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Geachte Huisarts,
Hierbij ontvangt u een afnameset voor HLA-typering ten behoeve van
Coeliakie en de ziekte van Bechterew.
Recent heeft u ons een afnameset toegezonden. Om die reden ontvangt u
van ons een nieuwe afnameset. In deze brief leest u achtergrond informatie
over de diagnostiek ten behoeve van Coeliakie en de ziekte van Bechterew.
Diagnostiek voor Coeliakie
Om de diagnose Coeliakie te kunnen vaststellen zijn meerdere
laboratoriumtesten nodig en soms ook een darmonderzoek. De Europese
vereniging voor maag-darm-leverziekten bij kinderen (ESPGHAN) heeft
richtlijnen opgesteld waarin bepaald is dat HLA-onderzoek belangrijk is voor
het stellen van de diagnose. Bijna alle (meer dan 95%) Coeliakie patiënten
zijn drager van HLA-DQ2 en/of DQ8. Indien een persoon geen HLA-DQ2 en/
of DQ8 heeft, is de kans dus zeer klein dat iemand Coeliakie heeft of dit in
de toekomst nog ontwikkelt. Daarom is de HLA-typering een waardevolle
test bij het stellen dan wel uitsluiten van de diagnose Coeliakie. Ook wordt
deze test gebruikt om te kijken of de eerstegraads familieleden (ouders
en broers/zussen) van personen met Coeliakie ook deze genetische aanleg
hebben. Tot slot wordt de test gebruikt om te kijken of mensen met een
verhoogd risico op Coeliakie, zoals personen met suikerziekte (type I) of
het syndroom van Down, de genetische aanleg voor Coeliakie hebben.
Afwezigheid van de genetische aanleg voor Coeliakie maakt verdere
screening op Coeliakie overbodig.
Diagnostiek voor de ziekte van Bechterew
De ziekte van Bechterew, ook wel ankyloserende spondylitis genoemd, is
een aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom
gaan ontsteken, waardoor pijn en stijfheid ontstaat in de rug en andere
gewrichten. Deze ziekte is sterk geassocieerd met HLA-B27, 90-95% van de
patiënten met deze aandoening testen positief voor HLA-B27. Het bepalen
van HLA-B27 bij patiënten met klinische verschijnselen kan bijdragen aan
een vroege diagnose van deze ziekte.
Afname van wangslijmvliescellen
Voor HLA bepalingen kan gebruik worden gemaakt van wangslijmvliescellen,
die kunnen worden afgenomen door met een wattenstokje langs de
binnenkant van de wang te strijken. Deze minimaal belastende methode is
door de patiënt zélf, de huisarts of de specialist gemakkelijk uit te voeren en
is veel minder belastend dan een bloedafname.
U kunt deze afnamematerialen bestellen via de Huisartsen Servicedesk.
Wij zullen u automatisch een nieuwe afnameset toezenden indien u deze
gebruikt.
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