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Diagnose 
Gezien de bloederige ontlasting en de perianale fisteling werd bij 
de cutane ulcera gedacht aan een extra-intestinale manifestatie 
van de ziekte van Crohn in de vorm van pyoderma gangrenosum 
(pg). Aanvullend onderzoek toonde positieve ANA- en ENA-tests 
en een verhoging van de complementfactoren C3 en C4. Bij 
coloscopie werden multipele ulcera gezien. Er werden biopten 
afgenomen die het beeld toonden van een sterk actieve chroni-
sche ulceratieve ontsteking met cryptirregulariteit. De patho-
logie-uitslagen wezen in de richting van colitis ulcerosa, echter 
de kliniek, leeftijd en lokalisatie wezen meer in de richting van 
de ziekte van Crohn. De diagnose inflammatory bowel disease/
indetermined colitis werd gesteld en patiënte werd behandeld 
met mesalazine en prednison. In enkele dagen knapten zowel de 
wonden aan de onderbenen als de fistels op. Nadat het huid-
beeld tot rust was gekomen, werd patiënte doorverwezen naar 
de plastisch chirurg voor huidtransplantatie.

Pyoderma gangrenosum (pg) is een primair steriele inflam-
matoire neutrofiele huidaandoening. Het ziektebeeld wordt 
gekenmerkt door recidiverende cutane ulcera met muco-
purulente of hemorragisch exsudaat. Deze pijnlijke ulcera 
hebben een ondermijnde blauwdoorschijnende rand en 
worden omgeven door erytheem. pg is vaak gelokaliseerd 
aan de strekzijde van de extremiteiten met een voorkeur 
voor de tibia. Het kan zich echter over het gehele lichaam 
presenteren. 
pg komt vaker voor bij vrouwen, met een piekincidentie tus-
sen de 20 en 50 jaar. Het ziektebeeld wordt zelden gezien bij 
kinderen en adolescenten (4% van de gevallen van pg). 
Ongeveer 50% van de patiënten heeft een onderliggende 
systemische aandoening.
Tussen de 10 en 15% van de patiënten met pg heeft inflam-
matory bowel disease (ibd). Daarentegen ontwikkelt slechts 5% 

van de patiënten met colitis ulcerosa en minder dan 2% van 
patiënten met de ziekte van Crohn pg. pg is in veel gevallen 
niet gecorreleerd aan de activiteit van de ibd, in tegenstelling 
tot erythema nodosum, de meest voorkomende huidaandoe-
ning die met ibd geassocieerd is. 
Wanneer er sprake is van een huidbeeld met ulcera lijkend op 
pg, kan men differentiaaldiagnostisch onder andere denken 
aan infectieuze oorzaken, vaso-occlusieve of veneuze aandoe-
ningen, vasculitiden, paraneoplastisch syndroom, medicatie-
reacties en exogene weefselschade.
De diagnose pg wordt gesteld op basis van de klinische symp-
tomen in combinatie met de voorgeschiedenis van de patiënt. 
Het betreft een diagnose per exclusionem, aangezien er geen 
conclusieve diagnostische test is. Een biopsie voor histopa-
thologie is mogelijk, echter de uitkomst is niet specifiek en 
verandert bij progressie van het ziektebeeld. 
De behandeling van pg bestaat uit immuunsuppressie en 
goede wondverzorging.
Initieel wordt vaak, vooral bij snelle uitbreiding van de won-
den, gestart met een hoge dosis prednison. Daarnaast wordt 
gebruikgemaakt van ciclosporine, sulfasalazine, mesalazine 
en tnf-alfablokkers. Chirurgische ingrepen zijn gecontra-
indiceerd zolang de pg niet onder controle is, daar dit een 
averechts effect kan hebben. 
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Ulcera aan de benen

Omdat het erg lastig kan zijn om een 
gedetailleerde uitleg te geven aan 
anderstaligen die het Nederlands niet 
goed beheersen, is deze website een uit-
komst. Bovendien kan deze thuis en door 
andere zorgverleners in de omgeving 
nog eens opnieuw worden bekeken. De 
ambitie is dat steeds meer talen worden 
toegevoegd, zodat het voor velen een 
website in de moedertaal wordt. Het 
programma kan online worden bekeken 
of gratis gedownload. 

Nadeel van de site is dat alle informatie 
verwerkt is in een film die lijkt op een 
reality-tv-programma. Er zitten geen 
plaatjes bij waarin een en ander ook nog 
eens wordt uitgelegd. De gesproken 
tekst is het lesmateriaal en de informatie 
staat niet ergens apart opgeschreven. 
Maar het is een site in ontwikkeling en de 
maker wil deze graag met aanmerkingen 
van vakgenoten verbeteren. In een groot 
binnenstadziekenhuis waar mensen 
behandeld worden afkomstig uit de 170 

culturen die Rotterdam en omgeving rijk 
is, staat de link naar deze website op de 
computerschermen boven de bedden. 
Een opname voor een astmaexacerbatie 
is hét moment om de benodigde astma-
behandeling te starten of een haperende 
astmabehandeling te keren. Als taalbar-
rières daarbij in de weg staan, kunnen 
deze omzeild worden met behulp van 
deze site. 
www.astmaproject.nl


