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WAT IS URTICARIA?
Urticaria is de medische term voor galbulten of netelroos. Deze hevig jeukende
huidaandoening komt veel en op alle leeftijden voor. Zo krijgt ongeveer 1 op de 5
mensen, zowel mannen als vrouwen, minstens één keer in zijn of haar leven een vorm
van galbulten.
De huiduitslag kan plotseling komen opzetten. Het begint vaak met rode vlekjes. Deze
vlekjes gaan daarna over in verdikte rode plekken, die in het midden vaak wat bleker
zijn. Eén plek wordt ook wel een galbult, kwaddel of urtica genoemd. Het kan soms
lijken of je door een brandnetel bent geprikt. Urtica is de Latijnse naam voor brandnetel.
VORMEN VAN URTICARIA
Bij urticaria wordt onderscheid gemaakt tussen acute en chronische urticaria. Acute
urticaria is van korte duur. Het duurt meestal niet langer dan enkele uren of dagen en is
altijd binnen 6 weken weer verdwenen. Chronische urticaria duurt langer dan 6 weken.
Je kunt al die tijd last hebben van huiduitslag. Maar de huiduitslag kan soms ook
(enkele dagen) niet aanwezig zijn.
Chronische urticaria kan een grote invloed hebben op iemands leven. Je kunt er soms
slecht door slapen en zo bij werk of studie worden belemmerd. Behalve het lichamelijk
ongemak moeten ook sociale en psychische klachten als angst en schaamte niet
worden onderschat.
OORZAKEN VAN URTICARIA
Bij de meeste mensen met chronische urticaria is er geen oorzaak voor de urticaria.
Deze vorm wordt spontane urticaria genoemd. Wel is het zo, dat de urticaria heviger
kan worden na inname van een NSAID, tijdens een infectie of tijdens inspanning, of
tijdens een bepaalde fase van de menstruatie (hormonale invloeden). Maar deze
factoren zijn zelf niet de oorzaak.
Bij een deel van de mensen met chronische urticaria is urticaria op te wekken door
zogenaamde fysische prikkels, zoals contact met warmte, koude, zonlicht, water,
trillingen op de huid of langdurige druk. Omdat deze prikkels in het dagelijks leven niet
of nauwelijks te vermijden zijn, zal men dagelijks last hebben van urticaria. Deze vorm
van chronische urticaria wordt induceerbare urticaria genoemd.
Bij chronische urticaria wordt onderscheid gemaakt tussen:
•	chronische spontane urticaria (CSU). Klachten ontstaan spontaan. Je kunt de
klachten niet zelf opwekken.
•	chronische induceerbare urticaria (CINDU). Bij CINDU kun je de klachten opwekken door bepaalde prikkels als warmte, koude, zonlicht of water. Onder CINDU
vallen fysische urticaria, cholinergische urticaria, aquagene urticaria en contacturticaria.
Voor meer informatie over de nieuwste inzichten in de behandeling van CSU kunt u de
LIVE uitzending van Mednet TV volgen via:
https://www.mednet.nl/mednettv/id188-urticaria-wat-als-het-chronisch-wordt.html

