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I
n België zijn er naar schatting
40.000 mensen met jicht –
‘het pootje’ in de volksmond,
omdat heel vaak de voet
wordt getroffen. Ongeveer  
2 tot 2,5% van alle mannen

en 0,6 tot 1% van alle vrouwen krijgt
er ooit mee te maken. Jicht mag dan de
pijnlijkste vorm van gewrichtsontste-
king zijn, het is ook de best behandel-
bare. Een goed behandelde jichtpa-
tiënt heeft zijn leven lang geen
aanvallen meer. “Helaas is ruim de
helft van de jichtpatiënten in België en
andere Europese landen niet of niet
optimaal behandeld”, zegt reumato-
loog Johan Waes, stichtend voorzitter
van de Vlaamse Reumaliga. Maar waar
loopt het dan mis? En wat kunnen 
patiënten zelf doen?

Handtekening: uraatkristallen
Uiteraard is een adequate behande-

ling maar mogelijk als in de eerste
plaats de juiste diagnose wordt
gesteld. “Pijnlijke, rode, gezwollen,
warm aanvoelende gewrichten kun-
nen zich behalve bij jicht ook bij
andere aandoeningen voordoen en
zelfs bij gezonde personen”, legt
Johan Waes uit. “De unieke handteke-
ning van jicht zijn uraatkristallen in
het gewrichtsvocht. Maar bij een klein
gewricht is een punctie niet altijd
gemakkelijk uit te voeren, en ook voor
het herkennen van uraatkristallen
onder de microscoop is ervaring
nodig. Bij twijfel over de diagnose
loont het dus om advies van een
reumatoloog in te winnen.”
Waar komen die uraatkristallen

vandaan? “Ons celmateriaal wordt
voortdurend vernieuwd. Bij de
afbraak ontstaan purines, die worden
afgebroken tot urinezuur. Dat urine-
zuur komt in het bloed en het
gewrichtsvocht voornamelijk voor
onder zijn zoutvorm: uraat. Door een
samenspel van erfelijke factoren,
voedings- en leefgewoonten en stof-
wisselingsstoornissen kan de hoeveel-
heid uraat danig oplopen, waardoor
een deel ervan niet langer in opgeloste
toestand kan blijven. De overmaat
slaat in het gewrichtsvocht neer als

uraatkristallen, wat een erg pijnlijke
ontstekingsreactie uitlokt – de typi-
sche jichtaanval.”
Mannen krijgen hun eerste aanval

doorgaans op de leeftijd van 35 tot 40
jaar. Vrouwen blijven meestal gespaard
tot na de menopauze. Behalve de voet
zijn ook de enkels, knieën, polsen en
handen voorkeursplaatsen voor jicht.
Zonder een adequate behandeling
kunnen zich mettertijd typische
jichtknobbels vormen en worden de
aanvallen frequenter en meestal ook
heviger. Uiteindelijk leidt dat tot
ernstige misvormingen met functie-
verlies van gewrichten. Jichtpatiënten
krijgen ook makkelijker te kampen
met een verminderde nierfunctie,
nierstenen en erectiestoornissen.

Ontrouw aan therapie
Na een eerste jichtaanval kunnen

aangepaste voedings- en leefgewoon-
ten nieuwe aanvallen helpen voorko-
men of in aantal verminderen. “Hoe
zwaarder je bent, hoe meer afbraak-
producten, en dus ook hoe meer
urinezuur je vormt. Overtollige kilo’s
kwijtspelen is dus een eerste belang-
rijke maatregel”, zegt Johan Waes.
“Kijk ook uit met alcohol. Dranken
met een hoog purinegehalte – zoals
bier – verhogen de kans op een jicht-
aanval. Stevige drinkers ontwikkelen
daarbij nog een vertraagde uitschei-
ding van urinezuur.” 
Nog inspanningen die je als jicht-

patiënt zelf kunt leveren? “Eet weinig
orgaanvlees, wild en zeevruchten,
omdat die erg purinerijk zijn. Maar
verwacht geen wonderen van een
purinearm dieet. Slechts 10 tot 15%
van de purines in ons lichaam is van
de voeding afkomstig.”
De meeste jichtpatiënten zijn

daarnaast ook – levenslang – aangewe-
zen op urinezuurverlagende medicatie
die (meestal) de productie van urine-
zuur afremt of de uitscheiding ervan
verhoogt. “Deze medicatie is erg
doeltreffend en kan iedere jichtpatiënt
aanvalsvrij maken én houden”, bena-
drukt Johan Waes. “Maar amper een
kwart van de jichtpatiënten is opti-
maal behandeld. En dat heeft wellicht

veel te maken met wat er in de opstart-
fase van de behandeling kan mislopen.
Zo moet de urinezuurverlagende
behandeling worden gestart met een
erg lage dosis, die erg langzaam – over
een verloop van minimaal 3 maanden
– moet worden opgebouwd. Een te
snelle daling van het urinezuur kan
namelijk op zich al een aanval uitlok-
ken. Om aanvallen de kop in te druk-
ken tot de aanvalsvrije dosis is bereikt,
moet de patiënt ook preventief, en tot
minimaal 3 maanden na de laatste
aanval, anti-aanvalsmedicatie nemen.
Zoals colchicine, de werkzame stof uit
de plant herfsttijloos. Als deze regels
niet stipt worden gevolgd, kunnen
zich in de eerste maanden van de
behandeling nog meer en heviger
opstoten voordoen dan vóór de behan-
deling. En dat is wellicht de belang-
rijkste reden voor het vroegtijdig
afhaken van patiënten.”
Nog andere redenen voor de slechte

therapietrouw bij jicht? “Als de
aanvallen eenmaal wegblijven, is de
aandoening niet meer voelbaar. Dan
vergeten mensen weleens hun dage-
lijkse jichtpil of stoppen ze er gewoon-
weg mee, waarna ze onvermijdelijk
hervallen. Vooral jongere patiënten en
mannen blijken minder therapietrouw
te zijn dan respectievelijk oudere
patiënten en vrouwen.”

Jicht als alarmteken
Veel jichtpatiënten kampen met

overgewicht, maar ook een hoge

bloeddruk en een gestoord vet- en
suikermetabolisme komen vaker bij
hen voor. Al die stofwisselingsstoor-
nissen worden verzameld onder de
term metabool syndroom. Drie vierde
van de jichtpatiënten vertoont hiervan
één of meer tekens, die niet alleen hun
jicht nog verder in de hand werken
maar ook hun risico op hart- en vaat-
aandoeningen verhogen.
“Meer dan de helft van de jicht-

patiënten overlijdt vandaag aan een
hart- of herseninfarct of een hersen-
bloeding. Als de diagnose van jicht
wordt gesteld, moeten dus ook tekens
van het metabool syndroom worden
opgespoord én behandeld. Vandaar
dat de meeste jichtpatiënten ook nog
andere medicatie moeten nemen en
bijkomende voedings- en leefstijl-
adviezen krijgen.” Zoals? “Beperk je
inname van snelle geraffineerde
suikers en verzadigde – voornamelijk
dierlijke – vetten. Eet veel fruit,
groenten en graanproducten. En
beweeg veel. Adviezen waarbij ieder-

een eigenlijk baat
heeft, maar zeker
mensen met tekens
van het levensbedrei-
gende metabool
syndroom.” 
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Gezondheid

Met een goede behandeling en aangepaste
voedings- en leefgewoonten kun je als jichtpatiënt je

leven lang vrij van aanvallen blijven. Reumatoloog
Johan Waes schreef een heldere leidraad voor

patiënt en arts. — Door An Swerts

Gewrichtsleed
door kristallen

Bodytalk geeft weg
Reumatoloog Johan Waes, die ruim 40 jaar
ervaring heeft, schreef een heldere
leidraad over jicht, op maat van patiënten
en met uitbreidingen voor artsen en
apothekers. Aan bod komen: wat jicht
precies is, hoe jicht optimaal wordt
behandeld en hoe het risico voor de met
jicht geassocieerde ziekten wordt
verkleind. De inhoud wordt voortdurend
geüpdatet via de website van de Vlaamse
Reumaliga (www.reumaliga.be). 

Bodytalk geeft 3 exemplarenweg.
Geïnteresseerd? Stuur een gemotiveerd
mailtje naar bodytalk@bodytalk.be.

Johan Waes, Jicht. Diagnose en behandeling. Een
leidraad voor de arts en de patiënt, 2015, 142 blz.,
19,50 euro, ISBN 9789082273601. Verkrijgbaar bij
de boekhandel, de Vlaamse Reumaliga, of de auteur
(johan.waes@pandora.be). 

Jicht & alcohol
� Bier (ook alcoholvrij bier)
1 glas verdubbelt de kans op een
aanval

� Sterke drank 
1 eenheid verhoogt de kans op een
aanval met 25 %

� Rode wijn
• 1 glas verlaagt de kans op een aanval
met 20 %

• 2 glazen betekenen een break-even

• 3 glazen verhogen de kans op een
aanval met 20 %


