruit en sommige groenten en wordt 
in samenwerking met een gespecialiseerde diëtiste 
samengesteld. Zuberbier et al. melden dat bij onge-
veer 50% van de patiënten een dergelijk dieet tot 
vermindering van de klachten leidt.4 Bevestiging 
van dit opmerkelijk hoge percentage door andere 
studiegroepen is tot dusver niet bekend. Hierbij 
is het belangrijk te beseffen dat het vermijden van 
type-1-allergenen binnen 24-48 uur tot verbetering 
leidt, maar dat in geval van een pseudoallergie het 
dieet ten minste 3 weken volgehouden moet worden 
voordat er vermindering van de klachten optreedt.4

Symptomatische therapie
In het algemeen heeft het vermijden van een onderlig-
gende oorzaak en/of uitlokkende factor alleen onvol-
doende effect. De meeste symptomen die bij urticaria 
optreden, waaronder jeuk en galbulten, ontstaan door 
de binding van histamine aan H1-histaminerecep-
toren op endotheelcellen waardoor deze geactiveerd 
worden. H1-antihistaminica spelen daarom een 
belangrijke rol bij de symptoombestrijding.4

Sinds ongeveer 1950 worden antihistaminica 
gebruikt bij de behandeling van urticaria. De eer-
stegeneratieantihistaminica kennen forse anticho-
linergische bijwerkingen en hebben een sederende 
werking die langer dan 12 uur aanhoudt terwijl het 
jeukstillend effect slechts 4-6 uur duurt. Zuberbier 
et al. raden het gebruik van deze sederende antihis-
taminica, zoals promethazine, als behandeling van 
eerste keus van chronische urticaria af.4 In de situ-
aties waarbij geen alternatief voorhanden is of sede-
rende antihistaminica effectiever blijken en beter 
verdragen worden dan niet-sederende antihistami-
nica en indien overwogen wordt om met zwaardere 
systemische medicatie te beginnen, kan hydroxyzine 
in een dosering tot 4 keer per dag 10-50 mg worden 
geprobeerd waarbij de patiënt op de hoogte moet 
zijn van de bijwerkingen.4

De tweedegeneratieantihistaminica kennen geen 
anticholinergische bijwerkingen en hebben een niet- 
of nauwelijks sederend effect. Voorbeelden hiervan 
zijn cetirizine en loratidine. Er zijn ook nieuwe 
derdegeneratieantihistaminica zoals levocetirizine, 
desloratadine en fexofenadine ontwikkeld, die 
naast acrivastine, ebastine en mizolastine worden 
gebruikt. Gezien het gunstige bijwerkingenprofiel 
zijn de tweede- en derdegeneratieantihistaminica 

eerste keus bij de behandeling van chronische urti-
caria.4 Tot op heden ontbreken goed opgezette kli-
nische studies die het effect en de veiligheid van de 
individuele niet-sederende H1-antihistaminica bij 
de behandeling van chronische urticaria onderling 
vergelijken. Zuberbier et al. melden dat een verho-
ging van de dosering antihistaminica tot 4 keer de 
standaarddosis bij het merendeel van de patiënten 
met urticaria zinvol kan zijn.4 

Andere therapeutische opties
Soms is een korte stootkuur met corticosteroïden 
(dexamethason) noodzakelijk bij de behandeling van 
chronische urticaria die niet reageert op antihistami-
nica of bij exacerbaties. Als alternatief kan prednison 
met een (gemiddelde) dosis van 40 mg/dag gegeven 
worden waarna de dosis binnen enkele weken afge-
bouwd wordt. Het langdurig gebruik van corticoste-
roïden moet zo veel mogelijk vermeden worden.
Naast antihistaminica heeft ook ciclosporine enig 
direct effect op het vrijkomen van mestcelmediatoren. 
Het effect van ciclosporine in combinatie met een 
niet-sederend H1-antihistaminicum is door Grattan 
et al. en Vena et al. aangetoond.10,11 Toch is ciclospo-
rine geen behandeling van eerste keus omdat bijwer-
kingen frequent optreden en daarom wordt het alleen 
geadviseerd bij patiënten die niet reageren op hoge 
doseringen antihistaminica. Ciclosporine kan gege-
ven worden met een dosis van 4 mg/kg/dag, en dient 
binnen enkele weken weer afgebouwd te worden.12

Lichttherapie vermindert het aantal mestcellen in de 
bovenste laag van de dermis en speelt mogelijk een 
rol bij de behandeling van therapieresistente urtica-
ria. UV-A-lichttherapie en UV-B-lichttherapie kun-
nen gedurende 1-3 maanden aan de behandeling 
met antihistaminica worden toegevoegd.13 
Zuberbier et al. vermelden dat omalizumab (anti-
IgE) effectief is gebleken bij een aantal patiënten 
met chronische idiopathische urticaria, choliner- 
gische urticaria, koude-urticaria en solaire urticaria. 
Er is echter meer onderzoek noodzakelijk om deze 
resultaten te bevestigen.4 Hetzelfde geldt voor anti-
tumornecrosefactor α (anti-TNFα) en intraveneus 
immunoglobuline (IVIG) die als laatste behande-
lingsoptie bij gespecialiseerde centra toegepast kunnen 
worden, anti-TNFα voor vertraagde drukurticaria en 
IVIG voor chronische idiopathische urticaria.4

Het is belangrijk zich te realiseren dat voor het grootste 
deel van de patiënten met urticaria antihistaminica,  
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soms in een viervoudige dosering, voldoende effectief 
zijn. Dit effect is soms na enige tijd pas merkbaar, 
reden waarom het belangrijk is om antihistaminica 
gedurende 1-4 weken voor te schrijven alvorens over 
te stappen naar een alternatieve therapie. Omdat de 
ernst van de urticaria kan fluctueren en spontane 
remissie kan optreden is een herevaluatie van de 
noodzaak om behandeling voort te zetten of te ver-
anderen iedere 3-6 maanden aangewezen.4

De meeste alternatieve therapieën, zoals combinaties 
van niet-sederende H1-antihistaminica met H2-anti-
histaminica (ranitidine) of antileukotriënen (mon-
telukast), hebben een lage bewijskracht. Hetzelfde 
geldt voor monotherapie met ketotifen, montelukast, 
warfarine en hydroxychloroquine, doxepine en nife-
dipine. Over het gebruik van dapson, sulfasalazine, 
methotrexaat, interferon, plasmaferese en IVIG zijn 
enkel gevalsbeschrijvingen gepubliceerd. Alleen voor 
symptomatische behandeling met niet-sederende 
antihistaminica bestaat voldoende bewijs.4

Zuberbier et al. adviseren bij kinderen dezelfde 
behandeling van eerste keus en dosisverhoging (aan-
gepast aan het gewicht) als bij volwassenen en raden 
het gebruik van sederende eerstegeneratie-H1-anti-
histaminica af.4

Tijdens de zwangerschap en gedurende lactatie dient 
systemische therapie zo veel mogelijk vermeden te 
worden, vooral gedurende het eerste trimester. 
Tot op heden zijn er geen aangeboren afwijkingen 
gemeld bij vrouwen die tijdens de zwangerschap 
tweede- of derdegeneratieantihistaminica hebben 
gebruikt. Omdat veiligheid een grote rol speelt tij-
dens de zwangerschap adviseren Zuberbier et al. 
het gebruik van antihistaminica te beperken tot 

loratidine en eventueel desloratidine.4 Eerstegenera-
tieantihistaminica (clemastine) kunnen voorzichtig 
overwogen worden als tweede- of derdegeneratie-
antihistaminica onvoldoende effectief blijken. Over 
de veiligheid van het ophogen van de doseringen 
bestaan geen studies en omdat onder meer loratidine 
gemetaboliseerd wordt in de lever moet dit tijdens de 
zwangerschap zorgvuldig afgewogen worden.

Conclusies
De kwaliteit van leven van patiënten met chronische 
urticaria is vaak laag. De behandeling dient daarom 
stimulerend te zijn en vergt een nauwe samenwer-
king tussen de patiënt en de behandelaar. Omdat 
de aandoening sterk in ernst varieert, is een indivi-
duele benadering noodzakelijk voor iedere patiënt. 
Allereerst dienen uitlokkende factoren opgespoord 
en daarna zo veel mogelijk vermeden te worden en 
moeten eventuele geassocieerde aandoeningen wor-
den behandeld. Vervolgens bestaat de therapie uit 
tweede- of derdegeneratieantihistaminica (eventueel 
ophogen tot 4 keer de standaarddosis), corticostero-
iden bij patiënten met een ernstige vorm van urti-
caria en ciclosporine voor patiënten bij wie andere 
behandelingsopties onvoldoende effect hebben. Deze 
laatste therapiekeuze is voorbehouden aan tweede-
lijnsbehandelaars die ervaring hebben met de wer-
king en bijwerkingen van dit medicament. Sederende 
eerstegeneratieantihistaminica dienen niet langer als 
behandeling van eerste keus gebruikt te worden.
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