
Gevorderde systemische mastocytose
Meer informatie over

Wat is gevorderde 
systemische mastocytose?

Risicofactoren

Symptomen

Symptoombestrijding

Behandelingen

Tips voor patiënten
Adviseer de patiënt het volgende om fysieke en 
emotionele gezondheid te bevorderen:7

EXTREME TEMPERATUREN

OPERATIE

30% bij volwassenen

7% bij kinderen

Hoewel risicofactoren de verdere ontwikkeling van mastocytose kunnen beïnvloeden, 
wordt de ziekte niet door de meeste risicofactoren rechtstreeks veroorzaakt.6

De meeste vormen van mastocytose verschijnen bij zuige-
lingen en in de kinderjaren. Het risico op het ontwikkelen van 
mastocytose neemt naarmate men ouder wordt toe.6

Is een eiwit op het oppervlak van sommige cellen die zich 
bindt aan stamcelfactor (een stof die bepaalde soorten 
cellen ertoe aanzet om te groeien). Een mutatie van c-kit 
kan sommige soorten mastocytose veroorzaken.6

Symptomen van systemische mastocytose kunnen soms optreden als 
‘aanvallen of voorvallen’, waarbij meerdere symptomen tegelijk verschijnen. 
Na een aanval kan de persoon zich moe en lethargisch voelen.6

Jeuk
Blaren

Huidlaesies
Urticaria pigmentosa

Vaatverwijding in het gezicht (blozen)
Psychologische veranderingen

Hoofdpijn
Licht gevoel in het hoofd

Diarree
Buikpijn
Zweren in de maag en het duodenum

Misselijkheid

Botpijn

Hartkloppingen
Anemie (dat vermoeidheid kan veroorzaken)

Braken

ALCOHOL

INSECTENBETEN BEPAALDE GENEESMIDDELEN

EMOTIONELE STRESS

DOELGERICHTE
THERAPIE

ANTIHISTAMINICA STEROÏDEN ULTRAVIOLET LICHTEPINEFRINE
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Verminder stress: ga bijvoorbeeld yoga-oefeningen doen 
of wandelen. Intensieve lichaamsbeweging kan mestcellen 
stimuleren om mediatoren af te geven.

 

02 Rust: Neem de hele dag door rustmomenten en zorg dat 
u elke nacht ten minste 8 uur slaapt.

Eet of drink niets wat afgifte van mediatoren door 
mestcellen veroorzaakt, zoals pinda’s, kreeft, alcohol, 
pittig eten, warme dranken en kaas.
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Voorkom of minimaliseer blootstelling aan 
omgevingsstimuli die de afgifte van mediatoren door 
mestcellen veroorzaken, zoals zonlicht en bijensteken.

Zorg dat je in nood alarm kunt slaan en neem altijd 
een EpiPen mee.

Wrijf niet in de laesies van cutane mastocytose, 
krab er niet aan en maak ze niet kapot.

Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen: maak 
uw huis, auto of uw werkplek koel zodat u minder last 
heeft van de warmte.

Neem geen warm bad.

Neem deel aan zelfhulpgroepen om ervaringen te delen 
en anderen met mastocytose te helpen.
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Houd een dagboek bij van uw ervaringen.
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Mastocytose is een zeldzame aandoening die wordt gekenmerkt door abnormale ophoping van 
mestcellen in de huid, beenmerg en inwendige organen.1

Mestcellen zijn immuunsysteemcellen die in het beenmerg en in lichaamsweefsels voorkomen en 
histamine uitscheiden. Iedereen heeft mestcellen in zijn lichaam, en hun functie is onder andere 
ons beschermen tegen infecties en deelnemen aan het ontstekingsproces.2

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van mastocytose is symptoombestri-
jding. Het is van belang dat activiteiten die histamine afgifte door mestcellen 
uitlokken vermeden worden.5

Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) moeten met 
voorzichtigheid worden gebruikt omdat ze de afgifte van histamine kunnen 
activeren en ernstige reacties of een aanval kunnen veroorzaken.

De volgende behandelingen kunnen helpen bij het verlichten van de symptomen 
van mastocytose.5

Hieronder vindt u de meest voorkomende behandelingen voor mastocytose.5

STAMCEL-
TRANSPLANTATIE

CHEMOTHERAPIE VOOR 
MASTOCYTOSE

-GERELATEERDE KANKER
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Het risico op het ontwikkelen van kwaadaardige systemische 
mastocytose is 7% wanneer de ziekte begint in de kinderjaren
en ongeveer 30% bij volwassenen. Mestcelleukemie betreft het 
bloed en mestcelsarcoom het zachte weefsel van het lichaam.3

Wordt geschat voor te komen bij 1 op de 10.000 
tot 20.000 personen wereldwijd.4
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Onze missie is om nieuwe manieren te ontdekken om de levens van mensen te verlengen en te verbeteren.
Bij Novartis werken we elke dag met grote toewijding en enthousiasme om een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappij en met name aan patiënten. 0
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