
Jicht 



Herkenning van jicht 



Welke afbeelding is jicht? 



casus 

•Man 45j 

•VG: hypertensie 

•Medicatie: Hydrochloorthiazide 25mg 

•Klinisch: 

 

 

 

 

 

 

 

• Lab : CRP 80mg/L, Urinezuur: 0.35mmol/L, RF 40KU/L 

•Diagnose? 



casus 

•Vrouw 76j 

•VG: CABG, mammacarcinoom rechts, hysterectomie 

•Medicatie: ascal 80mg/d, 
bisoprolol10mg/Hydrochloorthiazide 25mg/d 

•Klinisch: 

 

 

 

 

 

 

• Lab: CRP 1.0mg/L, urinezuur 0.52mmol/L, RF< 10 kU/L 

•diagnose 

 

 



Hulpmiddel bij vaststellen van 
jicht in 1e lijn 

Score 

Man 2,0 

Eerder artritis 2,0 

Begin binnen 1 dag 0,5 

Roodheid 1,0 

MTPI betrokkenheid 2,5 

Hypertensie of ≥1 cardiovasculair 
risicofactor 

1,5 

Serum urinezuur >0,35 3,5 

Maximum 13 

Score ≥8 positief en negatief voorspellende waarde 83%, lage sensitiviteit (63%) 

http://www.umcn.nl/goutcalc 

http://www.umcn.nl/goutcalc


Jicht heeft vele gezichten 

• Liefst altijd diagnose vaststellen door kristal onderzoek 

•Voor start urinezuur verlagende therapie kristal bewijs 
leveren* 

*concept richtlijn jicht 



Microscopie beeld jicht 



Pseudojicht 



Casus behandeling van jicht 

•Patiënt met klassieke jichtaanval 

•Bekend met hypertensie waarvoor lisinopril gebruik 

•Bekende lichte nierfunctie stoornissen: MDRD 50 

•Welke behandeling stelt u voor: 

1. Diclofenac 3 dd 50 mg met maagprotectie 

2. Colchicine 2-3 dd 0,5 mg 

3. Prednison 30 mg gedurende 10 dagen 

4. anders 



Behandeling acute jicht aanval 

•Behandeling met NSAID, colchicine of prednison lijken 
even effectief te zijn 

– Keuze wordt mede bepaald door co medicatie en 
morbiditeit 

– Soort NSAID of coxII remmer lijkt weinig uit te maken 

– NSAID liever niet bij nierfunctie stoornissen, oppassen 
met ACE remmer 

– Colchicine maximaal 3 dd 0,5 mg 

• In praktijk blijkt interactie met statine weinig problemen op 
te leveren 

– Prednison liever niet bij DM en ulcus lijden 

– Koelen is zeker te overwegen (3-4 keer per dag 10 
minuten) 



Indicaties urine zuur verlagende 
therapie 

•>2-3 aanvallen per jaar 

•Erosies en tophi 

•Nierstenen obv urine zuur kristallen 



Tophi kunnen overal aanwezig zijn 



Urinezuur verlagende therapie 

• Allopurinol 

– Start dosis 100 mg per dag  

• 50 mg per dag bij een nierfunctiestoornis eGFR <30 ml/min/1,73m2; 

– Elke 4 weken 100 mg verhogen 

– Streef urinezuur gehalte ≤ 0.35 (bij tophi en erosies ≤ 0.30) 

– Dosis hoeft niet aangepast te worden aan de nierfunctie 

– Interactie met acenocoumerol, azathioprine 

• Benzbromeron  

– Niet gebruiken bij een klaring <20 

– 100 mg per dag 

• Indien onvoldoende effect van bovenstaande of bijwerkingen 
evt febuxostat overwegen 

 

• Altijd bescherming geven van colchicine of NSAID bij 
opstarten van medicatie 



Duur urinezuur verlagende therapie 

• Levenslang 

•Bij stoppen van therapie wederom stapeling van 
urinezuur, pas na jaren wederom jicht aanvallen 

•Dan ‘terug bij af’ 



Cardiovasculair risico management 

•Hyperurikemie is risico factor voor hart - en vaatziekten 

•Als anti- hypertensivum losartan de voorkeur 

 



Take home messages  

•Kristalbewijs 

• Instellen van urinezuur verlagende therapie na acute 
fase artritis en in combinatie met profylaxe 

•Altijd behandelen van tophi en erosieve veranderingen 

•Screening van cardiovasculaire risicofactoren 

 


