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Psoriasis

Feiten over psoriasis
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Huidvernieuwing op hol Oorzaken van psoriasis

Erfelijke factoren Omgevingsfactoren

Genetische veranderingen • Stress
• Infecties
• Geneesmiddelen
• Huidbeschadigingen
• Obesitas
• Roken
• Alcohol

Erfelijkheid bij psoriasis Het beloop 

• Kan op elke leeftijd ontstaan
• Meestal rond de puberteit (15-20 jaar)
• Type 1: vroege psoriasis (vóór het 40ste jaar)

• Meest voorkomende vorm (75% van alle gevallen)

• Ernstiger beloop

• Komt vaker in de familie voor 

• Meest voorkomende vorm is psoriasis vulgaris, daarna guttata en de inversa 
vorm

• Belasting zijn voor ouders en kind

• De tweede piek 55-50 jaar
• Type 2: late psoriasis (ná het 40ste jaar)
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Het beloop 

• Het beloop is niet te voorspellen
• Levenslang last 

• Golvend beloop

• De activiteit kan variëren (spontane verbetering afgewisseld 
met verergering)

• In de loop van de tijd kunnen de uitgebreidheid en de ernst 
van de huidafwijkingen sterk veranderen

• Psoriasis geneest niet spontaan 

De klachten 

• De meest voorkomende klachten zijn 
• Schilfering

• Jeuk

• Pijn 

• Huidbeschadiging (al of niet met bloeden door wondjes en 
kloven)

De ernst van de psoriasis Psoriasis: kwaliteit van leven 

• Psoriasis is geen levensbedreigende aandoening

• Effect op de kwaliteit van leven

• Afhankelijk van de uitgebreidheid

• Afhankelijk van de zichtbaarheid

• Afhankelijk van de klachten

• Onvoorspelbaar beloop

• Beïnvloedende factoren zijn onbekend

• Behandeling werkt niet altijd en is vaak intensief 
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Psoriasis: de lokalisatie van de 
huidafwijkingen 

Psoriasis vulgaris 

• Psoriasis vulgaris is meest voorkomende vorm
• Circa 90%

• Lokalisaties
• Symmetrisch
• Strekzijde van de ellebogen, knieën, de scheenbenen, het behaarde hoofd 

en de op de rug boven de billen
• Vaakst thv de ellebogen voor
• Zelden in het gezicht

• Kliniek
• Scherp begrensde, rode, schilferende plekken, wisselend van grootte en 

verspreid over de huid
• De plekken kunnen samenvloeien tot grote plakkaten die rond of grillig van 

vorm zijn

• De plekken kunnen spontaan en zeer geleidelijk ontstaan

Psoriasis vulgaris

• Op het lichaam 

• Kenmerken
• Scherp begrensde rode, schilferende 
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Psoriasis capitis 

• Komt relatief vaak voor
• 50% van de patiënten met psoriasis vulgaris heeft ook een psoriasis 

capitis  
• Soms komt het alleen voor 

• Kliniek
• Kleine plekken tot flinke, verdikte rode plakkaten
• 1 tot 2 cm in de omliggende huid van het gezicht en de nek
• Schilfers blijven lang aan de haren plakken
• Schilfers zijn erg goed zichtbaar 
• Kan haaruitval geven

• Jeukt vaak, krabben verergert psoriasis capitis 

• Vaak lastig te behandelen

Psoriasis capitis

• De meest typische plaatsen voor 
psoriasis capitis zijn de (voorste) 
haargrenzen, de nek en de slapen 

• Kenmerken
• Duidelijke begrenzing met gezonde 

huid 

• Schilfers groter en vaster op huid
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Psoriasis inversa

• Psoriasis in de lichaamsplooien

• Komt vooral voor bij zwaarlijvige mensen

• 30% van alle patiënten met psoriasis vulgaris heeft ook 
een inversa 

• Vaker bij ouderen

• Oorzaken
• Genetisch bepaald
• Neiging te ontstaan in warme vochtige gebieden 
• Continue wrijving
• Infecties met schimmels en gisten dragen bij

Psoriasis inversa

• De ‘omgekeerde’ psoriasis
• Psoriasis in plooien
• Liezen
• Oksels
• Onder borsten
• Bilnaad

• Psoriasis inversa 
• Rood/roze glanzende plekken 
• Meestal niet schilferend 
• Meestal ook niet verdikt 

Psoriasis unguium

• In 50% van de mensen met psoriasis 

• In 85% van de mensen met psoriasis en 
gewrichtsklachten 

• 5% zonder huid- en/of gewrichtsklachten

• De kans groter bij mensen ouder dan 40 jaar en bij 
mensen met artritis psoriatica 

• Oorzaak is nog onduidelijk
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Psoriasis unguium

• Klachten
• Veel last en pijn 

• Zwellingen en ontstekingsreacties

• Vingers en tenen kunnen misvormd raken. 

Psoriasis unguium

• Psoriasis van de nagels
• Grotere kans indien
• Ouder dan 40 jaar

• Vaker bij artritis psoriatica

• Kenmerken
• Putjes in nagel

• Verkleuring

• Distale nagelloslating

• Olievlek fenomeen

www.huidziekten.nl

Soorten psoriasis unguium 

• Matrix psoriasis
• Pitting
• Leuconychia
• Beau’s lijnen
• Onychomadesis
• Brokkelige nagels 

• Nagel bed psoriasis
• Onycholyse
• Subunguale hyperkeratose
• Zalmkleurige verkleuringen 
• Splinter bloedingen 
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Pasch MC.Drugs. 2016 Apr;76(6):675-705

Psoriasis guttata

• In korte tijd talrijke (meer dan 100) ovaal-ronde 
plekjes (2 millimeter tot 1 centimeter grote) over het 
gehele lichaam

• Komt vaker voor bij mensen waarbij psoriasis in de 
familie voorkomt. 

• Meestal tussen de 10 en 40 jaar

• Na een keelinfectie 

• Bij gebruik van bepaalde medicijnen (NSAIDs, 
bètablokkers en antimalariamiddelen)

Psoriasis guttata

• Druppelvormige psoriasis
• Kinderen/ jonge volwassenen
• Keelinfectie

• Kenmerken
• Kleine scherp begrensde vlekjes
• Relatief snelle ontwikkeling
• Druppeltjes vormige plaques
• Kan spontaan genezen of overgaan in 

plaque psoriasis
• Schilfering is aan/afwezig
• Gelijkmatig verdeeld lichaam
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Andrews Barber

• Psoriasis aan de handpalmen en de voetzolen

• Een abnormale verdikking van de opperhuidcellen in 
combinatie met een verstoorde afweerreactie

• Erfelijke factoren en omgevingsfactoren
• Wrijving
• Roken

• Kliniek
• Rode, verharde en schilferende plakkaten 
• Uitgedroogd
• Pijnlijke kloven
• Wonden

Andrews Barber

• Psoriasis op handpalmen en 
voetzolen
• Palma = handpalm

• Planta = voetzool

• Voornamelijk gezien bij rokers

• Kenmerken
• Kleine met steriele pus gevulde 

blaasjes op handen of voeten
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Psoriasis erytrodermie

• Erythros = rood en Derma = huid
• Een zeldzame vorm van psoriasis

• Kenmerken
• Nagenoeg de hele huid schilfert en is bedekt met psoriasisplekken

• Koorts en ziek

• Doorgeschoten psoriasis pustulosa/vulgaris

• In acute vorm is opname noodzakelijk

Artritis psoriatica

• Psoriasis gepaard gaande met 
gewrichtsklachten
• Chronische ontstekingen gewrichten

• 5% - 30% van de psoriasispatiënten

• Tot 90% krijgt ook afwijkingen aan de nagels

De diagnose  

• Klinische diagnose
• Er zijn 2 typische kenmerken

• Het kaarsvetfenomeen

• Het teken van Auspitz

• In geval van twijfel 
• Biopsie 

• Kweek
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Vragenlijst artritis

• Vink in de tekening de gewrichten aan 
die ongemak hebben bezorgd, dit wil 
zeggen stijve, gezwollen of pijnlijke 
gewrichten

Vragenlijst artritis

• Heeft u ooit gezwollen gewrichten gehad?

• Heeft u arts u ooit gezegd dat u artritis heeft?

• Hebben uw vingernagels of teennagels putjes of 
kuiltjes?

• Heeft u pijn in uw hiel gehad?

• Heeft u een vinger of een teen gehad die 
helemaal gezwollen en pijnlijk was zonder 

aanwijsbare reden? 

De behandeling 

• Behandeling van een milde vorm door een huisarts en een 
ernstige vorm door een dermatoloog

• Keuze van de behandeling 
• De ernst van de klachten
• De uitgebreidheid 
• De vorm
• De plaats
• De klachten
• Mate van last
• De wens van de patiënt 
• Invloed op het dagelijks functioneren heeft.

• Bij weinig last meestal lokale therapie

• Lichttherapie en systemische therapie bij ernstigere vormen

41 42

43 44



29-10-2021

12

Comorbiditeiten

• Artritis psoriatica 

• Het metabool syndroom 

• Depressie 

• Chronische ontstekingen 
in de darmen

• Uveitis 

https://www.globalpsoriasiscoalition.org/news/2019/4/1/march-2019

Handpalmen en de voetzolen

Psoriasis palmoplantaris 

• Lastige therapie

• Stoppen met roken

• Preventieve maatregelen
• Bij natte werkzaamheden vinyl handschoenen 
• Bij droge werkzaamheden of tijdens de slaap katoenen 

handschoenen
• ‘s nachts katoenen sokken 
• Behandel kloofjes door hierin zinkzalf aan te brengen en plak 

het af met een pleister
• Dagelijks meermaals vetten
• Eventueel onder huishoudfolie 

Nagels
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Psoriasis unguium

• Vroeg inzetten van therapie 

• Moeizame behandeling 

• Soms goed resultaat van lokale middelen 

• Systemische middelen alleen bij ernstige vormen

• Resultaten vaak teleurstellend

• Preventieve adviezen
• Trauma aan de nagels vermijden
• Korthouden van de nagels
• Regelmatig invetten
• Hoornstukjes onder de nagels niet weghalen
• Geen kunstnagels aanbrengen

Preventieve maatregelen 

• Niet bijten aan de nagels

• Niet pulken aan de nagelwallen
• Trauma vermijden

• Niet schuin, maar recht vijlen 

• Nagels kort houden 
• Niet pulken of knippen aan de cuticula 

• Geen nagelcosmetica gebruiken
• Geen gel of artificiële nagels

• Goed passend schoeisel

• Handschoenen bij zware en natte werkzaamheden 

Preventieve maatregelen 

• Bij nagel bed psoriasis het onycholytische deel 
wegknippen

• Bij het vermoeden van een onychomycose deze 
vaststellen en behandelen 

Rigopoulos D et all. J Am Acad Dermatol. 2019 Jul;81(1):228-240. 
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Eczeem

A.Constitutioneel eczeem

B.Contact eczeem

C.Seborrhoïsch eczeem

D.Nummulair eczeem

E.Craquelé eczeem

F.Hypostatisch eczeem

G.Handeczeem 

Constitutioneel eczeem

Constitutioneel eczeem: de 
oorzaken

• Exacte oorzaak is niet bekend 

• Meerdere factoren
• 1. Erfelijke factoren

• 2. Beïnvloedende factoren 

• 3. Allergie is zeer zelden een oorzaak

• Het gevolg is een droge huid en vaak een ontsteking in 
de huid, zoals roodheid, zwelling, warm aanvoelen van 
de huid, vochtblaasjes, vochtafscheiding (natten), 
wondjes, krabsporen, littekens en vaak hevige jeuk
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Constitutioneel eczeem: het beloop

• De eerste verschijnselen van eczeem kunnen al enkele 
weken na de geboorte optreden, in het algemeen nog 
voor het einde van het eerste levensjaar, maar kan op 
iedere leeftijd optreden

• Men kan er niet overheen groeien

• Eczeem is niet te genezen maar wel prima te 
behandelen 

Constitutioneel eczeem: het beloop

• Het eczeem kan wel verdwijnen maar kan altijd weer 
terugkomen

• Bij 30% van de kinderen vermindert of verdwijnt het 
eczeem binnen het eerste levensjaar

• Bij 30% tussen de leeftijd van 2 en 5 jaar

• Bij ongeveer 25% van de kinderen blijft het tot na het 
20-ste levensjaar bestaan maar neemt het in ernst af

Constitutioneel eczeem: de 
lokalisatie van de huidafwijkingen

Constitutioneel eczeem in de acute 
fase 
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Constitutioneel eczeem in de 
chronische fase 

Constitutioneel eczeem: klinisch 
onderzoek

• Inspectie: bepalen van de efflorescenties
• Op afstand-dichtbij

• Palpatie

• Criteria van Williams

Constitutioneel eczeem: aanvullend 
onderzoek

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Verstandige%20Keuzes%20bij%20constitutioneel%20eczeem%20en%20galbulten.pdf

Constitutioneel eczeem: kwaliteit 
van leven 

Simpson EL et al. Journal of the American Academy of Dermatology; 2016; 74, 491-498
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Constitutioneel eczeem: kwaliteit 
van leven 

Simpson EL et al. Journal of the American Academy of Dermatology; 2016; 74, 491-498

Behandeling van Constitutioneel 
eczeem 

Nav dr. De Bruin-Weller 

Leefstijladviezen

• Beperk contact met water

• Warm water verwijdert het vetlaagje van de huid

• Warm water zet de bloedvaten uit

• Beperk contact met ontvettende middelen
• Zeep verwijdert het vetlaagje van de huid

• Gebruik van zeep vervangende producten en oliën 

• Gebruik van een milde shampoo

Voorkom beschadigingen 
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Contacteczeem

Contacteczeem

• Soorten Contacteczeem

• Allergisch

• Irritatief

• Contact urticarieel

• Fotocontact eczeem (foto-allergisch en foto-toxisch)

Irritatief contacteczeem Allergisch contacteczeem: ontstaan

69 70

71 72



29-10-2021

19

Allergisch contacteczeem: ontstaan: 
beroepen

• Kappers

• Schoonmakers

• Zorg

• Metaalbewerkers

• Voedingsmiddelenindustrie

• Nat werk

• Bouw

Acuut contactallergisch eczeem

Chronisch contacteczeem Allergisch contacteczeem: testen

• Epicutaan allergologisch onderzoek

• European society of contact dermatitis

• Europese basale testreeks

• Aanvullend eigen producten

• Aanvullende reeksen
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NVDV richtlijn contact eczeem

Seborrhoïsch eczeem 
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Dyshidrotisch eczeem
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Nummulair eczeem
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Craquelé eczeem
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Lichen simplex
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Hypostatische eczeem

Hypostatisch eczeem
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CVI

• Jeuk

• Vermoeid gevoel

• Pijn

• Nachtelijke 
krampen

• Lymfoedeem

• Lipodermatoscleros
e

• Atrofie blanche

• Ulcus cruris

• Oedeem

• Stuwingserytheem

• Hyperpigmentatie

• Corona flebectica
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Hoofdhuid eczeem 

Hoofdhuid eczeem 

• Een droge hoofdhuid

• Constitutioneel eczeem

• Allergisch contacteczeem 

• Irritatief contacteczeem 

• Seborrhoïsch eczeem 

• Pityriasis amiantacea

• Lichen simplex chronicus

Handeczeem (voeteczeem)
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Handeczeem

• Handeczeem/handdermatitis: veelvoorkomende 
huidaandoening; ontsteking van de huid van de handen

• Klinische kenmerken

• Ernstig handeczeem leidt tot functiebeperking en kan 
psychosociale gevolgen hebben

• Geassocieerd met jeuk die kan leiden tot slapeloosheid 
en stress

• Variërend van mild tot chronisch ernstig eczeem

• Hoge kosten en significante ↓ kwaliteit van leven

Voeteczeem

• Komt vaak voor 

• Klinische kenmerken zijn hetzelfde als die van 
handeczeem

• Ernstig voeteczeem leidt tot functiebeperking en kan 
psychosociale gevolgen hebben

• Geassocieerd met jeuk die kan leiden tot slapeloosheid 
en stress

• Variërend van mild tot chronisch ernstig eczeem

• Hoge kosten en significante ↓ kwaliteit van leven
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Vormen van hand- en voeteczeem 

Meest voorkomende vormen

• Irritatief handeczeem

• Allergisch handeczeem

• Constitutioneel handeczeem

• Tylotisch eczeem (eczema hyperkeratoticum et 
rhagadiformis)

• Acrovesiculeus eczeem (dishydrotisch handeczeem)

Behandeling van hand- en 
voeteczeem 

• Compleet herstel van 
epidermale barrière weken 
tot maanden na genezing
• Lang vermijden van contact 

met irriterende stoffen en 
invetten en beschermen van 
de handen 

• Geïmpetiginiseerd eczeem 
moet snel en adequaat 
behandeld worden
• Vaak orale antibiotica

Vermijden 
oorzakelijke/in 
stand houdende 

factoren

Behandeling 
toegespitst op 
soort en ernst 

eczeem

Snelle & 
adequate 

behandeling 
mild eczeem 

voorkomt 
chronisch 
eczeem

Adviezen voor bescherming van de handen

Draag handschoenen gedurende nat werk

Handschoenen moeten waar nodig gedragen worden, maar gedurende een zo kort mogelijke tijd 

achter elkaar

Handschoenen moeten intact, schoon en droog aan de binnenzijde zijn

Als handschoenen langer dan 10 minuten achter elkaar gedragen worden, moeten er katoenen 

handschoenen onder gedragen worden

Was de handen met lauwwarm water en droog de handen goed af

Als de handen niet zichtbaar vuil zijn, desinfecteer ze dan met alcoholoplossingen in plaats van 

met zeep

Draag geen ringen op het werk

Gebruik een emolliens zo vaak als mogelijk, zowel op het werk als thuis en vooral voor het 

slapen gaan

Een emolliens moet over de hele hand aangebracht worden, niet alleen op eczeemplekken

Bescherm de handen met handschoenen ook tijdens huishoudelijk werk en bij kou buiten

Adviezen voor bescherming van de voeten

Draag waterbestendige schoenen gedurende nat werk

Schoenen moeten intact, schoon en droog aan de binnenzijde zijn

Was de voeten met lauwwarm water en droog de handen goed af

Gebruik een emolliens zo vaak als mogelijk, zowel op het werk als thuis en vooral voor het 

slapen gaan

Een emolliens moet over de hele voet aangebracht worden, niet alleen op eczeemplekken
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Behandeling

Intertrigo

Intertrigo

• Smetplek, smetten, dermatitis intertriginosa, eczema 
intertriginosa, intertrigineus eczeem

• Dermatitis in de huidplooien (liezen, onder de borsten, 
buikplooien, bilnaad, soms oksels, tussen de tenen)

• Door de combinatie van vocht en warmte (wrijving) 
ontstaat maceratie van de huid 

• Overgroei van bacteriën (Staphylococcus aureus, 
streptokokken, Corynebacterium minutissimum) en/of 
schimmels (Candida albicans)

Intertrigo
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Intertrigo

• Differentiaal diagnose
• Candida van de plooien (candidiasis intertriginosa)

• Erythrasma

• Psoriasis inversa

• Eczeem

• Seborroïsch eczeem

• Morbus Hailey-Hailey

Op weg naar een beter huid

• Anamnese

• Klinisch onderzoek 

• Aanvullend onderzoek

• Behandeling

• Uitleg: “smeren kan je leren”

• Motivational interviewing: “motiveren kan je leren”

• Evaluatie: “meten om te weten”

• Vragenlijsten

• Scorelijsten

• PROM

Schimmelinfecties 

Dermatomycose

• Schimmelinfectie aan de huid, de nagels, de haren en 
de slijmvliezen

• De verwekkers behoren tot de ‘fungi’ (paddenstoelen, 
schimmels en gisten)
• Schimmels worden ingedeeld in dermatofyten en non-

dermatofyten

• Gisten die dermatomycosen veroorzaken zijn vooral Candida 
of Malassezia
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Dermatomycosen

• Dermatofyten & non-dermatofyten zijn geen 
commensalen
• Predisponerende factoren moeten aanwezig zijn

• Dermatofyten zijn keratinofiel
• Groeien in de epidermis (ringworm) -> kan een afweerreactie 

geven

• Groeien in de nagel/plaat/bed (onychomycose)

• Groeien in de haren: endothrix of exothrix groei

• Ze gaan niet dieper dan het gekeratiniseerde deel van de huid, 
de haren en de nagels; hun groei blijft altijd beperkt tot het 
dode gekeratiniseerde materiaal in de hoornlaag

Soorten dermatofyten - indeling

Overzicht van schimmelinfecties aan de huid en de nagels en de haren 

Infecties van de huid: epidermomycose Tinea pedis (voet)

Tinea corporis (lichaam)
Tinea cruris (liezen)

Tinea faciei (gelaat)
Tinea manuum

Infecties van de nagels: onychomycose Tinea unguium (nagel)

Infecties van de haren: trichomycose Tinea barbae (baardstreek)

Tinea capitis (hoofd) 

V O ET  

EX TR EMI T E I T

N A GEL  V O ET

L I ES

HA N D

N A GEL  HA N D  

B I LLEN  

H O O F D

R O MP

GELA A T 

43,8

23,86

13,24

8,39

5,29

2,5

1,48

0,99

0,27

0,03

Soorten dermatomycosen - indeling Soorten 
Schimmels

Non-Dermatofyten

Scopulariopsis 
brevicaulis

Aspergillus

- fumigatus

- niger

Penicillium sp.

Exotische

Tr. violaceum

Tr. tonsurans

Tr. soudanense

M. ferrugineum

Tr. schoenleinii

Animale

Tr. mentagrophytes
var.

M. canis

Tr. verrucosum

Endemische

Tr. rubrum

Tr. interdigitale

Ep. floccosum

Dermatofyten
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Soorten dermatofyten - indeling

• Dermatomycose worden bijna uitsluitend veroorzaakt 
door 3 geslachten
• Trichophyton
• Trichophyton rubrum is de meest voorkomende soort (onychomycose en 

tinea pedis van het mocassin-type)

• Trichophyton interdigitale komt voornamelijk tussen de tenen en aan de 
voetzolen voor en heeft een voorkeur voor een warme omgeving

• Microsporum
• De Microsporum soort komt bij dieren voor maar kan occasioneel ook de 

huid en de haren van de mens infecteren

• Epidermophyton
• Epidermophyton floccosum is bijna zo goed als verdwenen

Soorten non-dermatofyten

• Non-dermatofyten zijn saprofyten die onder speciale 
omstandigheden pathogeen kunnen zijn in de mens

• Non dermatofyten zijn zelden de oorzaak van een 
dermatomycose

• Verwekkers van dermatomycose
• Aspergillus soorten

• Penicillium soorten

• Scopulariopsis brevicaulis

Infectie van de nagel

V O ET  

EX TR EMI T E I T

N A GEL  V O ET

L I ES

HA N D

N A GEL  HA N D  

B I LLEN  

H O O F D

R O MP

GELA A T 

43,8

23,86

13,24

8,39

5,29

2,5

1,48

0,99

0,27

0,03

Soorten dermatomycosen - indeling
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Onychomycose

• Onychomycose is een schimmelinfectie van de 
nagelplaat 
• Door een dermatofyt (tinea unguium) 

• Door een gisten zoals candida (candida onychomycosis)

• Door een non-dermatofyten (non-dermatofyte onychomycosis)

Is meestal veroorzaakt door een Trichophyton  

Onychomycose

• Behelst 23% van alle voetaandoeningen

• Onychomycose zijn in een derde van de gevallen de 
oorzaak van nagelafwijkingen

• Van alle schimmelinfecties behelzen de nagelinfecties 
een derde

• Bij de onychomycose is de grote teen het meest 
aangedaan (92%)

Onychomycose

• Bij 25-35% is er ook een schimmelinfectie aan de huid 
van de voeten 

• Een primaire onychomycose: begint in een normale 
nagelplaat

• Een secundaire onychomycose: ontstaat in een reeds 
aangetaste nagel 

Klachten

• Doorgaans een onschuldig karakter 

• Achillesproject
• 33% pijn

• 28% schaamte

• 13% was beperkt in het functioneren
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Risico factoren

• Patiëntgebonden risicofactoren
• Familie geschiedenis
• Leeftijd
• Geslacht 

• Lokale factoren
• Sporten
• Nagelafwijkingen
• Tinea pedis
• Arterieel vaatlijden
• Blootsvoets lopen
• Nagelsets delen 

• Medische aandoeningen 
• HIV
• Diabetes mellitus
• Immunosuppressie
• Nieraandoeningen

Kliniek 

Invasieroute Klinisch beeld 

De laterale nagelwal 

(de zijkant)

Distale en laterale subunguale 

onychomycose

De distale nagelplaat 

(het vrije uiteinde)

Distale en laterale subunguale 

onychomycose

De proximale nagelwal Proximale subunguale onychomycose

Via de bovenzijde van de 

nagelplaat

Oppervlakkige witte onychomycose

Distale en laterale subunguale 
onychomycose

• De schimmel dringt aan het vrije 
nageluiteinde de nagelplaat 
binnen (via het hyponychium) 
langs de laterale nagelwal of via 
het nagelbed zelf als de nagels 
losgelaten zijn aan het uiteinde 
(onycholyse)

• Daarna verspreidt de schimmel 
zich in de nagelplaat en vormt 
gelige of witte plekken 
(dyschromie) of lijnen bij het 
doorgroeien naar proximaal

• Dit wordt leuconychia mycotica 
genoemd

• 80% van alle onychomycose

Distale en laterale subunguale 
onychomycose
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Oppervlakkige witte onychomycose

• Bij deze vorm dringt de schimmel 
via het oppervlak van de nagel 
zelf de nagelplaat in

• Ze boren gaten in de nagelplaat 
waardoor de nagelplaat er 
uiteindelijk wit en ruw uit ziet

• Hierbij worden scherp begrensde 
witte plekken in het bovenste 
gedeelte van de nagel gezien

• Er is een vrije rand tussen de 
nagelwal en de aangetaste nagel 
te zien

Oppervlakkige witte onychomycose

Proximale subunguale 
onychomycose

• De infectie ontstaat omdat 
de nagel vanuit de 
proximale nagelwal 
geïnfecteerd wordt.

• Wanneer de schimmel de 
nagelmatrix bereikt dan 
spreidt die verder uit via 
de onderzijde van de 
nagelplaat.

Proximale subunguale 
onychomycose
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Overzicht

Naam Klinisch beeld Verwekker

Distale en laterale 

subunguale 

onychomycose 

Zijkanten en uiteinden 

van de nagel

T. rubrum, T. interdigitale

C. Albicans, C. parapsilosis

Oppervlakkige witte 

onychomycose 

Witte vlekken in het 

bovenste gedeelte van 

de nagel

T. interdigitale, T. rubrum

Proximale subunguale 

onychomycose 

Wit vanuit de proximale 

nagelrand

T. rubrum

Diagnostiek

• Anamnese

• Klinisch onderzoek

• Aanvullend onderzoek
• PCR

• KOH

• Kweek

Afname van nagelmateriaal Afname van nagelmateriaal
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Differentiaal diagnose – distale en 
laterale subunguale onychomycosis 

• Psoriasis

• Lichen planus

• Contact dermatitis

• Pityriasis rubra pilaris

• Paronychia congenita

• Bowen

Differentiaal diagnose: psoriasis 
nagel

Huidziekten.nl

Behandeling

• In het begin alleen lokale behandeling

• Sinds WOII meer onderzoek naar antifungale middelen
• 1958 griseofulvine 
• Fungistatisch bij dermatofyten

• 1970 azolen
• Ketoconazol, daarna fluconazol en als laatste itraconazol

• 1991 terbinafine 

Prognostische factoren 

• Belangrijk om deze te kennen
• Bepaalt wel of niet behandelen

• Bepaalt de keuze 

• Bepaalt de duur van de therapie

• Bepaalt de duur van de follow-up 

• De prognostische factoren liggen dicht bij de risico 
factoren 
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• Lokale prognostische factoren

• Betrokkenheid van de laterale rand

• Mate van betrokkenheid van de nagel

• Dikte van de nagel

• Subunguale hyperkeratose

• Onycholyse

• Betrokkenheid van de matrix 

• Dermatofytoma’s en spikes

• Vertraagde nagelgroei

• Teennagel 

• Nagelaandoeningen

• Patiënt gerelateerde prognostische factoren 

• Geslacht

• Leeftijd

• Recidief (herval of herinfectie) 

• Immunosuppressie

• Vasculaire problemen

• Obesitas

• Mycologische prognostische factoren

• Geslacht 

• Gemengde infecties

• Behandelings gerelateerde prognostische factoren

• Correcte diagnose?

• Therapietrouw?

• Geneesmiddelen interacties

• Resistentie voor Trichophyton rubrum

• Biologische beschikbaarheid 

• Aanwezigheid van predisponerende factoren

• Patiëntgebonden risicofactoren

• Familie geschiedenis

• Leeftijd

• Geslacht 

• Lokale factoren

• Sporten

• Nagelafwijkingen

• Tinea pedis

• Arterieel vaatlijden

• Blootsvoets lopen

• Nagelsets delen 

• Medische aandoeningen 

• HIV

• Diabetes mellitus

• Immunosuppressie

• Nieraandoeningen

Behandeling

• Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
lokale middelen 

• Je hoeft niet altijd te behandelen

• Behandeling met systemische medicatie
• Altijd na bevestiging van de aanwezigheid van de schimmel

• Terbinafine

• Itraconazol

Behandeling

• Terbinafine is een allylamine dat de schimmels doodt

• Mogelijk draagt terbinafine ook bij aan de cellulaire afweer

• Terbinafine wordt via de bloedvaten in het nagelbed afgeleverd 
en wordt ingebouwd in de nieuwgevormde nagelmatrix

• Terbinafine blijft lang in de nagel aanwezig, na een kuur van 12 
weken blijft terbinafine nog 30 weken lang in een werkzame 
concentratie aanwezig in de nagel

• Bijwerkingen
• Maagdarm klachten 
• Spierpijn en gewrichtspijnen 
• Hoofdpijn, vermoeidheid en malaise 

• Interacties met tricyclische antidepressiva, cimetidine en 
rifampicine

Behandeling

• Itraconazol is een triazool-derivaat dat de groei van 
schimmels remt 

• Itraconazol stapelt in hoge concentraties in de nagel op en 
blijft lang aanwezig, na een kuur van 3 maanden blijft er 
nog gedurende 6 maanden een werkzame concentratie in 
het nagelbed aanwezig

• Bijwerkingen
• Hoofdpijn
• Misselijkheid, buikpijn, diarree
• Smaakstoornissen
• Leverafwijkingen
• Huiduitslag

• Itraconazol heeft interacties met nogal wat geneesmiddelen 
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Behandeling

• Er zijn verschillende oorzaken waarom een behandeling niet 
aanslaat
• De patiënt neemt de medicatie niet in

• Er is een interactie met andere medicijnen waardoor het 
antimycoticum niet goed werkt

• Er is onvoldoende penetratie van het medicijn in fors verdikte nagels

• Er is onvoldoende bloedtoevoer naar de voeten

• Er is een co-infectie met een gist of een non-dermatofyt

• Er is een nagelziekte die lijkt op een onychomycose erbij aanwezig

• Er is sprake van verminderde immuniteit

• Er is nagelloslating waardoor het medicijn niet vanuit het nagelbed 
naar de nagelplaat kan komen

Mechanische of chemische 
verwijdering van delen van de nagel

• 20-40% ureumzalf of 20-40% salicylzuurzalf onder 
occlusie op de aangetaste nagels een tot twee weken 
aanbrengen

• Mechanische verwijdering van de nagels kan met 
knippen, vijlen, schuren, onycho-abrasie of snijden

• Totale nagelextractie wordt afgeraden omdat dit een 
pijnlijke procedure is 

Lasertherapie

• Eerst vaststellen dat een onychodystrofie op basis van 
een schimmelinfectie is

• De onderzoeken zijn tot op heden nog beperkt

• Na de behandeling zal de behandelde nagel gaan 
uitgroeien tot een gezonde nagel (duurt 7 tot 9 
maanden)

• Schimmelnagels worden vier keer behandeld met 
steeds een tussenpoos van één tot drie maanden

Lichttherapie

• Een fotosensitiser wordt aangebracht, de cellen van de 
schimmel nemen dit op 

• Na blootstelling aan het licht ontstaat er een reactie 
waarbij er reactieve zuurstofdeeltjes die de cellen 
vernietigen

• Beperkt onderzoek
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Infectie van de huid

V O ET  

EX TR EMI T E I T

N A GEL  V O ET

L I ES

HA N D

N A GEL  HA N D  

B I LLEN  

HO O F D

R O MP

GELA A T 

43,8

23,86

13,24

8,39

5,29

2,5

1,48

0,99

0,27

0,03

Tinea pedis

Het voorkomen 

• Achilles project: klachten aan de voeten

• > 50% voetaandoeningen

• 40% loopklachten

• 24%: Tinea Pedis (voet)

• 26%: Tinea Unguium (nagel)

• 6%: Wratten

Tinea pedis

• Dermatomycosis pedis
• Meest voorkomende schimmelinfectie bij de mens

• Ongeveer 10% van de bevolking 

• Oppervlakkige mycose van de interdigitale ruimten 
en/of de voetzool en/of voetrand 
• De interdigitale vorm: zwemmerseczeem

• De voetzool-voetrand vorm: atletenvoet
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Tinea pedis

• Tinea pedis interdigitalis (1)

• Ulcererende tinea pedis (2)

• Tinea plantaris
• Voetzool-voetrand type (3)

• Mocassin type (4)

• Inflammatoire tinea pedis (5)

1

2

3

5

4

1. Tinea pedis interdigitalis

Tinea pedis interdigitalis 2. Ulcererende tinea pedis

165 166

167 168



29-10-2021

43

Ulcererende tinea pedis 3. Tinea plantaris

• 2 vormen
• De gewone voetzool-voetrand type

• Het mocassin type 

• Erythematosquameuze afwijkingen

• Begint als een tinea interdigitale die zich naar de 
voetzool en de voetrand uitbreidt

Tinea plantaris: voetzool-voetrand 
type 

Tinea plantaris: mocassin type

• Infectie in de diepe eeltlaag

• Kloven

• Verdikte eeltlagen
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One hand two feet 4. Inflammatoire tinea pedis

Inflammatoire tinea pedis

• Een heftige afweerreactie kan aanleiding geven tot een 
mykide reactie

Overzicht tinea pedis

Overzicht van de schimmelinfecties aan de voeten 

Type infectie Klinisch beeld Verwekkers

Tinea pedis 

interdigitalis 

Maceratie tussen de tenen T. rubrum, T. interdigitale, E. 

floccosum

Ulcererende tinea 

pedis 

Ulceraties tussen de tenen T. interdigitale

Tinea pedis plantaris, 

de voetzool-voetrand 

vorm

Erythematosquameuze 

afwijkingen en blaasjes 

T. rubrum, T. interdigitale, E. 

floccosum

Tinea pedis plantaris, 

mocassin type

Erythematosquameuze 

afwijkingen, eelt

T. rubrum, T. interdigitale

Inflammatoire tinea 

pedis

Blaasjes en blaren T. interdigitale, T. rubrum
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“Voetschimmel”

• 60% dermatofyt
• 66% Trichophyton rubrum

• 30% Trichophyton interdigitale

• 30% eczeem

• 10% erythrasma

Differentiaal diagnose: psoriasis

Differentiaal diagnose: Andrews 
Barber

Differentiaal diagnose: 
contactallergisch eczeem
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Differentiaal diagnose: pitted 
keratolysis

Differentiaal diagnose: eczema 
dyshidroticum

Behandeling van tinea pedis 

• Lokale therapie 

• Voorkomen en uitsluiten van onychomycosen

• Extra hygiëne maatregelen
• Ter voorkoming van een recidief

• Bij sterke schilfering : 5-10% salicylzuur toevoegen

• Bij ernstige jeuk of pijn ten gevolge van een uitgebreide 
inflammatoire reactie kan eventueel enkele dagen een zwak 
dermatocorticosteroïd gebuikt worden

Voorzorgsmaatregelen

• Het vermijden van factoren die maceratie van de huid 
bevorderen

• Bij voorkeur dragen van katoenen sokken, goed 
ventilerende schoenen het dragen van badslippers in 
gemeenschappelijke doucheruimten

• Profylactische behandeling met een antimycoticum 1 tot 
2 maal per week tussen de tenen kan een recidief 
voorkomen 
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De oncologische voet 
Chemotherapie 

Dermatologische afwijkingen bij 
chemotherapie 

• Hand-voet syndroom

• Nagelafwijkingen 

Handvoet syndroom graad 1 

• Minimale huidafwijkingen, 
erytheem, oedeem, 
hyperkeratose

• Zonder pijn 
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Handvoet syndroom graad 2 

• Huidafwijkingen 
desquamatie, bullae, 
ecchymose, oedeem, 
hyperkeratose

• Met pijn die de dagelijkse 
activiteiten belemmert

Handvoet syndroom graad 3 

• Ernstige huidafwijkingen 
desquamatie, bullae, 
ecchymose, oedeem, 
hyperkeratose

• Met pijn die de dagelijkse 
activiteiten en de eigen 
verzorging belemmert

Handvoet syndroom

• Geassocieerd aan
• Pijn

• Infecties

• Beperkt ADL

• Verlies van de vingerprint!
• Waarschijnlijk niet 

permanent

Handvoet syndroom: preventie

• Preventieve maatregelen

• Handvoet koelingen 
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Handvoet syndroom: preventie

• Regelmatige inspectie van de handen

• Manicure

• Regelmatig gebruik van handschoenen

• Beperk de blootstelling aan warm water tijdens het 
afwassen of baden

• Beperk de blootstelling aan warmtebronnen (sauna's, in 
de zon zitten) 

• Frequent gebruik van emolliens

Handvoet syndroom: preventie

• Vermijd contact met agressieve chemicaliën 
((af)wasmiddelen of huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen)

• Vermijd het gebruik van rubberen handschoenen 
(rubber houdt warmte tegen de huid)

• Vermijd het gebruik van gereedschap of huishoudelijke 
artikelen waarbij de hand tegen een hard oppervlak 
moet worden gedrukt, zoals tuingereedschap, messen 
en schroevendraaiers

• Vermijd wrijven, wringen en druk

Graad ≥2 HFS    32%       6%

Dosis reductie 41%       9%
Stop                  75%       30%

Handvoet syndroom: hand koeling Handvoet syndroom: behandeling
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• Chemotherapie tast in de 
nagelunit de volgende 
onderdelen aan
• Nagelmatrix

• Nagelbed

• (Periunguaal)

• De schade bepaalt het 
type en de ernst van de 
nagelafwijking

1. Robert , et al. 2015

Nagelafwijkingen door chemotherapie Chromonychia 

• Veranderingen in de nagelplaat: Chromonychia:
• Melanonychia 

• Leuconychia

Broosheid en fragiliteit

• Veranderingen in de nagelplaat: veranderingen in de 
structuur van de nagelplaat

• Door de toxiciteit van de chemotherapeutica ontstaan er 
stoornissen in de nagelaanleg in de matrix

• De nagels gaan trager groeien (meestal is dit ongemerkt)

• Broze nagels (dun en fragiel) 
• Pitting
• Groeven
• Onychoschizia
• Onychorrhexis
• Hyperkeratose
• Koilonychia 
• Beau's lijnen
• Onychomadesis

• Veranderingen in nagelbed
• Erythemateuze lunula

• Muehrcke's lijnen

• Onycholyse

Nagelafwijkingen door chemotherapie
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Bloedingen in het nagelbed

• Subunguale hemorrhage 

• Subunguaal hematoom

• Meest frequente nagelafwijkingen
• Veranderde nagelgroei 

• Chromonychia

• Lijnen van Beau

Nagelafwijkingen door chemotherapie

Nagelafwijkingen door 
chemotherapie: preventie

1. Scotte F, t al. 2008 1. Alessandrini A, et al. 2019

2. Robert C, et al. 2016
3. Capriotti K, et al. 2019

Nagelafwijkingen door 
chemotherapie: behandeling
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1. Lacouture ME. 2013

2. Capriotti K, et al. 2019
3. Alessandrini A, et al. 2019

Nagelafwijkingen door 
chemotherapie: behandeling

Doelgerichte therapie 

Chemotherapie vs doelgerichte 
therapie

Chemotherapie 

• Werkt op snelgroeiende 
cellen 

• Beschadiging van 
kankercellen en gezonde 
cellen 

• Bijwerkingen kunnen 
toenemen en kunnen leiden 
tot blijvende schade 

• ‘Kortdurende’ behandeling 

Doelgericht therapie

• Werkt specifiek 

• Minder schade aan gezonde 
cellen 

• Naast ‘bekende’ 
bijwerkingen ook ‘nieuwe’ 
bijwerkingen 

• Bijwerkingen zijn reversibel 

• (Mogelijk) langdurige 
behandeling 

Mucocutane afwijkingen

• Huiduitslag 45-100%

• Droge huid 7-35%
• Huidkloven 1-25%

• Jeuk 8-35%

• Hand-voet huidreactie (HFSR) 3-59%
• Nagelwalontsteking 12-16%

• Slijmvliesveranderingen 12-69% (mond, neus, genitaliën) 
• Oog(lid)veranderingen >30%

• Verkleuring, teleangiëctasieën 10-20%

• Haar veranderingen (groei, kleur) 14-21%
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Handvoet huidreactie HVHR≠HVS

HVHR
• Targeted therapie (o.a. lapatinib, 

sorafenib, sunitinib, pazopanib, everolimus, 
temsirolimus, vemurafinib)

• Tgv onvoldoende herstel na 
frictie trauma

• Laesies op druk- en 
frictieplaatsen 

• Pijnlijke blaar → callus op 
erythemateuze basis 

• Meestal graad 2-3

HVS
• Chemotherapie (o.a. capecitabine

(Xeloda®), cytarabine (Cytosar-U ®), floxuridine
(FUDR®), idarubicine (Idamycine®), liposomaal 
doxorubicine (Doxil®), 5-fluoruracil, etoposide)

• Tgv hoge concentratie 
chemotherapeutica in de 
zweetklieren

• Gelijkmatiger verdeeld over de 
gehele voetzool of handpalm

• Roodheid → oedeem → pijn

• Meestal graad 1-2

• Cave: vingerafdruk!

Handvoet huidreactie

Graad 1 Graad 2 Graad 3

Preventieve maatregelen!

Educatie patiënt is essentieel

Dosisaanpassing

Interruptie

• Keratolytica (20-40% ureum of 5-10%    

salicylzuur)

• GEEN dosisaanpassing

• Keratolytica (20% ureum of 6% salicylzuur)

• Lokaal clobetasol 0.05% en lidocaine 2%

• Pijnmedicatie

• Dosisaanpassing (50%)

• Keratolytica (20% ureum of 6% salicylzuur)

• Lokaal clobetasol 0.05% en lidocaine 2%

• Pijnmedicatie

• Interruptie en herstart met 50%

209 210

211 212



29-10-2021

54

Handvoet huidreactie: preventie

• Regelmatige inspectie van de handen en de voeten

• Regelmatig gebruik van handschoenen

• Beperk de blootstelling aan warm water tijdens het 
afwassen of baden

• Beperk de blootstelling aan warmtebronnen (sauna's, in 
de zon zitten) 

• Regelmatig gebruik van emolliens

Handvoet huidreactie: preventie

• Vermijd contact met agressieve chemicaliën 
((af)wasmiddelen of huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen)

• Vermijd het gebruik van rubberen handschoenen 
(rubber houdt warmte tegen de huid)

• Vermijd het gebruik van gereedschap of huishoudelijke 
artikelen waarbij de hand tegen een hard oppervlak 
moet worden gedrukt, zoals tuingereedschap, messen 
en schroevendraaiers

• Vermijd wrijven, wringen en druk

Handvoet huidreactie: preventie

• Een "3C" -benadering van TKI-geassocieerde HFSR
• Controle voor eelt: vóór en tijdens de behandeling, profylactische 

verwijdering van hyperkeratotische gebieden met een manicure of 
pedicure

• Comfort met kussens: bescherming van gevoelige gebieden, 
drukpunten en drukgevoelige delen van met schuimachtige 
absorberende zolen en schokdempers 

• Crèmes: gebruik van een verzachtend of keratolytisch middel op 
callused delen van de handpalmen om te hydrateren en te helpen bij 
natuurlijke peeling

• Preventieve screening
• Hyperkeratose
• Mycose
• Eczeem
• Callus

Xerosis en fissuren
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Xerosis en fissuren

• Schilferig & doffe huid, de poriën zijn over het 
algemeen normaal, met een papierachtige dunne 
textuur

• Pijnlijke kloven

Xerosis graad 1

• Bedekt < 10% van het 
lichaamsoppervlak

• Geen erytheem of pruritus

Xerosis graad 2

• Bedekt 10-30% van het 
lichaamsoppervlak 

• Erytheem of pruritus

• Beperkende instrumenteel 
ADL

Fissuren 

• Vettende crème na elke 
handwasbeurt

• Katoenen handschoenen 
onder PVC-handschoenen
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Fissuren: behandeling Paronychia

• Meest voorkomende nagelafwijkingen
• Paronychia

• Pyogeen granuloom

• Doelgerichte therapie is een langdurige therapie 
waardoor preventie en therapeutische interventies meer 
noodzakelijk is

Nagelafwijkingen door doelgerichte therapie

• EGFR remmers
• mAB

• TKI

• MEK/ERK remmers

• BRAF remmers

• VEGF remmers 

Nagelafwijkingen door doelgerichte therapie

1. Lacouture ME. 2006
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• Doelgerichte therapie tast 
de nagelplaat en nagelwal 
aan

• De schade bepaalt het 
type en de ernst van de 
nagelafwijking

1. Robert C, et al. 2015

2. Fox LP. 2007

Nagelafwijkingen door doelgerichte 
therapie 

• Paronychia 
• Geassocieerd aan acneiforme eruptie 

• Late en persisterende bijwerking

• Komt bij ongeveer 10-20% van de patiënten met EFGR 
remmers voor

• Ontstaat na enkele weken tot maanden, kan vanaf 4-8 weken 
na start EGFR-TKI optreden

Nagelafwijkingen door doelgerichte therapie

1. Busam KJ, et al. 2001

Paronychia graad 1

• Asymptomatische of milde 
symptomen

• Alleen klinische of 
diagnostische waarnemingen

• Matig; minimale, lokale of 
niet-invasieve interventie 
geïndiceerd

• Beperkende (leeftijd 
conforme) instrumentele 
ADL

• Oedeem of erytheem met 
pijn

Paronychia graad 2
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Paronychia graad 3

• Ernstig of medisch 
significant maar niet 
direct levensbedreigend

• Ziekenhuisopname of 
verlenging van bestaande 
ziekenhuisopname 
geïndiceerd

• Invaliderend

• Beperkende zelfzorg ADL

Pyogeen granuloom 

Inoue A, et al. 2017

Management 

• Doelgerichte therapie is een langdurige behandeling

• Preventie en therapeutische interventie is noodzakelijk 

1. Robert C, et al. 2015

Behandeling

• Geen gerandomiseerde behandelingen 

• Afgeleid van bijwerkingen van retinoïden en Indinavir

• Berusten op expert opinion
• NCCN (National Comprehensive Cancer Network Task Force)

• MASCC (The Multinational Association For Supportive Care in 
Cancer Skin Toxicity Group)

• Tijdelijk stoppen van EGFRI is zelden zinnig, het duurt 
heel lang voor het effect uitgedoofd is 
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Behandeling van paronychia 

• Niet infectieuze pijnlijke paronychia
• Lokaal dermatocorticosteroïden en antiseptische baden of 

lokale antibiotica crème 

• Orale tetracycline
• Doxycycline 100 mg 2 dd > 6 weken

• Remt matrix metalloproteinases

• Remt de vorming van proinflammatoire cytokines

• TNF-α en IL-1β

• Lokaal adapaleen 

1. Lacouture ME. 2013

2. Shu KY, et al. 2013
3. Hachisuka J, et al, 2011

4. Robert c, et al  2015

Graad Kliniek Dosis Interventie Controle

Graad 0 Informatie*

Preventieve adviezen#

STEPP?

Bij problemen

Graad 1
Mild

Asymptomatisch of milde 
symptomen
Nagelwal oedeem en/of 
Nagelwal erytheem en/of 
Onderbroken cuticula

Geen dosis modificatie Preventieve adviezen#

Baden&

Lokale behandeling 
• Dermatocorticosteroïden en lokaal antibiotica
• (Tacrolimus 0,1% zalf)
• (Adapaleen)
Taping@

Koelen 

Controle 2 weken 

Graad 2
Matig

Beperkte ADL
Nagelwal oedeem met pijn 
en/of 
Nagelwal erytheem met pijn 
en/of 
Exsudatie en/of 
Nagelplaat loslating

Geen dosis modificatie Preventieve adviezen#

Baden&

Lokale behandeling 
• Dermatocorticosteroïden en lokaal antibiotica
• (Tacrolimus 0,1% zalf)
• (Adapaleen)
Taping@

Koelen 
Systemisch tetracyclines langdurig (> 6 weken)
Antibiotica zo nodig obv kweek bij surinfectie
Zilvernitraat

Consult dermatoloog
Controle 2 weken 

Graad 3
Ernstig 

Interruptie
Herstart bij graad 2 met 
een lagere dosis 

Preventieve adviezen#

Baden&

Lokale behandeling 
• Dermatocorticosteroïden en lokaal antibiotica
• (Tacrolimus 0,1% zalf)
• (Adapaleen)
Taping@

Koelen 
Systemisch tetracyclines langdurig (> 6 weken)
Antibiotica zo nodig obv kweek bij surinfectie
Behandeling granulatieweefsel$

Chirurgisch ingrijpen 

Consult dermatoloog
Controle 2 weken 

1. Lacouture ME. 2013

2. Shu KY, et al. 2013
3. Hachisuka J, et al, 2011

4. Robert c, et al  2015
5. Tosti A, et al. 1999

6. Dainichi T, et al. 2003
7. Lee MW, et al.2004

Behandeling pyogeen granuloom 

• Dosis aanpassing 

• Zilvernitraat

• Vloeibare stikstof 

• Coagulatie

• Chemische cauterisatie
• 88% fenol

• 35% trichloorazijnzuur

1. Lacouture ME. 2013

2. Shu KY, et al. 2013
3. Hachisuka J, et al, 2011

4. Robert c, et al  2015
5. Tosti A, et al. 1999

6. Dainichi T, et al. 2003
7. Lee MW, et al.2004

Behandeling pyogeen granuloom 

• Lokaal beta-blockers
• Propranolol 1% crème 

• Timolol 0,5% gel

• Betaxolol 0,25% oogdruppels

• Intralesionaal kenacort

• Debridement (Lee MW, et al.2004)

• PDT 

• Avulsie (Lee MW, et al.2004)
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Chirurgische interventie 

Kiyohara Y, et al. 2013

Lacouture ME. 2013

Correctie nagelplaat

1. Kiyohara Y, et al. 2013

Immuuntherapie

Bulleus pemphigoïd
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Bulleus pemphigoïd Palmoplantaire psoriasis

Palmoplantaire psoriasis
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