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Tremfya PP incl. BTW
100 mg 
oplossing 
voor injectie

€ 2.225,66

Terugbetaling in aanvraag

NIEUWE 
BEHANDELING 

VOOR VOLWASSEN PATIËNTEN 
MET MATIGE TOT ERNSTIGE

PLAQUE PSORIASIS
die in aanmerking komen voor 

systemische therapie¹

SUPERIEURE
SKIN CLEARANCE

TREMFYA® IS SUPERIEUR T.O.V. 
ADALIMUMAB IN 2 PHASE III H2H 
STUDIES: VOYAGE 1 & VOYAGE 2
Guselkumab was superieur 
t.o.v. adalimumab in PASI 
75, 90 en 100 en IGA 0/1* 
tot week 48 bij patiënten met 
matig tot ernstige psoriasis1,2,3

▼  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen voor het rapporteren van bijwerkingen.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Tremfya 100 mg oplossing voor injectie. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: E lke voorgevulde spuit bevat 100 mg guselkumab in 1 ml oplossing. 
Guselkumab is een geheel humaan immunoglobuline-G1-lambda (IgG1λ)-monoklonaal antilichaam ( mAb) tegen het eiwit interleukine  (IL)-23 en wordt met behulp van recombinant-DNA-technologie 
geproduceerd in ovariumcellen van de Chinese hamster (CHO-cellen). FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor injectie (injectie). De oplossing is helder en kleurloos tot lichtgeel. Therapeutische indicaties: 
Tremfya is aangewezen voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie. Dosering en wijze van toediening: Tremfya is 
bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met ervaring in het diagnosticeren en behandelen van plaque psoriasis. Dosering: De aanbevolen dosis van Tremfya is 100 mg via subcutane 
injectie in week 0 en week 4, gevolgd door een onderhoudsdosis ee nmaal per 8 weken. Bij patiënten bij wie er na 16 weken behandeling geen respons is vastgesteld, dient te worden overwogen om de 
behandeling te stoppen. Ouderen (≥ 65 jaar): De dosis hoeft niet te worden aangepast. Er is beperkte informatie bij personen met een leeftijd van ≥ 65 jaar. Nier- of leverinsuffi ciëntie: Tremfya is niet bij deze 
patiëntengroepen onderzocht. Er kunnen geen aanbevelingen worden gedaan omtrent de dosering. Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van Tremfya bij kinderen en adolescenten jonger dan 
18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: Subcutaan gebruik. Door psoriasis aangetaste huid dient zo mogelijk te worden vermeden als injectieplaats. Na een 
adequate training in de techniek van het subcutaan injecteren mogen patiënten Tremfya injecteren als een arts beslist dat dit aangewezen is. De arts die nt echter te zorgen voor een adequate medische opvolging 
van de patiënten. Patiënten dienen geïnstrueerd te worden de volledige hoeveelheid Tremfya te injecteren, overeenkomstig de in de doos bijgesloten ‘Instructies voor gebruik’. Contra-indicaties: Ernstige 
overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de vermelde hulpstoffen. Klinisch relevante actieve infecties (bijv. actieve tuberculose). Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidspro� el: De 
meest voorkomende bijwerking was infectie van de bovenste luchtwegen. Bijwerkingen in tabelvorm: In totaal zijn 1748 patiënten met Tremfya behandeld, in één fase II-studie en drie fase III-studies bij plaque 
psoriasis. Van hen werden 1393 proefpersonen met psoriasis gedurende ten minste 6 maanden aan Tremfya blootgesteld en 728 proefpersonen gedurende ten minste 1 jaar (d.w.z. behandeld t/m week 48). 
De frequenties van de speci� eke bijwerkingen werden bepaald vanuit de gepoolde analyse van 823 patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis die Tremfya kregen tijdens de placebo-gecontroleerde 
periodes van twee fase III-studies. De bijwerkingen (tabel 1) zijn ingedeeld volgens de MedDRA systeem-/orgaanklassen en frequenties, met de volgende de� nities: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); 
soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Tabel 1: Lijst van b ijwerkin gen in klinische studies: 
Systeem-/orgaanklasse: Frequentie: Bijwerking; Infecties en parasitaire aandoeningen: Zeer vaak: Bovensteluchtweginfectie – Vaak: Gastro-enteritis – Vaak: Herpes simplex infecties – Vaak: Tinea-infecties; 
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Hoofdpijn; Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: Diarree; Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Urticaria; Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: 
Artralgie ; Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Erytheem op de injectieplaats – Soms: Pijn op de injectieplaats. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Gastro-enteritis: In 
twee klinische fase III-studies trad tijdens de placebogecontroleerde periode vaker gastro-enteritis op in de groep die werd behandeld met Tremfya (1,1%) dan in de placebogroep (0,7%). De bijwerkingen 
van gastro-enteritis waren niet ernstig en leidden t/m week 48 niet tot stopzetting van Tremfya. Injectieplaatsreacties: In twee klinische fase III-studies kwamen t/m week 48 bij 0,7% van de injecties met 
Tremfya en bij 0,3% van de injecties met placebo injectieplaatsreacties voor. De bijwerkingen erytheem op de injectieplaats en pijn op de injectieplaats waren alle licht tot matig in ernst, geen van deze 
bijwerkingen was ernstig en geen van deze bijwerkingen leidde tot stopzetting van Tremfya. Immunogeniciteit: De immunogeniciteit van Tremfya werd geëvalueerd met behulp van een gevoelige, voor het 
geneesmiddel tolerante, immunoassay. In samengevoegde analyses van fase II en fase III ontwikkelden zich in een periode van maximaal 52 weken behandeling bij minder dan 6% van de met Tremfya 
behandelde proefpersonen antilichamen tegen het geneesmiddel. Van de proefpersonen bij wie zich antilichamen tegen het geneesmiddel ontwikkelden, had ongeveer 7% antilichamen die als neutraliserend 
werden geclassi� ceerd, wat gelijkstaat aan 0,4% van alle proefpersonen die met Tremfya werden behandeld. Er was geen verband tussen de vorming van antilichamen tegen het geneesmiddel en een lagere 
werkzaamheid of de ontwikkeling van injectieplaatsreacties. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 
melden via: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (www.fagg.be). Nederland: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Aard en inhoud van 
de verpakking: 1 ml oplossing in een voorgevulde glazen spuit met een vaste naald en een beschermdop over de naald, uitgerust met een automatische naaldbeschermer. Guselkumab is verkrijgbaar in een 
verpakking met één voorgevulde spuit. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België. NUMMER(S) VAN 
DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/17/1234/001. AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: November 2017. Meer 
informatie is beschikbaar op verzoek.

Telefoon: 0800 93 377 • E-mail: janssen@jacbe.jnj.com • Internet: www.janssen.com/belgium

*  Investigator Global Assessment (IGA) score of cleared/minimal (0/1); 1. SmPC Tremfya; 2. Blauvelt A. et al, JAAD 2017; 76: 405-17; 3. Reich K. et al, JAAD 2017; 76: 418-431

Het eerste en enige 
humaan monoklonaal 
antilichaam dat speci� ek 
interleukine 23 (IL-23) remt.2

• Superieure effectiviteit 1,2,3

• Gunstig veiligheidspro� el 1,2,3

• Verbeterde levenskwaliteit 1,2,3
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Vanwege de snelle evolutie van  
de medische wetenschap, is het aan te bevelen  
de diagnostische richtlijnen en therapeutische 

aanbevelingen extern te verifiëren.
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Beste collega’s,

Wij vergeten het soms, maar wat hebben wij geluk 

dermatologie gekozen te hebben!

Met onze ‘kleine’ specialiteit bereiken wij vele mensen van 

alle leeftijden en met zeer uiteenlopende pathologieën.

Dankzij de toegenomen kennis en de daaruit volgende 

immunotherapieën kregen wij te maken met ‘nieuwe’ 

diagnosen, maar ook met nieuwe behandelingsstrategieën, 

vooral bij ernstig getroffen patiënten zoals o.a. gemetastaseerd 

melanoom, belangrijke psoriasis en urticaria en binnenkort 

(eindelijk) ook atopische dermatitis.

Gezien de goedgekeurde en terugbetaalde indicatie van 

immunotherapie in sommige gevallen van hidradenitis 

suppurativa staat ook deze, soms belangrijk invaliderende 

huidafwijking, weer vaak op de affiche van congressen en in 

tijdschriften. 

Het is aan ons, dermatologen, om bij elke patiënt de juiste 

strategie van conservatief, medisch of heelkundig handelen 

voor te stellen. (Kleine) heelkunde kan ondanks complicaties 

of recidieven vaak tot curatie leiden bij nogal wat van de 

aandoeningen die wij verzorgen.

Het chirurgische luik dient dan ook goed gekend en bemind 

te zijn. In Skin trachten wij steeds praktische themaoverzichten 

te geven, met in dit nummer aandacht voor mucoïde cysten en 

hidradenitis suppurativa, twee aandoeningen waar heelkunde 

een belangrijke indicatie kan zijn.

Veel leesplezier!

Erwin Suys
Kortrijk 

Lid Kernredactie Skin



* The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the defi nition, classifi cation, diagnosis, and management of urticaria: the 2017 revision and update. 
 Doi: 10.1111/all.13397

Verander het leven 
van uw patiënten met 

chronische spontane urticaria

Nieuwe aanbevelingen*: 
Xolair®, unieke keuze na 
H1 antihistaminica

Terugbetaalde posologie: 
300 mg alle 4 weken

Informatie patiënt: www.stopnetelroos.be
Terugbetalingsformulieren en UAS7: www.dermatobf.be

BE1802772404 - 07/02/2018

Xolair® 150mg Remgeld

Publieksprijs Gewoon Preferentieel

€ 365,02  € 11,90 € 7,90

Benaming. Xolair 75 mg oplossing voor injectie. Xolair 150 mg oplossing voor injectie Samenstelling: Elke voorgevulde spuit met 0,5 ml oplossing bevat 75 mg, respectievelijk 150 mg omalizumab. Omalizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat met behulp van DNA-re-
combinatietechniek in een zoogdiercellijn van een Chinese hamsterovarium (CHO) is vervaardigd. Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie. Heldere tot licht opalescent, kleurloos tot licht bruingele oplossing. Therapeutische indicaties: Allergisch astma (75 mg en 150 mg oplossing 
voor injectie). Xolair is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, adolescenten en kinderen (6 tot 12 jaar).Xolair behandeling dient alleen te worden overwogen voor patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-gemedieerd astma.Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder) 
Xolair is geïndiceerd als aanvullende behandeling om de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig persistent allergisch astma, die een positieve huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een permanent aanwezig aero-allergeen en die een verminderde longfunctie 
hebben (FEV1<80%) alsook overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker worden en die last hebben gehad van meerdere gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde langwerkende bè-
ta-2-agonist. Kinderen (6 tot 12 jaar) Xolair is geïndiceerd als aanvullende behandeling om de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig persistent allergisch astma, die een positieve huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een permanent aanwezig aero-allergeen 
en overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker worden en die last hebben gehad van meerdere gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde langwerkende bèta-2-agonist. Chronische 
spontane urticaria (CSU) (150 mg oplossing voor injectie). Xolair is geïndiceerd als aanvullende therapie voor de behandeling van chronische spontane urticaria bij volwassen en adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die onvoldoende reageren op behandeling met H1- antihistaminica. . 
Dosering en wijze van toediening: Behandeling met Xolair moet worden gestart door artsen die ervaring hebben in het stellen van de diagnose en de behandeling van ernstig persistent astma of chronische spontane urticaria. Allergisch astma. Dosering. De geschikte dosis en doserings-
frequentie van Xolair wordt bepaald aan de hand van de aanvangswaarde van het IgE (IE/ml), die wordt gemeten vóór aanvang van de behandeling, en het lichaamsgewicht (kg). Vóór de eerste dosering dient het IgE-gehalte van de patiënten te worden vastgesteld met behulp van een 
willekeurige commerciële test om het totaal serum-IgE te meten ter bepaling van de dosis. Op basis van deze metingen zou 75-600 mg Xolair in 1 tot 4 injecties nodig kunnen zijn voor elke toediening. Bij patiënten met een IgE lager dan 76 IE/ml is het minder waarschijnlijk dat zij voordeel 
ervaren. Voorschrijvende artsen moeten zich ervan verzekeren dat volwassenen en adolescenten met een IgE lager dan 76 IE/ml en kinderen (6 tot 12 jaar) met een IgE lager dan 200 IE/ml een onmiskenbare in vitro reactiviteit (RAST) hebben op een permanent aanwezig allergeen voordat 
met de behandeling gestart wordt. Zie tabel 1 (in de uitgebreide bijsluiter) voor een conversie-overzicht en tabellen 2 en 3 (in de uitgebreide bijsluiter) voor overzichten van de dosisbepaling bij volwassenen, adolescenten en kinderen (6 jaar en ouder). Patiënten met aanvangswaarden van 
het IgE-gehalte of een lichaamsgewicht in kilogram, die buiten de limieten van de doseringtabel vallen, mogen Xolair niet krijgen. De maximaal aanbevolen dosis is 600 mg omalizumab iedere twee weken. Behandelduur, opvolging en dosisaanpassingen. Xolair is bedoeld voor een langet-
ermijnbehandeling. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het ten minste 12-16 weken duurt voordat behandeling met Xolair doeltreffend is. 16 weken na starten van een behandeling met Xolair dienen patiënten te worden gecontroleerd door hun arts om de doeltreffendheid van 
de behandeling vast te stellen voordat volgende injecties worden toegediend. De beslissing om het gebruik van Xolair voort te zetten, na week 16 of op een later tijdstip, dient te worden gebaseerd op het antwoord op de vraag of er een duidelijke verbetering in de totale astmacontrole te zien 
is.Stopzetten van de Xolair behandeling zorgt doorgaans opnieuw voor verhoogde vrije IgE-gehaltes en daarmee geassocieerde symptomen tot gevolg. Totaal IgE-gehaltes zijn gedurende de behandeling verhoogd en blijven verhoogd tot een jaar na stopzetten van de behandeling. Daarom 
kan het opnieuw bepalen van IgE-gehaltes gedurende een behandeling met Xolair niet worden gebruikt als richtlijn bij de dosisbepaling. De dosisbepaling na onderbrekingen van de behandeling gedurende minder dan een jaar dient te worden gebaseerd op serum-IgE-gehaltes, die zijn 
vastgesteld bij de initiële dosisbepaling. Totaal serum-IgE-gehaltes kunnen opnieuw worden bepaald ten behoeve van de dosisbepaling als een behandeling met Xolair gedurende langer dan een jaar is onderbroken. Doses dienen te worden aangepast bij signifi cante veranderingen in li-
chaamsgewicht (zie tabellen 2 en 3). Chronische spontane urticaria (CSU). Dosering. De aanbevolen dosis is 300 mg iedere 4 weken toegediend via subcutane injectie.Voorschrijvers wordt een periodieke herbeoordeling van de noodzaak om de behandeling voort te zetten geadviseerd.
Klinische studie-ervaring met langetermijnbehandeling langer dan 6 maanden is in deze indicatie beperkt.Speciale populaties. Ouderen (65 jaar en ouder).Er zijn slechts beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van Xolair bij patiënten ouder dan 65 jaar, maar er zijn geen aanwijzin-
gen dat oudere patiënten een andere dosis nodig hebben dan jongere volwassen patiënten. Nier- of leverstoornis. Er zijn geen studies uitgevoerd waarbij het effect van een verminderde nier- of leverfunctie op de farmacokinetiek van Xolair is bestudeerd. Aangezien het reticulo-endothelieel 
systeem (RES) de klaring van omalizumab bij klinische doses domineert, is het onwaarschijnlijk dat deze wordt gewijzigd door een nier- of leverstoornis. Hoewel geen specifi eke dosisaanpassing wordt aanbevolen bij deze patiënten, dient Xolair met voorzichtigheid te worden toegediend. 
Pediatrische patiënten. Bij allergisch astma zijn de veiligheid en werkzaamheid van Xolair bij kinderen jonger dan 6 jaar niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.Bij CSU zijn de veiligheid en werkzaamheid van Xolair bij kinderen jonger dan 12 jaar niet vastgesteld. Wijze van 
toediening. Uitsluitend voor subcutane toediening. Niet intraveneus of intramusculair toedienen. De injecties worden subcutaan toegediend in de regio deltoidea van de arm. Als alternatief kunnen de injecties toegediend worden in de dij, als er een reden is om de toediening in de regio deltoidea 
te vermijden.Er is beperkte ervaring met zelftoediening van Xolair. Toediening van het middel is derhalve uitsluitend voorbehouden aan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Contra- indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Bijwerkin-
gen: Allergisch astma. Samenvatting van het veiligheidsprofi el. Tijdens klinische studies bij volwassen en adolescente patiënten van 12 jaar en ouder waren de meest frequent gemelde bijwerkingen hoofdpijnen en reacties op de injectieplaats, waaronder pijn op de injectieplaats, zwelling, 
erythema en pruritus. In klinische studies bij patiënten van 6 tot 12 jaar waren de meest frequent gemelde bijwerkingen hoofdpijn, koorts en pijn in de bovenbuik. De meeste reacties waren mild of matig qua ernst. Hier zijn de ongewenste effecten uit klinische studies opgenomen uit de totale 
met Xolair behandelde onderzoekspopulatie van het veiligheidsonderzoek, ingedeeld naar systeem/orgaanklasse en naar frequentie. Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Frequenties zijn gedefi nieerd als : vaak (≥1/100; <1/10), soms 
(≥1/1.000; <1/100) en zelden (<1/1.000). Gebeurtenissen die gemeld zijn in het post-marketing kader zijn vermeld met de frequentie “niet bekend” (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Niet bekend: Idiopathische trombocytopenie, 
waaronder ernstige gevallen. Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: Hoofdpijn*; Soms: Duizeligheid, slaperigheid, paresthesie, syncope. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Soms: hoesten, allergische bronchospasmus; Zelden: Larynxoedeem; Niet bekend: 
Allergische granulomateuze vasculitis (met name Churg-Strauss syndroom). Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: Pijn in bovenbuik** Soms: Misselijkheid, diarree, dyspeptische tekenen en symptomen. Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: Urticaria, rash, pruritus, fotosensitivi-
teit; Zelden: Angio-oedeem. Niet bekend: Alopecia. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zelden: Systemische lupus erythematodes (SLE).Onbekend: Artralgie, myalgie, zwelling van gewrichten. Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: Faryngitis; Zelden: Parasitaire 
infectie. Bloedvataandoeningen: Soms: Posturale hypotensie, fl ushing. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Koorts**;Vaak: Injectieplaats reacties zoals pijn, erythema, pruritus, zwelling; Soms: Gewichtstoename, vermoeidheid, opgezwollen armen, 
infl uenza- achtige ziekte. Chronische spontane urticaria (CSU). De veiligheid en verdraagbaarheid van omalizumab zijn onderzocht met doses van 75 mg, 150 mg en 300 mg iedere vier weken bij 975 patiënten, van wie 242 patiënten placebo kregen. In totaal werden 733 patiënten behan-
deld met omalizumab tot maximaal 12 weken en 490 patiënten tot maximaal 24 weken. Van deze patiënten werden 412 patiënten behandeld tot maximaal 12 weken en 333 patiënten tot maximaal 24 weken met de 300 mg dosis. Een afzonderlijke tabel (hieronder) geeft de bijwerkingen 
voor de CSU-indicatie weer, voortvloeiend uit verschillen in doseringen en behandelde populaties (met signifi cant verschillende risicofactoren, comorbiditeiten, co-medicatie en leeftijden [bijv. studies in astma omvatten kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar]). De tabel hieronder geeft de bijw-
erkingen weer (bijwerkingen die voorkomen bij ≥1% van de patiënten in enige behandelingsgroep en bijwerkingen die ≥2% vaker voorkomen in enige behandelingsgroep met omalizumab dan met placebo (na medische beoordeling)) die gerapporteerd zijn bij 300 mg in de drie gepoolde 
fase III-studies. De weergegeven bijwerkingen zijn verdeeld  in twee groepen: de bijwerkingen die zijn geïdentifi ceerd in de behandelingsperiode van 12 weken en die in de behandelingsperiode van 24 weken. De bijwerkingen zijn ingedeeld naar MedDRA systeem/orgaanklasse. Binnen 
iedere systeem/orgaanklasse worden de bijwerkingen gerangschikt naar frequentie, beginnend met de meest voorkomende bijwerkingen. De overeenkomstige frequentiecategorie voor iedere bijwerking is gebaseerd op de volgende conventie: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms 
(≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Tabel : Bijwerkingen afkomstig van de gepoolde CSU veiligheidsdatabase (dag 1 tot week 24) bij 300 mg omalizumab.* Alhoewel er geen 
verschil van 2% met placebo was aangetoond, zijn reacties op de injectieplaats wel opgenomen, aangezien alle gevallen zijn beoordeeld als causaal gerelateerd aan de studiebehandeling. Beschrijving van belangrijke veiligheidsaspecten met betrekking tot de indicaties allergisch astma en 
CSU. In klinische studies bij CSU zijn geen relevante gegevens verkregen die aanleiding zouden geven tot aanpassing van de onderstaande paragrafen. Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: Anafylactische reactie, andere ernstige allergische aandoeningen, ontwikkeling van anti-omal-
izumab antilichamen. Niet bekend: Serumziekte, waaronder mogelijk koorts en lymfadenopathie. *: zeer vaak voorkomend bij kinderen van 6 tot 12 jaar **: bij kinderen van 6 tot 12 jaar. Anafylaxie. Anafylactische reacties waren zeldzaam in klinische studies. Echter, na een cumulatieve 
zoekopdracht in de veiligheidsdatabank is in postmarketinggegevens een totaal van 898 anafylaxiegevallen gevonden. Gebaseerd op een geschatte blootstelling van 566.923 patiëntenbehandelingsjaren resulteert dit in een meldingspercentage van ongeveer 0,20%. Arteriële trombo-em-
bolie (ATE): In gecontroleerde klinische studies en tijdens interimanalyses van een observationele studie werd er een numerieke onevenwichtigheid in gevallen van ATE waargenomen. Het samengestelde eindpunt ATE werd gedefi nieerd als beroerte, transient ischaemic attack (TIA), 

myocardinfarct, instabiele angina pectoris en cardiovasculaire sterfte (waaronder dood door onbekende oorzaak). Bij de uiteindelijke analyse van de observationele studie was 
de incidentie van ATE per 1.000 patiëntjaren 7,52 (115/15.286 patiëntjaren) voor met Xolair behandelde patiënten en 5,12 (51/9.963 patiëntjaren) voor controlepatiënten. In een 
multivariate analyse corrigerend voor aanwezige baseline cardiovasculaire risicofactoren was de hazard ratio 1,32 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,91-1,91). Bij een nieuwe 
analyse van samengevoegde klinische studies, die alle gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studies die 8 weken of langer duurden omvatte, was 
de incidentie van ATE per 1.000 patiëntjaren 2,69 (5/1.856 patiëntjaren) voor met Xolair behandelde patiënten en 2,38 (4/1.680 patiëntjaren) voor placebo patiënten (rate ratio 
1,13, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,24-5,71).Trombocyten:In klinische studies hadden enkele patiënten een bloedplaatjestelling onder de ondergrens van het normale 
laboratoriuminterval. Geen van deze veranderingen was geassocieerd met bloedingsepisodes of een verlaging in hemoglobine. Er werd geen patroon van aanhoudende 
vermindering in bloedplaatjestelling gemeld bij mensen (patiënten van 6 jaar en ouder), zoals waargenomen bij niet-humane  primaten hoewel er toch geïsoleerde gevallen zijn 
gemeld van idiopathische trombocytopenie, waaronder ernstige gevallen, in het post-marketing kader. Parasitaire infecties: Bij allergische patiënten met een chronisch hoog 
risico op worminfecties werd in een placebogecontroleerde studie een geringe toename waargenomen in infectiefrequentie bij gebruik van omalizumab, die statistisch niet 
signifi cant was. Het verloop, de ernst en de reactie op behandeling van infecties bleef ongewijzigd. Systemische lupus erythematodes. In klinische studies en postmarketing 
zijn gevallen van systemische lupus erythematodes (SLE) gemeld bij patiënten met matige tot ernstige astma en CSU. De pathogenese van SLE is niet goed bekend. Melding 
van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen 
voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt ver-
zocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Registratiehouder en registratienummer: Novartis Europharm Limited - Frimley 
Business Park - Camberley GU16 7SR - Verenigd Koninkrijk - EU/1/05/319/005+008. Afl evering: op medisch voorschrift. Datum 
van herziening van de tekst: 09.09.2016.

12 weken Omalizumabstudies 1, 2 en 3 Gepoold Frequentiecategorie
Placebo N=242 300 mg N=412

Infecties en parasitaire aandoeningen
Sinusitis 5 (2,1%) 20 (4,9%) Vaak
Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn 7 (2,9%) 25 (6,1%) Vaak
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Artralgie 1 (0,4%) 12 (2,9%) Vaak
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Reactie op de injectieplaats* 2 (0,8%) 11 (2,7%) Vaak

24 weken
Omalizumabstudies 1 en 3 Gepoold Frequentiecategorie

Placebo N=163 300 mg N=333
Infecties en parasitaire aandoeningen

Bovenste luchtweginfectie 5 (3,1%) 19 (5,7%) Vaak
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Mucoïde cysten zijn translucente noduli, variërend van 3 tot 10mm 
doorsnede, die meestal gelokaliseerd zijn ter hoogte van de dorsale of laterale 
zijde van de distale interfalangeale gewrichten of ter hoogte van de proximale 
nagelwal. Ze komen frequenter voor aan de vingers dan aan de tenen. De 
midden- en de wijsvinger zijn het meest frequent aangetast (resp. 38 en 36%), 
en dit meestal aan de dominante hand (rechts 61%, links 39%) (1). Meestal 
is de cyste solitair, maar multipele cysten worden ook waargenomen. Deze 
cysten treden op vanaf middelbare leeftijd en zijn vaak asymptomatisch. Soms 
veroorzaken ze pijn, verminderde mobiliteit in het distale interfalangeale (DIP) 
gewricht en periodieke evacuatie van gelachtige substantie (Figuur 1). In 24% 
van de gevallen zijn er geassocieerde nagelafwijkingen (2). 

D O S S I E R  H E E L K U N D E

Behandeling van 

digitale mucoïde cysten

S
17

08
N

Beatrice Verhamme 

Dienst dermatologie, UZ KU Leuven

PATHOGENESE

Een mucoïde cyste is gekend onder vele 
synoniemen zoals myxoïde cyste, mucineuze 
pseudocyste, synoviale cyste, ganglioncyste 
of myxomateuze cyste. De vele benamingen 
reflecteren het feit dat de pathogenese een lange 
tijd ongekend was. In feite is de mucoïde cyste een 
pseudocyste. Er is immers geen epitheliale aflijning 
in het kapsel, maar wel een fibreuze wand met een 
myxomateus stroma.

Er zijn lang twee pathogenetische theorieën 
gangbaar geweest.
• Bij de metaplastische theorie zou een 

metaplasie van dermale fibroblasten leiden tot 
een overproductie van hyaluronzuur. Hierbij 
ontstaat een focale cutane mucinose, waarbij 
een holte ontstaat in het papillaire derm. Dit 
zou aanleiding geven tot een zogenaamd 
myxomateus type van mucoïde cyste, die meer 
oppervlakkig gelokaliseerd is en niet in verbinding 
staat met het onderliggende DIP-gewricht. 

• Bij de degeneratieve theorie zou degeneratieve 
aantasting van het DIP-gewricht (osteoartritis) 
aanleiding geven tot openingen in het 
gewrichtskapsel met overproductie en lekkage 
van synoviaal vocht tot gevolg. Dit is het 

Figuur 1: 
Bij punctie is er typische evacuatie van gelachtig vocht.
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zogenaamde gangliontype van mucoïde cyste, 
dat dieper gelokaliseerd is en waarbij er wel 
een verbinding/pedikel is tussen cyste en DIP-
gewricht.

De degeneratieve theorie wordt heden 
beschouwd als de meeste plausibele. Er kan 
immers bijna altijd een pedikel aangetoond 
worden tussen cyste en gewricht, door middel 
van methyleenblauwinjectie in het DIP-gewricht 
(in 89%) (3) of door middel van MRI (83%) (4). 
Bij 74% van alle patiënten met mucoïde cysten 
worden er bovendien ook duidelijke tekenen van 
osteoartritis van het DIP-gewricht waargenomen 
(5), zoals vernauwing van de gewrichtsspleet, 
onregelmatig gewrichtsoppervlak, aanwezigheid 
van osteofyten, subchondrale sclerose, inflammatie 

en toename van synoviaal vocht. De beschadiging 
van het synoviale kapsel door de osteofyten 
en de hyaluronzuuroverproductie die hiermee 
geassocieerd zijn, leiden dan tot het ontstaan van 
mucoïde cysten.

KLINISCHE PRESENTATIE

Naargelang de lokalisatie van de mucoïde 
cysten varieert het klinisch beeld en zijn er al dan 
niet geassocieerde nagelafwijkingen. Er zijn drie 
lokalisaties mogelijk:
• tussen het DIP-gewricht en de proximale 

nagelwal (Figuur 2). Dit is de klassieke 
presentatie van de fluctuerende nodule, in de 

Figuur 2: 
Lokalisatie tussen het DIP-gewricht en de proximale nagelwal.

Figuur 3: 
Lokalisatie onder de proximale nagelwal.
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buurt van het DIP-gewricht. Hierbij is er meestal 
geen effect op de nagelplaat zelf;

• onder de proximale nagelwal (Figuur 3). Hierbij 
veroorzaakt de cyste een impressie in de 
onderliggende matrix, resulterend in een smalle 
longitudinale groeve of bredere impressie in de 
nagelplaat. In het eerste geval is klinisch het 
onderscheid met een fibroma soms moeilijk te 
maken;

• subunguaal/onder de matrix (Figuur 4). Deze 
cysten zijn klinisch het moeilijkst te herkennen. 
Ze bevinden zich immers onder het nagelbed/
nagelmatrix en veroorzaken hierdoor een discrete 
bulging van de nagelplaat. Vaak is een MRI nodig 
om de diagnose te stellen.

DIAGNOSE

Indien de diagnose klinisch niet geheel duidelijk 
is, kunnen bijkomende diagnostische testen verricht 
worden (2).
• Transilluminatie: deze eenvoudige techniek met 

behulp van een zaklampje maakt het mogelijk om 
dieper gelegen cysten zichtbaar te maken.

• Punctie met fijne naald: hierbij komt de 
typische kleurloze, gelachtige substantie vrij.

• Dermoscopie: recent zijn er enkele teksten 
gepubliceerd die het dermatoscopisch beeld 
beschrijven van een mucoïde cyste (6).

• Methyleenblauwinjectie in het DIP-gewricht. 
Injectie van methyleenblauw intra-articulair in 
het DIP-gewricht gebeurt via de volaire zijde. Het 
gewricht, maar ook de pedikel en de cyste zelf, 
zal blauw kleuren. Men zal vaak een puntvormige 
blauwe verkleuring zien verschijnen in de cyste. 
De pedikel werkt als een éénrichtingsklep van 
het gewricht naar de cyste. Daarom is het niet 
zinvol om methyleenblauw te injecteren in de 
cyste zelf. In 89% van de gevallen wordt zo de 
cyste gevisualiseerd. In 11% van de gevallen 
kan er dus geen communicerende pedikel 

worden aangetoond. Hiervoor zijn 3 verklaringen 
mogelijk: ofwel is deze pedikel spontaan 
geregresseerd, ofwel gaat het toch om een 
myxomateus type van cyste, ofwel werd de 
injectietechniek niet correct toegepast.

• Echografie: deze techniek verhoogt aanzienlijk de 
diagnostische accuraatheid, maar de nagelplaat 
kan de zichtbaarheid verhinderen. Bovendien 
is het erg afhankelijk van de ervaring van de 
uitvoerende arts.

• MRI: deze techniek heeft de hoogste 
diagnostische accuraatheid. Het is mogelijk om 
lesies van minder dan 1mm te visualiseren, 
ook op moeilijke locaties, zoals subunguaal. In 
83% van de gevallen worden ook de pedikels 
gevisualiseerd, in 22% multipele lesies en in 
30% ook onder de nagelplaat. De hoge kostprijs 
beperkt echter het gebruik (4).

BEHANDELING

PRINCIPE
Er zijn vele behandelingen beschreven. Al deze 

behandelingen interfereren op een bepaalde manier 
met een van de onderliggende pathogenetische 
mechanismen (Tabel 1). 

Ofwel werken ze in op de osteoartritis: 
• door de inflammatie te reduceren 

(corticosteroïdinjectie);
• door de kapselbeschadiging te verminderen 

(chirurgische verwijdering van de osteofyten). 

Ofwel werken ze in op de lekkage van 
synoviaal vocht. Het stoppen van deze lekkage 
kan verricht worden op een specifieke of 
aspecifieke wijze: 
• aspecifieke stopzetting van lekkage: elke trauma 

veroorzaakt een cicatrisatie ter hoogte van het 
kapsel en kan de lekkage stoppen. Excisie van 
de cyste met sluiting d.m.v. greffe of plastie, 
cryochirurgie, repetitieve punctie met naald of 

Figuur 4: 
Lokalisatie onder de matrix (subunguaal).
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injectie van sclerotherapie zijn hier een  
voorbeeld van. 

• specifieke onderbreking van de lekkage: het 
gericht afbinden van de communicerende pedikel 
onder geleide van methyleenblauw is hier een 
voorbeeld van (Techniek van De Berker).

Recidief van de mucoïde cyste na behandeling 
is niet onfrequent. Maar de behandelingen die zich 
het meest specifiek richten op het onderbreken van 
de communicatie tussen de cyste en het gewricht, 
zijn het meest succesvol.

CONSERVATIEVE BEHANDELINGSTECHNIEKEN
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van alle 

conservatieve behandelingstechnieken en hun 
gemiddelde slaagpercentage.

De grootste studies zijn gebeurd met de 
technieken van naaldpunctie, steroïdinjectie, injectie 
scleroserende agentia en met cryotherapie. Van al 
deze technieken zijn cryotherapie en injectie van 
scleroserende agentia het meest efficiënt (resp. 
72% en 77% success rate).
• Bij het verrichten van cryotherapie was wel 

aangetoond dat twee vries-dooicycli efficiënter 
zijn dan één, dat meerdere behandelingen nodig 
zijn, en dat grotere vriesmarges (meer naar 
gewricht toe) betere resultaten geven. Het best 
wordt ook de cyste eerst leeggeduwd alvorens te 
bevriezen (7, 8).

• Ook studies met scleroserende agentia kunnen  
mooie cijfers voorleggen. Er wordt ofwel  
polidocanol gebruikt ofwel sodiumtetradecyl-
sulfaat (9, 10). De gebruikte concentratie 

Tabel 1: 
Werkingsmechanisme van de verschillende behandelingen.

Principe Werkingsmechanisme Conservatief Chirurgie

Osteoartritis

Inflammatie ↓ Steroïdinjectie

Osteofyten ↓ Osteofytchirurgie

Lekkage synoviaal vocht

Aspecifiek: cicatrisatie Cryochirurgie

Naaldpunctie

Sclerotherapie

Excisie cyste met greffe/plastie

Specifiek:
Ligatuur pedikel

Techniek van De Berker

Tabel 2: 
Conservatieve behandelingstechnieken.

Techniek Success rate

1 Naaldpunctie (gemiddeld 2 tot 5x) Punctie met evacuatie van inhoud 39%

2 Steroïdinjectie Triamcinolone acetonide 2,5-5mg/ml in cyste
0,1-0,5ml
Meermaals

61%

3 Injectie scleroserend agens (9, 10) Polidocanol 0,5-3%
Sodiumtetradecylsulfaat 0,5-3%
Injectie in cyste na extrusie (0,1-0,5ml)
Eenmalig/meermaals (4-6 weken) 

77%
CAVE:
Necrose
inflammatie

4 Cryotherapie (7, 8) Dubbele vriescyclus
2 behandelingen
Extrusie inhoud
Grote vriesmarges

72%

5 CO2-laser (11) (88%)
Weinig data

6 Infraroodcoagulatie (12) (76%)
Weinig data

7 Fotodynamische therapie (13) Na extrusie injectie van 5% gel 5-aminolevulinezuur
Belichting na 120min.

(100%) 
Weinig data
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varieert van 0,5 tot 3%. De cyste wordt eerst 
gepuncteerd en vervolgens geïnjecteerd met 
0,1 tot 0,5mg van het product. De procedure 
werd herhaald na 4 tot 6 weken. Echter de 
beschreven nevenwerkingen zijn niet mals: 
erge pijn bij injectie, huidnecrose met ulceratie 
(door extravasatie van product), erytheem 
en oedeem van het gewricht met blijvende 
gewrichtsstijfheid. Deze nevenwerkingen zouden 
minder optreden bij de lagere concentraties 
(0,5%), maar maken toch dat deze techniek met 
enige terughoudendheid wordt toegepast.

Recent zijn nog studies gebeurd met andere 
technieken zoals CO2-laser (11), infraroodcoagulatie 
(12) en fotodynamische therapie (13). Ze kunnen 
zeer mooie resultaten voorleggen, doch het 
patiëntenaantal is vooralsnog te klein (N = 63) om 
hier reeds conclusies uit te kunnen trekken (1).

CHIRURGISCHE BEHANDELINGSTECHNIEKEN
Het basisprincipe van deze ingrepen is gestoeld 

op twee technieken: enerzijds verwijderen van de 
osteofyten, anderzijds stopzetten van de lekkage. Dit 
laatste kan gebeuren op een aspecifieke wijze: door 
fibrose en cicatrisatie – zoals bij een simpele excisie 
van de cyste – of door een specifieke ligatuur van de 
pedikel, zoals beschreven door De Berker. 

Globaal kan men alle chirurgische technieken 
opdelen in twee groepen: klassieke en meer 
conservatieve technieken.

Klassieke chirurgische behandelingstechnieken
De klassieke chirurgische behandelingstechnieken 

worden omschreven in onderstaande tabel (Tabel 3).
Het is niet de bedoeling van dit artikel om 

deze technieken uitgebreid te beschrijven. Het 
gemiddelde slaagpercentage van deze klassieke 
behandelingstechnieken is erg hoog, namelijk 
95%. Echter ook de nevenwerkingen zijn niet te 
onderschatten: pijn, zwelling, verminderde mobiliteit 
van het gewricht en permanente nageldystrofie.

Conservatieve chirurgische behandelings-
technieken
Bij deze chirurgische technieken worden de huid, 

de cyste zelf of de osteofyten niet verwijderd. 
Aangezien deze technieken dus minder invasief zijn, 
gaan ze gepaard met minder morbiditeit en met 
een beter cosmetisch eindresultaat.

Er worden drie conservatieve chirurgische 
technieken beschreven:
1. Flap met ligatuur van de pedikel met behulp 

van methyleenblauwinjectie (De Berker 
2001). Deze techniek wordt verderop uitvoerig 
beschreven (3).

2. Enkelvoudige-flapprocedure (Lawrence 2005). 
Hierbij wordt een flap gemaakt waarbij de 
onderzijde van de flap onder de cyste loopt tot 
aan het DIP-gewricht. Er wordt geen ligatuur 
verricht maar de cyste wordt eenvoudigweg 
teruggeplaatst en gehecht (19).

3. Self-grafting met ligatuur van pedikel (zonder 
methyleenblauw). Hierbij wordt een circulaire 
incisie gemaakt met marge 2mm rondom de 
cyste. De huid wordt verwijderd en bewaard als 
greffe. De cyste eronder wordt gereseceerd en 
de pedikel naar het gewricht wordt afgebonden 
(geen visualisatie door methyleenblauw). 
Vervolgens wordt de greffe teruggeplaatst (self-
grafting) en vastgehecht (Di Chiacchio 2017) (20).

De auteur heeft de meeste ervaring met de 
techniek zoals beschreven door De Berker.

STAP 1: Intra-articulaire injectie van 
methyleenblauw. Hierbij wordt 0,05 tot 0,1ml 
methyleenblauw geïnjecteerd met behulp van een 
insulinespuit en een 30-Gauge-naald intra-articulair 
in het DIP-gewricht. De injectie wordt geplaatst 
in de flexieplooi aan de ventrale zijde van het DIP-
gewricht, paramediaan. Het gewricht wordt hierbij 
in lichte flexiestand gehouden en de naald wordt 
naar distaal gericht in een hoek van 60° (Figuur 5).  
Men zal een discrete blauwe verkleuring zien 
verschijnen in de cyste. 

STAP 2: Na het aanleggen van de garrot wordt 
een semicirculaire incisie gemaakt tussen de cyste 
en het gewricht en wordt de flap losgemaakt. 
Vervolgens wordt de pedikel tussen cyste en 
gewricht gevisualiseerd als een blauwe lijnvormige 
verkleuring. Deze wordt afgebonden met behulp van 
resorbeerbare draad (bv. vicryl 5/0). De cyste zelf 
wordt evenwel ter plaatste gelaten (Figuren 6 en 7).

STAP 3: De flap wordt terug gerepositioneerd. 
De huid wordt gehecht (Figuur 8).

De resultaten van deze conservatieve chirurgische 
technieken worden beschreven in tabel 4. 
We kunnen hieruit concluderen dat deze meer 
conservatieve technieken een uitstekend resultaat 
hebben van 93% op de vingernagels, maar dat 

Tabel 3: 
Klassieke chirurgische behandelingstechnieken.

Klassieke chirurgie

1. Excisie cyste Primaire sluiting

Sluiting d.m.v. rotatieflap Rhomboid flap (14)

Bilobed flap (15, 16)

U-shaped flap

Sluiting d.m.v. greffe

2. Verwijderen osteofyten Via T- of H-vormige incisie (17)

3. Combinatie 1 + 2 (18)
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Tabel 4: 
Resultaten van de conservatieve chirurgische technieken.

Auteur Jaartal Techniek Aantal Success rate

De Berker (2) 2001 Flap + ligatuur met methyleenblauw 47 vingers
7 tenen

94%
57%

Lawrence (3) 2005 Flap 26 vingers
7 tenen

92%
33%

Di Chiacchio (8) 2017 Self graft + blinde ligatuur ? ?

Figuur 5: 
Injectie van methyleenblauw intra-articulair.

Figuur 6: 
Incisie tussen cyste en gewricht.

Figuur 7: 
Opsporen van (blauwe) pedikel en onderbinden.

Figuur 8: 
Terugplaatsen van de flap met hechting van de huid.
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de resultaten voor de teennagels een stuk lager 
liggen. Deze resultaten zijn dus ter hoogte van de 
vingernagels vergelijkbaar met de meer klassieke 
chirurgische behandelingstechnieken, maar de 
postoperatieve morbiditeit ligt een stuk lager. Er 
werd immers slechts een minimale incisie gemaakt, 
zonder verwijdering van de cyste zelf of van de 
osteofyten. Deze techniek is minder geschikt voor 
mucoïde cysten ter hoogte van de tenen.

BESLUIT

Mucoïde cysten zijn pseudocysten die 
veroorzaakt worden door osteoartritis van het 
distale interfalangeale gewricht. In 89% van de 
gevallen wordt dan ook een communicerende 

pedikel teruggevonden tussen de cyste en het 
gewricht. Er zijn vele behandelingsmogelijkheden 
beschreven (Tabel 5). Chirurgie is de 
eerstekeuzebehandeling met de grootste 
garantie op succes. Ter hoogte van de vingers 
wordt preferentieel de techniek van De Berker 
toegepast (met methyleenblauw-geleide ligatuur 
van de pedikel) omdat deze de laagste morbiditeit 
heeft. Tweedekeuzebehandeling is cryotherapie 
en injectie van scleroserende agentia. Gezien 
het risico op huidnecrose wordt deze laatste 
techniek toch met enige terughoudendheid 
toegepast. Derdelijnsbehandeling is injectie 
met corticosteroïden en naaldpunctie. Over de 
overige technieken zoals CO2-laser, fotodynamische 
therapie en infraroodcoagulatie zijn te weinig 
gegevens beschikbaar. ■
Referenties 

Tabel 5: 
Behandelingsdiagram (1).

Therapie Success 
rate Opmerkingen

Eerste optie Chirurgie 95% Vingers: ligatuur met methyleenblauw 1ste keuze

Tweede optie Sclerotherapie 77% CAVE: huidnecrose en ↓ mobiliteit DIP-gewricht

Cryotherapie 72%

Derde optie Steroïdinjectie 61%

Naaldpunctie 39%
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Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronische inflammatoire 
huidaandoening bestaande uit pijnlijke nodules, abcedaties, fistulisaties en 
verlittekening voorkomend op zones rijk aan apocriene klieren. Ondanks 
het relatief frequent voorkomen lijkt de diagnose vaak pas laattijdig gesteld, 
mogelijk ook door het soms laattijdige dermatologische advies. Patiënten die 
lijden aan deze chronische aandoening kunnen nochtans worden geholpen met 
zowel algemene hygiënische raadgevingen als medische en vooral chirurgische 
interventies. Sinds de registratie van adalimumab door de European Medicines 
Agency ter behandeling van HS, is er verhoogde aandacht voor deze pathologie 
in de recente literatuur en op congressen. De dermatoloog staat centraal in de 
aanpak van HS en dient, soms multidisciplinair, de juiste behandelingsstrategie 
te bepalen.

D O S S I E R  H E E L K U N D E 
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DIAGNOSE EN CLASSIFICATIE

Hidradenitis suppurativa (HS), ook gekend 
als acne inversa of acne ectopica, werd voor 
het eerst in 1854 door Verneuil beschreven. Het 
betreft een chronische ontsteking van de folliculo-
pilosebaceuze zone met ontstaan van pijnlijke 
nodules, abcessen, fistels en uiteindelijk littekens 
en contracturen. Vaak zijn er ook pustels en 
meerdere comedonen aanwezig. De frequentste 
lokalisatie betreft de liezen en de oksels maar 
letsels kunnen ook verschijnen in de pubiszone, 
perianaal, submammair, billen en zelfs romp, 
hoofdhuid en nek.

De diagnose kan klinisch worden gesteld aan de 
hand van volgende criteria:
• primaire positieve diagnostische criteria:

- recurrente pijnlijke suppurerende letsels: meer 
dan 2 episoden in 6 maanden;

- aanwezigheid van nodulen, abcessen, fistels, 
verlittekening;

- aantasting oksel, genito-femorale zone, 
perineum, gluteale zone of inframammair;

• secundaire positieve diagnostische criteria: 
- familiale geschiedenis HS;
- geen pathogene bacteriën bij microbiologisch 

onderzoek.

Ook de classificatie van HS berust op klinische 
basis. Er bestaan verschillende scoringsystemen, 
alle met beperkingen in het dagelijkse gebruik.
• De Hurley-classificatie (1989) (Figuren 1 en 2):  

eenvoudige indeling in 3 klassen. Meest 
gebruikt maar geen goede maat ter classificatie 
van geheel de patiënt noch ter evaluatie van 
medische behandelingen. Het is wel nuttig bij de 
heelkundige indicatiestelling. 
STADIUM 1: Vorming van één of meerdere 
abcessen zonder fistels of verlittekening. 
Medicamenteuze aanpak tenzij recidiverende 
ontstekingen op steeds dezelfde zone. Dan 
heelkunde noodzakelijk. 
STADIUM 2: Terugkerende abcessen met fistel- 
en littekenvorming wijd verspreid met normale 
zones tussen de letsels. Hurley 2 moet en kan 
vlot heelkundig worden aangepakt.  
STADIUM 3: Diffuse of (bijna) aaneengesloten 
letsels, vaak onderling verbonden fistels en 
abcessen in het hele gebied. Ook hier is 
heelkunde noodzakelijk maar bij uitgebreide 
aantasting praktisch niet altijd evident en 
meerdere etappes noodzakelijk.

• De hidradenitis suppurativa physician global 
assessment score (HS-PGA) is een score van 
0 tot 5 bekomen door het tellen van het aantal 
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abcessen of fistels en inflammatoire nodules 
(Tabel 1). Deze score wordt veelal gebruikt in 
klinische studies en is nuttig bij de evaluatie van 
medische behandelingen. Zij wordt ook gebruikt 
in de terugbetalingscriteria van biologicals.

PATHOGENESE EN COMORBIDITEIT

Hidradenitis betekent eigenlijk 
zweetklierontsteking en is een verkeerde 
benaming! 

Oorspronkelijk werd HS aanzien als een 
aandoening van de apocriene zweetklieren 
gebaseerd op apocrienrijke plooien zoals oksels en 
liezen. Ondertussen wordt aangenomen dat HS 
ontstaat als gevolg van occlusie van het bovenste 
gedeelte van de folliculo-pilosebaceuze eenheid, 
waardoor er perifolliculaire lymfohistiocytaire 
inflammatie ontstaat.

De basis van de folliculaire occlusie in HS is nog 
niet volledig opgeklaard. Er zijn duidelijk zowel 
genetische als omgevingsfactoren aanwezig. 
Vrouwen lijken 3 à 4 maal meer frequent 
aangetast dan mannen en in sommige reeksen 
is er tot 1/3 van de patiënten met een familiale 

voorgeschiedenis. Er is een frequente tot zeer 
frequente relatie met roken en overgewicht. 
De ernst van HS lijkt ook een correlatie met de 
graad van BMI te tonen. Ook zijn er meer en 
meer argumenten die een link leggen tussen het 
metaboolsyndroom en HS. Naast overgewicht, 
obesitas en diabetes komt ook insulineresistentie, 
glucose-intolerantie en hyperlipidemie frequent 
voor als comorbiditeit.

Figuur 1: 
Hurley-classificatie.

HURLEY 1 HURLEY 2

MEDICAMENTEUZE AANPAK HEELKUNDE

HURLEY 3

Vorming van één of meerdere 
abcessen zonder fistels of 

verlittekening

Terugkerende abcessen met 
fistsel- en littekenvorming wijd 
verspreid met normale zones 

tussen de letsels

Diffuse aaneengesloten 
letsels, vaak onderling 
verbonden fistels en 

abseccen in hele gebied

Tabel 1: 
HS physician global assessment. 

Score Graad Abscessen/fistels Inflammatoire nodi Niet-inflammatoire nodi

0 Letselvrij 0 0 0

1 Minimaal 0 0 ≥ 1

2 Mild 1 0

Mild 0 < 5

3 Matig 0 ≥ 5

Matig 1 ≥ 1

Matig 2-5 < 10

4 Ernstig 2-5 ≥ 10

5 Zeer ernstig > 5

Figuur 2: 
Hurley 1 flank maar  
Hurley 2 oksel.
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THERAPIE

Behandeling van HS-patiënten blijft een 
uitdaging en is gebaseerd op de graad van ernst 
van de aandoening bij het individu. Er zijn 3 pijlers: 
algemene maatregelen, medische en heelkundige 
therapieën. Meestal zijn al deze behandelingen 
noodzakelijk bij een bepaalde patiënt.

ALGEMENE MAATREGELEN
Tabak en overgewicht zijn niet enkel 

risicofactoren maar beïnvloeden ook de ernst van 
het verloop van HS. Het is van belang, vooral bij 
patiënten die consulteren in vroege stadia, de 

relatie duidelijk te maken en patiënten te overtuigen 
tot het volgen van een rookstopprogramma, 
dieetaanpassingen en een gezonde levensstijl.

LOKALE BEHANDELINGEN
Patiënten met stadium Hurley 1 kunnen medisch 

worden behandeld zonder sequellen. 
Nochtans kunnen er bij ‘beperkte’ HS toch ook 

lokale zones zijn met recidiverende ontsteking 
waarvoor resectie noodzakelijk is. Clindamycine 
in loco 2/d (1%-oplossing) 12 weken lijkt het 
voornaamst gebruikt lokaal antibioticum met een 
bewezen efficiëntie, vooral op oppervlakkige letsels 
als papels en pustels en een minder goede respons 

Figuur 3: 
Pre-adalimumab.
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Figuur 4: 
Na 8 weken adalimumab.

op noduli en abcessen. Resorcinol (10, veeleer 15% 
in lanettecrème) heeft eveneens een plaats als 
keratolytisch middel bij graad 1-HS.

SYSTEEMTHERAPIEËN
Bij meer uitgebreide Hurley stadia 1 of milde 

stadia 2 lijkt de eerstelijnsaanpak tetracyclines:  
2 x 500mg tetracycline hydrochloride/d, minocycline 
50 à 100mg, 1 tot 2 x/d of doxycycline 100mg/d en 
dit soms meerdere weken. Acitretine 25mg/d  
(en niet isotretinoïne) kan geïndiceerd zijn in Hurley 1  
en 2 en vooral in de aanpak van chronische vormen 
en na aanpak van de inflammatoire opstoot. 
In de onderhoudsfase werd ook zink (90mg/d) 

alsook metformine, vooral bij obese vrouwen, 
voorgesteld (1 x 500mg/d, na 1 week 2 x 500mg/d 
tot 3 x 500mg/d; bij obese patiënten 2 x 850mg/d). 
Metformine wegens het antiandrogene effect en 
verminderen van insulineresistentie.

Bij mislukken van tetracyclinetherapie bij stadia 
Hurley 1 of niet-heelkundige indicaties van stadia 
Hurley 2 en 3 lijkt de combinatie clindamycine  
(2 x 300mg/d) met rifampicine (600mg/d) gedurende 
10 weken een bewezen efficiëntie. Na ‘afkoelen’ 
van cicatriserende zones dient steeds heelkundige 
aanpak te volgen. Patiënten die ook met deze 
combinatietherapie niet onder controle geraken, 
kunnen met biologics worden verzorgd.
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Figuur 6: 
Hurley 2 brede resectie en secundaire heling.

Figuur 5: 
Hurley 2 deroofing en secundaire heling.
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Figuur 7: 
Hurley 3 brede resectie en secundaire heling.

Tabel 2: 
Terugbetalingscriteria adalimumab HS.
• 18 jaar
• Hurley 2 of 3 sinds > 6 maanden
• > 5 inflammatoire letsels
• HS-PGA minstens 3
• Onvoldoende effect > 4 maand orale tetracyclines EN > 10 weken 

clindamycine 600mg/dag met rifampicine 600mg/dag
• Geen actieve TBC
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Figuur 8: 
Stroomdiagram.

De eerste case reports verschenen 
reeds meer dan 20 jaar terug met infliximab 
maar met wisselende resultaten. Ook 
(beperkte) gerandomiseerde dubbelblinde 
placebogecontroleerde studies konden geen 
hogere efficiëntie (behandelingen met hoge 
inductiedosis) aantonen.

HS is door het European Medicines Agency 
geaccepteerd als indicatie voor adalimumab. In 
België is er terugbetaling vanaf september 2017 
indien er aan de inclusiecriteria is voldaan (Tabel 2).

Twee studies met in totaal 628 patiënten 
(Pioneer 1 en 2) lagen aan de basis van de 
registratie: reductie 50% inflammatoire letsels 

respectievelijk bij 42 versus 26% (placebo) en  
59 versus 28% (placebo).

Terugbetaling is mogelijk wanneer het gaat over 
patiënten ouder dan 18 met Hurley 2 of 3 en meer 
dan 5 inflammatoire letsels in oksels, liezen, nek, 
genitale of mammaire regio en met een HS-PGA-
score van 3-4 of 5. De aandoening moet meer 
dan 6 maanden bestaan en er moet onvoldoende 
respons of gedocumenteerde intolerantie of contra-
indicatie zijn voor een eerdere behandeling met 
orale tetracyclines langer dan 4 maanden EN een 
minstens 10 weken durende combinatietherapie 
van clindamycine 2 x 300mg/d met rifampicine 
600mg/d. Uiteraard dient actieve TBC te worden 

Overwegen 
3e-lijnstherapie

Therapie verder  

Hurley 1 Hurley 2 Hurley 3
Excisie

Deroofing
Excisie
Co2-laser

Brede excisie

PGA beperkt PGA matig PGA ernstig

Clindamycine 2 x 300mg PO
Clindamycine top. 1% lotion
2/dag 12 weken
Tetracycline 2 x 500mg PO
4 maanden

Beter Onvoldoende

Beter Onvoldoende

Adalimumab 

160mg week 1

80mg week 2 

40mg vanaf week 3

Beter Onvoldoende

Beoordelen stadium: HiSCR, DLQI, pijn-VAS

Diagnose

Adjuvante therapie, pijnaanpak, gewichtsreductie, tabakstop, diabetes, correcte wondzorg

Rifampicine 2 x 300mg
10 weken
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uitgesloten met negatieve intradermotest en 
thoraxradiografie. De vooropgestelde dosering 
bedraagt 160mg op week 0 (4 x 40mg); 80mg op 
week 2; 40mg op week 4 waarna verder 40mg 
wekelijks wordt toegediend (Figuren 3 en 4).

Enkel indien de behandeling doeltreffend is 
gebleken na 12 weken door vermindering van de 
HiSCR-score van minstens 50% zal de therapie 
worden voortgezet. De Hidradenitis Clinical 
Respons (HiSCR)-reductie wordt gedefinieerd als 
er minstens 50% daling is van het totaal aantal 
inflammatoire letsels – abcessen en inflammatoire 
nodules –, geen stijging van het aantal abcessen en 
geen stijging van het aantal producerende fistels 
vergeleken met de aanvangswaarden vóór de 
behandeling. Opnieuw worden het best patiënten 
heelkundig behandeld daar waar fistels en/of 
abcedaties bestaan.

HEELKUNDIGE THERAPIE
Min of meer invasieve heelkundige technieken 

zullen bij HS-patiënten steeds noodzakelijk zijn. Bij 
Hurley graad 1 blijft de indicatie beperkt tot zones 
waar zich telkens een nieuwe ontsteking voordoet. 
Aanpak van fibrose is heelkundig. Patiënten 
met graad 2 en 3 Hurley zullen uiteindelijk meer 
nut ervaren van heelkunde dan van medische 
behandelingen. De te kiezen heelkundige methode 
is afhankelijk van het acute of het chronische 
moment van de aandoening alsook van de 
aangetaste zone, de uitgebreidheid en eventuele 
comorbiditeit.

Acute fase
Ubi pus, ibi evacua, dus incisie en drainage van 

ettercollecties is ook bij HS een zinvolle procedure 
bij patiënten die zich presenteren met pijnlijke 
fluctuerende abcedaties. Het is geen eindpunt in de 
aanpak van de aandoening.

Chronische ziekte
Deroofing waarbij cysten en fistelgangen 

worden opengelegd, is een eenvoudige, minimaal 
invasieve ambulante techniek die gelijkaardig 
is aan een bredere incisie en drainage en 
marsupialisatietechniek (Figuur 5). De deroofing 
gebeurt meestal met scalpel en sonden. CO2-
laserablatie kan een alternatief zijn. Er wordt 
voorzien in secundaire granulatie, begeleid door 
wondspoelingen en verbandtechnieken.

Radicale brede excisie
Algemeen wordt aangenomen dat radicale 

brede excisie van aangetaste huid de enige 
curatieve behandeling is (Figuren 6 en 7). Het 
is belangrijk dat alle laesies worden uitgeruimd, 
waarbij er soms noodzaak bestaat tot preoperatieve 
beeldvorming en/of intraoperatieve kleurmerkers 
als methyleenblauw. Door té laat voorstellen van 
heelkunde kan HS zo ver zijn uitgebreid dat curatie 
moeilijk wordt of zeer ingrijpend en mutilerend.

De reconstructietrategie lijkt bij voorkeur 
secundaire heling aangezien deze het minst kans 
op recidieven geeft. Met behulp van de heden vlot 
beschikbare VAC-therapie (vacuum assisted closure) 
kunnen ook grotere defecten sneller granuleren 

en daarna epidermiseren of kan gebruikgemaakt 
worden van (split thickness) enten. Primaire hechting 
kan een indicatie kennen voor niet-inflammatoire 
fistelgangen die mooi in toto konden worden 
verwijderd. Veeleer uitzonderlijk axillair en soms 
genito-perineaal is er noodzaak aan lokale (musculo)
cutane flaps zodat goede samenwerking met 
chirurgen met interesse voor HS noodzakelijk is.

ADJUVANTE THERAPIE
HS is een aandoening met een mogelijke 

belangrijke impact op de levenskwaliteit. Evaluatie 
hiervan kan gebeuren met o.a. een DLQI-vragenlijst 
en waar nodig is psychologische, psychiatrische 
ondersteuning noodzakelijk. Er zal ook voldoende 
aandacht besteed worden aan de pijnscore alsook 
aan adequate wondzorg. Verdere investigaties met 
gekende moleculen (secukinumab, apremilast, 
anakinra) maar ook met nog nieuwe moleculen zijn 
lopende.

STROOMDIAGRAM (Figuur 8)

BESLUIT

HS is een chronische en mogelijk invaliderende 
huidaandoening waarbij, door vroege herkenning 
van de diagnose en correct aanpakken van de 
risicofactoren en vroege stadia van inflammatie, 
evolutie naar uitgebreide vormen toch kan worden 
voorkomen. Hierbij is ook, vaak eenvoudige, 
heelkunde onontbeerlijk en dient, waar nodig, 
prompt te worden voorgesteld. ■
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Mededeling van Celgene

P as in 2008 vroeg Mark Giembycz (Calgary, 
Canada) zich voor het eerst af of fosfo- 
diesterase-4 (PDE4)-remming een anti- 
inflammatoire werking zou kunnen hebben 
(2). Daar kwam al heel snel een antwoord 

op met de ontwikkeling van apremilast, de eerste verte-
genwoordiger van deze klasse. In een fase II-studie werd 
aangetoond dat met apremilast na 12 weken een PASI 
75-respons werd verkregen bij 52,1% van de patiënten 
(tegenover 17,4% met de placebo, p < 0,001) (3). Deze 
werkzaamheid bevestigde het resultaat na 16 weken van 
een andere studie (fase 2b) bij patiënten met een ma-
tige tot ernstige psoriasis (4). “In deze context leek het 
logisch om ESTEEM 1 (n = 844) (5) en ESTEEM 2 (n = 
411) (6) op te zetten, om apremilast op grotere schaal en 
over een langere tijd te evalueren”, vertelt Diamant Thaçi. 
“Nochtans hebben de patiënten andere zorgen dan de 
PASI, de zichtbare impact van hun ziekte zoals pruritus, 
die een grote impact heeft op de levenskwaliteit. In de 
ESTEEM-studies werd dat probleem onderzocht door er 
patiënten in op te nemen die al heel lang (18 jaar en lan-
ger) een gematigde tot ernstige psoriasis hadden en al 
een conventionele behandeling hadden gekregen (36,2 
tot 38,7%), of zelfs een biologische behandeling (28,4% 
tot 33,6%) maar zonder resultaat.” 

Een werkzaamheid die aanhoudt

In ESTEEM 1 werd de werkzaamheid van apremilast in 
alle beoogde situaties aangetoond: met en zonder vooraf-

gaande conventionele behandeling, met en zonder voor-
afgaande biologische behandeling. Uit de studie bleek 
ook dat het behaalde voordeel vanaf week 16, in week 
52 nog even sterk was (5). De twee studies brachten 
eveneens naar voren dat apremilast werkzamer is voor  
een biologische behandeling dan wanneer het erna 
komt (7). 

Verder dan de werkzaamheid,  
de levenskwaliteit

Jeuk is een van de vaakst gehoorde klachten van patiën-
ten (8), maar in klinische studies wordt daar over het 
algemeen geen aandacht aan besteed. In ESTEEM 1 
werd de jeuk geëvalueerd en werd een significante ver-
betering vastgesteld van de VAS-score, alsook van de 
DLQI-score (5). Die verbetering treedt al snel op (2 tot 4 
weken) (9), parallel aan de verbetering van de pruritus 
(10) en blijft constant tot de 52e week. Bijna 90% van de  
psoriasispatiënten heeft problemen met de hoofdhuid 
(10), wat ook een belangrijke impact heeft op de levens-
kwaliteit. Apremilast werkt op een significante manier in op 
de psoriasis van de hoofdhuid. 40,9% haalt na 16 weken  
een ScPGA-score van 0-1 (12), en dat blijft verbeteren 
tot de 32e week, waarin 62,5% deze ScPGA-score van 
0-1 behaalt (13). “De ervaring toont ook aan dat met een 
verbetering van de jeuk op de hoofdhuid het koebner-
fenomeen minder vat krijgt.” 
Met dezelfde analyse werd eveneens een snelle ver-
betering vastgesteld van de nagelpsoriasis (13), die zich  

Apremilast (Otezla®, Celgene): 
eenvoudig, werkzaam en goed verdragen 
Psoriasis is een ziekte met heel uiteenlopende verschijningsvormen, omdat ze onder invloed staat van verschillende 
signaalroutes. De behandeldoelwitten zijn daarom verschillend en gevarieerd: TNF, JAK, IL-17, IL-12/23 of PDE4. In 
deze context heeft apremilast, de eerste vertegenwoordiger van PDE4-remmers, zijn plaats gevonden in de behandeling 
van matige tot ernstige chronische plaque-psoriasis. Dit voor volwassen patiënten bij mislukking, contra-indicatie of 
onverdraagbaarheid van andere systemische behandelingen, waaronder ciclosporine, methotrexaat of uv A-fototherapie 
+ psoraleen (puvatherapie). Apremilast is eveneens geïndiceerd als monotherapie of in combinatie met een behandeling 
met antireumamiddelen (DMARD’s) voor de behandeling van actieve artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 
reageren op een vorige basisbehandeling of deze niet verdragen (1). We analyseren de voordelen van dit geneesmiddel 
met prof. Diamant Thaçi (Un. Lübeck).

MATIGE TOT ERNSTIGE PSORIASIS 



in verschillende gradaties voordoet bij bijna ¾ van de 
patiënten (14). Nagelpsoriasis is een sterk invaliderende  
vorm van psoriasis, omdat het bij iets meer dan de helft 
van de patiënten pijnlijk is (15). Tot slot verbetert ook 
de moeilijk te behandelen palmoplantaire psoriasis met 
apremilast significant na 16 weken (16), “wat aantoont dat 
deze nieuwe behandeling werkzaam is voor alle vormen 
van psoriasis”. 

Een werkzaamheid voor artritis psoriatica

“De dermatoloog moet actief elke vorm van artritis psori-
atica opsporen, want elk uitstel in de diagnose verslech-
tert de functionele en radiologische prognose van deze 
ziekte (17)”, benadrukt hij. Apremilast is bijzonder werk-
zaam gebleken voor deze indicatie: 41% van de patiënten 
haalt op 16 weken de ACR20-score en 63,0% doet dat 
na 52 weken (18). Deze verbetering houdt aan tot 104 
weken (65,3% haalt een ACR20) (19), wat zich ook ver-
taalt in een significante verbetering van de MASES-score 
waarmee de gevallen van enthesitis worden geëvalueerd 
(50% heeft een MASES-score van 0 na 2 jaar) (20). Het-
zelfde geldt ook voor dactylitis (20). Deze resultaten zijn 
waarschijnlijk het gevolg van een vermindering van de 
pro-inflammatoire cytokines (21). Het hoeft ons dan ook 
niet te verwonderen dat de GRAPPA (Group for Research 
and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) apre-
milast minstens op het niveau van de biologische behan-
delingen plaatst voor alle uitingen van artritis psoriatica, 
met uitzondering van zijn axiale vorm, waarin het niet  
bestudeerd is (22). 

En een geruststellend veiligheidsprofiel

Op het gastro-intestinale vlak is er een waarschuwing, 
met name voor het risio op diarree, misselijkheid en 
braken, maar dat risico is gelukkig in de tijd beperkt tot 
de eerste 2 à 3 weken en neemt grotendeels af als de 
dosis van apremilast verlaagd wordt (23). “Daar staat te-
genover dat apremilast in een niet te verwaarlozen per-
centage van de gevallen (24) leidt tot gewichtsverlies, 
zonder dat we de precieze reden kennen.” De langeter-
mijnsfollow-up toont aan dat er geen cumulatief effect is 
van het risico op bijwerkingen (25). Er is ook geen teken 
van wat voor immunosuppressief effect dan ook, terwijl 
uit de biologische gegevens blijkt dat er geen enkele 
monitoring hoeft te gebeuren (25). 
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Conclusie
“Het is een innovatieve strategie om PDE4 te remmen in 
de behandeling van matige tot ernstige psoriasis. De werk-
zaamheid is vastgesteld voor een groot aantal fenotypes van 
psoriasis:  psoriasis vulgaris, nagelpsoriasis, psoriasis van 
de hoofdhuid, artritis psoriatica… Het veiligheidsprofiel is 
erg aanvaardbaar. In dit kader is het totaal verantwoord om 
apremilast te gebruiken vóór biologische geneesmiddelen bij  
matige tot ernstige gevallen van psoriasis die niet reageren  
op de klassieke behandelingen”, besluit prof. Diamant Thaçi.

Prof. Diamant Thaçi  
(Un. Lübeck)



ESSENTIËLE GEGEVENS Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 van de SPK voor het rapporteren van bijwerkingen.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL  Otezla 10 mg fi lmomhulde tabletten Otezla 20 mg 
fi lmomhulde tabletten Otezla 30 mg fi lmomhulde tabletten  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING  Elke fi lmomhulde tablet bevat 10 mg apremilast. Elke fi lmomhulde tablet bevat 20 mg apremilast. 
Elke fi lmomhulde tablet bevat 30 mg apremilast.  Hulpstof(fen) met bekend effect:  Elke fi lmomhulde tablet bevat 57 mg lactose (als lactosemonohydraat). Elke fi lmomhulde tablet bevat 114 mg lactose (als 
lactosemonohydraat). Elke fi lmomhulde tablet bevat 171 mg lactose (als lactosemonohydraat).  Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 van de SPK.  FARMACEUTISCHE VORM  Filmomhulde tablet 
(tablet).  Roze, diamantvormige fi lmomhulde tablet van 10 mg met een lengte van 8 mm, met op de ene zijde “APR” en op de andere zijde “10” gegraveerd. Bruine, diamantvormige fi lmomhulde tablet van 20 mg 
met een lengte van 10 mm, met op de ene zijde “APR” en op de andere zijde “20” gegraveerd. Beige, diamantvormige fi lmomhulde tablet van 30 mg met een lengte van 12 mm, met op de ene zijde “APR” en op de 
andere zijde “30” gegraveerd.  KLINISCHE GEGEVENS  Therapeutische indicaties  Arthritis psoriatica Otezla, alleen of in combinatie met DMARD’s (disease-modifying antirheumatic drugs), is geïndiceerd voor de 
behandeling van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij volwassen patiënten die een onvoldoende respons hebben vertoond op of intolerant waren voor een eerdere DMARD-therapie (zie rubriek 5.1 van de SPK).   
Psoriasis Otezla is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige chronische plaque-psoriasis bij volwassen patiënten die geen respons hebben vertoond op of die een contra-indicatie hebben voor, of die 
intolerant zijn voor een andere systemische behandeling, zoals cyclosporine, methotrexaat of PUVA (psoraleen en ultraviolet-A-licht).   Dosering en wijze van toediening  De behandeling met Otezla moet ingesteld 
worden door een arts met ervaring in het diagnosticeren en behandelen van psoriasis of psoriatische artritis.  Dosering De aanbevolen dosis apremilast is 30 mg tweemaal daags oraal ingenomen, ’s ochtends en 
’s avonds met een tussentijd van ongeveer 12 uur, zonder voedselrestricties. Een schema voor initiële titratie, zoals weergegeven in tabel 1, is vereist. Na initiële titratie is hertitratie niet noodzakelijk.  Tabel 1: Schema 
voor dosistitratie  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 & daarna VM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 30 mg 30 mg 30 mg  Als de patiënt een dosis 
is vergeten, moet de volgende dosis zo snel mogelijk worden ingenomen. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, mag de vergeten dosis niet worden ingenomen en moet de volgende dosis op het normale tijdstip 
worden ingenomen.  Tijdens de beslissende onderzoeken werd de grootste verbetering in de eerste 24 weken van de behandeling waargenomen. Als een patiënt na 24 weken geen teken van therapeutisch voordeel 
vertoont, moet de behandeling opnieuw beoordeeld worden. De respons van de patiënt op de behandeling moet op regelmatige basis geëvalueerd worden. Er is geen klinische ervaring na 52 weken (zie rubriek 5.1 
van de SPK).   Speciale populaties Oudere patiënten Voor deze patiëntenpopulatie is geen dosisaanpassing vereist (zie rubriek 4.8 en 5.2 van de SPK).  Patiënten met een verminderde nierfunctie Er is geen 
dosisaanpassing vereist bĳ  patiënten met een licht en matig verminderde nierfunctie. De dosis Otezla moet verlaagd worden tot 30 mg eenmaal daags bĳ  patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie 
(creatinineklaring van minder dan 30 ml per minuut, bepaald op basis van de Cockcroft-Gaultformule). Voor initiële dosistitratie in deze groep wordt aanbevolen om apremilast enkel voor de middag (VM) in tabel 1 
te titreren en de namiddagdoses (NM) over te slaan (zie rubriek 5.2 van de SPK).   Patiënten met een verminderde leverfunctie Er is geen dosisaanpassing vereist voor patiënten met een verminderde leverfunctie (zie 
rubriek 5.2 van de SPK).   Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van apremilast bĳ  kinderen in de leeftĳ d van 0 tot 17 jaar zĳ n niet vastgesteld. Er zĳ n geen gegevens beschikbaar.  Wĳ ze van toediening 
Otezla is bestemd voor oraal gebruik. De fi lmomhulde tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.   Contra-indicaties  Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof(fen) of voor een van de in rubriek 6.1 van de SPK vermelde hulpstoffen.  Zwangerschap (zie rubriek 4.6 van de SPK).  Bijwerkingen  Samenvatting van het veiligheidsprofi el De meest gemelde 
bĳ werkingen in klinisch fase III-onderzoek waren maag-darmstelselaandoeningen waaronder diarree (15,7%) en misselijkheid (13,9%). Deze bijwerkingen op het maag-darmstelsel waren voornamelijk van lichte tot 
matige ernst, waarbij 0,3% van de diarree en 0,3% van de misselijkheid als ernstig werd gemeld. Deze bijwerkingen traden gewoonlijk in de eerste 2 weken van de behandeling op en verdwenen meestal binnen de 
4 weken. De andere meest gemelde bĳ werkingen waren onder meer bovensteluchtweginfecties (8,4%), hoofdpijn (7,9%) en spanningshoofdpijn (7,2%). De meeste bijwerkingen werden over het algemeen als licht 
of matig van ernst beschouwd.   De meest voorkomende bĳ werkingen die tot stopzetting tĳ dens de eerste 16 weken van de behandeling leidden, waren diarree (1,7%) en misselĳ kheid (1,5%). De totale incidentie 
van ernstige bĳ werkingen was laag en wees niet op aantasting van een specifi ek orgaansysteem.  In klinisch onderzoek met apremilast werden soms overgevoeligheidsreacties waargenomen (zie rubriek 4.3 van 
de SPK).  Lĳ st van bĳ werkingen in tabelvorm De bĳ werkingen die waargenomen werden bĳ  patiënten die met apremilast behandeld waren, worden hieronder weergegeven volgens systeem/orgaanklasse (SOC) en 
frequentie per bĳ werking. Binnen iedere systeem/orgaanklasse en frequentiegroep worden bĳ werkingen gerangschikt naar afnemende ernst.  De bĳ werkingen werden vastgesteld op basis van gegevens afkomstig 
van het klinisch ontwikkelingsprogramma voor apremilast. De frequenties van de bĳ werkingen zĳ n de frequenties die gerapporteerd werden in de apremilastgroepen van de vier fase III-onderzoeken bĳ  PsA (n=1945) 
of de twee fase III-onderzoeken bĳ  PSOR (n=1184) (hoogste frequentie van elke datapool wordt weergegeven in tabel 2). De frequenties worden gedefi nieerd als: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms 
(≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000).  Tabel 2. Samenvatting van de bĳ werkingen bĳ  psoriatische artritis (PsA) en/of psoriasis (PSOR) Systeem/orgaanklasse Frequentie Bĳ werking    Infecties 
en parasitaire aandoeningen Vaak Bronchitis   Bovensteluchtweginfectie   Nasofaryngitis* Immuunsysteemaandoeningen Soms Overgevoeligheid Voedings- en stofwisselingsstoornissen Vaak Verminderde eetlust* 
Psychische stoornissen Vaak Slapeloosheid Depressie  Soms Zelfmoordgedachten en -gedrag# Zenuwstelselaandoeningen Vaak Migraine*   Spanningshoofdpĳ n*   Hoofdpĳ n* Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen Vaak Hoesten Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak Diarree*   Misselĳ kheid*  Vaak Braken*    Dyspepsie   Frequente stoelgang   Bovenbuikpĳ n*   Gastro-oesofageale refl uxziekte  Soms 
Gastro-intestinale bloeding Huid- en onderhuidaandoeningen Soms Huiduitslag Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Vaak Rugpĳ n* Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak 
Vermoeidheid Onderzoeken Soms Gewichtsvermindering *Ten minste één van deze bĳ werkingen werd als ernstig gemeld  Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen  # In klinische onderzoeken en bij ervaringen 
na het in de handel brengen, werden er soms gevallen gemeld van zelfmoordgedachten en -gedrag en na het in de handel brengen werd er geslaagde zelfmoord gemeld. Patiënten en zorgverleners dienen te worden 
geïnstrueerd om de voorschrijver te informeren over eventuele zelfmoordgedachten (zie ook rubriek 4.4 van de SPK).  Gewichtsverlies Het gewicht van de patiënten werd regelmatig gemeten tĳ dens de klinische 
onderzoeken. Het gemiddelde gewichtsverlies dat werd waargenomen bĳ  patiënten die tot 52 weken met apremilast werden behandeld, bedroeg 1,99 kg. In totaal werd bĳ  14,3% van de patiënten die apremilast 
kregen een gewichtsverlies van 5 - 10% waargenomen, terwĳ l bĳ  5,7% van de patiënten die apremilast kregen een gewichtsverlies van meer dan 10% werd waargenomen. Geen van deze patiënten ondervond 
manifeste klinische gevolgen van dit gewichtsverlies. In totaal werd bĳ  0,1% van de patiënten die apremilast kregen de behandeling stopgezet omwille van verlaagd gewicht als bĳ werking.  Zie de aanvullende 
waarschuwing in rubriek 4.4 van de SPK voor patiënten met ondergewicht aan het begin van de behandeling.   Speciale populaties  Oudere patiënten Uit ervaringen na het in de handel brengen is gebleken dat oudere 
patiënten ≥65 jaar een groter risico op de complicaties ernstige diarree, misselijkheid en braken kunnen lopen (zie rubriek 4.4 van de SPK).  Patiënten met een verminderde leverfunctie De veiligheid van apremilast 
werd niet onderzocht bĳ  patiënten met PsA of PSOR met een verminderde leverfunctie.  Patiënten met een verminderde nierfunctie In de klinische onderzoeken naar PsA of PSOR was het veiligheidsprofi el dat werd 
waargenomen bĳ  patiënten met een licht verminderde nierfunctie vergelĳ kbaar met dat van patiënten met een normale nierfunctie. In de klinische onderzoeken werd de veiligheid van apremilast niet onderzocht bĳ  
patiënten met PsA of PSOR die een matig of ernstig verminderde nierfunctie hebben.  Melding van vermoedelĳ ke bĳ werkingen Het is belangrĳ k om na toelating van het geneesmiddel vermoedelĳ ke bĳ werkingen te 
melden. Op deze wĳ ze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem:   Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten: www.fagg.be  e-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be   HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  Celgene Europe Ltd. 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Verenigd Koninkrĳ k  
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  EU/1/14/981/001-003  AFLEVERINGSWĲ ZE  Geneesmiddel op medisch voorschrift  DATUM VAN HERZIENING 
VAN DE TEKST  09/11/2017  Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website www.e-compendium.be.
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Het 5e Forum voor 
dermatologie-

verpleegkundigen viel samen 
met de laatste jaarlijkse 

vergadering van de  
Belgian Dermatology Days  

op 22-24 februari 2018.  
De vergadering had als thema 
de rol van de verpleegkundige 

bij laserbehandelingen en 
medische camouflage.

P R A K T I J K

5e FORUM VOOR DERMATOLOGIE-VERPLEEGKUNDIGEN

Dermatology Health Care 

Providers (DHCP’s) in België: 

routinecompetenties 

en behoefte aan aanvullende 

opleiding

S
17

61
N

Wegens het grote aantal verschillende opleidingen voor de personen (verpleegkundigen, schoonheidsspecialistes, 
secretaresses, meewerkende echtgenoten, enz.) die de privé- en ziekenhuisdermatologen bijstaan, riep de EADV 
een nieuwe naam in het leven, namelijk de Dermatology Health Care Providers (DHCP’s).

Er kwamen een zestigtal DHCP’s opdagen. De ochtend was gewijd aan verschillende theoretische cursussen.  
Prof. Evelyne Verhaeghe (dienst Dermatologie, UZ Gent) gaf een uitstekende presentatie over de verschillende, 
zowel medische als esthetische, therapeutische opties van de verschillende lasertypes. Ze benadrukte de 
belangrijke rol van de DHCP bij dit type behandeling, zowel voor, tijdens als na de behandelingsessies. Ze lichtte 
ook de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende laserbehandelingen toe. 

Vervolgens gaf Linda Christiane, verpleegkundige op de dienst Dermatologie (CHU de Liège), een schitterende 
presentatie waarin ze de verpleegzorg in het kader van laserbehandelingen voor, tijdens en na de ingreep 
samenvatte. Goede interactie met het publiek bracht tal van discussies op gang en deed vele vragen rijzen over 
deze onderwerpen. Dat maakte het uiteindelijk mogelijk om bepaalde uniforme tips voor deze patiënten op  
te stellen. 

Daarna gaf prof. Nikkels (CHU de Liège) een uiteenzetting over de fysiologie en de pathofysiologie van de 
verschillende huidskleuren, volgens het Lab-systeem. 

Tot slot gaf het team van de medische camouflage van het UZ Gent uitleg over een hele reeks technieken voor 
medische camouflage. Met mooie voorbeelden en praktische tips demonstreerden ze de aanpak met medische 
camouflage van huidproblemen zoals wijnvlekken en vitiligo. 

Na een bezoek aan de stands op het middaguur volgden er ‘s middags twee workshops, één over medische 
camouflage en de andere over lasers, met de medewerking van de firma ALMA lasers. 

Corinne Chapelier, Elfie Deprez
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De moderne dermatologie evolueert voortdurend en gebruikt een 
steeds uitbreidend gamma technieken en specifieke competenties, zoals dermato-
allergologie, dermato-chirurgie, cutane oncologie, verschillende fototherapieën, 
therapeutische experimenten, dermato-pediatrie, soa’s, ontstekingsziekten 
van de huid (1), medische en chirurgische cosmetische/esthetische ingrepen, 
teledermatologie (2, 3), enz. Deze specifieke competenties dienen dus onderricht, 
bijgewerkt en beoordeeld te worden, en dat geldt niet alleen voor dermatologen, 
maar ook voor de personen die ons helpen bij ons dagelijkse werk.  
Bovendien groeit de vraag naar dermatologische zorg gestaag, worden de 
wachtlijsten steeds langer en bestaat er een reële behoefte om bepaalde medische 
en administratieve verrichtingen te kunnen delegeren (4, 5). Erger nog: in de VS zou 
het aantal dermatologen dalen (6), wat het probleem nog vergroot. Op financieel vlak 
zou een optimaal gebruik en verbetering van de competenties van de DHCP’s ook 
vruchten kunnen afwerpen (7, 8). 

Tabel 1: 
Opleiding van de deelnemers aan de studie.

Opleiding Privésector (%)  
(n = 13)

Publieke sector (%)  
(n = 34)

Secundair onderwijs 23 6

Verpleegopleiding 54 82

Secretariaatsopleiding 8 3

Universitaire opleiding 0 9

Opleiding tot schoonheidsspecialiste 15 0

MATERIAAL EN METHODES

België beschikt niet over gegevens 
over onze DHCP’s, noch in termen van 
demografie, noch in termen van opleiding, 
verworven competenties, de wens 
voor aanvullende opleiding, uitgevoerde 
handelingen, enz. Binnen de EADV 
(European Academy of Dermatology and 
Venerology) werd er enkele jaren geleden 
een werkgroep opgericht, de EADV-Nurse 
Association Working Group (NAWG)  
[prof. M. Cork (VK), dr. C. De Cuyper (B), 
prof. A.F. Nikkels (B), prof. S. Rogers (VK)] 
met het oog op de professionalisering van 
het beroep van DHCP in Europa. Deze 
groep heeft een vragenlijst opgesteld om 

Corinne Chapelier1,  
Elfie Deprez2,  

Christa De Cuyper3,  
Jo Lambert4,  

Arjen F. Nikkels5

1. DHCP, CHU de Liège 
2. DHCP, UZ Gent

3. NAWG-coördinatrice  
van de EADV, Brugge

4. Medisch diensthoofd,  
dienst Dermatologie, UZ Gent

5. Diensthoofd,  
dienst Dermatologie, ULiège
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Tabel 3: 
Voornaamste taken uitgevoerd door de DHCP’s.

Dagelijkse taken Privésector (%) Publieke sector (%)

Organisatie van de praktijk 85% 94%

Afspraken 74%

Voorraadbeheer 92% 71%

Klinische studies 69% 24%

Dermato-chirurgie 85% 68%

Informatie aan de patiënt 92% 88%

Allergologie 85% 68%

Facturatie 77% 32%

Fotografie 69% 65%

Teledermatologie 31% 9%

Medisch dossier 85% 71%

Fototherapie 69% 71%

Terugbetalingsaanvragen 77% 32%

Tabel 2: 
Voornaamste werkplek van de deelnemers.

Werkplek

Ziekenhuis 38%

Universiteit 19%

Polikliniek 13%

Privépraktijk 28%

Van links naar rechts: 
Elfie Deprez (UZ Gent), 
Corinne Chapelier 
en Linda Christiane (ULiège)

gegevens over onze DHCP’s te kunnen 
verzamelen. 

De deelnemers aan het 5e Forum 
voor dermatologie-verpleegkundigen, dat 
plaatsvond tijdens de laatste vergadering 
van de BDD (Belgian Dermatology Days), 
hebben deze vragenlijst ingevuld. Hierna 
volgt het resultaat. In tabel 4 werd 
een McNemar-toets gebruikt om een 
vergelijking te kunnen maken tussen 
het aandeel ‘routine’ (competenties die 
als verworven worden beschouwd en 
routinematig worden uitgevoerd) en het 
aandeel ‘need’ (competenties waarvoor 
er een wens en/of een noodzaak van 
aanvullende opleiding bestaat) in de 
privésector (privépraktijk) en de publieke 
sector (polikliniek, ziekenhuis en 
universiteit). 

RESULTATEN

De gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers was 43 jaar en het waren 
allemaal vrouwen. Het aantal jaren 
ervaring in de dermatologie bedroeg 
gemiddeld 8,7 jaar. De gemiddelde 
werktijd is 6/8 halve dagen per week. De 
opleiding en de voornaamste werkplek 
van de deelnemers zijn samengevat in 
tabel 1 en 2. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de 
voornaamste taken die de DHCP’s 
uitvoeren in de privésector en de publieke 
sector.

Tabel 4 geeft de percentages van 
de DHCP’s weer in termen van de 
routinecompetenties en de behoefte aan 
aanvullende opleiding in de privésector en 
de publieke sector. De p-waarden in het 
rood zijn statistisch significant.

BESPREKING

• Er waren enkel vrouwelijke deelnemers 
en de gemiddelde leeftijd lag hoog, 
vooral in de privésector. Dat komt 
waarschijnlijk door de behoefte aan 
DHCP’s met meer ervaring wegens 
de vele verschillende taken die ze 
moeten uitvoeren. In de privésector 
heeft ongeveer de helft van de 
DHCP een andere opleiding dan een 
verpleegopleiding gevolgd (Tabel 1), 
terwijl in de publieke sector ongeveer 
82% verpleegkundige is. De verklaring 
hiervoor is waarschijnlijk dat iemand, 
om in de publieke sector in dienst te 
worden genomen als DHCP, minstens 
een diploma van verpleegkundige moet 
hebben. 

• Uit tabel 3 en 4 blijkt de grote 
diversiteit van de uitgevoerde taken en 
de veelzijdigheid van de DHCP, en dit in 
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Tabel 4: 
Taken uitgevoerd door de DHCP’s en behoefte aan (aanvullende) opleiding.

Private sector Public sector

Routine
%

Need
% P-value Routine

%
Need

% P-value

Injections
- Biologicals
- Antibiotics
- Bleomycine
- Corticosteroids

38
38
8

38

38
31
46
38

0.99
0.65

0.025
0.99

53
68
6

59

74
53
38
47

0.020
0.20

0.0023
0.29

Blood sampling 38 23 0.41 50 38 0.25

Esthetics 
- Peelings
- Hair removal laser
- Vascular laser
- Sclerotherapy

46
46
46
46

68
54
77
54

0.18
0.65

0.046
0.56

32
32
21
26

59
50
53
53

0.029
0.11

0.0076
0.039

Anesthesia
- Topical 
- Local
- Locoregional

100
38
23

62
62
69

0.025
0.18

0.034

85
24
6

56
65
65

0.018
0.0017
< 0.001

Surgery
- Shaving
- Suturing
- Skin biopsy
- Wound dressings
- CO2 laser
- Electrocoagulation

46
33
23
92
23
15

69
75
62
69
69
54

0.18
0.059
0.025
0.18

0.014
0.025

29
15
15
76
9
6

65
68
71
71
74
71

0.0073
< 0.0001
< 0.0001

0.53
< 0.0001
< 0.0001

Allergology
- Prick testing
- Patch testing
- Photopatch testing
- Intradermal testing
- Drug testing

85
85
38
23
38

46
46
38
38
38

0.025
0.025
0.99
0.16
0.99

68
62
35
24
15

59
59
59
68
74

0.47
0.81

0.033
0.0011

< 0.0001

Phototherapy
- PUVA
- UVB
- Phototesting
- Photo Dynamic Therapy
- Daylight-PDT

62
62
46
46
69

31
31
38
46
62

0.11
0.10
0.56
0.99
0.56

74
71
35
56
65

76
76
74
74
74

0.80
0.62

0.0046
0.16
0.44

Wound care 92 85 0.32 85 79 0.53

Cryotherapy 62 92 0.10 29 79 < 0.0001

Consultation assistance
- Medical records
- Prescription of additional tests
- Prescriptions
- Appointments

77
46
77
92

62
38
46
38

0.32
0.71
0.10

0.0082

65
26
29
68

56
44
44
50

0.44
0.13
0.20
0.13

Teledermatology 23 54 0.10 12 47 0.0027
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de twee sectoren. De verschillen in de 
percentages tussen de publieke en de 
private sector hebben te maken aan een 
grotere opsplitsing en onderverdeling 
van de taken in de ziekenhuiscentra. 

• Tabel 4 illustreert de verschillende 
uitgevoerde taken en de behoefte aan 
(aanvullende) opleiding in de private en 
de publieke sector. 

• Ongeveer 1/3 van de DHCP’s in de 
privésector en de helft van de DHCP’s 
in de publieke sector beheersen 
de injectietechnieken (injecties 
van ‘biologische’ geneesmiddelen, 
antibiotica, SC, IM, IV of intralaesionaal 
toegediende corticosteroïden, 
of intralaesionaal toegediende 
bleomycine) en voeren deze uit. De 
reden hiervoor is waarschijnlijk dat 
er in de ziekenhuisstructuren meer 
verpleegkundigen zijn bij de DHCP’s. 
Ze zeggen niettemin dat ze graag 
een opleiding voor de technieken 
van injectie in virale wratten van 
het type myrmecia of keloïd willen 
krijgen. Bloedafnames gebeuren 
vaak in bloedafnamecentra, en niet 
in de praktijk, en evenmin tijdens de 
ziekenhuisconsultaties.

• In het hoofdstuk over de esthetische en 
cosmetische competenties is ongeveer 
50% van de DHCP’s in de privésector 
vertrouwd met dit soort technieken, 
tegenover slechts een kwart van de 
DHCP’s in ziekenhuizen. Dat komt 
waarschijnlijk doordat patiënten vaker 
naar een privéstructuur gaan voor dit 
soort ingrepen. Dat verklaart ook de 
grotere behoefte en wens om deze 
competenties te verbeteren bij de 
DHCP’s in ziekenhuizen. 

• Zowel de DHCP’s in privépraktijken 
als in ziekenhuizen zijn vertrouwd met 
technieken voor lokale anesthesie, 
maar slechts een derde van de DHCP’s 
in privépraktijken en een kwart van 
de DHCP’s in ziekenhuizen voeren 
lokale anesthesie uit, en de vraag naar 
opleiding is groot. 

• Een zeer klein percentage van de 
DHCP’s in privépraktijken en in 
ziekenhuizen voert kleine ingrepen 
onder medische supervisie uit zoals 

shaving, huidbiopsieën met of zonder 
draad, hechting van operatiewonden, 
bediening van de CO2-laser voor 
voetwratten of elektrocoagulatie. De 
competenties in wondzorg (van ulcera 
en na een esthetische of chirurgische 
ingreep) lijken ze daarentegen heel 
goed te beheersen. Ook hier is er 
een wens tot aanleren van dit soort 
handelingen.

• Patchtests, priktests en fotopatchtests 
hebben blijkbaar geen geheimen 
voor de DHCP’s in de twee sectoren, 
maar met de intradermale tests en 
de medicamenteuze tests zijn ze veel 
minder vertrouwd. Ongeveer de helft 
van de DHCP’s in de twee sectoren 
is vragende partij voor aanvullende 
opleiding. 

• Meer dan 2/3 van de DHCP’s in de 
twee sectoren beheerst de PUVA- en 
uv B-technieken, klassieke dynamische 
fototherapie en dynamische 
fototherapie met daglicht, behalve de  
uv A- en uv B-fototests. 

• Wondzorg, vooral van beenulcera, 
behoort tot de goed verworven 
competenties, maar de wens tot 
aanvullende opleiding is groot. Dat 
is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan 
het grote aantal verschillende types 
verbanden op de markt en de nieuwe 
ontwikkelingen in dit domein, zoals VAC 
in de thuiszorg.

• Cryotherapie wordt in routine 
uitgevoerd door respectievelijk 2/3 en 
1/3 van de DHCP’s in de privésector 
en de publieke sector, maar ook hier 
is de vraag naar aanvullende kennis en 
opleidingen groot, namelijk 100% in 
de privésector en 80% in de publieke 
sector.

• De hulp in het up-to-date houden van 
de medische dossiers, het voorschrijven 
van geneesmiddelen en aanvullende 
onderzoeken (aanvraag van biologische 
analyse, van medische beeldvorming) 
en het afsprakenbeheer is een 
hoofdtaak in de twee sectoren, en 
niemand vraagt hiervoor aanvullende 
opleiding. In vergelijking met België 
is het interessant op te merken dat 
bijvoorbeeld in Engeland bepaalde 
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DHCP’s autonoom biologische 
behandelingen mogen voorschrijven aan 
patiënten met psoriasis (9).

• De inbreng en de eventuele rol van de 
DHCP’s in de teledermatologie moet 
nog worden gedefinieerd, want daar 
wordt momenteel weinig gebruik van 
gemaakt in België (2, 3). 

Uiteraard zijn er diverse andere redenen 
die de DHCP’s ertoe kunnen aanzetten 
om negatief te antwoorden op bepaalde 
vragen, zoals angst voor extra werklast, 
grotere verantwoordelijkheid of een 
cultureel welomlijnde hiërarchische 
positie in de huidige medische wereld 
die hun stevig is ingeprent tijdens hun 
opleiding. Wat de dermatologen betreft, 
zijn sommigen misschien meer geneigd 
om bepaalde aanvullende taken toe te 
vertrouwen aan de DHCP’s dan anderen. 

Samengevat zijn de DHCP’s in de private 
en de publieke sector in België bijzonder 
veelzijdig en beschikken ze over een brede 
waaier aan specifieke dermatologische 
knowhow. De DHCP’s in België zijn 
sterk gemotiveerd om deze specifieke 
opleiding in de dermatologie voort te 
zetten en te verbeteren. De Belgische en 
Europese beroepsverenigingen zijn dus 
onmisbaar om de competenties en de 
professionalisering van onze DHCP’s te 
vergroten. ■

Wij bedanken in het bijzonder de Koninklijke 
Belgische Vereniging voor Dermatologie en 
Venerologie voor de steun die ze ons al vijf jaar biedt 
bij dit project, en ook de DHCP’s die ons elke dag 
trouw assisteren.



VERKORTE SKP Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 
monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 
vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 
voor het rapporteren van bijwerkingen. 1. NAAM VAN HET 
GENEESMIDDEL Taltz 80mg oplossing voor injectie in voorgevulde 
pen. Taltz 80mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit. 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke 
voorgevulde pen bevat 80mg ixekizumab in 1ml. Elke voorgevulde injectiespuit bevat 80mg ixekizumab in 1ml. Ixekizumab is een recombinant gehumaniseerd 
monoclonaal antilichaam, geproduceerd in CHO cellen. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 3. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor 

injectie in voorgevulde pen of in voorgevulde injectiespuit (injectie). De oplossing is helder en kleurloos tot lichtgeel. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Plaque psoriasis Taltz is 
geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie. Artritis psoriatica Taltz, alleen of in combinatie met 
methotrexaat is geïndiceerd voor de behandeling van actieve artritis psoriatica bij volwassen patiënten die één of meer therapieën met disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) niet verdroegen 
of daar ontoereikend op reageerden (zie rubriek 5.1). 4.2 Dosering en wijze van toediening Taltz is bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met ervaring in de diagnose en 
behandeling van aandoeningen waar Taltz voor is geïndiceerd. Dosering Plaque psoriasis De aanbevolen dosis is 160mg per subcutane injectie (twee injecties van 80mg) in week 0, gevolgd door 80mg 
(één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10, en 12, daarna een onderhoudsdosering van 80mg (één injectie) elke 4 weken. Artritis psoriatica De aanbevolen dosis is 160mg per subcutane injectie (twee injecties 
van 80mg) in week 0, gevolgd door 80mg (één injectie) elke 4 weken hierna. Voor patiënten met artritis psoriatica met gelijktijdig matige tot ernstige plaque psoriasis is de aanbevolen dosering hetzelfde 
als bij plaque psoriasis. Overweeg te stoppen met de behandeling bij patiënten die na 16 tot 20 weken behandeling geen respons hebben laten zien. Enkele patiënten die aanvankelijk een gedeeltelijke 
respons vertonen, kunnen met voortgezette behandeling na 20 weken alsnog een verbetering laten zien. Ouderen (≥65 jaar) Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubriek 5.2). Er is beperkte informatie 
over personen ≥75 jaar. Nier- of leverfunctiestoornis Taltz is in deze patiëntenpopulatie niet bestudeerd. Er kan geen aanbeveling voor de dosering worden gedaan. Pediatrische patiënten De veiligheid en 
werkzaamheid van Taltz bij kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar zijn nog niet vastgesteld voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Er is 
geen relevante toepassing voor gebruik bij kinderen onder de 6 jaar voor de indicatie van matige tot ernstige plaque psoriasis. De veiligheid en werkzaamheid van Taltz bij kinderen en adolescenten van 
2 tot onder de 18 jaar voor de behandeling van artritis psoriatica (een categorie juveniele idiopathische artritis) zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Er is geen relevante 
toepassing voor Taltz bij kinderen onder de 2 jaar voor de indicatie artritis psoriatica. Wijze van toediening Subcutaan gebruik Taltz is bedoeld voor subcutane injectie. De injectieplaatsen kunnen worden 
afgewisseld. Indien mogelijk dienen delen van de huid die psoriasis vertonen, vermeden te worden als injectieplaatsen. De oplossing/de injectiespuit mag niet geschud worden. Na de juiste training in 
de subcutane injectietechniek, kunnen patiënten Taltz zelf injecteren als de zorgverlener vaststelt dat dat kan. De arts dient echter een juiste follow-up van patiënten te garanderen. In de patiëntenbijsluiter 
worden begrijpelijke instructies voor de toediening gegeven. 4.3 Contra-indicaties Ernstige overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Actieve 
infecties van klinische betekenis (bv. actieve tuberculose, zie rubriek 4.4). 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Infecties Behandeling met Taltz wordt in verband gebracht met een 
verhoogd aantal infecties, zoals bovenste luchtweginfectie, orale candidiasis, conjunctivitis en tinea-infecties (zie rubriek 4.8). Taltz dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met een klinisch 
belangrijke chronische infectie. Als zo’n infectie zich ontwikkelt, houd dan zorgvuldig toezicht en stop met de behandeling met Taltz als de patiënt niet reageert op standaardbehandeling of als de infectie 
ernstig wordt. Er mag niet opnieuw met de behandeling met Taltz begonnen worden voordat de infectie verdwijnt. Taltz mag niet gegeven worden aan patiënten met actieve tuberculose (TB). Overweeg 
bij patiënten met latente TB een anti-TB-behandeling alvorens behandeling met Taltz te beginnen. Overgevoeligheid Er zijn ernstige overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder enkele gevallen van 
anafylaxie, angio-oedeem, urticaria en zelden late (10-14 dagen na injectie) ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder uitgebreide urticaria, dyspneu en hoge antilichaamtiters. Als zich een ernstige 
overgevoeligheidsreactie voordoet, dient toediening van Taltz onmiddellijk gestopt te worden en een passende behandeling gestart te worden. Inflammatoire darmziekte Er zijn nieuwe gevallen of 
exacerbatie van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa gemeld. Bij het voorschrijven van Taltz aan patiënten met inflammatoire darmziekte, waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is 
voorzichtigheid geboden en dienen patiënten nauwkeurig gevolgd te worden. Vaccinaties Taltz dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met levende vaccins. Er zijn geen data beschikbaar over de respons 
op levende vaccins; er zijn onvoldoende gegevens over de respons op inactieve vaccins (zie rubriek 5.1). Hulpstoffen Dit geneesmiddel bevat minder dan 1mmol natrium (23mg) per dosis van 80mg, wat 
betekent dat het in essentie natriumvrij is. 4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Vrouwen die zwanger kunnen worden Tijdens de behandeling en gedurende ten minste 10 weken daarna 
moeten vrouwen die zwanger kunnen worden een effectieve methode van anticonceptie toepassen. Zwangerschap Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van ixekizumab bij zwangere 
vrouwen. Dieronderzoek duidt niet op directe of indirecte nadelige effecten met betrekking tot zwangerschap, embryonale/foetale ontwikkeling, partus of postnatale ontwikkeling (zie rubriek 5.3). Uit 
voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van Taltz te vermijden tijdens de zwangerschap. Borstvoeding Het is niet bekend of ixekizumab in de moedermelk wordt uitgescheiden of na inname systemisch 
wordt geabsorbeerd. Ixekizumab wordt echter in geringe mate uitgescheiden in de melk van cynomolgus-apen. Met inachtneming van het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van 
behandeling van de vrouw, dient er een beslissing genomen te worden de borstvoeding te stoppen of te stoppen met Taltz. Vruchtbaarheid Het effect van ixekizumab op de vruchtbaarheid bij mensen is 
niet beoordeeld. De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft de vruchtbaarheid. (zie rubriek 5.3). 4.8 Bijwerkingen Samenvatting van het 
veiligheidsprofiel De meest gemelde bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats en infecties aan de bovenste luchtwegen (meestal nasofaryngitis). Tabel met bijwerkingen Bijwerkingen uit klinische 
studies en postmarketing rapporten (tabel 1) zijn weergegeven naar systeem/orgaanklasse volgens MedDRA. Binnen iedere systeem/orgaanklasse zijn de bijwerkingen gerangschikt op frequentie, met 
de meest voorkomende bijwerkingen als eerste. Binnen iedere frequentiegroep zijn de bijwerkingen vermeld in volgorde van afnemende ernst. Bovendien is voor elke bijwerking de frequentiecategorie 
gebaseerd op de volgende conventie: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1,000); zeer zelden (< 1/10.000). In totaal zijn in klinische geblindeerde en 
open-label studies naar plaque psoriasis, artritis psoriatica en andere auto-immuun aandoeningen 7.339 patiënten behandeld met Taltz. Hiervan werden 4.500 patiënten ten minste 1 jaar blootgesteld 
aan Taltz, hetgeen cumulatief neerkomt op 13.645,6 patiëntjaren blootstelling. Voor plaque psoriasis werden drie placebogecontroleerde fase III-studies samengevoegd om de veiligheid van Taltz te 
beoordelen in vergelijking met placebo tot 12 weken na start van de behandeling. In totaal werden 3.119 patiënten geëvalueerd (1.161 patiënten op 80mg elke 4 weken (Q4W), 1.167 patiënten op 80mg 
elke 2 weken (Q2W) en 791 patiënten op placebo). Voor artritis psoriatica werden twee placebogecontroleerde fase III-studies samengevoegd om de veiligheid van Taltz te beoordelen in vergelijking met 
placebo tot 24 weken na start van de behandeling. In totaal werden 678 patiënten geëvalueerd (229 patiënten op 80mg elke 4 weken (Q4W), 225 patiënten op 80mg elke 2 weken (Q2W) en 224 patiënten 
op placebo). Het waargenomen veiligheidsprofiel bij patiënten met artritis psoriatica die met Taltz werden behandeld is consistent met het veiligheidsprofiel voor plaque psoriasis met uitzondering van 
de frequenties van de bijwerkingen influenza en conjunctivitis die vaak voorkwamen bij patiënten met artritis psoriatica. Tabel 1. Lijst met bijwerkingen in klinische studiesa en postmarketingrapporten 

Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerking
Infecties en parasitaire aandoeningen Zeer vaak Bovenste luchtweginfectieb

Vaak Tinea infectie, herpes simplex (mucocutaan)c

Soms Influenzai, rhinitis, orale candidiasisd, conjunctivitisi, cellulitise

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms Neutropenieg, trombocytopenieg

Immuunsysteemaandoeningen Soms Angio-edeem
Zelden Anafylaxieh

Ademhalingsstelsel-, borstkast- en mediastinumaandoeningen Vaak Orofaryngeale pijn
Maag-darmstelselaandoeningen Vaak Misselijkheid
Huid- en onderhuidaandoeningen Soms Urticaria, huiduitslag, eczeem
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer vaak Reacties op de injectieplaatsf

aPlacebogecontroleerde klinische studies (fase III) bij patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis, blootgesteld aan ixekizumab 80mg Q2W, ixekizumab 80mg Q4W of placebo tot 12 weken 
behandelingsduur, of bij patiënten met actieve artritis psoriatica blootgesteld aan ixekizumab 80mg Q2W, ixekizumab 80mg Q4W of placebo tot een behandelingsduur van 24 weken. bBovenste 
luchtweginfectie waaronder nasofaryngitis en bovenste luchtweginfectie cHerpes simplex (mucocutaan) is gedefinieerd als gebeurtenissen met de voorkeurstermen orale herpes, herpes simplex, genitale 
herpes, herpes dermatitis en genitale herpes simplex dOrale candidiasis gedefinieerd als gebeurtenissen met de voorkeurstermen orale candidiasis en orale schimmelinfectie. eCellulitis waaronder 
cellulitis door stafylokokken en externe oorcellulitis en erysipelas fIn de studies bij plaque psoriasis kwamen reacties op de injectieplaats vaker voor bij personen met een lichaamsgewicht <60 kg, 
vergeleken met de groep met een lichaamsgewicht ≥60kg (25% versus 14% voor de samengevoegde Q2W- en Q4W-groepen). In de studies bij artritis psoriatica kwamen reacties op de injectieplaats vaker 
voor bij personen met een lichaamsgewicht <100kg vergeleken met de groep met een lichaamsgewicht ≥100kg (24% vs 13% voor de samengevoegde Q2W en Q4W groepen). De toegenomen frequentie 
van reacties op de injectieplaats in de samengevoegde Q2W en Q4W groepen resulteerde niet in een toename in stopzettingen in de plaque psoriasis- of de artritis psoriatica-studies. gGebaseerd op 
gerapporteerde bijwerkingen hGebaseerd op postmarketing rapporten iBij patiënten die met ixekizumab werden behandeld waren de bijwerkingen in de klinische onderzoeken bij plaque psoriasis en 
artritis psoriatica gelijk met uitzondering van de frequenties van influenza (vaak) en conjunctivitis (vaak) in de klinische onderzoeken bij artritis psoriatica. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen 
(gebaseerd op gegevens over bijwerkingen afkomstig van 4.204 patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis [4.729,7 patiëntjaren] en 1.117 patiënten met actieve artritis psoriatica [1.050,6 
patiëntjaren] die tenminste 1 dosis ixekizumab hebben ontvangen.) Reacties op de injectieplaats De meest waargenomen reacties op de injectieplaats waren erytheem en pijn. Deze reacties waren 
voor het merendeel licht tot matig van aard en leidden niet tot stoppen met Taltz. Infecties In de placebogecontroleerde periode van de klinische fase III-studies naar plaque psoriasis werden infecties 
gerapporteerd bij 27,2% van de patiënten tot 12 weken behandeld met Taltz, vergeleken met 22,9% van de patiënten behandeld met placebo. De meerderheid van de infecties was niet ernstig en licht tot 
matig van aard, waarvan de meeste niet noodzaakten tot stoppen met de behandeling. Ernstige infecties kwamen voor bij 13 (0,6%) patiënten behandeld met Taltz en bij 3 (0,4%) patiënten behandeld met 
placebo (zie rubriek 4.4). Over de hele behandelperiode werden infecties gerapporteerd bij 52,8% van de patiënten behandeld met Taltz (46,9 per 100 patiëntjaren). Ernstige infecties werden gerapporteerd 
bij 1,6% van de patiënten behandeld met Taltz (1,5 per 100 patiëntjaren). De waargenomen infectiepercentages in de klinische studies bij artritis psoriatica waren gelijk aan de waargenomen percentages 
in de studies bij plaque psoriasis met uitzondering van de frequenties van de bijwerkingen influenza en conjunctivitis die vaak voorkwamen bij patiënten met artritis psoriatica. Laboratoriumonderzoek 
van neutropenie en trombocytopenie In studies bij plaque psoriasis ontwikkelde 9% van de patiënten die Taltz kregen neutropenie. In de meeste gevallen was het aantal neutrofielen in het bloed ≥1.000 
cellen/mm3. Een dergelijk niveau van neutropenie kan voortduren, fluctueren of voorbijgaan. 0,1% van de patiënten die Taltz kregen, ontwikkelde een neutrofielenaantal in het bloed <1.000 cellen/mm3. 
In het algemeen vereiste neutropenie geen stopzetten van de behandeling met Taltz. 3% van de patiënten blootgesteld aan Taltz kreeg een verandering van een normale baseline trombocytenwaarde 
naar <150.000 trombocyten/mm3 tot ≥75.000 trombocyten/mm3. Trombocytopenie kan voortduren, fluctueren of voorbijgaan. De frequentie neutropenie en trombocytopenie in klinische studies bij 
artritis psoriatica is gelijk aan die waargenomen in de studies bij plaque psoriasis. Immunogeniciteit Ongeveer 9-17% van de patiënten met plaque psoriasis die met Taltz in de aanbevolen dosering 
werden behandeld, ontwikkelde antilichamen tegen het geneesmiddel; de meerderheid hiervan betrof lage titers en werd niet in verband gebracht met afgenomen klinische respons tot 60 weken 
behandeling. Ongeveer 1% van de patiënten behandeld met Taltz had echter bevestigde neutraliserende antilichamen geassocieerd met lage concentraties geneesmiddel en afgenomen klinische 
respons. Bij patiënten met artritis psoriatica die tot 52 weken met de aanbevolen dosering Taltz werden behandeld ontwikkelde ongeveer 11% antilichamen, waarvan de meerderheid een lage titer had 
en ongeveer 8% hadden bevestigde neutraliserende antilichamen. Er werd geen verband waargenomen tussen de aanwezigheid van neutraliserende antilichamen en de uitwerking op de concentratie 
van het geneesmiddel of werkzaamheid. Een verband tussen immunogeniciteit en bijwerkingen voortkomend uit de behandeling werd niet duidelijk vastgesteld. Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten, Afdeling 
Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (website: www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be) of via de Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et 
des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN (partim) 5.1 
Farmacodynamische eigenschappen (partim) Vaccinaties In een studie bij gezonde personen werd geen veiligheidsprobleem geïdentificeerd bij twee geïnactiveerde vaccins (tetanus en pneumokokken), 
gekregen na twee doses ixekizumab (160mg gevolgd door een tweede dosis van 80mg twee weken later). De gegevens over vaccinatie waren echter onvoldoende om een conclusie te trekken over een 
adequate immuunrespons op deze vaccins na toediening van Taltz. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, 
Nederland. 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/15/1085/001 EU/1/15/1085/004 9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING 
VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 25 april 2016 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 18 april 2018 AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel dat aan beperkt 
geneeskundig voorschrift is gebonden. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.  
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TALTZ 80mg/ml 1 spuit, 1 ml € 1.058,60 € 11,90 € 7,90 Bf
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Matige tot ernstige psoriasis:  
berusten kan niet meer

De stigmata van psoriasis hebben een weerslag op het 
welzijn, het lichaamsbeeld en het zelfvertrouwen. De 
behandeling van de aandoening moet rekening houden met 
al deze aspecten. Het doel is ambitieuzer dan vroeger, want 
de moderne middelen maken het mogelijk om de (vele) 
verwachtingen van de patiënten in te lossen, zonder ooit te 
berusten. Dr. Valérie Failla (Clinique André Renard, Herstal) 
haalt een casus aan die dit sprekend illustreert. 
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Mededeling van de firma Eli Lilly

Dr. Valérie Failla  
(Clinique André Renard,  

Herstal)

1. Samenvatting van de productkenmerken, Taltz® (ixekizumab), laatste goedgekeurde versie, 
www.afmps.be

E en 46-jarige vrouw, werkloos, getrouwd en moeder van twee 
kinderen, heeft psoriasis sinds ze 20 jaar is. Ze kreeg al tal van 
behandelingen, namelijk topische corticoïden, puvatherapie, 
methotrexaat, ciclosporine, apremilast en adalimumab. De aan-

doening heeft een grote impact, zowel op haar privé- als haar sociaal 
leven. De patiënte sport niet meer en gaat niet meer uit, want ze kan de 
blik van de anderen niet meer verdragen. 

Als ze naar de consultatie komt, is ze zowel ontmoedigd als gelaten. 
Ze verwacht niets meer van de behandelingen die de arts haar eventueel 
nog kan voorstellen. Na een lang gesprek wordt echter besloten om nog-
maals een poging te wagen: de keuze valt op ixekizumab (Taltz®), dat 
ze de eerste 12 weken van de behandeling om de 2 weken toegediend 
krijgt1. PASI 90 wordt bereikt na 4 weken (Figuur 1) en er worden geen 
bijwerkingen gemeld. Haar levenskwaliteit verbetert. 

Ze wordt ondertussen al 6 maanden behandeld met ixekizumab. De 
PASI 90 blijft op peil, net als de tolerantie. De patiënt kan weer lachen en 
voelt zich goed. “Ik herleef”, zei ze tijdens haar meest recente consulta-
tie. Ze is weer gaan sporten en vergeet soms zelfs dat ze psoriasis heeft. 
De bloedtesten brengen niets bijzonders aan het licht. 

Niet alleen de PASI
“Deze casus illustreert in welke mate psoriasis de levenskwaliteit kan aan-
tasten en sociaal isolement in de hand kan werken. Het toont ook aan 
dat we met de middelen waarover we nu beschikken dit soort situaties 
kunnen verhelpen. De therapeutische doelstellingen voor psoriasis zijn nu 
naar boven bijgesteld. Enkele jaren geleden gold een PASI 75 of zelfs een 
PASI 50 als bevredigend. Dat is nu niet meer zo. Zich neerleggen bij deze 
doelstelling kan niet meer. We mikken nu op een PASI 90, wat overigens 
aansluit bij de verwachtingen van de patiënten: zij hopen dat hun letsels 
zo goed als volledig verdwijnen”, stelt Dr. Valérie Failla.

“In de meeste gevallen hangt de impact van psoriasis op de levens-
kwaliteit samen met de ernst van de aandoening. Het verhaal van deze 
patiënte bewijst het: de PASI 90 heeft het welzijn en het zelfvertrouwen 
hersteld en het sociale isolement doorbroken. Deze patiënte kreeg geen 
enkele bijwerking, wat aansluit bij mijn ervaring inzake veiligheid van de 
molecule”, besluit Dr. Failla.

Figuur 1, a-b: Evolutie met ixekizumab van psoriasisletsels die aanvankelijk 
refractair waren voor verschillende behandelingen. 

a

b
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Het behoort niet tot de doelstellingen van Spring EADV om scoops 
af te leveren, en die waren er dan ook niet. Het symposium is opgezet 
als een mogelijkheid tot uitwisseling met collega’s uit Oost-Europa en uit 
ontwikkelingslanden. Bepaalde sessies waren op dat vlak erg vruchtbaar.  
Een samenvatting van enkele universele pijnpunten.

C O N G R E S

15th EADV SPRING SYMPOSIUM, BUDVA, MONTENEGRO, 3-5 MEI 2018 

Lente in Budva
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Dominique-Jean Bouilliez

HANDECZEEM:  
10 VAAK GEGEVEN ADVIEZEN

De incidentie van handeczeem bedraagt 
ongeveer 5,5 gevallen/1.000 inwoners, wat 
betekent dat 4% van de algemene bevolking ooit 
tekenen van eczeem op de handen zal vertonen. 
Niet iedereen loopt echter hetzelfde risico, want 
het zijn vooral vrouwen die in een vochtig milieu 
werken en daardoor atopie hebben ontwikkeld die 
erdoor getroffen worden. Deze stigmatiserende 
aandoening heeft een erg grote algemene en 
persoonlijke economische impact, wat tal van 
wetenschappelijke verenigingen heeft aangezet 
om adviezen op te stellen die handeczeem kunnen 
voorkomen. Giovanni Damiani (Milaan) nam 
meerdere van die aanbevelingen door, haalde er 
de 10 vaakst gegeven adviezen uit en toetste die 
vervolgens aan de internationale literatuur (1).

1. ‘Verminder de frequentie van blootstelling aan water’
Die raad wordt bevestigd in de literatuurgegevens 

voor volwassenen, maar niet bij kinderen, zelfs niet 
in geval van bewezen atopie (Figuur 1) (2). Een 
eczeem wordt trouwens veeleer gezien bij dergelijke 
blootstelling in de vrije tijd dan tijdens het werk (3).

2. ‘Gebruik geen warm water’
De temperatuur en de hardheid van het water 

hebben geen invloed op het risico op eczeem op de 
handen (4). 

3. ‘Was de handen met een ontsmettingsmiddel’
De handen ontsmetten, ook als ze niet zichtbaar 

vuil zijn, lijkt nuttig. Het is veeleer het wassen van 
de handen met zuiver water dat de ontwikkeling 
van handeczeem lijkt te bevorderen (5).

4. ‘Gebruik een zeeptablet’
Dat wordt in geen enkele studie bevestigd.  

De zeldzame studies die bestaan leggen veeleer de 
nadruk op de samenstelling van de zeep dan op de 
vorm (6). 

5. ‘Bevochtig de handen met een verstuiver’
Gezonde handen regelmatig bevochtigen 

voorkomt niet dat er eczeem optreedt. Als er 
eczeem aanwezig is, voorkomt bevochtiging echter 
dat het verergert (7). 

6. ‘Vermijd geparfumeerde vochtinbrengers’
Hier is nog discussie over, want het ene parfum 

is het andere niet. Er is evenwel aangetoond dat 
de incidentie van contacteczeem van de handen 
toegenomen is sinds er meer verschillende types 
van handschoenen gebruikt worden (8).

7. ‘Gebruik zuivere oliën’
Ook over het gebruik van natuurlijke oliën is er 

nog veel discussie, aangezien het belangrijk is om 

Figuur 1: 
Blootstelling van de handen aan water > 20 keer/dag.
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Figuur 2: 
Occlusieve, bevochtigende en gemengde vochtinbrengers.

de individuele samenstelling van elk product te 
analyseren (9). De auteurs wijzen er trouwens op 
dat ook natuurlijke oliën risico’s kunnen inhouden.

8. ‘Draag handschoenen als u naar buiten gaat’
Van die raad is men grotendeels teruggekomen 

omdat het gehalte aan pro-filaggrine en filaggrine 
afneemt als de vochtigheid rond de handen 
daalt, of toch bij atopische personen (10). Ook de 
hulpmiddelen voor persoonlijke bescherming, die 
de laatste jaren exponentieel zijn toegenomen, 
hebben niet kunnen voorkomen dat de prevalentie 
van de aandoening stijgt (8).

9. ‘Draag twee paar handschoenen om je te 
beschermen tegen een product waarvan bekend  
is dat het een allergie kan opwekken’
Dit advies wordt ruim bevestigd in de  

literatuur (11).

10. ‘Besteed veel aandacht aan barsten en kloven in de 
handen en de vingers’
De handen beschermen tegen elk mogelijk 

allergiserend contact is een absoluut te volgen 
advies, en dat geldt ook voor het zo snel mogelijk 
toepassen van een lokale corticotherapie.

‘OUDERE HUID’ HOEFT NIET DROOG  
EN JEUKEND TE ZIJN

De kenmerken van ‘oudere huid’
“Oudere huid vertoont meerdere fysiologische 

veranderingen”, legt Claire Fuller (Londen) uit: 
verdunning van de dermis en de epidermis, 
afplatting van de dermale papillen, vertraging van 
de turn-over van de epidermis, afname van de 
hoeveelheid elastische vezels, de doorbloeding 
en het collageen, atrofie van de zweetklieren, 
verandering van de structuur van het stratum 
corneum, wijzigingen van het watertransport tussen 
dermis en epidermis, enz. (19) “Maar daar hoeft 
de huid niet noodzakelijk onder te lijden”, merkt 
Enzo Berardesca (Rome) op, ook al is dat meestal 
wel het geval. Oudere mensen hebben erg vaak 
een droge huid die achteruitgaat, met creaquelé-
eczeem, kloven en bloedingen.

Xerose is de vaakst voorkomende 
huidaandoening bij ouderen, zowel bij mannen 
als bij vrouwen, met een prevalentie van 
ongeveer 85%, tot zelfs 100% na 70 jaar. De 
aandoening wordt zowel verergerd door de 
lage luchtvochtigheid die oudere mensen vaak 
in hun woning hebben als door het gebruik van 

detergenten. De xerose wordt veroorzaakt door 
beschadiging van de vetten van het stratum 
corneum met verlies van de waterinhoud 
en abnormale afschilfering, waardoor de 
uitrekbaarheid van de huid afneemt en het stratum 
corneum scheurtjes en kloofjes zal vertonen. Bij 
histopathologisch onderzoek zien we een gestoorde 
degradatie van de corneodesmosomen, die talrijker 
en onregelmatiger worden met de leeftijd, een 
afname van het gehalte aan ceramiden, bepaalde 
enzymen en een toename van de oppervlakkige pH 
(19). Bij blanken en Aziaten is het risico op droogte 
het hoogst op de zones die aan de zon worden 
blootgesteld, terwijl bij mensen van Afrikaanse 
oorsprong en latino’s alle huidzones op dezelfde 
manier reageren (20). In onze gebieden zijn de 
dorsale zones beter beschermd, waarschijnlijk 
omdat ze meer melanine bevatten.

Berardesca herinnert eraan dat droogte van de 
huid kan worden tegengegaan met vochtinbrengende 
middelen, zeker in het geval van xerose, waarbij 
het gebruik van detergenten en surfactants moet 
worden vermeden. Na het baden doen patiënten 
met xerose er goed aan om occlusieve preparaten 
te gebruiken die het TEWL (Trans Epidermal 
Water Loss) verminderen (Figuur 2), terwijl 
ammoniumlactaat en ureum gebruikt worden om 
de NMF (Natural Moisturizing Factor) te verhogen 
(21), aangezien ze de pH van de huid wijzigen.

Jeuk, zei u?
Jeuk is een vaak voorkomend symptoom dat 

13-17% van de bevolking treft (32% in het geval 
van een huidziekte). De frequentie neemt toe met 
de leeftijd (22) en is hoger naarmate de huid droger 
is (23). Xerose is echter niet de enige oorzaak van 
jeuk bij oudere mensen; ook immunosenescentie 
en sensorische stoornissen zijn twee belangrijke 
oorzaken van dat symptoom (24). De sensorische 
structuur van de huid verandert immers met de 
leeftijd: de zenuwvezels worden minder talrijk 
(Figuur 3) (25) en hun gevoeligheidsdrempel neemt 
af (24, 26).

Bij huidziekten zijn die fenomenen nog 
meer uitgesproken. De vaakst voorkomende 
aandoeningen bij ouderen zijn craquelé-eczeem, 

Occlusive moisturizersOcclusive moisturizers
coat the skin and act 
as a barrier to prevent

transepidermal water loss

Humectant moisturizersHumectant moisturizers
absorb water from the

atmosphere and also from
the lower layers of skin

Reparative moisturizersReparative moisturizers
have both occlusive and

humectant proporties and
repair damaged skin

Figuur 3: 
Afname van het aantal intra-epidermale zenuwvezels.



S K I N  |  V o l  2 1  |  N r  3  |  2 0 1 834

Figuur 4: 
Chronische jeuk bij oudere mensen.

atopisch of nummulair eczeem, contacteczeem, 
psoriasis, infecties, cutane lymfomen, 
fotodermatosen, bulleus pemfigoïd, stase-eczeem, 
enz. (23) Als we de oorzaak van die aandoeningen 
achterhalen, kunnen we de impact ervan 
verminderen (Figuur 4) (27). Ook in aanwezigheid 
van een bevorderende aandoening is een strikte 
controle echter vereist, want chronische jeuk 
(1 jaar en langer) is vaak een paraneoplastisch 
symptoom van een bloedziekte (hodgkin- en non-
hodgkinlymfomen) of van een lever-, schildklier- of 
borstcarcinoom (28). Omgekeerd ontwikkelt 20-
30% van de patiënten met de ziekte van hodgkin in 
de loop van hun aandoening jeuk, en dat cijfer stijgt 
tot 48% bij polycythemia vera en bedraagt slechts 
3% bij vaste tumoren (29). In die indicatie zijn 
meerdere behandelingen met wisselend succes 
toegepast: paroxetine, fluoxetine, mirtazapine, 
naltrexon, acetylsalicylzuur en cimetidine (30).

In geval van niet-neoplastische chronische jeuk 
raden experts niet-sedatieve antihistaminica, 
immunosuppressiva, gabapentine of pregabaline, 
SSRI-antidepressiva, antagonisten van de mu-
opioïde receptoren of neurokinine-1-antagonisten 
aan (31). Chronische prurigo wordt gedefinieerd als 
chronische jeuk met veralgemeende, meervoudige 
krabletsels (25) als gevolg van een neuronale 
sensibilisering en een vicieuze cirkel van jeuk/
krabben. De oorzaak is vaak multifactorieel en 
er zijn verschillende soorten letsels aanwezig: 
papels, noduli, plaques, enz. Alle aandoeningen 
die Shevshenko (27) opsomt, kunnen aan de basis 
liggen van deze symptomen, die een zorgvuldige en 
langdurige behandeling vereisen. ■

Het volledige artikel leest u op www.skin.be  
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Cicalfate

* Bron: ”IQVIA - Pharmatrend International - skin restoration market in pharmacy in Germany, Austria, Belgium, Spain, France, Italy, Portugal & Switzerland - year 2017 - in volume and value.”    
** Bron Dorema - Aantal voorschriften tussen 2002 en 2015.

www.eau-thermale-avene.be

*

De betrokken zone reinigen. 2 maal 
per dag een dunne laag aanbrengen, 
lichtjes inmasseren zodat de crème 
goed in de huid trekt.

Rougeurs solaires

Irritations post-rasage

Égratignures
Rougeurs domestiques

Irritations labiales Irritations cutanées

DROGE IRRITATIE

Cicalfate
Crème

Irritatie na
het epileren
Irritatie na 
het scheren

Huidirritatie

Zonnebrand

Huidirritatie

Tatoeage

Oppervlakkige 
brandwonden

Nagelriemen

Scheurmond 
en lipkloven

40ml - 10€

CNK: 1713-940
100ml - 15,50€

CNK: 2416-014

Goed schudden voor gebruik. De betrokken 
zone goed reinigen en de Cicalfate Lotion 
aanbrengen tot de huid volledig is hersteld.

OPPERVLAKKIGE 
IRRITATIE DOOR MACERATIE

Éruptions cutanées infantiles

Rougeurs du siège

Irritations du pied

Irritations cutanées

Cicalfate
Lotion

Blaren

Luiererytheem

Verzorging van 
de navelstreng

Huidirritatie 
bij kinderen

Maceratie van 
de huidplooien

 Irritatie tussen 
de tenen

40ml - 7€

CNK: 3315-561

Minstens 2 maal per dag op een gereinigde 
en droge huid aanbrengen. Meteen na de 
dermatologische ingreep en tot de huid volledig 
is hersteld.

NA LASERBEHANDELING, 
NA PEELING

Irritations post-épilation

Soins post-suture

Cicalfate
POST-ACTE

Na laser-
behandeling
Na peeling

Na ontharende 
laserbehandeling

Na hechtingen

40ml - 12,20€

CNK: 2876-225

Minstens 2 maal per dag op de 
handen aanbrengen en, de meest 
geïrriteerde zones extra benadrukken.

GEÏRRITEERDE EN 
ZEER DROGE HANDEN

Cicalfate
HANDEN

Irritatie door 
huishoudelijke 

taken

Klimaatgebonden 
irritatie

Zeer droge 
handen

100ml - 9,90€

CNK: 2942-753

De garantie op een optimale tolerantie...
 Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten
 Baby’s - kinderen - volwassenen
 Huid en uitwendige slijmvliezen

…en een uitzonderlijke doeltreffendheid
 11 klinische studies
 Getest bij 4000 patiënten
 Bijna 3 miljoen voorschriften**

...bij een brede waaier aan indicaties

Een unieke formule

 

Thermaal water 
van Avène

anti-irriterend

Koper- en 
zinksulfaat

antibacteriële
bestanddelen

Sucralfaat
herstelt 

en beschermt
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Nieuwigheden

A-DERMA 
DERMALIBOUR + BARRIER, 
de huid tegen agressies beschermen
DERMALIBOUR + BARRIER biedt een antwoord op alle vormen van irritatie, 
van het hele gezin, ongeacht de getroffen zone: gelaat, handen, lichaam en 
intieme zone. De formule van deze crème werd afgestemd op de specifieke 
noden van de huid met neiging tot atopie en speciaal samengesteld  
om het risico op allergische reacties tot een minimum te beperken.  
Het ‘tweedehuideffect’ met niet-plakkerige textuur dekt de huid af, 
beschermt en hydrateert, zonder silicone.
Dankzij een nieuwe water-in-olie-textuur blijft de formule zelfs na 5 baden  
nog op de huid aanwezig (ongeacht of het nu zoet water, zeewater of 
chloorwater betreft).
De formule bevat 3 vaste waarden: 
• Isolatie door bijenwas, natuurlijk beschermend ‘schild’ 
• Bescherming door triglyceriden, plantaardige oliën die de huideigen  

talg nabootsen
• Hydratatie door plantaardige glycerine met een oppervlakkig  

filmvormend effect
Het PLANTENKIEMEXTRACT VAN RHEALBA® HAVER verzacht de 
fragiele huid ook en het KOPER/ZINK-COMPLEX beperkt het risico op 
bacteriënproliferatie.

LA ROCHE-POSAY
HYALU B5, anti-agingcorrectie 
met hyaluronzuur en vitamine B5 

La Roche-Posay, het partnermerk van dermatologen, brengt 
een baanbrekende nieuwe volumeherstellende verzorging: 
Hyalu B5. Voor het eerst werd een uniek duo van hyaluronzuur 
met verschillend moleculair gewicht, speciaal ontwikkeld 
voor de gevoelige huid, gecombineerd met wondhelende en 
huidgenezende vitamine B5.
• Huidvullend: Hyaluronzuur met HOOG moleculair gewicht 

creëert een onzichtbare barrière aan het huidoppervlak om 
vocht vast te houden en zo de fijne lijntjes en rimpeltjes weer 
op te vullen. Hyaluronzuur met LAAG moleculair gewicht 
dringt diep in de huid voor een diepgaande huidvullende 
werking, waarbij tegelijk ook de celvernieuwing wordt 
gestimuleerd.

• Herstellend: Vit B5 is een essentiële nutriënt die de 
natuurlijke herstelprocessen van de huidbarrière activeert.

• Kalmerend en antioxiderend: Thermaal Bronwater van 
La Roche-Posay bevat een uitzonderlijke diversiteit aan 
mineralen en helpt daardoor de huidbarrière herstellen, 
gevoeligheid kalmeren en de verouderende werking van 
vrije radicalen neutraliseren.

40ml €30,50

BAILLEUL 
Femilyane Women’s Health, de expertise 
op gebied van vrouwelijke verzorging

Femilyane Women’s Health biedt een gamma verzorgingsproducten die specifiek  
voor het welzijn van vrouwen ontwikkeld zijn.

Een anti-striemenverzorging met natuurlijke actieve 
bestanddelen:
• CACAOBOTER hydrateert, voedt en beschermt de huid
• KARITÉBOTER versoepelt en verzacht de huid
• TARWEKIEMOLIE herstructureert en verstevigt de huid
• HYALURONZUUR beschermt de hydrolipidenlaag van de 

huid, beperkt het vochtverlies
Balsem tegen striemen

Tube 150ml €14,00

Twee verzorgingsproducten voor 
INTIEME HYGIENE met natuurlijke actieve 
bestanddelen: 
• PIROCTONE OLAMINE 0,2% 

vermindert irritatie te wijten aan een 
schimmelinfectie

• ALOE VERA verzacht de irritaties en het 
oncomfortabel gevoel (erytheem, jeuk, 
branderigheid)

• HYALURONZUUR hydrateert sterk

BIJ IRRITATIE:  
te gebruiken tijdens hormonale 
veranderingen (puberteit, moederschap 
en menopauze), tijdens schimmelinfecties: 
kalmerende en hydraterende emulsie pH8

Flacon 200ml €80,00

VOOR DAGELIJKS GEBRUIK:  
Fysiologische reinigingsgel pH 5.5

Flacon 200ml €8,00 
Flacon 400ml €13,00

Tube/flacon  
met pompje

50ml €17,90

Extra platte tube 

30ml €12,95

Satijnzachte  
SPF 30 nevel

150ml €22,50

Avène 
Genieten van de zon in alle sereniteit
Om de schadelijke effecten van de zon en uv-stralen tegen te gaan, hebben 
de Laboratoires dermatologiques Avène een nieuw antioxiderend complex 
geïntegreerd in het ‘oranje’ gamma:
• een filtrerend, gepatenteerd, optimaal, fotostabiel systeem, voorzien  

van 4 zonnefilters met een uitgebreid uv A-uv B-spectrum,
• een uniek antioxiderend complex van pretocoferyl en thialidine voor een 

algemene cellulaire bescherming tegen oxidatiestress,
• het Thermaal water van Avène bevat met verkoelende, kalmerende en 

verzachtende eigenschappen die huidirritaties geassocieerd met de 
blootstelling aan UV-stralen beperkt.

50ml €8,50 
100ml €13,60
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Het 28e congres van de Belgische Vereniging voor Esthetische 
Geneeskunde (BVEG), dat werd gekoppeld aan het 12e Europese congres van de 
International Union of Aesthetic Medicine, was zoals elk jaar een enorm succes. 
Uit het grote aanbod aan voordrachten koos Skin voor een verslag van de sessies 
die waren gewijd aan producten en technieken voor injectie, de leeftijd om een 
behandeling met injecties te beginnen en het nut van led bij radiodermitis.

E S T H E T I S C H E  D E R M A T O L O G I E  &  L A S E R

28e CONGRES VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR  
ESTHETISCHE GENEESKUNDE, BRUSSEL, 19-21 APRIL 2018

Hoe, wanneer 

en met welke producten?
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bijvoorbeeld bepaalde delen van het 
gezicht gaan doorzakken (Figuur 1). 

“Het is ook belangrijk om eraan 
te denken dat vet opgeslagen is 
in compartimenten die van elkaar 
gescheiden zijn door septa”, benadrukt 
de Franse specialist. Daar kunnen we 
ons voordeel mee doen als het nodig is 
om een specifieke zone opnieuw meer 
volume te geven. Opgelet ook met de 

arteria facialis die diep ligt in het eerste 
derde deel van zijn traject en oppervlakkig 
in de overige twee derde ervan, en met de 
nervus trigeminus en de nervus facialis.

Het is dus essentieel om de anatomie in 
gedachten te houden en niet te vergeten 
dat elke patiënt zijn eigen kenmerken 
heeft. Voorts moet de arts een goed inzicht 
hebben in de technieken om het resultaat 
en dus de tevredenheid van de patiënten 

Pierre Gabert (Frankrijk)

Figuur 1: 
Kaken en mondhoekplooien.

EEN KWESTIE VAN ANATOMIE,  
MAAR NIET ALLEEN DAT…

Een grondige kennis van de anatomie 
van de zones die de arts zal behandelen, 
is een must, maar daar komt ook nog 
de histologie bij, en er dient rekening te 
worden gehouden met de individuele 
verschillen. 

Dat lijkt logisch, de esthetische 
geneeskunde is gestoeld op de anatomie 
en de kennis van de verschillende delen 
waarop de geïnjecteerde producten of 
de ingebrachte draden kunnen inwerken. 
Pierre Gabert (Frankrijk) herinnerde 
eraan dat “het verkregen resultaat ook 
afhangt van de producten, de gebruikte 
technieken en van het injectieniveau: 
periostaal, intramusculair, oppervlakkig of 
in de diepe dermis”. Veel hangt ook af van 
de patiënt, van de dikte en de soepelheid 
van zijn huid en van zijn leeftijd. Bij het 
verouderen treedt er atrofie of hypertrofie 
van het subcutane vet op, waardoor 
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intradermale reacties na injectie van 
fillers te bepalen. Van de 11 onderzochte 
producten veroorzaakten er 9 een 
pathologische immunologische reactie 
met verschillende ernstgraad, maar tussen 
dag 14 en 30 was er geen verschil meer 
en was de ontstekingsreactie verdwenen. 
Het doel van de studie van Flyn en zijn 
collega’s (3) was een vergelijking van 
HZ met verschillende samenstelling 
om na te gaan of ze zich histologisch 
anders gedroegen. Er werden biopsieën 
uitgevoerd waaruit bleek dat elk HZ zich 
op histologisch vlak specifiek gedraagt. 
In andere studies hebben onderzoekers 
eveneens aangetoond dat als HZ wordt 
geïnjecteerd in de oppervlakkige dermis er 
geen migratie naar de subcutane dermis 
plaatsvindt. 

DE BASIS VERBETEREN
Verschillende sprekers kwamen ook 

de resultaten presenteren die werden 
verkregen met collageeninductie. Hughes 
Cartier (Frankrijk) vermeldde al dat 
om het even welke injectie proliferatie 
van collageen kan uitlokken. De meeste 
van die producten zijn samengesteld uit 
organische biomaterialen die al worden 
gebruikt in de chirurgie voor hechtingen, 
stents, enz., zoals carboxymethylcellulose 
+ polycaprolacton. Kin en zijn collega’s 
hebben onderzoek verricht naar het 
vermogen om neocollagenese te 
induceren (4). Daaruit blijkt dat dit 
composietmateriaal collageeninductie 
veroorzaakt in de intradermale laag. Dat is 
ideaal om de gelaatscontour te corrigeren, 
marionetlijnen te verzachten, enz. Het 
gebruik is echter afgeraden indien er 
sprake is van groot volumeverlies. 
De andere belangrijke klasse van 
producten die neocollagenese induceren, 
bevat hydroxyapatiet, dat vaak wordt 
toegepast in de chirurgie en waarvan de 
onschadelijkheid bewezen is.

De specialisten waarschuwen dat 
bij gebruik van inductieproducten het 
altijd noodzakelijk is om de patiënte 
erop te wijzen dat het effect pas enkele 
maanden later merkbaar zal zijn. Daarom 

WELKE PRODUCTEN INJECTEREN?

De hamvraag is welk type product 
kan worden geïnjecteerd, want dat 
bepaalt of het beoogde effect wordt 
bereikt. Verschillende sprekers namen 
achtereenvolgens het woord om een 
overzicht van de kennis over fillers te 
schetsen. 

Hyaluronzuur (HZ) bijvoorbeeld is al ruim 
twintig jaar bekend en wordt toegepast in 
een groot aantal indicaties. Zoals Martine 
Basqueyras (Frankrijk) zei, heeft HZ in 
de esthetische geneeskunde tot doel 
de huidtextuur te verbeteren. Het maakt 
het mogelijk om kleine, oppervlakkige 
rimpeltjes en diepere rimpels op te vullen, 
maar ook om opnieuw volume te geven 
en projecties te realiseren. Op fysiologisch 
vlak leidt HZ tot een betere hydratatie van 
de huid, heeft het een weefselregulerende 
werking op de angiogenese en de 
ontsteking en vangt het vrije radicalen. 
Het stimuleert eveneens de celdeling en 
de rijping van de keratinocyten. 

DE BRESSEN DICHTEN
HZ wordt afgebroken door 

hyaluronidase, wat het ook mogelijk maakt 
om indien nodig een zekere correctie uit 
te voeren. Het is goed bestand tegen 
mechanische krachten en warmte. 
Het vormt dus geen probleem om een 
injectie toe te dienen aan een patiënte 
die vervolgens een laserbehandeling zal 
krijgen. 

De werkzaamheid van een behandeling 
met HZ is in verschillende studies 
aangetoond. Tran en zijn medewerkers 
tonen in hun studie (1) de inflammatoire 
respons en de tolerantie voor drie types 
HZ met verschillende reticulatieprocedures 
aan, en ook hun distributie in de dermis 
en de invloed op de integriteit van de 
weefsels. De controlegroep kreeg een 
isotone zoutoplossing. De auteurs bewijzen 
dat de huidstructuur nog altijd intact is op 
dag 8 en 114 met een weefselintegratie 
zonder wijziging van de dermis of de 
epidermis. De doelstelling van de studie 
van Taufig en zijn coauteurs (2) was de 
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(Zwitserland)
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te verbeteren, en tegelijk de risico’s en de 
kans op complicaties te verkleinen. 

WAT TRIGONOMETRIE

Maar zoals Patrick Micheels 
(Zwitserland) uitlegde, wordt het 
overgrote deel van de injecties slecht 
uitgevoerd. De Zwitserse specialist 
baseert zich op de histologie en herinnert 
eraan dat de epidermis gemiddeld 150µm 
dik is, terwijl de papillaire dermis slechts 
200µm dik is. Om door te dringen tot 
de reticulaire dermis moet de injectie 
gemiddeld tot 350µm diep gaan. De 
volledige dermis heeft een dikte tussen 
300µm en 3cm. “Om vloeibare producten 
te injecteren in de reticulaire dermis moet 
de naald dus van 351µm tot maximaal 
1,4mm diep gaan. De schuine kant van 
een naald 30G meet echter 1mm, de 
totale lengte is 13mm.” 

Het is voor de arts bijzonder moeilijk 
om precies te weten op welke diepte hij 
prikt. Uit dynamische echografische studies 
blijkt dat de injectie meestal veel dieper 
gaat dan de arts denkt, met lekkage van 
de producten in de onderste lagen van de 
dermis. Het merkwaardigste is dat zelfs als 
de producten te diep worden geïnjecteerd, 
het resultaat toch nog bevredigend is. 
“Voor een retrograde injectie vermeldt de 
bijsluiter dat de injectie moet gebeuren 
in de oppervlakkige dermis, en in 99% 
van de gevallen komt het product in de 
hypodermis terecht als de arts de theorie 
in de praktijk omzet…” Ter herinnering: de 
sinus van de penetratiehoek van de naald, 
vermenigvuldigd met de lengte van de 
ingebrachte naald (in cm), is gelijk aan de 
diepte van de injectie (in mm). “Daarom 
is de beste methode om uw naald te 
plooien”, raadt de Zwitserse expert aan. Hij 
voegt eraan toe: “Maar we hebben geen 
verklaring voor het opvullen van rimpels 
met te diep toegediende injecties. Dat 
zou een goed onderzoeksonderwerp zijn.” 
Of anders moeten de bijsluiters van die 
producten worden herzien…
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raden sommigen aan om verschillende 
technieken te combineren om zo een 
effect op korte termijn te verkrijgen dat 
vervolgens wordt verlengd. Het is des te 
belangrijker om dit te weten aangezien 
een injectie pas na meerdere maanden 
mag worden herhaald!

EEN (ESTH)ETHISCHE KWESTIE…

Vanaf welke leeftijd moet injecteren 
kunnen buiten de context van duidelijke 
reconstructie? Het debat is geopend…

De wet van 2013 is hier duidelijk over. 
Onder “niet-heelkundige esthetische 
geneeskunde” wordt verstaan “elke 
niet-heelkundige technische medische 
ingreep door middel van om het even 
welk instrument, chemische stof of 
hulpmiddel met om het even welke 
energievorm doorheen de huid of 
de slijmvliezen waarbij, zonder enig 
therapeutisch of reconstructief doel, 
vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk 
van een patiënt om esthetische redenen 
te veranderen”. Esthetische heelkunde 
wordt gedefinieerd als “elke heelkundige 
ingreep waarbij, zonder enig therapeutisch 
of reconstructief doel, vooral beoogd 
wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt 
om esthetische redenen te veranderen”.

Hoeveel jonge en soms heel jonge 
meisjes gaan immers niet naar een arts 
om producten in hun gezicht te laten 
injecteren, als het al niet gaat om het 
remodelleren van het volledige lichaam… 

REDELIJK BLIJVEN
In Groot-Brittannië circuleert er 

momenteel op initiatief van esthetische 
artsen een petitie om een verbod te eisen 
op het injecteren van producten zoals 
hyaluronzuur en aanverwante producten bij 
jonge meisjes onder… 18 jaar (Figuur 2).  
Hughes Cartier vindt het niet kunnen om 
om het even welk product op om het 
even welke leeftijd te injecteren zonder te 
weten wat er met die producten gebeurt 
na een aantal jaar. “Het gevaar van in te 
gaan op de vraag van jonge of zeer jonge 
vrouwen is dat ze misschien niet tevreden 
zullen zijn met het resultaat en zich tot 
een andere arts wenden. Die zal hun 
wens waarschijnlijk inwilligen zonder te 
weten wat er voordien is gebeurd, want 
dat zal de patiënte niet hebben verteld”, 
verduidelijkt de Franse specialist. 

Bovendien is elke subcutane injectie 
een collageeninductie. “De naald zelf kan 
een ontstekingsreactie uitlokken en dus de 
kans op fibroblasten in het letsel verhogen. 
Daarom raad ik aan om met het oog op die 
reactie iets minder te injecteren dan wat 
aanvankelijk gepland was.”

LESS IS MORE!
Volumeverlies is echter voorspelbaar 

en de eenvoudigste procedure bestaat 
erin dit te compenseren met fillers. “De 
combinatie met botulinetoxine voor 
spierrelaxatie, fixatie van de weefsels 
met draden en huidversteviging maakt 
het echter mogelijk om een natuurlijk 
fenomeen te compenseren zonder te 
agressief tewerk te gaan.” De techniek 
bestaat er dus in om te werken met 
diepe injecties van het type projectie op 
de laag boven het periosteum of door te 
steunen op de ligamenten, in zones waar 
het vet verdwijnt, zoals de slaapgroeve, 
of met vetverzakkingen, zoals in 
hangwangen. Oppervlakkiger gebeurt 
de injectie bij voorkeur in meerdere 
lagen. Het doel is om een balloneffect 
te voorkomen. Vaak willen patiënten een 
minder grote ingreep dan wat de arts 
zou verwachten, en een verbetering die 
volgens hem miniem lijkt, kan hun leven 
veranderen. Daarom moet wat de patiënt 
vraagt en wat de arts aanbiedt op elkaar 
aansluiten. Meer is niet altijd beter… De 
belangrijkste vraag van de patiënten is 
dat het niet opvalt.

“Injecteren op verschillende niveaus  
is de enige oplossing om een 
geprojecteerd en hersteld volume te 
verkrijgen op een steeds oppervlakkiger 
niveau naarmate de veroudering sneller 
gaat. Daarom is een goede kennis van de 
reologie van de producten essentieel”,  
legt Hughes Cartier uit. 

RADIODERMITIS: DE KRACHT VAN LED!

Radiodermitis voorkomen en 
behandelen is niet eenvoudig, en vaak 
moet de patiënt zich tevredenstellen met 
een crème als de letsels niet te ernstig 
zijn, of moet hij een chirurgische ingreep 
ondergaan. Fotodynamische therapie lijkt 
echter steeds meer een wetenschappelijk 
onderbouwde therapeutische optie… 
Radiodermitis is het gevolg van een 
blootstelling aan ioniserende straling, 
zoals röntgenstralen, gammastralen, 
elektronenbestraling, enz. Deze bijwerking 
treft 90 à 95% van de patiënten die 
radiotherapie krijgen. Zoals bekend 
veroorzaakt dit veel pijn en ongemak, wat 
kan bijdragen aan een ernstige aantasting 
van de levenskwaliteit en het sociale 
leven, en soms zelfs leidt tot stopzetting 
van de behandeling of een slechtere 
therapietrouw… 

De pathofysiologie van radiodermitis 
is compleet verschillend van die van 
brandwonden, hoewel de patiënten de 
twee vaak verwarren. Bij radiodermitis 
kunnen de keratinocyten, die aan het 
differentiëren zijn, hun celcyclus niet 
voltooien doordat ze beschadigd zijn door 
de ioniserende stralen. De keratinocyten 
van de diepe lagen kunnen bijgevolg 
de gedifferentieerde keratinocyten van 
de meest oppervlakkige lagen niet 
correct vervangen; dat verklaart waarom 
radiodermitis laat optreedt, soms zelfs pas 
nadat de behandeling afgelopen is.

Figuur 2
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Behalve de vertraagde reactie bestaat 
er echter ook een acute vorm van 
radiodermitis die optreedt enkele dagen of 
weken na de start van de behandeling. Die 
letsels zijn reversibel en hun intensiteit 
varieert volgens de ontvangen doses. 
Er kunnen eveneens chronische letsels 
optreden en dat risico neemt toe met de 
doses en de duur van de behandeling. 
Zo kan het zes weken of langer duren 
vooraleer er ulceraties optreden. 

DE VOORDELEN VAN FOTOMODULATIE
Het is dus noodzakelijk om die letsels 

te voorkomen en te behandelen. Maar 
ondanks de technologische vooruitgang 
is dat nog niet gelukt. Sinds enkele jaren 
wordt fotomodulatie voorgesteld als een 
goede oplossing voor deze patiënten. 
Na de eerste twijfel verschenen er 
degelijke studies die onder andere de 
werkingsmechanismes uitleggen. Zoals 
Muriel Creusot (Plancenoit) uitlegde, 
induceert het licht dat infrarood licht 
dicht benadert (NIR, Near Infrared Light) 
een primaire fotofysische reactie door 
zich te richten op de celmembranen, 
wat leidt tot de activering van de NA/K 
ATPase- en de calciumpompen. Uit 
in-vitrostudies blijkt dat Soft Lasers of 
LLLT (Low Level Laser Therapy) kunnen 
inwerken op de celproliferatie en de 
migratie van de keratinocyten, en ook op 
hun metabolisme. LLLT kan eveneens 
collageensynthese en de afgifte van 
groeifactoren uitlokken. Bovendien treedt 
er remming van de pro-inflammatoire 
cytokinen en van de apoptose op. 

In in-vivostudies, onder andere die 
van Freire Mdo en collega’s (5), werd 
aangetoond dat mucositis kan worden 
voorkomen door de risicozones 24 à 48 
uur op voorhand te behandelen met rode 
leds (670nm), of de aangetaste zones te 
behandelen op dag 3 en vervolgens om de 
twee dagen. De internationale vereniging 
van mond-, kaak- en aangezichtsoncologie 
raadt het gebruik van LLLT 630-650nm 
aan bij patiënten met beenmergkanker die 
bestraling krijgen of patiënten met een 
nko-tumor. 

DE ZACHTE LASER 
Sinds 2006 is het nut van LLLT om 

lymfoedemen te verkleinen erkend 
door de FDA, zoals de Brabantse 
specialist uitlegt aan de hand van een 
literatuurreview die werd uitgevoerd 
door Jolien Robijns en haar collega’s 
van Hasselt (6, 7). Niet alleen is de 
doeltreffendheid bewezen, maar er 
treedt ook geen interactie op met de 
doeltreffendheid van de radiotherapie, en 
dit voor borstweefsel, kno-slijmvliezen 
of lymfeklieren. Momenteel geeft een 
preventieve behandeling 48 uur voor de 
radiotherapie het beste resultaat. In hun 
studie begonnen Censabella en collega’s 
(8) de behandeling echter op de 20e dag 
van de radiotherapie, met vergelijking 
met een controlegroep. Ze konden een 
significante daling van radiodermitis in de 
behandelingsgroep aantonen.

MULTITASKING
In een retrospectieve studie die werd 

uitgevoerd in het MSKCC in New York 
bij 11 patiënten met teleangiëctasieën 
die werden behandeld met een gepulste 
kleurstoflaser, werd een verbetering 
van het fysieke aspect en het welzijn 
vastgesteld. (9). Diezelfde studie toont 
eveneens aan dat de laserbehandeling 
de fibrose kan stoppen en een normaal 
littekenherstel kan bewerkstelligen.

Tot slot beschrijft een artikel van februari 
2018 (10) hoe bij een patiënte van 78 jaar 
die radiotherapie van 40Gy kreeg in 15 
sessies in 21 dagen de radiogeïnduceerde 
morfea afnam, met re-epithelisatie van 
de geülcereerde zones na de eerste 
maand en het verdwijnen van de ulcera 
na 6 maanden. Volgens de auteurs leidt 
fotodynamische therapie tot genezing, 
hetzij door stimulatie van de fibroblasten, 

Muriel Creusot  
(Plancenoit, België)

Figuur 3: 
Voor en na behandeling met pulsed dye laser.

hetzij via de cytokinen die zijn afgeleid van 
de keratinocyten.

Elk jaar komen er meer indicaties 
voor dit type behandeling bij, temeer 
omdat er steeds meer bewijs is voor 
de doeltreffendheid, maar ook de 
onschadelijkheid ervan (Figuur 3). ■
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KLINISCHE CASUS

Een 56-jarige patiënte komt op 
consultatie voor een controle van haar 
huid. Dat onderzoek toont een klein, 
achromatisch nodulair letsel op de 
binnenrand van haar rechtervoet (Figuur 1). 
Uit de anamnese blijkt dat het letsel sinds 
een jaar traag in omvang toeneemt en 
asymptomatisch is.

MOET DIT LETSEL VERWIJDERD 
WORDEN?

Bij het dermoscopische onderzoek zien 
we geen structuren die pleiten voor een 
melanocytair letsel. Bij een onderzoek  
met gepolariseerd licht met weinig  
druk zien we over het hele letsel een  
polymorf vasculair patroon (Figuur 2).  

www.belgiandermoscopygroup.be

Figuur 1: 
Letsel van de voetholte.

Als we het beeld van het dermoscopische 
onderzoek sterk vergroten, kunnen we 
3 types van vaten onderscheiden: vaten 
in de vorm van haarspelden onderaan 
links tussen 7u en 9u, een glomerulair 
vat aan de bovenkant en onregelmatige 
lineaire vaten op 2u (Figuur 3). Rond elke 
vaatstructuur is een bleke wit-roze halo 
te zien.

Bij de differentiaaldiagnose van dit letsel 
moeten we in de eerste plaats aan een 
achromatisch melanoom denken. Letsels 
zoals een botriomycoom, een spitznaevus, 
een kaposisarcoom, een verhoornde 
spinocellulaire tumor, een virale wrat 
en een eccrien poroom zijn andere 
mogelijkheden.

Het letsel moet verwijderd worden 
om de diagnose te bevestigen. Het 
histologische onderzoek bevestigt de 
diagnose van eccrien poroom.
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HET ECCRIENE POROOM

Het eccriene poroom is een 
goedaardige tumor van het 
intraepidermale deel van het 
uitscheidingskanaal van een eccriene 
zweetklier. Het komt vooral voor op de 
ledematen, meestal in de vorm van een 
erg goed afgelijnde vlezige nodulus, soms 
met een rand van keratine eromheen. Het 
is een asymptomatisch letsel dat traag 
groeit. Het dermoscopische aspect van 
het poroom is slecht bekend (1-3).

Uit de studie die door Ferrari et al. werd 
uitgevoerd op een reeks van 7 gevallen 
bleek dat er 3 dermoscopische profielen 
van het eccriene poroom bestaan:
1. Een combinatie van glomerulaire vaten 

en meerdere rood-witte zones zonder 
structuur (die lijken op de milky red-
zones van het melanoom).

2. Combinatie van glomerulaire vaten en 
onregelmatige lineaire vaten.

3. Combinatie van vaten in de vorm van 
haarspelden en onregelmatige lineaire 
vaten.

Die 3 patronen worden gekenmerkt 
door de aanwezigheid van een wit-roze 
halo die rond de vaten ligt. Die halo komt 
histologisch overeen met een lamellaire 
fibroplasie van de dermis in combinatie 
met een fibrinoïd oedeem dat rond de 
gedilateerde vaten ligt. 

Die 3 patronen worden teruggevonden 
zonder enig ander criterium voor een 
gepigmenteerd melanocytair letsel. De 
3 vasculaire structuren omgeven door een 
wit-roze halo die in deze studie worden 
beschreven, kwamen bij onze patiënte 
goed tot uiting.

CONCLUSIE

De diagnose van hypo- en 
achromatische tumoren aan de hand 
van een dermoscopie berust vooral op 
de morfologie en de verdeling van de 
vaten in het letsel. Hoewel we stilaan 
meer weten over de dermoscopie bij het 
eccriene poroom, volstaat dat onderzoek 
nog niet om een zekerheidsdiagnose 

te kunnen stellen. Er zijn aanvullende 
studies op grotere series nodig om de 
dermoscopische kenmerken van het 
eccriene poroom beter te omschrijven.

Bij een achromatisch letsel, vooral op 
de ledematen, moet het eccriene poroom 
deel uitmaken van de diagnostische 
hypothesen. Aangezien een polymorf 
vasculair patroon een criterium is voor 
maligniteit, is het altijd aangewezen het 
letsel toch te verwijderen om de diagnose 
te bevestigen. ■

Glomerulaire vaten

Onregelmatige 
lineaire vaten

Vaten in de vorm van haarspelden

Aanwezigheid van een wit-roze halo rond de vasculaire structuren
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Figuur 2: 
Vasculair patroon dat 

homogeen verdeeld is 
over het hele letsel.

Figuur 3: 
Bij sterke vergroting.



Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht 
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek Bijwerkingen  voor het rapporteren van bijwerkingen.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Kyntheum 210 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke voorgevulde spuit bevat 210 mg brodalumab in 1,5 
ml oplossing. 1 ml oplossing bevat 140 mg brodalumab. Brodalumab is een recombinant, humaan, monoklonaal 
antilichaam dat wordt geproduceerd in ovariumcellen van de Chinese hamster (Chinese Hamster Ovary, CHO). 
Hulpsto�en: Proline, Glutamaat, Polysorbaat 20, Water voor injecties. FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor 
injectie (injectievloeistof). De oplossing is helder tot licht opaalachtig, kleurloos tot lichtgeel en vrij van deeltjes. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES: Kyntheum is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige 
plaquepsoriasis bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor systemische therapie. DOSERING EN 
WIJZE VAN TOEDIENING: Kyntheum is bedoeld voor gebruik onder begeleiding en supervisie van een arts met 
ervaring in de diagnose en behandeling van psoriasis. Dosering: De aanbevolen dosis is 210 mg toegediend per 
subcutane injectie in de 
weken 0, 1 en 2, gevolgd 
door 210 mg elke 2 
weken. Overweeg te 
stoppen met de 
behandeling bij patiënten 
die na 12 tot 16 weken 
behandeling geen 
respons hebben laten 
zien. Enkele patiënten die 
aanvankelijk een 
gedeeltelijke respons 
vertonen, kunnen met 
v o o r t g e z e t t e 
behandeling na 16 
weken alsnog een 
verbetering laten zien. 
SPECIALE POPULATIES: 
OUDEREN (65 JAAR EN 
OUDER): Een 
dosisaanpassing voor 
oudere patiënten wordt 
niet aanbevolen (zie 
rubriek 5.2 van de 
volledige SKP). 
VERMINDERDE NIER  EN 
L E V E R F U N C T I E : 
Kyntheum is in deze 
patiëntenpopulaties niet 
onderzocht. Er kan geen 
aanbeveling met 
betrekking tot de 
dosering worden gedaan. 
P E D I A T R I S C H E 
PATIËNTEN: De veiligheid 
en werkzaamheid van 
Kyntheum bij kinderen en 
adolescenten jonger dan 
18 jaar zijn nog niet 
vastgesteld. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar. 
Wijze van toediening: 
Kyntheum wordt 
toegediend door middel 
van subcutane injectie. 
Elke voorgevulde spuit is 
uitsluitend voor eenmalig 
gebruik. Kyntheum mag 
niet worden geïnjecteerd 
op plaatsen waar de huid 
gevoelig, gekneusd, 
rood, hard, dik of 
schilferig is, of psoriasis 
vertoont. De voorgevulde 
spuit niet schudden. Na 
de juiste training in de 
s u b c u t a n e 
injectietechniek kunnen 
patiënten Kyntheum zelf 
injecteren als de arts dit 
nodig acht. Patiënten 
moet worden verteld dat 
ze de volledige 
hoeveelheid Kyntheum 
moeten injecteren 
volgens de instructies in 
de bijsluiter. De bijsluiter 
bevat uitgebreide 
instructies voor de 
toediening. CONTRA 
I N D I C A T I E S : 
Overgevoeligheid voor 
de werkzame stof of voor 
een van de hulpstof(fen). 
Actieve ziekte van Crohn. 
Klinisch belangrijke 
actieve infecties 
(bijvoorbeeld actieve tuberculose, zie rubriek 4.4 van de volledige SKP). Bijwerkingen: SAMENVATTING VAN 
HET VEILIGHEIDSPROFIEL: De vaakst gemelde bijwerkingen bij alle met Kyntheum behandelde patiënten waren 
artralgie (4,6%), hoofdpijn (4,3%), vermoeidheid (2,6%), diarree (2,2%) en orofaryngeale pijn (2,1%). TABEL 
MET BIJWERKINGEN: De bijwerkingen uit klinische onderzoeken zijn gerangschikt volgens de systeem/
orgaanklassen van de MedDRA gegevensbank. Binnen elk systeem / elke orgaanklasse zijn de bijwerkingen 
gerangschikt op frequentie, waarbij de meest frequente bijwerkingen bovenaan in de lijst staan. Binnen elke 
frequentiecategorie zijn de bijwerkingen gerangschikt op volgorde van afnemende ernst. De frequentiecategorie 
voor elke bijwerking is vastgesteld volgens de volgende conventie: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), 
soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden (<1/10.000). Lijst met bijwerkingen 
in klinische onderzoeken: Infecties en parasitaire aandoeningen: VAAK: Griep, Tinea infecties (waaronder tinea 
pedis, tinea versicolor, tinea cruris). SOMS: Candida infecties (waaronder orale en genitale infecties en 
slokdarminfecties. Bloed  en lymfestelselaandoeningen: VAAK: Neutropenie. Zenuwstelselaandoeningen: 

VAAK: Hoofdpijn. Oogaandoeningen: SOMS: Conjunctivitis. Ademhalingsstelsel , borstkas  en 
mediastinumaandoeningen: VAAK: Orofaryngeale pijn. Maagdarmstelselaandoeningen: VAAK: Diarree, Nausea. 
Skeletspierstelsel  en bindweefselaandoeningen: VAAK: Artralgie, Myalgie. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: VAAK: Vermoeidheid, Injectieplaatsreacties (waaronder erytheem, pijn, pruritus, 
kneuzing, bloeding op de injectieplaats). Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: INFECTIES: In de 12 
weken durende, placebogecontroleerde periode van het onderzoek naar plaquepsoriasis werden infecties 
gemeld bij 25,4% van de patiënten behandeld met Kyntheum, vergeleken met 23,4% van de patiënten 
behandeld met placebo. De meeste infecties bestonden uit nasofaryngitis, bovensteluchtweginfectie, 
faryngitis, urineweginfecties, bronchitis en griep, waardoor het staken van de behandeling niet noodzakelijk 
was. Ernstige infecties deden zich voor bij 0,5% van de patiënten behandeld met Kyntheum en bij 0,2% van de 
patiënten behandeld met placebo. Hogere percentages schimmelinfecties, voornamelijk niet ernstige huid  en 
mucosale Candida infecties, werden waargenomen bij patiënten behandeld met Kyntheum, vergeleken met 
patiënten behandeld met placebo, 1,8% vs. 0,9% respectievelijk. Eén ernstig geval van cryptokokkenmeningitis 

en één ernstig geval van 
coccidioides- infect ie 
werden in klinische 
o n d e r z o e k e n 
waargenomen (zie 
rubriek 4.4 van de 
volledige SKP). Tot en 
met week 52 waren de 
voor blootstelling 
g e c o r r i g e e r d e 
incidentieratio’s (per 100 
patiëntjaren) van infectie 
114,6 voor patiënten 
behandeld met 
Kyntheum en 118,1 voor 
patiënten behandeld met 
ustekinumab. De voor 
b l o o t s t e l l i n g 
g e c o r r i g e e r d e 
incidentieratio’s (per 100 
patiëntjaren) van 
ernstige infecties waren 
1,3 voor patiënten 
behandeld met 
Kyntheum en 1,0 voor 
patiënten behandeld met 
u s t e k i n u m a b . 
NEUTROPENIE: In de 12 
weken durende, 
placebogecontroleerde 
periode van klinische 
onderzoeken werd 
neutropenie gemeld bij 
0,8% van de patiënten 
behandeld met 
Kyntheum vergeleken 
met 0,5% van de 
patiënten behandeld met 
placebo. De meeste 
bijwerkingen in de vorm 
van neutropenie met 
Kyntheum waren licht, 
tijdelijk en reversibel van 
aard. Bij 0,4% van de 
patiënten behandeld met 
Kyntheum werd 
neutropenie graad 3 en 4 
g e r a p p o r t e e r d , 
vergeleken met 0,2% 
van de patiënten 
behandeld met 
ustekinumab en 
niemand van de 
patiënten behandeld met 
placebo. Er werden geen 
ernstige infecties in 
verband gebracht met 
n e u t r o p e n i e . 
IMMUNOGENICITEIT: In 
klinische onderzoeken 
naar psoriasis (0,3% van 
deze patiënten had bij 
aanvang antisto�en 
tegen brodalumab), 
ontwikkelde 2,7% 
(122/4461) van de met 
Kyntheum behandelde 
patiënten antisto�en 
tegen brodalumab bij 
maximaal 52 weken 
behandeling. Geen van 
deze patiënten had 
n e u t r a l i s e r e n d e 
antisto�en. Er werd geen 
bewijs van veranderd 
farmacokinetisch pro¦el, 
klinische respons of 

veiligheidspro¦el in verband gebracht met de ontwikkeling van antisto�en tegen brodalumab. Melding van 
vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden in België via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be en in Luxemburg via Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et 
des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.lu/
fr/activites/pharmacie-medicament/index.html HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK 2750 Ballerup, Denemarken. NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/16/1155/001 - EU/1/16/1155/002. 
AFLEVERINGSWIJZE: Geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 10/2017

For the treatment of 

moderate to severe plaque 

psoriasis in adults

Con�dence starts with clearance 

COMING IN 2018

©LEO JAN 2018 MAT-14966 All LEO trademarks mentioned belong to the LEO group. LEO Pharma nv/sa. Duwijckstraat 17, 2500 Lier

A4 final NL.indd   1 14/03/18   08:58



S K I N  |  V o l  2 1  |  N r  3  |  2 0 1 846

C A S E  R E P O R T 

Benigne, folliculo-sebaceus 

cystisch hamartoom

S
16

98
N

Roanne Van Steen1,  
Veerle Rotsaert2,  

Marie-Anne Morren3,  
Katarina Segers2 

1. Student geneeskunde 3e master, UAntwerpen
2. Dienst Plastische Heelkunde, UZ Leuven

3. Dienst Dermatologie, UZ Leuven

E
en twee maanden oud 
meisje werd gezien 
op de raadpleging 
plastische heelkunde op 
doorverwijzing van de 

collegae van dermatologie. Het patiëntje 
consulteert wegens een letsel occipitaal 
links. Het letsel was reeds aanwezig bij de 
geboorte en groeit mee met de patiënte. 
Het letsel is compleet asymptomatisch. 
Verder wordt een normale ontwikkeling 
gerapporteerd. Klinisch onderzoek toont 
een erythemateuze plaque met een 
gegyreerd aspect aan de oppervlakte 
(Figuur 1).

Differentiaaldiagnostisch werd 
gedacht aan een hamartoom, sebaceus 
trichofolliculoom, hemangioom, vasculaire 
malformatie, nevus sebaceus of ectopisch 
hersenweefsel. 

Echografisch onderzoek werd reeds 
uitgevoerd en toonde geen onderliggende 
botdefecten en een beperkte 
vascularisatie. De biopsie toonde een 
histologisch beeld met een hamarteus 
aspect, met voorkeur voor een folliculo-
sebaceus cystisch hamartoom (FSCH). 
Klinisch echter vinden we dit beeld er 
veeleer uitzien als een naevus sebaceus, 
cerebriform sebaceus of eventueel 
neurovasculair hamartoom.

Een volledige excisie vond plaats om de 
aanwezigheid van neurogeen weefsel na 
te gaan, wat met andere maligne letsels 
(vooral hersentumoren en rhabdoïde 
tumoren) geassocieerd kan zijn (Figuur 2).  

Figuur 1: 
Folliculo-sebaceus cystisch 
hamartoom (FSCH) links 
occipitaal.

Figuur 2: 
Intraoperatief beeld: normale 
huid en subcutis. Normale galea 
aponeurotica.
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Het definitieve anatoompathologische 
verslag echter toonde een benigne, 
folliculo-sebaceus cystisch hamartoom. 
Moleculair genetisch onderzoek is 
lopende. Gezien dit de mogelijkheid 
tot neurovasculair hamartoom uitsluit, 
is verder MRI (Magnetic Resonance 
Imaging)-onderzoek van hersenen en 
abdomen hier niet aangewezen. 

FSCH is een uiterst zeldzaam benigne 
cutaan hamartoom dat in 1991 door 
Kimura voor de eerste maal werd 
beschreven als aparte en unieke cutane 
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2. Tanimura S, Arita K, Iwao F, et al. Two cases of 
folliculosebaceous cystic hamartoma. Clin Exp 
Dermatol 2006;31(1):68-70. 

3. Emsen IM, Livaoglu A. An uncommon 
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extremity. Can J Plast Surg 2007;15(4):231-3. 
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Figuur 3: 
Postoperatief beeld vertoont 
gunstige heling twee weken 
postoperatief.

entiteit, al is de literatuur het hier niet 
geheel over eens en wordt het soms 
beschouwd als variant van het sebaceus 
trichofolliculoom (1-4). De diagnose wordt 
vaak gemist. De behandeling bestaat uit 
chirurgische excisie. 

Postoperatief deden zich geen 
problemen voor (Figuur 3). De 
ontwikkeling van het meisje verloopt 
normaal. De ouders starten, op aanraden 
van de chirurg, met applicatie van een 
hydraterende crème tweemaal per dag ter 
hoogte van het litteken. ■



S K I N  |  V o l  2 1  |  N r  3  |  2 0 1 848

H E T  M O O I S T E  B E E L D 

Een erosief letsel waar 

de zon niet schijnt

S
17

09
N

Mark Coel, Vilvoorde E en dertigjarige homoseksuele 
man in een monogame 
relatie biedt zich aan op de 
consultatie. Hij vertoont sinds 

een drietal maanden een asymptomatisch 
erosief letsel op de schacht van de 
penis. De huisarts had al twee keer een 
syfilisserologie laten bepalen, met drie 
weken tussen. De resultaten waren 
telkens negatief. De patiënt had geen 
bijzondere antecedenten, in het bijzonder 
geen geschiedenis van zonnebankgebruik 
of van nudisme. 

Het letsel was rond, met een 
kraterachtige rand en centraal wat erosief. 
De patiënt werd van kop tot teen bekeken 
voor andere letsels, maar dermatologisch 
bleek er niets anders te zien (Figuur 1).

Een biopsie werd verricht en er werd 
een derde syfilisserologie aangevraagd. 
Anatoom-pathologisch verslag door  
dr. Sumara Ahmad (Labo Medina): we zien 
epiderm en derm. Het epiderm toont 
beperkte acanthose en wordt bedekt door 
een orthokeratotische hoornlaag met foci 
van parakeratose. Plaatselijk vinden we 
een epidermale instulping met daarboven 
een cornoïde lamelle. Onder de cornoïde 
lamelle vinden we agranulose en vinden 
we enkele necrotische keratinocyten. 
In het hoge derm vinden we veeleer 
discrete lymfohistiocytaire infiltraten. De 
histologische afwijkingen passen het best 
bij genitale porokeratose (Figuur 2). Virale 
stigmata worden niet waargenomen. 
Geen argumenten voor een bacteriële 
infectie of spirochetose. Deze casus was 
het onderwerp van intercollegiaal overleg 
(CMA Antwerpen).

Immuunhistochemisch onderzoek: 
de Ki-67-kleuring toont geen uitbreiding 
van het proliferatieve compartiment. 
Geen spirocheten aantoonbaar bij 
immuunhistochemisch onderzoek 
(wel wat aspecifieke aankleuring). 
Schimmelkleuringen zijn negatief.

Porokeratose van Mibelli is een 
zeldzame afwijking van de keratinisatie die 
wordt gekarakteriseerd door kraterachtige 
papels met centrale atrofie en omringende 
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Figuur 2: 
Het histologisch beeld past bij porokeratose.

Figuur 1: 
Erosief letsel op de schacht van de penis.

Figuur 3: 
Na cryotherapie blijft er nog  
een licht inflammatoir litteken over.

groeven. Het tast voornamelijk de distale 
delen van de ledematen aan, voornamelijk 
de handen, de voeten, de hals en de 
schouders. Heel zeldzaam kunnen de 
letsels voorkomen in het gelaat of op 
de genitaliën. Desalniettemin werden 
deze klinische vormen reeds beschreven 
door Mibelli in 1893 (1). De letsels op 
de genitaliën kunnen voorkomen op het 
scrotum, de schacht en de glans. Slechts 
zelden zijn de laesies ulceratief (2). 

De differentiaaldiagnose omvat 
psoriasis, Bowen’s diseaese, granuloma 
annulare en lichen planus. Een biopsie is 
dus vaak aangewezen. Histologie van de 
rand van het letsel toont de karakteristieke 
cornoïde lamellae. 

Omdat de genitale variant weinig 
voorkomt, zijn studies occasioneel. 
Succesvolle behandelingen werden 
beschreven met 5-fluouracil (3). Deze 
patiënt werd behandeld met twee keer 
cryotherapie. Na de eerste keer bleef er 
nog een licht inflammatoir litteken over 
(Figuur 3). Verwacht wordt dat dit volledig 
zal genezen. De patiënt werd gepland voor 
opvolging binnen zes maanden. ■
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17TH WORLD CONGRESS ON CANCERS OF THE SKIN
15-18/08/18, Sydney, Australia

Info: http://wccs2018.com/ 
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04-05/10/18, Dijon, France
Info: http://www.gerda2018.com/ 
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NOVEMBER 
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CONGRESS AND WORLD MEETING OF INTERDISCIPLINARY  
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06-09/11/18, Barcelona, Spain

Info: https://www.congresseado-melanomacenters2018.com/ 

7TH WORLD CONGRESS OF TELEDERMATOLOGY  
17-18/11/18, Houston, Texas, VS
Info: https://teledermatology2018.info/ 

VERGEET NIET OM ONS  
UW ‘MOOISTE BEELD’ TE STUREN!
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ZAL DE JAARLIJKSE SKIN-PRIJS IN ONTVANGST MOGEN NEMEN, 

SAMEN MET EEN BEDRAG VAN €1.250,00 
(geschonken door het tijdschrift SKIN).

R E G L E M E N T

1. Alle beelden worden apart (niet ingelast in een document) verzonden per mail naar mfr@chorus.be in hun oorspronkelijke formaat, 
niet verkleind en in voldoende resolutie (300DPI). Een inzending mag 1, 2 of zelfs 3 beelden bevatten. Ieder beeld moet vergezeld 
zijn van een korte en duidelijke legende. Let wel: de bijbehorende tekst moet kort zijn, zodat het geheel (beelden + tekst) niet meer 
dan 1 pagina beslaat.

2. De inzendingen zullen worden beoordeeld op de criteria kwaliteit, originaliteit en didactisch belang.

3. De prijs zal uitgereikt worden begin 2019 (betreffende de publicaties van het jaar 2018).



NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Enstilum 50 microgram/0,5mg/g schuim voor cutaan gebruik. KWALI-
TATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén gram schuim voor cutaan gebruik bevat 50 micro-
gram calcipotriol (als monohydraat) en 0,5 mg betamethason (als dipropionaat). HULPSTOF MET BE-
KEND EFFECT: Butylhydroxytolueen (E321) 50 microgram/g schuim voor cutaan gebruik. FARMACEUTI-
SCHE VORM: Schuim voor cutaan gebruik. Na het opspuiten vormt zich een wit tot gebroken wit schuim. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES: Lokale behandeling van psoriasis vulgaris bij volwassenen. DOSERING 
EN WIJZE VAN TOEDIENING: DOSERING: Enstilum schuim dient eenmaal daags op de aangedane huid te 
worden aangebracht. De aanbevolen behandelperiode is 4 weken. De maximale dagelijkse dosis Ensti-
lum mag niet hoger zijn dan 15 g. Dat wil zeggen dat 1 spuitbus van 60 gram ten minste 4 dagen mee 
moet gaan. 15 gram komt overeen met de hoeveelheid schuim die wordt geleverd als de sproeiknop 
gedurende ongeveer 1 minuut volledig wordt ingedrukt. Als de sproeiknop twee seconden wordt inge-
drukt, wordt ongeveer 0,5 gram geleverd. Als richtlijn geldt dat 0,5 gram schuim ongeveer overeenkomt 
met een te behandelen 
oppervlak ter grootte 
van één volwassen 
hand. Als naast Ensti-
lum nog andere lokale 
calcipotriolhoudende 
producten worden ge-
bruikt, mag de totale 
dosis calcipotriolhou-
dende producten niet 
hoger zijn dan 15 gram 
per dag. Het lichaams-
oppervlak dat wordt 
behandeld mag niet 
groter zijn dan 30 %. 
SPECIALE POPULATIES: 
Nier- en leverfunctie-
stoornissen: De veilig-
heid en werkzaamheid 
van Enstilum schuim bij 
patiënten met ernstige 
nierinsu�  ciëntie of ern-
stige leveraandoenin-
gen is niet onderzocht. 
Pediatrische patiënten: 
De veiligheid en werk-
zaamheid van Enstilum 
schuim bij kinderen jon-
ger dan 18 jaar is niet 
vastgesteld. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar. 
WIJZE VAN TOEDIE-
NING: Cutaan gebruik. 
Voor gebruik dient de 
spuitbus enkele secon-
den te worden geschud. 
Enstilum moet worden 
aangebracht door op de 
huid te spuiten. Daarbij 
dient de sproeiknop 
tenminste 3 cm van de 
huid te worden gehou-
den. De spuitbus kan 
tijdens het gebruik in 
iedere gewenste posi-
tie worden gehouden, 
behalve horizontaal. 
Enstilum dient recht-
streeks op ieder aange-
daan deel van de huid 
te worden gespoten en 
voorzichtig te worden 
ingewreven. Na gebruik 
van Enstilum moeten de 
handen worden gewas-
sen (tenzij Enstilum is 
gebruikt om de handen 
te behandelen) om on-
bedoeld verspreiden 
van het schuim naar 
andere lichaamsdelen 
te voorkomen. Gebruik 
onder occlusieve ver-
banden dient verme-
den te worden, omdat 
het de systemische 
opname van cortico-
steroïden bevordert. 
Het wordt aangeraden 
om niet onmiddellijk 
na het aanbrengen van 
Enstilum te baden of 
douchen. CONTRA-INDI-
CATIES: Overgevoelig-
heid voor de werkzame 
sto� en of voor één van 
de in rubriek 6.1 vermelde hulpsto� en van de volledige SKP;. Enstilum is gecontra-indiceerd bij psoriasis 
erythrodermica en psoriasis pustulosa. Door de aanwezigheid van calcipotriol is Enstilum gecontra-in-
diceerd bij patiënten met bekende stoornissen van het calciummetabolisme (zie rubriek 4.4 van de vol-
ledige SKP). Door de aanwezigheid van een corticosteroïd is Enstilum gecontra-indiceerd bij de volgen-
de ziektes, indien aanwezig in het behandelgebied: virale (bijvoorbeeld herpes of varicella) huidlaesies, 
huidinfecties veroorzaakt door schimmels of bacteriën, infecties door parasieten, huidaandoeningen in 
relatie tot tuberculose, peri-orale dermatitis, huidatro� e, striae atrophicae, fragiliteit van de huidvaten, 
ichtyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcera en wonden (zie rubriek 4.4 van de volledige SKP). 
BIJWERKINGEN: De schatting van de frequentie van bijwerkingen is gebaseerd op een analyse van ge-
gevens uit klinische onderzoeken. De meest gemelde bijwerking tijdens behandeling zijn reacties op 
de toedieningsplaats. Bijwerkingen zijn gerangschikt naar systeem/orgaanklassen volgens gegevens-
bank MedDRA. De afzonderlijke bijwerkingen zijn gerangschikt op frequentie, te beginnen met de meest 

frequent gemelde. Per frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt op 
volgorde van afnemende ernst. Zeer vaak (≥1/10). Vaak (≥1/100 tot <1/10). 
Soms (≥1/1.000 tot <1/100). Zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000). Zeer zelden 
(<1/10.000). Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms ≥1/1.000 tot  <1/100: 
Folliculitis. Immuunsysteemaandoeningen: Soms ≥1/1.000 tot  <1/100: Overgevoeligheid. Voedings- 
en stofwisselingsstoornissen: Soms ≥1/1.000 tot  <1/100: Hypercalciëmie*. Huid- en onderhuidaan-
doeningen: Soms ≥1/1.000 tot  <1/100: Hypopigmentatie van de huid. Niet bekend: Verandering van 
de haarkleur**. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Soms ≥1/1.000 to <1/100: 
Rebound e� ect. Pruritus op de toedieningsplaats. Irritatie op de toedieningsplaats. * Milde hypercalci-
emie is gemeld. ** Bij toediening op de hoofdhuid is tijdelijke verkleuring van het haar naar een gelige 
kleur in wit of grijs haar gemeld voor calcipotriol en betamethason combinatieproducten. De volgende 

bijwerkingen worden 
beschouwd als gerela-
teerd aan de farmaco-
logische klassen van 
respectievelijk calcipo-
triol en betamethason: 
Calcipotriol: Bijwerkin-
gen zijn onder andere 
toedieningsplaatsreac-
ties, pruritus, huidirrita-
tie, branderig en prik-
kelend gevoel, droge 
huid, erytheem, uitslag, 
dermatitis, verergering 
van de psoriasis, licht-
gevoeligheid en over-
gevoeligheidsreacties, 
waaronder zeer zelden 
voorkomende gevallen 
van angioedeem en ge-
zichtsoedeem. Systemi-
sche e� ecten na lokale 
toediening kunnen in 
zeer zeldzame gevallen 
voorkomen en hyper-
calciëmie of hypercal-
ciurie veroorzaken (zie 
rubriek 4.4 van de volle-
dige SKP). Betametha-
son (als dipropionaat): 
Lokale huidreacties 
kunnen optreden na lo-
kaal gebruik, vooral na 
langdurig gebruik, zoals 
huidatro� e, teleangiec-
tasia, striae, folliculitis, 
hypertrichose, perio-
rale dermatitis, allergi-
sche contactdermatitis, 
depigmentatie en col-
loid milia. Als psoriasis 
wordt behandeld met 
lokale corticosteroïden 
bestaat het risico op 
het ontwikkelen van 
een gegeneraliseerde 
psoriasis pustulosa. 
Systemische reacties 
op het gebruik van cor-
ticosteroïden zijn zeld-
zaam bij volwassenen, 
ze kunnen echter ern-
stig zijn. Met name na 
langdurige behandeling 
kunnen onderdrukking 
van de bijnierschors, 
cataract, infecties, ef-
fect op de glycemische 
controle van diabetes 
mellitus en een ver-
hoogde intra-oculaire 
druk voorkomen. Syste-
mische reacties komen 
vaker voor bij toepas-
sing onder occlusie 
(plastic, huidplooien), 
bij toepassing op grote 
oppervlakten en bij 
langdurige behandeling 
(zie rubriek 4.4 van de 
volledige SKP). MEL-
DING VAN VERMOEDE-
LIJKE BIJWERKINGEN: 
Het is belangrijk om na 
toelating van het ge-
neesmiddel vermoede-

lijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het ge-
neesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht 
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden in België via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brus-
sel. Website: www.fagg.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be en in Luxemburg via Direc-
tion de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 
Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: LEO Pharma A/S. Industriparken 55, 
DK-2750 Ballerup, Denemarken. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 
BE494782. A� everingswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift. Datum van goedkeuring van de 
tekst: 05/2017 Ref: 1 : SKP Enstilum® 2 : Koo J et al. J Dermatol Treat 2016;27(2):120-7. 3 : Leonardi et 
al. J Drugs Dermatol 2015;14:1468-1477
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