Angio-oedeem
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Patiënteninformatie

De klachten: zwelling in het gezicht (lippen, oogleden), de tong en de keel, soms ook van de handen, voeten
en/of genitaliën. Duurt meestal meerdere dagen.
De oorzaak: vaak niet duidelijk. Soms een bijwerking van een geneesmiddel (zoals ACE-remmers, NSAID’s).
Zelden is er sprake van een erfelijke ziekte.
De behandeling: stoppen met het geneesmiddel waarvan zwelling een bijwerking is. Bij onbekende oorzaak
antihistamine-tabletten.

Wat is angio-oedeem?

Bij angio-oedeem is er sprake van plotselinge zwelling in het gezicht (lippen, oogleden), van de tong en soms
in de keel, van de handen en de voeten en/of de genitaliën. Soms kan angio-oedeem gepaard gaan met
benauwdheid, braken, buikpijn en/of diarree. Daarnaast kunnen er galbulten (urticaria) ontstaan. De klachten
ontstaan meestal binnen enkele minuten tot uren en kunnen vaak dagen aanhouden. Meestal is er sprake
van een asymmetrische verdeling van de zwelling (bijvoorbeeld een deel van de tong of de helft van een lip).

Wat veroorzaakt angio-oedeem?

Vaak is de oorzaak van angio-oedeem niet duidelijk. Soms treedt het als bijwerking van geneesmiddelen op.
Met name de ACE-remmers (bloeddrukverlagers, zoals enalapril) en NSAID’s (pijnstillers, zoals ibuprofen) zijn
berucht. Andere, zeldzame vormen van angio-oedeem zijn een erfelijke vorm die vaak al in de puberteit
optreedt (hereditair angio-oedeem) of op oudere leeftijd ontstaat (verworven angio-oedeem).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Angio-oedeem is vaak makkelijk te herkennen aan de typische afwijkingen in het gezicht. Foto’s van een
aanval vergemakkelijken het stellen van de diagnose. Bloedonderzoek kan zinvol zijn als de allergoloog
hereditair of verworven angio-oedeem vermoedt.

Hoe behandel je angio-oedeem?

Als een bepaald geneesmiddel het angio-oedeem veroorzaakt, moet het gebruik van dit middel voor altijd
worden gestopt. Daarmee blijven de klachten vaak weg. Wanneer de oorzaak onbekend is, bestaat de
behandeling uit antihistamine-tabletten. Meestal komen de klachten hiermee goed onder controle en kan de
medicatie op termijn weer worden afgebouwd. Bij hereditair angio-oedeem is er een specifieke behandeling.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur (vrijdag tot
18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Wilt u precies
weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad of kijk op
www.dcklinieken.nl.

