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Dr. Rob Gonera is endocrinoloog in het 

Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Als specialist 

in stofwisselingsziekten ziet hij vaak patiënten 

met auto-immuunziekten. Hij is altijd alert op 

de aanwezigheid van andere auto-immuun-

ziekten als een patiënt, of familieleden van 

een patiënt, een auto-immuunziekte heeft.  

“Op mijn poli zie ik veel patiënten met dia-

betes mellitus type 1 (DM type1)”, vertelt dr. 

Gonera. ”Dit is een auto-immuunziekte waarbij 

het lichaam antistoffen maakt tegen de ei-

landjes van Langerhans, de cellen die insuline 

aanmaken. Bij poli-controles ben ik altijd alert 

op symptomen die zouden kunnen passen 

bij andere auto-immuunziekten, omdat deze 

aandoeningen bij DM type 1 vaker voorkomen. 

Vooral als patiënten plotseling onverklaarbare 

lage of hoge bloedsuikers hebben, dan zal ik 

onderzoeken of er andere dan de gebruikelijke 

oorzaken van ontregeling van de bloedsuikers 

aanwezig zijn. Bekende combinaties met DM 

type1 zijn: vitiligo, schildklierziekten, gluten 

allergie (coeliakie), de ziekte van Addison en 

gebrek aan vitamine B 12.” 

Hij vervolgt: “Door bijvoorbeeld de diabetes 

zal een aantal gebruikelijke klachten van deze 

aandoeningen minder opvallen en daardoor 

mogelijk lange tijd niet als andere ziekte 

gezien worden. Het is belangrijk voor de pa-

tiënt om zich dat te realiseren. Ik acht goede 

voorlichting en extra aandacht voor dergelijke 

symptomen dan ook van belang om deze 

aandoeningen tijdig te herkennen.”

Dr. Gonera wijst erop dat in families ook 

verschillende auto-immuunziekten kunnen 

voorkomen. “De patiënt met DM type 1 kan 

een zus hebben met vitiligo en een vader 

met een te traag werkende schildklier. Een 

uitgebreide familieanamnese is essentieel om 

inzicht te krijgen in het familiair voorkomen 

van dergelijk beelden. De uitkomst is van 

belang om met patiënt te bespreken omdat 

dit ook consequenties kan hebben voor het 

optreden van dergelijke ziektebeelden bij zijn 

of haar kinderen.”

Auto-immuunziekten 
in de familie

Een patiënt kan verschillende auto-
immuunziekten hebben, ziekten waarbij 
het eigen afweersysteem de oorzaak is. 
Het afweersysteem vergist zich en ruimt 
lichaamseigen cellen op. Bij viligo zijn 
dat pigmentcellen. Het kan toeval 
zijn dat het afweersysteem zich vergist, 
maar familiaire aanleg speelt een rol.
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