Aandoening

Jicht
Jicht veroorzaakt acute gewrichtsontstekingen. Dit zijn aanvallen van een gezwollen en
ontstoken gewricht.
Jicht ontstaat door een te hoge urinezuurspiegel in het lichaam. Er ontstaan dan urinezuurkristallen die in of rond een gewricht
neerslaan en een ontsteking veroorzaken. De pijn bij jicht is vaak heftig. U kunt het ontstoken gewricht tijdelijk niet goed gebruiken. De
huid rondom het gewricht is vaak ook strak gespannen en rood. Jicht komt het meest voor in de grote teen, maar ook andere
gewrichten kunnen ontstoken raken.
Meer informatie? Kijk op ReumaNederland.nl. (https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/jicht/)

Onderzoeken
De arts kan aan de hand van uw klachten en lichamelijk onderzoek vaak al denken aan jicht.
Als er duidelijke jichtknobbels (jichttophi) te zien zijn, is de diagnose zeker. Een andere manier om zekerheid te krijgen is een
gewrichtspunctie. Hierbij wordt er een klein beetje vocht uit het gewricht gehaald om met een speciale microscoop te bekijken.
Wanneer er urinezuurkristallen in het vocht te zien zijn is de diagnose jicht zeker.
Soms is een punctie niet mogelijk of zien we geen kristallen. Dan kan een echo soms helpen om de diagnose toch te stellen. In
zeldzame gevallen kan een speciale CT scan (DECT scan) ook helpen. Deze onderzoeken geven echter niet de 100% zekerheid die een
punctie wel kan geven.
Vaak maken we ook een röntgenfoto om te zien of de jicht ook beschadigingen heeft veroorzaakt. Daarnaast doen we bloedonderzoek.
Het urinezuur wordt gemeten. Dit is belangrijk voor de behandeling. Het is echter niet zo dat iedereen met een hoog urinezuur ook
automatisch jicht heeft. De diagnose kan dan ook nooit alleen met bloedonderzoek worden gesteld.

Punctie van een gewricht
Bij dit onderzoek wordt met een naald wat vocht opgezogen uit het gezwollen gewricht.
Vocht in een gewricht kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ontsteking, een bloeding of infectie. Door vocht uit uw gewricht te
onderzoeken, kan duidelijk worden wat de oorzaak is van het probleem.
De reumatoloog kan door de microscoop zien of er ontstekingscellen en/of kristallen in het vocht zitten. Zo weet de reumatoloog
bijvoorbeeld meteen of er sprake is van jicht.
Soms wordt het vocht uit het gewricht naar het laboratorium gestuurd. De laborant onderzoekt of er bacteriën en ontstekingscellen in
het vocht zitten.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/punctie-van-een-gewricht

Echo-onderzoek algemeen (echografie)
Met een echo kan de radioloog of laborant een orgaan, pees of gewricht met geluidsgolven (echo) onderzoeken.
De radioloog of laborant beweegt met een klein apparaat (transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel. De transducer zendt
geluidsgolven uit en vangt deze ook weer op. Het echoapparaat zet deze om tot een beeld.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/echo-onderzoek-algemeen-echografie

Bloedprikken
Bij bloedonderzoek nemen we een of meer buisjes bloed af met een hol naaldje. Dit bloed wordt vervolgens in het laboratorium
onderzocht door een analist.

Bloedonderzoek of onderzoek van urine of ontlasting is nodig wanneer de huisarts of specialist meer te weten wil komen over uw
gezondheid. De arts laat ook onderzoek doen om het verloop van ziekte en het effect van een behandeling te bepalen.

Antistollingsmedicatie
Bent u bij de Trombosedienst (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst)? Dan is het belangrijk om de INR op tijd te
bepalen. Kijk daarom goed op welke prikpost (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/locaties-en-prikposten) u terecht kunt.

Alléén op afspraak
Bloedprikken en materiaal inleveren kan alléén op afspraak. U maakt eenvoudig zelf online een afspraak.
Ga naar www.jbz.nl/prikafspraak en maak een afspraak (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-prikafspraak)
Hulp nodig? Bel dan op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur (073) 553 36 99, kies optie 1.
Een afspraak maken is nodig bij alle JBZ-priklocaties (behalve bij de prikpost 'In de Leonardus' aan het Emmaplein in 'sHertogenbosch).
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/bloedprikken

Behandelingen
Jicht is goed te behandelen.
Bij een jichtaanval is koelen met ijs tegen de pijn prettig. Daarnaast kunt u het gewricht wat rust geven en het been hoog leggen als u
jicht in de voet, enkel of knie heeft. Daarnaast zijn er medicijnen tegen jicht. Bij jicht zijn er medicijnen tegen de ontsteking (“aanval”)
en behandelingen om jicht te voorkomen.

Poliklinieken en afdelingen
Reumatologie
Bij het specialisme Reumatologie kunnen patiënten terecht met reumatische klachten.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/reumatologie
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