
Daniëlle Poeth-van der Heijden, 
verpleegkundig consulent, zag in veertig 
jaar de positie van jichtpatiënten sterk 
verbeteren. 

Daniëlle werkt al ruim veertig jaar met 
veel plezier met jichtpatiënten: ‘Elke 
patiënt heeft veel meegemaakt en zijn 
eigen unieke levensverhaal. Tegenwoordig 
kunnen we jichtpatiënten veel beter 
behandelen dan toen ik begon. Vroeger 
kwamen de patiënten pas na een zware 
jichtaanval en doorverwijzing door de 
huisarts bij ons. Je zag mensen geleidelijk 
aan invalide worden: ze konden niet meer 
voor hun gezin zorgen, niet meer werken. 
Nu is jicht een chronische ziekte. Huisartsen 
verwijzen snel door. De patiënt komt 
binnen met pijn en beperkingen, maar 
door onze aanpak kunnen mensen met 
jicht goeddeels pijnloos door het leven.’

Tim Jansen, reumatoloog en ‘jichtdokter’ 
haalt veel voldoening uit zijn werk. Hij 
kan vaak al snel iets betekenen voor de 
patiënten: ‘Mensen met jicht kunnen 
zelfs helemaal genezen. Met de goede 
diagnose en medicatie in de juiste 
dosering.’

Twee tot drie procent van de Nederlanders 
heeft jicht, onder zestigplussers kan dat 
oplopen tot twintig procent. Tim Jansen:  
’Overgewicht, traag functionerende nieren 
en purinerijk voedsel (o.a. vette vis, 
orgaanvlees, veel ander vlees, sommige 
groenten, maar ook pinda’s en ketchup) 
zijn vaak de oorzaak. Bij jicht ontstaan 
er uraatkristallen in het bloed die heftige 
ontstekingen kunnen veroorzaken, 
meestal in de grote teen, knie of enkel. Je 
kunt dan in feite niets meer. In het begin 

duren de aanvallen kort, maar later vaak 
steeds langer. Na verloop van tijd krijg 
je witte knobbels op tenen of handen en 
wordt het kraakbeen weggeduwd. Het is 
behoorlijk destructief, maar bij de juiste 
behandeling wel volledig te voorkomen. 
We gaan na of het met leefstijl te maken 
heeft of met aanleg. Spaarzame nieren 
zijn vaak erfelijk, maar ook dan moet je 
matigen met eten en alcohol, want het is 
wel ‘echt’ een complexe stapelingsziekte.’

Reumatoloog Jansen is gespecialiseerd 
in jicht. Hij ziet grote vooruitgang in 
behandelresultaten: ‘De meeste patiënten 
zijn hier al lang in behandeling en 
voelen zich weer topfit. Jicht is de enige 
ziekte waarmee je 100% genezing kunt 
bereiken. Wereldwijd wordt Allopurinol, 
het medicijn dat ook Jos Wetzels slikt, 

preventief voorgeschreven. Eigenlijk 
zouden jichtpatiënten dit medicijn 
standaard moeten slikken. Afhankelijk van 
de hoeveelheid urinezuur in het bloed, 
verhogen we de dosering. Je moet dat 
jaarlijks blijven checken, dat gebeurt niet 
overal en daar gaat het fout. Wij werken 
nu aan een nieuwe techniek om de 
diagnostiek te verbeteren.’  

Jos Wetzels, na een leven lang jicht, 
zonder pijn op pelgrimstocht

‘Jichtdokter’ Tim Jansen gaat voor volledige  
genezing van zijn patiënten

Volg VieCuri op Facebook om op de  
hoogte te blijven van actuele  

ontwikkelingen, bijeenkomsten en  
onderzoeken: 

  facebook.com/VieCuri

Jichtspreekuur, 
patiënten gezocht

VieCuri Venlo heeft op 
dinsdagochtend een jichtspreekuur. 
Tim Jansen en zijn collega Mathijs 
Janssen werken ook op de locaties in 
Venray en Panningen. Per jaar komen 
er gemiddeld 500 patiënten uit de 
regio en nog eens 50 vanuit het hele 
land. Er loopt vanaf november 2019 
weer een belangrijke studie naar 
het veelbelovende geneesmiddel 
Dapansutrile, dat acute jichtaanvallen 
afremt en veiliger en effectiever 
lijkt dan huidige medicijnen. Jansen: 
‘Voor dit onderzoek zoeken we 
patiënten met acute jichtaanvallen. 
In november komt hiervoor een 
link op Facebook.’ Onderzoek naar 
en de behandeling van complexe 
jicht bij VieCuri is onlangs erkend 
door de stichting Samenwerkende 
Topklinische opleidingsZiekenhuizen 
(STZ) als topklinisch zorgproduct.

Elke jichtpatiënt 
heeft zijn eigen 
unieke levens-
verhaal

Jos Wetzels (68) is al tientallen jaren 
jichtpatiënt. Enkele jaren geleden 
schreef ‘jichtdokter’ Tim Jansen hem 
bij VieCuri het juiste medicijn voor. 
Sindsdien gaat hij zo goed als pijnvrij 
door het leven. Sterker, hij heeft weer 
vertrouwen in zijn lijf.

Zijn eerste jichtaanval kreeg Jos toen hij 
begin dertig was: ‘Alsof iemand met een 
mes mijn knie doorboorde. Mijn knie zwol 
op als een ballon en was zo pijnlijk dat ik 
bij wijze van spreken al bang was dat er 
een vlieg op zou landen.’
De huisarts schreef pijnstillers voor en na 
een paar dagen verdween de pijn. Maar de 
aanvallen bleven komen. Jicht zou komen 
door rode wijn, port, rood vlees. ‘In Afrika 
bestaat deze kwaal niet,’ zeiden de artsen. 
‘Als je niets eet, doet je lichaam ook niets. 
Pas je voedingspatroon maar aan.’ Een 
achterhaald idee, weten we inmiddels.
Bij jicht zetten uraatkristallen zich af in de 
gewrichten. Dat gaat ontsteken en tast 
de botten en het kraakbeen aan. Op den 
duur kan het leiden tot vergroeiingen en 
jichtbulten. Bij Jos is de jicht erfelijk, zijn 
vader had het ook. Het uit zich vooral in 
zijn knieën, enkels en tenen, en soms ook 
in zijn hand: ‘De ontstekingen ontstaan 
vaak onverwacht, bijvoorbeeld als je 
misstapt of verkeerd in bed ligt. Binnen 
tien minuten heb je een dikke enkel. Je 

moet het gewricht dan zo snel mogelijk 
zien te koelen met ijs, maar vaak ben je 
al te laat. Door de pijn ben je een paar 
dagen volkomen van de wereld. Dat heeft 
impact op je werk en je familie. Je voelt 
je verschrikkelijk oud en kan eigenlijk 
niets.’ Jarenlang had Jos aanvallen waarbij 
zelfs een laken op het pijnlijke gewricht 
al te veel was. Hij kreeg zware pijnstillers 
en maagzuurremmers voorgeschreven. 
‘Symptoombestrijding,’ zegt hij. 

Aanvalsvrij door medicijn
Een jaar of tien terug kwam Jos bij Tim 
Jansen, reumatoloog bij VieCuri. Jansen 
stimuleerde Jos om meer te bewegen en af 
te vallen, maar vooral schreef hij een hoge 
dosis Allopurinol voor, een medicijn dat de 
nieren stimuleert. ‘Je krijgt waarschijnlijk 
eerst een zware jichtaanval,’ had de arts 
hem gezegd. ‘Omdat je lichaam eraan 
moet wennen.’
Zo geschiedde, maar sindsdien is Jos 
aanvalsvrij. Afgelopen zomer behaalde 
hij een enorme overwinning op zichzelf. 
Samen met zijn schoonzoon liep hij een 
deel van de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella: dertien dagen lopen, 
tussen de acht en de twaalf uur per dag. 
Jos: ‘Ik had veel getraind, maar de tweede 
dag ging het al fout. Ik zakte door mijn 
knie. Met een brace om heb ik de route 
uitgelopen, maar het ontaardde niet in 

jicht. Deze wandeling was voor mij een 
Godsgeschenk. 

Dankzij de medicatie voel ik me fitter dan 
dertig jaar geleden, zowel geestelijk als 
lichamelijk. De stress, de angst dat het elk 
moment weer kan misgaan, is volledig 
weggevallen. Voorheen was ik het lijdende 
voorwerp, nu ga ik met plezier naar het 
ziekenhuis.’


