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Chronische diarree door microscopische colitis
Alertheid loont
Bas P.M. Verhaegh, Maarten A. van Dijk, Danny Goudkade, Marieke J. Pierik en Ad A.M. Masclee

Dames en Heren,

Microscopische colitis is een vorm van dikkedarmontsteking die wordt gekenmerkt door chronische, nietbloederige diarree en een specifiek histologisch beeld. Door de symptomen heeft de aandoening een grote
impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Ondanks een toename van het aantal nieuwe patiënten met
deze aandoening blijft de incidentie in Nederland opvallend laag ten opzichte van die in andere landen.
Aan de hand van 2 ziektegeschiedenissen willen we het belang van alertheid op microscopische colitis
onder huisartsen, mdl-artsen, internisten en pathologen illustreren.
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Patiënt A, een 45-jarige patiënte die al 4 jaar klachten
van diarree had, werd voor een derde mening verwezen
naar ons ziekenhuis. De diarree was waterdun met een
frequentie tot 8 maal per dag. Er was geen bloedbijmenging. De diarree had een sterk negatieve invloed op haar
sociaal functioneren.
De medische voorgeschiedenis van de patiënte vermeldde
behalve reumatoïde artritis ook idiopathische gegeneraliseerde epilepsie, psoriasis en een depressieve stoornis.
Als medicatie gebruikte ze etanercept, fluvoxamine,
naproxen, omeprazol en levetiracetam.
In 2 andere ziekenhuizen was een uitgebreide analyse verricht naar de oorzaak van de diarree. Bacteriële en parasitaire infecties, coeliakie, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa,
exocriene pancreasinsufficiëntie, laxantiagebruik, voedselallergieën en lactose-intolerantie waren uitgesloten. Er
waren biochemisch geen tekenen van malabsorptie. Ileocoloscopie had geen macroscopische afwijkingen getoond
en in de willekeurig genomen colonbiopten werd het beeld
van een aspecifieke, chronische ontsteking beschreven.
Aanvullende kleuringen werden niet verricht.
Gezien de uitgebreidheid van het onderzoek dat al verricht was, besloten wij in ons centrum allereerst de
colonbiopten te reviseren, met als specifieke vraag of er
sprake was van microscopische colitis. De patholoog
beschreef een beeld van chronische inflammatie in de
lamina propria met een verdikte subepitheliale collageenband; dit beeld past bij collageneuze colitis (figuur 1).
Naar aanleiding van deze diagnose werd uit voorzorg
mogelijke uitlokkende medicatie, te weten naproxen en
omeprazol, gestaakt en begon patiënte met budesonide
9 mg/dag. De diarree verdween hierop binnen enkele
dagen. Na 4 maanden werd geprobeerd de budesonide af
te bouwen naar 6 mg/dag, maar dit had geen succes.
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FIGUUR 1 Microscopische foto’s van colonbiopten van patiënt A. (a) Het beeld van collageneuze colitis met een gemeten collageenbanddikte van circa 18 μm, en
tevens ingevangen capillairen, denudatie van het oppervlakte-epitheel en een toename van plasmacellen en lymfocyten in de lamina propria (HE-kleuring); (b)
verduidelijkte aankleuring van de verdikte collageenband (Sirius-roodkleuring) (microscopische vergroting: figuur a 100 x; figuur b 100 x). (Afgedrukt met
toestemming van de belanghebbende.)

Patiënt B, een 76-jarige vrouw, werd door de huisarts
verwezen wegens diarree die al 8 weken bestond. Zij had
meerdere keren per dag waterdunne ontlasting en daarbij
ook nachtelijke diarree. Tot dan toe was de patiënte
ongeveer 4 kg afgevallen. De diarree was begonnen na
een periode van diclofenacgebruik in verband met
gewrichtsklachten. De medische voorgeschiedenis vermeldde een totale heupprothese links en coxartrose
rechts. De medicatie bestond uit diclofenac, tramadol en
loperamide.
Het lichamelijk onderzoek was zonder afwijkingen, evenals de uitslag van het bloedonderzoek, waarin onder
andere de CRP-waarde en IgA-antistoffen tegen weefseltransglutaminase waren bepaald. Feceskweken op bacteriën en parasieten waren negatief. Wij verrichtten een
colonoscopie, maar zagen hierbij geen macroscopische
afwijkingen. Zowel rechts- als linkszijdig namen wij op
willekeurige plaatsen colonbiopten. Bij histologisch
2

onderzoek hiervan werd de diagnose ‘lymfocytaire colitis’ gesteld (figuur 2).
Omdat een relatie met het recente gebruik van diclofenac
aannemelijk werd geacht, adviseerden wij patiënte de
diclofenac te staken. Tevens besloten wij budesonide
9 mg/dag voor te schrijven. Bij het eerste vervolgconsult
na 4 weken waren de klachten vrijwel verdwenen. Patiënte bouwde de budesonide volledig af met 3 mg per
4 weken, waarna wij haar nog een jaar volgden. Er trad in
deze periode geen recidief op, wat de rol van diclofenac in
het uitlokken of verergeren van de inflammatie nog aannemelijker maakt.

Beschouwing
Microscopische colitis is een overkoepelende term voor
vormen van dikkedarmontsteking die worden gekenmerkt door chronische, niet-bloederige diarree, een niet-
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FIGUUR 2 Microscopische foto’s van colonbiopten van patiënt B. (a) Het beeld van lymfocytaire colitis met een toename van het aantal intra-epitheliale lymfocyten
(tot 36 per 100 epitheelcellen) in het epitheel en de crypten, en van het aantal lymfocyten en plasmacellen in de lamina propria (HE-kleuring); (b)
Immunohistochemische kleuring van lymfocyten (CD3-kleuring); in de crypten vallen de bruingekleurde intra-epitheliale lymfocyten op (microscopische vergroting:
100 x).(Afgedrukt met toestemming van de belanghebbende.)

afwijkend aspect van de colonmucosa bij endoscopie, en
de aanwezigheid van specifieke histologische afwijkingen
in de biopten. De belangrijkste subtypes van microscopische colitis zijn collageneuze colitis en lymfocytaire
colitis.
Epidemiologie

De incidentie van microscopische colitis in Nederland is
opvallend laag in vergelijking met internationale cijfers.
In de periode 2000-2012 betrof de gemiddelde jaarlijkse
incidentie voor collageneuze colitis 1,8 en voor lymfocytaire colitis 1,3 per 100.000 persoonsjaren,1 terwijl een
recent review een wereldwijde incidentie van respectievelijk 4,1 en 4,9 per 100.000 persoonsjaren vermeldt.2
De Nederlandse incidentie van microscopische colitis
steeg in de periode 2000-2012 van 1,9 naar 5,4 per
100.000 persoonsjaren. Dit is een statistisch significante
stijging in de loop van de tijd, die overeenkomt met

observaties in andere internationale studies. Of dit een
weerspiegeling is van een toegenomen ziektefrequentie,
een toegenomen alertheid op microscopische colitis of
beide, is niet duidelijk. Opvallend is dat de aandoening
3-4 keer vaker voorkomt bij vrouwen en dat de leeftijd bij
diagnose 60-65 jaar is. Gemiddeld genomen wordt bij
ongeveer 10% van de patiënten met chronische diarree de
diagnose ‘microscopische colitis’ gesteld. Bij patiënten
ouder dan 70 jaar is dit percentage ongeveer 20.
Klinische verschijnselen

Het primaire symptoom van microscopische colitis is
chronische diarree. Bij veel patiënten is de diarree waterdun en hoogfrequent (5-15 keer per dag). Daarnaast rapporteert een grote groep patiënten buikklachten, continentieproblemen of gewichtsverlies. Dehydratie en
elektrolytstoornissen zijn zeldzaam. De subtypes collageneuze colitis en lymfocytaire colitis geven dezelfde
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• Microscopische colitis is bij 10-20% van de patiënten met
chronische diarree de oorzaak.
• De incidentie van microscopische colitis is in de afgelopen
decennia toegenomen.
• De diagnose ‘microscopische colitis’ kan alleen met zekerheid worden gesteld wanneer een patiënt chronische
diarree heeft met specifieke histologische afwijkingen in
een macroscopisch niet-afwijkende colonmucosa.
• Gebruik van NSAID’s, protonpompremmers en SSRI’s
verhoogt het risico op microscopische colitis.
• Behandeling met oraal budesonide is bij ruim 80% van de
patiënten effectief.
• Alertheid van clinici en pathologen op microscopische
colitis is belangrijk om de patiënten te identificeren.

symptomen, al lijkt lymfocytaire colitis met lichtere verschijnselen te verlopen dan collageneuze colitis. In vergelijking met prikkelbaredarmsyndroom kenmerkt microscopische colitis zich door een hogere leeftijd bij aanvang
(> 50 jaar), diarree sinds < 12 maanden, gewichtsverlies,
minder of minder ernstige buikklachten en de aanwezigheid van auto-immuunziekten.3
Het natuurlijke ziektebeloop van microscopische colitis
kenmerkt zich door een plots begin, gevolgd door perioden met afwisselend meer en minder ziekteactiviteit. De
klachten kunnen jaren aanhouden en slechts een klein
aantal patiënten lijkt spontaan te herstellen. De chronische diarree heeft een grote impact op de kwaliteit van
leven van patiënten met microscopische colitis.4
Oorzaken

Er zijn diverse factoren die een rol spelen bij het ontstaan
van microscopische colitis. Hoewel een causale relatie
nooit is aangetoond, heeft tot bijna 40% van de patiënten
met microscopische colitis ook galzoutmalabsorptie (dit
wordt het betrouwbaarst vastgesteld met oraal toegediend
radioactief gelabeld galzuur, Se-75-tauroselcholinezuur).
Daarnaast gaat microscopische colitis regelmatig gepaard
met de aanwezigheid van auto-immuunaandoeningen als
reumatoïde artritis, schildk lieraandoeningen en coeliakie.5 Dit sterkt het vermoeden van een immunologische
verklaring voor de ziekte.
Andere onderzoeken wijzen meer in de richting van een
gestoorde barrièrefunctie van de colonmucosa, al dan
niet in combinatie met een genetische predispositie.
Opvallend zijn de bevindingen van medicatiegebruik als
uitlokkende factor. Vooral middellang gebruik (312 maanden) van niet-steroïde pijnstillers (NSAID’s),
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protonpompremmers (PPI’s) of bepaalde antidepressiva
(SSRI’s) lijkt duidelijk een verhoogde kans op microscopische colitis te geven.6
Diagnostiek

De diagnose ‘microscopische colitis’ dient overwogen te
worden wanneer een patiënt chronische, niet-bloedige, al
dan niet waterdunne, diarree heeft. Zeker als deze patiënt wat betreft leeftijd of geslacht in het profiel van
microscopische colitis past en oorzaken voor acute diarree afwezig zijn. Behalve chronische diarree zijn een
niet-afwijkend macroscopisch beeld van de colonmucosa
en de aanwezigheid van specifieke histologische kenmerken essentieel voor de diagnose. Andere oorzaken voor
chronische diarree dienen te worden uitgesloten.
Macroscopische mucosale afwijkingen, zoals een toegenomen vaattekening, laceratie van de mucosa of oedeem,
lijken vooralsnog niet frequent voor te komen en zijn
waarschijnlijk aspecifiek. Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat linkszijdig biopteren even sensitief is als
rechtszijdig, blijft het te adviseren om bij een verdenking
op microscopische colitis in alle colonsegmenten diverse
biopten op willekeurig gekozen plaatsen te nemen en in
separate potjes op te vangen. Microscopische colitis
komt namelijk wisselend voor in de colonmucosa en
andere mogelijke oorzaken voor chronische diarree kunnen op deze manier betrouwbaar worden onderzocht.
In de biopten moet er minimaal sprake zijn van een toegenomen ontstekingsinfiltraat – bestaande uit plasmacellen en lymfocyten – in de lamina propria. Voor de
diagnose ‘lymfocytaire colitis’ dient er daarnaast een
toename te zijn van het aantal intra-epitheliale lymfocyten (meer dan 20 intra-epitheliale lymfocyten per
100 epitheelcellen) en voor collageneuze colitis een verdikte subepitheliale collageenband (meer dan 10 μm).
Ook ziet men bij collageneuze colitis regelmatig loslating
van het oppervlakte-epitheel. Aanvullende immunohistochemische kleuringen, zoals een kleuring op CD3, een
Sirius-roodkleuring of een Van Gieson-kleuring kunnen
helpen om de diagnosestelling te vergemakkelijken.
Voor histologische veranderingen die niet volledig voldoen aan de bovengenoemde criteria voor collageneuze
colitis of lymfocytaire colitis, wordt de diagnose ‘incomplete microscopische colitis’ gebruikt, waarbij een collageenbanddikte van 5-10 μm of de aanwezigheid van 1020 intra-epitheliale lymfocyten voldoende is om de diagnose te stellen.7
Behandeling

Sinds de laatste uitgebreide beschrijving van microscopische colitis in dit tijdschrift in 2003 is de behandeling
van patiënten met microscopische colitis sterk verbeterd.8 Recent heeft de European Microscopic Colitis
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wordt deze stap in de kliniek vaak overgeslagen en begint
met direct met medicamenteuze behandeling, zoals bij
patiënt B. Het is niet bekend of de symptomen of de histologische afwijkingen merkbaar anders zijn als er sprake
is van medicatie-geïnduceerde microscopische colitis.
Alertheid

Er is internationaal – maar ook nationaal – een duidelijke toename van het aantal patiënten bij wie de diagnose
‘microscopische colitis’ wordt gesteld. De incidentie van
microscopische colitis in Nederland is echter laag, en
niet-gepubliceerde Nederlandse gegevens tonen grote
onderlinge verschillen tussen diverse regio’s in het aantal
patiënten met de diagnose ‘microscopische colitis’.
Mogelijk wordt deze diagnose bij een substantieel aantal
patiënten gemist omdat (a) de symptomen worden geduid
als prikkelbaredarmsyndroom, (b) er geen colonoscopie
wordt verricht, (c) er niet of onvoldoende uitgebreid
wordt gebiopteerd bij patiënten met chronische diarree
en een macroscopisch niet-afwijkende colonmucosa, of
(d) histologische afwijkingen niet worden herkend als
tekenen van microscopische colitis.
Daarnaast dient men alert te zijn op de aanwezigheid van
mogelijke uitlokkende of onderhoudende factoren en
dienen deze waar mogelijk geëlimineerd te worden.
Dames en Heren, gezien het chronische karakter van de
aandoening, de negatieve invloed op de kwaliteit van
leven en de beschikbaarheid van een relatief eenvoudige
en doeltreffende behandeling is het van belang om bij
langdurige, niet-bloederige diarree ook te denken aan
microscopische colitis. Dit verhoogt de kans op het tijdig
stellen van de diagnose en adequate behandeling.
Kortom: alertheid loont.
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Group een behandelalgoritme opgesteld.9 Voedingsvezels
en bismutpreparaten hebben niet langer een plaats in de
evidencebased behandeling van patiënten met microscopische colitis.
Oraal budesonide is de eerste medicamenteuze optie bij
actieve ziekte. Budesonide 9 mg/dag gedurende 68 weken geeft een respons bij 81% van de patiënten.10 Binnen 3 maanden na het staken van deze therapie treedt er
echter bij 60-80% van de patiënten een terugval in klachten op. Herintroductie van budesonide 9 mg/dag gevolgd
door 6 maanden budesonide 6 mg/dag als onderhoudsbehandeling zal bij 80% van deze patiënten opnieuw tot
remissie leiden.
Behalve budesonide is er geen andere evidencebased therapie voor microscopische colitis. Wanneer de patiënt
niet op budesonide reageert, wordt er geadviseerd de
richtlijnen voor de behandeling van patiënten met
inflammatoire darmziekten te volgen. Mesalazine is
mogelijk effectief, maar er wordt ook regelmatig besloten
om een thiopurine te geven. Een andere optie is het
gebruik van TNF-α-blokkers; van een groep van 8 patiënten leken er 5 hierop te reageren. Deze medicijnen zijn
echter niet geregistreerd voor de indicatie ‘microscopische colitis’, en net als thiopurines en methotrexaat zijn
ze nog nooit in trialverband onderzocht.
Loperamide wordt toegepast als symptomatische therapie, meestal naast de eerder genoemde medicamenten.
Chirurgische interventie wordt alleen in uitzonderlijke
gevallen toegepast, en dan alleen als allerlaatste therapeutische optie. Uit de beperkte literatuur blijkt dat
alleen een totale colectomie uiteindelijk tot blijvende
klachtenreductie leidt.
Omdat medicatie een mogelijk uitlokkende factor is, is
het raadzaam om vóór het begin van de medicamenteuze
behandeling de medicatielijst van de patiënt te bestuderen. Een chronologisch verband tussen het medicatiegebruik en de klachten is hierbij relevant. Stoppen met
verdachte risicomedicatie kan een pragmatische en doeltreffende behandeling zijn. Hierop volgende, kortdurende
herintroductie van deze medicatie is een manier om de
mogelijke oorzaak van de diarree te identificeren. Gezien
de impact van microscopische colitis op het dagelijks
functioneren en de effectiviteit van oraal budesonide,
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