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Hoofdstuk 1: Eczeem/dermatitis 

 
• Atopisch of constitutioneel eczeem of atopische dermatitis 
• Seborrheïsche dermatitis  
• Irritatie (orthoërgische) dermatitis  
• Allergische dermatitis 
 

1. Atopische dermatitis 

1.1. Definitie 
• Niet-infectieuze huidaandoening 
• = een multifactoriële aandoening!!! 
• Kenmerken:  - extreme jeuk  
   - typische voorkeurslokalisaties 
   - chronisch beloop  
   - correlatie met andere atopische symptomen 
     (rhinoconjunctivitis, bronchiaal astma) 
 

1.2. Voorkomen en etiologie 
-> frequentie stijgt laatste jaren 15-20% atopische constitutie 
• Vooral kinderen  
• Genetisch bepaald  
• Overdreven hygiëne, meerantibiotica  
• Luchtverontreiniging (pollinosis)  
• stijgend Contact met “aëroallergenen” (paarden, katten, honden) 

! zowel Genetisch als omgeving!! 
 

1.2.1 Genetisch 
Afwijkende fysiologie van de huid:  
 � jeuk 
 �irritatiegevoelige huid  
 � eczeem 
Afwijkingen immunologisch systeem (IgE, Th2 respons) 
 � allergie 
 

1.2.2 Omgevingsfactoren ->  Irritatie 
 - Water (hard, gechloreerd)  
 - Solventen  
 - Reinigingsproducten  
 - Wasmiddelen, ... 
 - Wol (irritatie) 
 - Synthetische kledij  
 - Occlusief schoeisel 
 - Zand, ... 
 

Pollen gecontamineerd met stof deeltjes meer 
allergiserend (in de stad dus meer)
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1.2.3 Omgevingsfactoren -> allergie 
 Aëroallergenen of inhalatieallergenen 
  - Tapijten  
  - Centrale verwarming  huisstofmijt stijgt 
  - Schimmels  
  - Huisdieren  
  - Pollen 
 Voedingsmiddelen 
  < 2 j.: Koemelk, kippeneiwit, peulvruchten, meelsoorten 
  > 2 j.: Vruchten (citrus-, steen-), noten (pinda) groenten (wortels,  
  spinazie) vlees, vis, ...  
   Rol van pseudo-allergenen !  
   Onmiddellijk urticaria (geen IgE gevonden) bepaalde bewaarmiddelen,  
   kleurstoffen, tyramine houdend (bananen, …) 
 
 

1.3. Pathogenese 
1. Fysiologische mechanismen  
 - Onevenwicht tussen adrenerge en cholinerge 
  receptoren -> meer zweetproductie , jeuk, ... 
 - Barrière defecten = primair ->‘triggers’ dringen binnen    
     ->ontsteking 
  (mutaties fillagrines) 
 

 
 
2. Immunologische mechanismen 
 - Verhoogde IgE productie  
 - Rol van specifieke allergenen: 
  aëroallergenen (> 3 j.)  
  voedingsmiddelen 

Atopische dermatitis 

berkenpollen allergie kruisall met fruitsoorten

baby’s en kleine kinderen

urticaria: 
atopische personen gaan hier aspecifiek te reageren.
D/ via speciaal dieet (vrij van bewaar/kleurstoffenKKT (tyraminevrije) 
dieet) en dan gaan kjken bij heropstarten bij welk product probleem
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1.4. Prognose 
• Komt voor bij 15 à 20 % van de kinderen  
• ...enbij 2à4% van de volwassenen   

  - vnl. handdermatitis (cave: beroep!)  
  - soms “head” en “neck” (rol Malassezia species?)  
  - uitz. zeer uigebreid en gegeneraliseerd  
 

1.5. Majeure criteria 
 • Jeuk (zeer lage jeukdrempel) 
 • Chronischrecidiverendverloop 
 • Typische morfologie en lokalisatie:  
  - zuigelingen: behaarde hoofdhuid,voorhoofd,wangen met uitbreiding naar  

    ledematen 

  - kinderen/volwassenen: elleboog- en knieplooien, polsen, hals, oogleden,... 

 • Persoonlijk een/of familiale atopie-anamnese 
 
1.5.1 Atopische dermatitis bij baby’s  
(sprekend voor de jeuk die zeer uitgesproken is en slapeloze nachten zal bezorgen) 

  
 
1.5.2 Atopische dermatitis bij kinderen 
(letsels thv knieplooi, polsen en elleboogplooi) 

Atopische dermatitis: 
immunologische mechanismen 

belangrijk: zus asthma, broer hooikoorts….
—> genetisch
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1.5.3 Atopische dermatitis bij volwassenen 

  
 
1.5.4 Atopische dermatitis bij volwassenen: “head & neck” dermatitis 

 
 

1.6. Mineure criteria 
• Dubbele onderste ooglidplooi  
• Peri-orbitalegrauwehuidverkleuring  
• Droge,schilferendehuid  
• Tepeleczeem  
• Bleke gelaatskleur rond neus en mond  
• ...  

Dubbele onderste ooglidplooi 

  
• Peri-orbitalegrauwe huidverkleuring 

 

kids: toilet bril eczeem: tijdje op wc al, zweten en door 
plastic bril meteen irritatie
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• Droge,schilferendehuid 

 
 

1.7. Secundaire infecties 
 
bacteriële   Viraal 

              
virale 
   

1.8. Diagnose 
 
 • Kliniek: 3 of 4 majeure criteria, 3 mineure criteria  
 • Serum: specifieke IgE-antistoffen (veel niezen in juli, aug: onkruik pollen 
      april: berken pollen) 

 • Huidtest:pricktests (ook met voeding na 5-15’ uritcaria) 
      de prik prik methode: in fruit prikken en dan daarmee in de huid prikken 

  
 • Atopie patch test 
 Huisstofmijt (Dermatophagoïdes ptyronissinus) 

  
 

staphylokokken, kunnen ook als allergeen 
optreden

eczema herpeticum, ook makkelijk koortsblaasjes

controle- met fysiologisch: dermografisme uitsluiten

wordt niet meer vaak gedaan (vals +) occlusie 
veroorzaakt zelf reactie
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1.9. Behandeling 
Lokaal 
• Bestrijding fysiologische afwijkingen: 
 - tegen de jeuk: cold pak, ‘koud bad’ en droogdeppen, spray thermaal 
 water 
 - hydratatie van de droge huid (ook als het goed gaat!)  
 - lucht-doorlaatbare kledij (katoen, linnen) 
 - vermijd extreme warmte (zweten) en koude (vriesweer), rook, ... 
 - reiniging: temperatuur van het water niet te warm(34 -35 ) en douche beter 
 dan bad (maximaal 10’) 
   opm. Door te krabben wordt de ontsteking erger  
 Het is belangirjk om de jeuk te verminderen (maar het eczeem niet te 
 verergeren!) 
  
• Bestrijding van de inflammatoire letsels (acuut, subacuut, chronisch) 
 * teer en derivaten  
 * corticosteroïden  
 * lokale immunomodulatoren (tacrolimus, pimecrolimus) 

 
Systemische behandeling 
 • Antihistaminica (sederende)  
 • Corticosteroïden (uitz.)  
 • Cyclosporine (zeer uitz. bij volw.) 
 
• Bij bacteriële surinfectie:  

– Lokaal: antibacteriële middelen (vb. fusidinezuur)  
– Systemisch: Flucloxacilline 

      Clarithromycine (bij peni-allergie) 
• Bij virale surinfectie:  
 - eczema herpeticum of varicelliforme eruptie v. Kaposi: Aciclovir 
 - eczema molluscatum:behandeling eczeem,curettage mollusca 
 (kleine wratjes bij kids, aanleiding tot eczeem (Emla patch, verdoofd en dan wratje curreteren) 

  
 
Bijkomende behandeling 

– Dieet bij bewezen voedselallergie  
– Vermijden van aëroallergenen  (bv. huisstofcontrole)  

 slaapkamer, woonkamer zo stofvrij mogelijk 
  -> plastic gordijden, geen boeken, geen knuffels, geen tapijten 
  -> elke dag poetsen met nat 
  -> speciale matrassen, overtrekken vaak met pyretrines     
  behandeld of andere AntiBacteriele middelen 

– Evt.lichttherapie  
  sommige beter (hier gebruiken) 
  sommige slechter met zon 

aanw op kinder leeftijd gaat wegop volw lft
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2. Seborrheïsch eczeem of Seborrheïsche dermatitis 
1.1. Definitie 

• Eczeem gelokaliseerd op 
 - talgklierrijke gebieden: 
 scalp, gelaat en mediane, bovenste deel van de 
 thorax (presternaal en interscapulair) - soms ook in de grote lichaamsplooien 
Letsels zijn scherp begrensd en erythemateus (meer zalmroze kleur dan dieprood) en 
de schilfering is niet adherent en voelt eerder vettig aan; lichte tot matige jeuk 
 

1.2. Etiologie 
• Multifactoriëleaandoening  
• Oorzaak onbekend  
• Rol van Malassezia species (vroeger Pityrosporum ovale)  
• Talgklieractiviteit noodzakelijk maar geen obligate link met hyperproductie  
• stijging door emotionele stress, lage vochtigheid, winterperiode  
• daling door zon  

 
1.3. etiopathogenese 

• Neurologische factoren    • Endocrinologische factoren 
• Neuropsychiatrische aspecten   • Onderliggende maligniteiten 
• Seizoensfluctuaties    • Lokale irritatie 
• Genetische factoren    • Sterk zweten 
• Nutritionele en metabole aspecten @ • P. ovale (M. furfur) 
 

1.4. epidemiologie 
• 1-3%bevolking  
• 3-5%jongevolwassenmannen  
• Haarroos: 30%bevolking  
• Zeldzaam vóór puberteit, vooral18-40j.  
• Man/vrouw : 6/1  
• Hogere incidentie in bepaalde bevolkingsgroepen: 

  -neuroleptisch geinduceerd Parkinsonisme (60%) -depressie (37%) 
  -HIV-seropositiviteit: hogere frequentie en ernst bij meer immuundef 
 

1.5. Kliniek (2 varianten) 
• Op volwassen leeftijd (vanaf puberteit) 
 - vaak gepaard met haarroos  
 - soms uitgebreide vorm 
• Bij zuigelingen (tot 6de levensmaand) (?) 
 
 • Zeer variabele kliniek  

– Klassiek type  
– Haarroos  
– Flexuraal type 
– Infantiel type  
– HIV-gerelateerde vorm en andere bevolkingsgroepen 
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– Alle letsels hoeven niet samen voor te komen  
– Zeer beperkt tot uitgebreid  
– In één persoon variatie in tijd, uitgebreidheid,  lokalisatie en aspect  

Gaat het hier om één en dezelfde aandoening ?? Het “meestal” reageren op eenzelfde 
behandeling is hiervan geen bewijs. 
 

1.5.1  haarroos 
Haarroos (pityriasis capitis, simplex of oleosa, “dandruff “): 
= een zichtbare afschilfering van de schedelhuid zonder inflammatie. 
 
1.5.2 scalp 
Klassiek type & haarroos 
• Schilferinghoofdhuid  
• Erythemato-squameuzemaculae  
•  - beperkt 
 - grote gedeelten  
 - al of niet overgrijpend op gelaat of retro-auriculair  
 - ‘Corona seborrhoica’ : al of niet gefigureerd/gekarteldv-> 
 
DD:  • vooral psoriasiscapitis 
     soms zeer moeilijk : seborriasis, psoriasiform syndroom (booral bij baby) 

 • verder: tinea capitis, M. Darier, andere eczemen, CDLE 
 
1.5.3 gelaat 
• naso-labialeplooien,glabella,neusrug (wangen, snor, baard, onder- en bovenlip) 
• seborroïscheblefaritis  
• oorschelpen,gehoorgangen,retro-auriculair 
 - fissurisatie 
 - ”otitis externa”: vrouwen, middelbare leeftijd 
 - impetiginisatie en eczematisatie: ”eczématide impétiginisée et eczématisée” 

   
DD: • psoriasis, seborriasis  
 • tinea faciei,tinea incognita  
 • eczemen  
 • CDLE (Cutane discoide lupus erythematosus) 
 • andere oorzaken van otitis externa  
 • impetigo  
 • corticosteroïd-abusus  
 • .......  
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1.5.4  mediothoracaal 
• Presternaal  
• Interscapulair (minder frequent, meestal “V”-vorm) 

  
1. Folliculair type: (peri)folliculaire papels, soms pustels  
2. Petaloïd type  
3. Pityriasiform type 
4. Eczemateus type:  polymorf eczemateus, evt.  
    buiten de predilectiegebieden (erythrodermie) 
 
   Pityrosporum-folliculitis   Pityriasiform type 

 
 
 
 
DD: 
1. Folliculair type:  - andere vormen van folliculitiden  
             (Staphylococcus aureus, P. ovale, gr.neg., ....) 
   - acne, acneiforme erupties 
   - REM, Grover, M. Darier.....  
2. Petaloïd type: psoriasis annularis-gyrata, subacute LE 
3. Pityriasiform type: pityriasis rosea Gibert  
   (geen ‘herald’ patch) 
4 . Eczemateus type: andere eczemen, o.a. senilis, erythrodermie 
 
1.5.5 flexuraal of intertrigineus 

• oksels, liezen, anogenitaal, peri-umbilicaal, submammair  
• roze-rode oppervlakkige letsels  
• nauwelijks schilfering  
• fissurisatie mogelijk  
• natting en eczematisatie,eventuele“id-spread”  
• Candida-surinfectie  
•  

 
 
DD: 

• Psoriasis inversa  
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• intertrigo  
• contacteczeem  
• intertrigineuzecandidiasis  
• M. Hailey-Hailey, M. Darier  
• Tinea  cruris  

 
1.5.6 Seborrheïsche dermatitis bij zuigelingen 
 

 
 

1.6. Behandeling 
→ Vele behandelingen met wisselende effectiviteit (als gevolg van de vele 
voorgestelde etiopathogenesen) 
→ Onderdrukken van de symptomen meestal niet moeilijk, maar voorkomen van 
recidieven wel 
 
• Algemene instructies  
• Antifungale(antipityrosporale)behandeling  
• Anti-inflammatoire middelen  
• Antiproliferatievemiddelen 
 
1.6.1 Algemene instructies 

• Irriterende en te vette topica vermijden  
• Voor haarroos: meestal shampoo  
• Voor andere gebieden: vetarme vehicula zoals O/W emulsies of (waterige) 

gels  
 
1.6.2 Antifungaal (antipityrosporaal)/anti-inflammatoir 

1. Imidazole-derivaten = voorkeursbehandeling  
2. Intermittente applicaties van zwakke lokale corticosteroïden, gevolgd door 

een preventieve behandeling met imidazoles 
3. Soms aanvankelijk combinatie van beide  

 
A. Antifungaal (antipityrosporaal/anti-inflammatoir)  
 Lokaal: 
  -  Zinkpyrithione of seleniumsulfide (SeS)  
  -  Zwavel (derivaten)  
  -  Koolteer (niet uitsluitend antifungaal), doch in shampoos vervangen 
  door plantaardige of minerale teerderivaten* of andere middelen, o.a. 
  undecyleenzuurderivaten, piroctone olamine  (*vb.T/gel®, Neutrogena)  
  -  Cyclopiroxolamine (Stieprox®)  
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B. Antifungaal (antipityrosporaal) 
     B.1 Lokaal: Imidazole-derivaten 
 • Ketoconazole shampoo 2%, 5 min. laten inwerken 
 • Ketoconazole crème 2%, 2x /dag tot verdwijnen van de letsels; dan 2x/week 
 op predilectieplaatsen ter preventie 
  
      B.2 Systemisch: 
 - Ketoconazole oraal actief, maar niet geschikt voor langdurig gebruik 
 - In therapie-resistente vormen en bij cortico-depentie: 
 R / Itraconazole 200 mg/dag/1week dan 200 mg 1e dag van elke maand 
  Uitgescheiden door sebumklieren 
  Lipofiel en keratinofiel  
  Zeer actief tegen Malasezzia sp.) 

 
1.6.3 Antiproliferatieve middelen 
 Salicylzuur (2-5%) (teer, zinkpyrithione)  
 Ook antifungale activiteit  
 Salicylzuur (3-5%) in een emulgeerbare (water- afwasbare) 
    * zalfbasis: zeer geschikt bij sterke schilfervorming ter hoogte van de scalp   
    *bv. emulgerende zalf BP V  
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Hoofdstuk 2: Intolerantie van de huid 

 
Intolerantiereacties van de huid 
• Acute irritatie (toxische) reacties  
• Cumulatieve irritatiereacties  
• Irritatie (orthoërgische) dermatitis  
• Fototoxische reacties 
• Allergische contact dermatitis (contacteczeem)  
• Fotoallergische contact dermatitis  
• Contact urticaria 
 

1. Irritatiereacties 
 
Een irritatiedermatitis wordt teweeggebracht door contact met stoffen (producten) die 
irriterende eigenschappen hebben, d.w.z. een beschadiging van de huidbarrière 
teweegbrengen met huidontsteking tot gevolg.  Vaak is het terrein voorbeschikkend – wat 
kan gerekend worden tot de “endogene” factoren zoals bv. bij personen met atopisch 
eczeem in de kinderjaren die barrièredefecten hebben, en/of wanneer “exogene” factoren 
de irritatie-verschijnselen onderhouden (bv. contact met zepen of detergenten, ongunstige 
klimatologische omstandigheden, enz.).  Een typisch voorbeeld van een irritatiedermatitis 
(ook soms wel slijtingseczeem genoemd) is het “huisvrouweneczeem” dat optreedt ten 
gevolge van cumulatieve inwerking op de huid (handen) van zepen, detergenten, 
wasproducten of irriterende groentesappen.  Meestal ontstaan eerst droge schilferende 
letsels (gepaard met kloofvorming), eventueel gevolgd door een echte huidbeschadiging, 
gelijkend op een acuut eczeem.  De behandeling van deze dermatitis zal in de eerste plaats 
bestaan uit het vermijden van contact via het doorvoeren van preventieve maatregelen 
(dragen van katoenen en plastiek handschoenen bij elk nat werk, katoenen handschoenen 
bij droog werk) en de applicatie van aangepaste lokale therapie gedurende een zeer lange 
periode.  Het herstel van de huidbarrière kan bij een handdermatitis 4 à 6 maanden vragen. 
Op te merken valt dat dergelijke huidbeschadigingen voorbeschikken tot het ontstaan van 
“hybriden”, waarbij dan secundair een allergische contact dermatitis kan ontstaan ten 
gevolge van de aangebrachte topica of beschermende middelen (bv. rubberen 
handschoenen).  De penetratie van een eventueel aangebracht allergeen geschiedt immers 
gemakkelijker doorheen een beschadigde huid.  Gezien klinisch noch histologisch een 
irritatiedermatitis niet van een allergische contact dermatitis te onderscheiden is, zullen er dan 
ook meestal patchtests uitgevoerd worden teneinde een contact-allergische factor uit te 
sluiten.  Secundair kunnen er zich ook lokale infecties voordoen.   

 
• Intensiteit afhankelijk van: 

– aard van irritans  
– gebruiksconcentratie  
– contactfrequentie  
– occlusie  
– irritabiliteit van de huid 

 



  Edited by Meeus 

 13 

Acute irritatiereacties 

     
   

  
  
Acute irritatiereacties “Cement burn” 

 
 
Acute irritatiereacties “Airborne”  
poeder gestrooid dat in contact met water zwavelzuurdamp wordt 

 
 
Fototoxische reacties 

 
 
bv bereklauw, selder, wortels,… 
deze planten bevatten psoralenen of furocoumarines 
in combinatie met zonlicht -> snellere verbrandingsreacties -> streepvormigere 
letsels waar planten in contact zijn gekomen met huid 
R/ puva:  psoralenen + UVA licht 
mensen die selder kweken weten dat ze hier niet mee in contact mogen komen 
en dan in de zon 

  
 

 

cementen: zeer alkalisch,
vroeger cement eczeem nu minder door chroom toevoeging
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Cumulatieve irritatiereacties 
pt met uitslag dan crème met te hoog gehalte ureum (laag conc hydraterend) te hoog is irriterend (niet 
thv gelaat gebruiken, max 3-5% verwerken) 

                             
 
pt met beenwonden: behandelen met sterk verdunde ontsmettingsmiddels -> hier irritatie 

 
violiste: fidlers neck -> door wrijven van viool 
natuurlijke weerstand tegen wrijven van de huid 

  
 
karton nylon, koorten -> irriterende mechanische contacten 

  
 
Irritatie (orthoërgische) dermatitis 
door stoffen uit omgeving (irriterende) 
orthoergisch <-> allergisch (specifieke T lymfocyten met RC tegen allergeen) 
 -> nog steeds een normale reactie van de huid door contact met de huid met te veel irriterende 
stoffen 
droge huid, schilfering, … 

  
 
Irritatie dermatitis (bvb. detergenten, zepen, ontsmettingsmiddelen, 
koelvloeistoffen, ...) 
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Handdermatitis 
Een dermatitis (eczeem) ter hoogte van de handen komt frequent voor.  De huiduitslag 
ontstaat als gevolg van de combinatie van een gevoelige huid en contact met irriterende 
stoffen of met allergenen. 
 
Iedereen komt dagelijks meerdere malen in contact met irriterende stoffen zoals zepen en 
detergenten.  Indien we daarbij nog contact met voedingsstoffen, solventen, verven, oliën, 
vetten, zuren, lijmen, ontsmettingsstoffen, enz. (thuis of op het werk) in acht nemen, dan wordt 
de huid terdege “aangevallen”. 
 
Niet iedereen echter ontwikkelt een handeczeem.  Er zijn personen met een “taaie” huid, 
maar spijtig genoeg bestaan er ook mensen waarbij de huid gemakkelijker beschadigd 
wordt.  Het gevolg daarvan is eczeem.  Personen met een handdermatitis vertonen dikwijls 
ook huidletsels op de rest van het lichaam.  Soms vertonen familieleden eveneens 
handdermatitis.  We kunnen uw huid niet “taaier” maken, maar we kunnen een effectieve 
behandeling instellen teneinde uw eczeem te genezen. 
 
Bescherming van de huid vormt een zeer belangrijk onderdeel van deze behandeling.  
Onderstaande punten verstrekken u gedetailleerde gegevens om uw handen te 
beschermen.  Gelieve deze richtlijnen meerdere malen aandachtig te lezen, zodat u ze kent. 
 
(1) Vermijd direct contact met zepen, detergenten, schuurpoeders en gelijkaardige 
irriterende scheikundige stoffen door het dragen van water-ondoorlaatbare vinyl (PVC)-
handschoenen.  U kunt rubberen handschoenen dragen doch de kans is groot dat, indien uw 
huid reeds eczeem vertoont, er zich ook nog een rubberallergie ontwikkelt.  Deze 
vinylhandschoenen zijn verkrijgbaar in bricocenters, sommige grootwarenhuizen, winkels voor 
beroepskleding, enz.  Koop verschillende paren zodat u ze overal in huis kunt terugvinden 
(keuken, badkamer, wasruimte).  Indien een handschoen stuk gaat, gooi ze dan onmiddellijk 
weg; beschadigde handschoenen dragen is slechter dan zonder te werken. 
 
(2) De water-ondoorlaatbare handschoenen dienen ofwel gevoerd te zijn (katoen, jersey), 
ofwel dienen er eerst katoenen handschoenen aangetrokken te worden.  Transpiratie dient 
strikt vermeden te worden door herhaaldelijk deze handschoenen uit te trekken en te laten 
drogen. 
 
(3) Draag water-ondoorlaatbare handschoenen telkens wanneer u citroenen, 
sinaasappelen of pompelmoezen pelt, aardappelen schilt of in contact komt met tomaten. 
 
(4) Draag werkhandschoenen (katoen, leder, linnen) om te tuinieren.  Bevuil uw 
handschoenen, niet uw handen.  Indien u huishoudelijk werk verricht, verspreid dan 
verschillende paren katoenen handschoenen over gans het huis en gebruik ze bij droog werk.  
Wanneer ze bevuild zijn, stop ze in uw wasmachine.  Was uw handschoenen, niet uw handen.  
Was ook uw kleren met de machine, niet met uw handen. 
 
(5) Indien u een automatische vaatwasmachine bezit, gebruik ze dan zoveel mogelijk.  
Indien niet, vraag één van uw familieleden de vaat te doen. 
 
(6) Vermijd direct contact met terpentijn, verfverdunners, verven, boenwas, metaal- en 
meubelwassen en schoensmeer.  Deze producten bevatten irriterende solventen.  Bij contact 
hiermee, gebruik water-ondoorlaatbare handschoenen. 
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(7) Gebruik bij het wassen van uw handen lauw water en een zachte zeep, beter nog, een 
handwasolie.  Spoel uw handen overvloedig af en droog ze.  Alle zepen zijn irriterend.  Er 
bestaat geen enkele zeep die “huidvriendelijk” is behalve in de geest van sommige 
fabrikanten.  Verspil uw geld niet aan zeer dure “zeep-vrije” detergenten. 
 
(8) Het dragen van ringen bevordert dikwijls het ontstaan van handeczeem door irriterende 
stoffen te weerhouden.  Trek uw ringen uit vooraleer u huishoudelijk werk verricht of uw 
handen wast. 
 
(9) Wanneer u naar buiten gaat bij koud of winderig weder, draag dan niet-gevoerde 
lederen handschoenen teneinde te voorkomen dat uw handen uitdrogen en afschilferen. 
 
(10) Gebruik alleen de medicaties en producten die voorgeschreven werden.  Gebruik 
geen andere lotions, crèmes of zalven, uw dermatitis zou hierdoor kunnen verergeren. 
 
(11) Bescherm uw handen gedurende tenminste 6 maanden nadat uw handeczeem 
genezen is.  Het kan lang aanslepen vooraleer de huid weer normaal is en indien u niet 
voorzichtig bent, kan het eczeem gemakkelijk terugkomen. 
 
Er is geen snelle, “magische” behandeling voor handdermatitis.  Uw huid heeft een 
rustperiode nodig waarbij contact met irriterende stoffen vermeden wordt.  Volg deze 
richtlijnen nauwgezet! 
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2. Allergische Contact Dermatitis (Allergisch Contacteczeem) 
   
  –  Huidreactie optredend bij vooraf gesensibiliseerde personen  
  –  Allergische reactie van het vertraagde type  
Penetratie van haptenen (allergenen) in de huid 
langerhalscellen: immunologsiche competente cellen -> info over allergeen mededelen aan 
T lymfocyten (antigeen presenterende cellen) 

  
Hapteen -> Allergeen 
 Proteine (nucleofiel) + Hapteen (electrofiel) =>Allergeen (conjugaat) 
 

2.1 Immunologisch mechanisme 
Een contactallergie berust op een overgevoeligheidsmechanisme van het cellulaire of 
vertraagde type en is het gevolg van een sensibilisatie ten opzichte van de stof waarmee de 
huid voorheen in contact kwam, het zogenaamde “contactallergeen”. 
De immuunrespons in contactallergie bestaat uit een inductiefase of de periode tijdens 
dewelke een individu gesensibiliseerd wordt (dit is analoog aan de primaire respons van een 
antilichaam-gemedieerde reactie) en een uitlokkings-fase (welke correspondeert met de 
secundaire respons)(Fig. 1). 

 

 
Na de inductiefase, welke 10 à 12 dagen duurt na het sensibiliserend contact (dat zich kan 
voordoen na maanden of jaren contact!), is er dus een contactallergie opgetreden voor het 
specifiek allergeen.  Bij hernieuwd contact gaan gesensibiliseerde T-lymfocyten die een 
specifieke receptor voor het allergeen bezitten, dit herkennen en bepaalde mediatoren 
vrijgeven.  Hierdoor doet er zich dan een ontstekingsreactie van de huid voor: de allergische 
contact dermatitis of allergisch contacteczeem.  Dit manifesteert zich 1 tot 3 dagen na het 
uitlokkend contact en wordt gekenmerkt door jeuk, roodheid, papels, vesikels of kleine 
blaasjes (spongiose), eventueel grote blaren, schilfering, lichenificatie (verdikte huid) en 
kloven, naargelang het een acuut, subacuut of chronisch eczeem betreft. 
De laatste jaren is er een enorme vooruitgang geboekt in het ontrafelen van de 
basismechanismen die aan de grondslag liggen van de inductie, de expressie, alsook de 
regulatie van contact-allergische reacties.  De centrale rol van T-lymfocyten (verantwoordelijk 
voor de cellulaire overgevoeligheid) en Langer-hanscellen (antigeen-presenterende cellen) is 
duidelijk geworden. 
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De allergenen verantwoordelijk voor een contact-allergische reactie worden gevormd uit 
enkelvoudige scheikundige stoffen, zgn. “haptenen” (in de praktijk “allergenen” genoemd) 
die, na penetratie in de huid, zich moeten binden met hoogmoleculaire “dragers” in de huid.  
Dit is afhankelijk van de vet- en wateroplosbaarheid, alsook van de scheikundige aard van 
het “hapteen”, nl. dit moet scheikundig reactief zijn, of reactief gemaakt worden door 
metabolisatie in de huid (in geval van zgn. “prohaptenen”) of via externe invloeden zoals bv. 
oxidatie aan de lucht (in geval van zgn. “prehaptenen), of onder invloed van zonlicht bij de 
vorming van zgn. “foto-haptenen”.  Verder spelen ook het moleculair gewicht (meestal lager 
dan 400 à 500 dalton) en de moleculaire configuratie een grote rol.  Het belang van de 
moleculaire structuur op het sensibiliserend effect van moleculen wordt onderzocht in zgn. 
“structuur-activiteit studies”.  Zo is gebleken dat er een enantio-specificiteit bestaat, nl. een 
specifieke sensibilisatie voor het rechtsdraaiend isomeer en niet voor het linksdraaiend 
isomeer van hetzelfde molecule, of omgekeerd. 

 
2.2 Etiologie 

Een allergisch contacteczeem wordt in principe veroorzaakt door rechtstreeks contact van 
de huid met potentieel sensibiliserende stoffen uit onze omgeving.  Niet alleen rechtstreekse 
applicatie op de huid doch ook overdracht, bv. via de handen naar het gelaat (“ectopic” 
dermatitis zoals bij een nagellakallergie), overdracht via de partner (“connubial” dermatitis), 
door contact via de lucht (“airborne” dermatitis) en accidenteel contact via een allergeen-
gecontamineerd oppervlak, dienen hier in acht genomen te worden.  Strooihaarden, waarbij 
een eczeemreactie (vaak onder de vorm van kleine papels) optreedt op plaatsen welke niet 
met de sensibiliserende stof in aanraking zijn geweest, komen eveneens frequent voor.  Soms 
gaan patiënten, na een voorafgaandelijke sensibilisatie via de huid, reageren na systemische 
(inhalatie, orale of parenterale) toediening van hetzelfde allergeen (of van een scheikundig 
verwante substantie).  Het klinisch beeld kan dan bestaan in een opflakkering van de 
vroegere contactplaats(en) of kan een diffuus, soms gegeneraliseerd eczemateus aspect 
aannemen.  Men spreekt dan van een “endogeen” uitgelokte contactdermatitis.  Wanneer 
licht een vereiste is tot de ontwikkeling van een contactallergie, spreekt men van 
fotoallergisch contacteczeem. 
In sommige gevallen kan men na sensibilisatie door een bepaalde stof allergisch geworden 
zijn voor andere chemisch nauw verwante substanties zonder voorafgaandelijk contact, dit is 
kruis- of groeps- overgevoeligheid. 
Voorbeelden zijn kruisreacties tussen neomycine, framycetine, kanamycine, gentamycine; 
kruisreacties tussen paraphenyleendiamine (in permanente haar-kleurmiddelen) en lokale 
anesthetica (benzocaine, procaine), antibiotica (sulfamiden), zonnefilters (PABA) en 
azokleurstoffen in kledij. 

 

2.3 Soorten 
2.3.1 Foto-allergische contact dermatitis:  
Definitie:  

• Huidreactie bij hernieuwd contact met foto-allergeen bij vooraf 
gesensibiliseerde personen 

• Associatie met zonlichtexpositie:  
– Hapteen + zonlichtexpositie->Foto-allergeen 

CAVE: dit staat als een aparte dermatitis in de slides !!!, niet als een onderverdeling 
van allergische contact dermatitis !!!! 



  Edited by Meeus 

 19 

Kruis- of Groepsallergie 
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2.3.2 Acute contact dermatitis 
2.3.2.1histologie 
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2.3.3 Subacute contact dermatitis 

 
 
 
2.3.4 Chronische contact dermatitis:  

2.3.4.1 histologie 
verdikte huid 
veel meer huidcellen thv epidermis 
minder vesikels 
heel veel cellen uit bloedvaten die zich daar ter plaatse gaan accumuleren 
normaal geen celkeren in  hoornlaag 
focale parakeratosen 
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2.4 Allergisch contact dermatits 
• Rechtstreeks contact  
• Allergiserende oppervlakken  
• Overdracht  
• Partner  
• “Airborne”  
• Fotoallergisch  
• Systemisch  
• Strooireactie 
 
 

2.4.1 rechtstreeks contact 
 

 het chloreerd derivaat is meer sensibiliserend 
en ze dachten dat het Methylisothiazolinone minder erg 
zou zijn 
vroeger 15ppm, maar omdat het minder werkzaam is mag 
door EU 100ppm -> gevolg -> massaal reacties op 
cosmetische producten 
ook vochtige toiletdoekjes voor babys 
zit ook in huishoudelijke producten 
in lijmen, 
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2.4.2 allergiserende oppervlakken 
 

   
 

2.4.3 overdracht 
typisch nagelak 
-> nauwelijks thv nagelwal -> maar wel oogleden,hals, … 

 
  

2.4.4 partner 
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2.4. 5 “airborne”  

 
 

2.4.6 Foto-allergische contact dermatitis 
NSAIDS met ketoprofen of fastumgel 

 
 

2.4.7 systemisch 

 
 

2.4.8 strooireactie 
iemand die aanvankelijk een contactdermatitis door applicatie van bepaalde stof -> in bloedbaan en 
zoals systemische reactie -> in de huid via alle vaatjes (Tlymfocyten) en zo hele lichaam -> meestal 
dagen na oorspronkelijke contactreactie 
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2.5 Diagnose 

• Anamnese  
• Klinische symptomen  
• Lokalisatie van de letsels  
• Patch tests (epicutane lapjesproeven)  
• Bepaling van de relevantie 
 
2.5.1 Een uitgebreide anamnese kan in sommige gevallen voldoende aanwijzingen 
opleveren.  Soms bepalen de patiënten zelf de oorzaak van hun eczeem: wanneer ze het 
verband zien tussen bv. een nieuw gebruikt product in het huishouden, hobby of werk en hun 
contacteczeem.  Het kan echter ook gebeuren dat de oorzaak ligt in een product dat al 
jaren gebruikt werd en plots allergische reacties teweegbrengt: dit wordt vaak door de 
patiënt niet geloofd waardoor de identificatie van het oorzakelijk allergeen bemoeilijkt wordt. 

• Beroep, hobbies, ...  
• Farmaceutische topica  
• Cosmetica  
• Textiel en accessoires, ... 
 

 
2.5.2 De lokalisatie: vormt meestal een aanknopingspunt, vermits het contacteczeem zich in 
principe voordoet op de plaats van contact met het allergeen.  Het eczeem kan echter ook 
op andere (vaak meer gevoelige) plaatsen voorkomen.  Hierbij speelt de dikte van de huid 
een grote rol.  Zo vormen bv. oogleden voorkeursplaatsen voor een “airborne” dermatitis, 
voor een contacteczeem door overdracht via de handen, en zelfs voor een contactallergie 
uitgelokt door sensibiliserende producten aangewend t.h.v. het gelaat. 
 
2.5.3 De lapjesproef, plakproef, patch- of epicutane test is tot nu toe de meest nauwkeurige 
manier om het allergeen te ontdekken.  Hierbij worden de verdachte substanties op de rug 
(eventueel op de bovenarmen) aangebracht met pleistertjes, in de juiste concentratie en het 
juiste vehiculum (de concentratie wordt meestal teruggevonden in de literatuur of wordt 
experimenteel bepaald: het vehiculum mag niet toxisch noch sensibiliserend zijn, en is 
meestal witte vaseline, water, alcohol of olijfolie). 
Vermits het om een vertraagde reactie gaat, zullen de patch tests pas verwijderd worden na 
2 dagen en worden de reacties afgelezen na een kwartier wachttijd om het pleistereffect te 
minimaliseren.  Om een sterk vertraagde positieve test niet te missen, gebeurt een tweede 
aflezing na 4 of 5 dagen, of soms nog later. 
Bij een patiënt, allergisch voor een aangebrachte stof, zal zich op de contactplaats een 
eczeemreactie voordoen.  Hiervan dient dan uiteraard de relevantie nagegaan te worden 
i.v.m. de doorgemaakte huideruptie. 
Meestal voert men bij iedereen testen uit met de zogenaamde basis- of standaardreeks.  
Deze heeft tot doel een mogelijke contactallergie op te sporen voor de meest frequente 
allergenen.  Deze reeks houdt echter maar een beperkt aantal (30) allergenen in.  Bij verdere 
exploratie naar een eventueel allergeen, dient deze aangevuld te worden met andere, meer 
specifieke reeksen, bv. beroepsreeksen, antimicrobiële producten, kunstharsen, cosmetica, 
farma-ceutische topica, … of met producten meegebracht door de patiënt zelf. 
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Positieve patch test 

 
Positieve gebruikstest (ROAT) 

 
 
Positieve fotopatch tests + UV-expositie 

 
1.  

2.6 Belangrijkste allergenen en poging tot hun eliminatie 
 
Een volledige lijst opsommen van alle allergenen is een onmogelijke opgave vermits elke 
substantie potentieel in staat is om contactallergie te induceren. 

1. Nikkel     metaal 
2. Parafenyleendiamine  haar, kledingskleurstoffen 
3. Fragrance-mix   parfums 
4. Kobalt    metaal 
5. Perubalsem    parfum 
6. Kaliumdichromaat   leder, cement 
7. Colofonium    kleefmiddel 
8. Budesonide (marker)  marker corticoïdallergie 
9. Thiuram-mix    rubber 
10. Neomycine    antibiotica 
11. Methyl(chloro)isothiazolinone  bewaarmiddelen cosmetica,   

     huishoudelijke, industriëele producten 
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2.6.1 Metalen of metaalzouten 
Nikkel, kobalt en palladium in bv. metalen sierraden (vnl. oorbellen) en textiel-accessoires 
(jeansknop, bh-sluiting), tandheelkundig materiaal. 
Chroomzouten in bv. cement en chroomgelooid leder (schoenen). 
Kwik (en derivaten) in bv. farmaceutische topica en thermometers. 
 

2.6.2 Parfumcomponenten 
 Deze worden als belangrijkste cosmetica-allergenen teruggevonden, voornamelijk 
veroorzaakt door gebruik van (± geconcentreerde) parfums, toiletwaters, aftershaves en 
deodorants.  Als allergenen vinden we dan dikwijls parfumcomponenten zoals perubalsem 
(alhoewel op zich niet aanwezig in parfums, fungeert voornamelijk als “detector” van een 
parfum-allergie), eugenol, iso-eugenol, kaneelderivaten (-aldehyde, -alcohol), talrijke 
essentiële oliën (bv. geranium-, lavendel- en jasmijnolie), hydroxycitronellal, eikmos (Evernia 
prunastri), colofonium (tevens gebruikt in ontharingswassen en mascara), enz.  Eenmaal een 
patiënt gesensibiliseerd is voor één van deze parfumgrondstoffen, treedt er dikwijls 
kruisallergie op voor scheikundig verwante stoffen, waardoor het moeilijk te voorspellen is 
welke parfums in de toekomst al of niet zullen verdragen worden.  Vandaar dat parfum-
overgevoelige personen vaak proefondervindelijk de producten zullen dienen uit te testen 
(bv. door applicatie 3 maal daags, van een staaltje parfum of van een geparfumeerd 
cosmetisch product op een klein huidveldje van de voorarm gedurende een 7-tal dagen).  In 
sommige gevallen dienen ze over te schakelen naar niet-geparfumeerde cosmetica, 
teneinde recidieven van huidletsels te voorkomen.  Sommige parfumovergevoelige patiënten 
vertonen bovendien reeds jeuk en huidletsels bij contact met andere personen die parfums 
gebruiken, bij contact met geparfumeerde kledingstukken of bij het binnentreden van een 
kapperszaak of schoonheidssalon waar geparfumeerde producten in de lucht verstoven 
worden (d.i. een uiting van een zogenaamde “airborne contactdermatitis”).  
 Noteren we verder nog dat “natuurlijke” parfumcomponenten zoals essentiële oliën 
ook kruisreacties kunnen vertonen met plantenextracten uit de “asteraceae” (of 
“compositae”) -familie, zoals kamille, goudbloem, arnica, enz. (ook al meent de consument 
dat “natuurproducten” geen neveneffecten kunnen uitlokken – een publicitair argument dat 
met genoegen aangehaald wordt door verschillende fabrikanten). 
 

2.6.3 Bewaarmiddelen 
Deze zijn veelvuldig aanwezig in water-gebaseerde producten zoals reinigingsmiddelen, 
verven, inkten, lijmen, enz. en vormen tevens de tweede belangrijkste oorzaak van 
cosmetica-allergie.  Vooral het mengsel van methylchloorisothiazolinone en 
methylisothiazolinone (wordt de laatste jaren ook alleen verwerkt) zijn bijzonder vaak de 
oorzaak van contactallergie voor cosmetica, huishoudelijke producten (vb. detergenten) en 
industriële producten (vb. verven en lijmen), en dit vanaf uiterst lage concentraties.  De 
laatste jaren veroorzaakten deze zelfs een ware epidemie van contactallergie. Andere 
sensibiliserende conserveermiddelen zijn formaldehyde en “formaldehyde-liberatoren” zoals 
imidazolidinylureum, diazolidinyl-ureum, quaternium-15, dmdm-hydantoine en bromonitro-
propaandiol.  Verder nog stoffen die zelden aan de basis liggen van dergelijke reacties zoals 
vb. sorbinezuur, benzoëzuur, parabenen. 
 

2.6.4 Rubbertoevoegstoffen 
Thiuram-, mercapto-, paraphenylenediamine- derivaten, carbamaten en difenylguanidine, in 
bv. rubberen handschoenen, laarzen, rubberlijmen (schoenen). Recent worden bij medisch 
en paramedisch personeel vaker reacties gezien op rubberadditieven aanwezig in 
synthetische (zogenaamde non-latex”) rubberen handschoenen die binnenin ook vaak 
gecoat zijn met een antisepticum.  
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2.6.5 Harsen 
Colofonium (kleefpleister), epoxyharsen, polyesters en acrylaten in bv. lijmen, 
dichtingsmiddelen, verven, nagelcosmetica, enz.. 
 

2.6.6 Haarkleurmiddelen 
Paraphenyleendiamine (PPD) is een belangrijk allergeen in permanente haarkleurmiddelen, 
zowel beroepshalve als voor de consumenten.  De laatste jaren echter worden veel 
sensibilisaties geïnduceerd door sommige zgn. tijdelijke “henna-tattoos” die tot 30% PPD 
kunnen bevatten (alhoewel verboden op de huid!).  Als vertegenwoordiger van de para-
aminobenzeen-verbindingen geeft PPD vaak aanleiding tot een zogenaamde “PARA”-
allergie.  Hiertoe behoren niet alleen tal van scheikundige analoge haarkleurstoffen - die op 
zichzelf minder primair sensibiliserend zouden zijn dan PPD - zoals para-tolueendiamine en 
para-aminofenol, doch ook andere scheikundig verwante verbindingen die toepassing 
vinden in verschillende domeinen; bv. zonnefilters op basis van PABA en derivaten, azo-
kleurstoffen gebruikt in textiel, rubberderivaten en lokale verdovingsmiddelen (bv. 
benzocaine).  Voor gesensibiliseerde personen is het vrij moeilijk niet-senibiliserende 
haarkleurmiddelen te vinden, tenzij bv. metallische kleurstoffen, henna en semi-permanente 
of “tijdelijke” kleurmiddelen op basis van anthraquinone- of andere, niet-verwante 
kleurstoffen. 
 

2.6.7 Nagellakhars en nagelgels 
Nagellakhars en dan voornamelijk tosylamide/formaldehyde hars in nagellak.  Dit veroorzaakt 
nooit eczemateuze afwijkingen t.h.v. de nagelriem, maar manifesteert zich steeds onder de 
vorm van eczeem t.h.v. meer gevoelige huidgebieden, namelijk oogleden, mondhoeken, 
hals, eventueel de genitale streek (waar de epidermis dunner is en de allergenen 
gemakkelijker penetreren).  De momenteel zeer populaire nagelgels (en lijmen voor valse 
nagels) op basis van acrylaten en methacrylaten veroorzaken hoofdzakelijk professionele 
contact dermatitis t.h.v. de vingers bij schoonheidsspecialisten die de nagel make-up 
aanbrengen. Uitzonderlijk geven ze aanleiding bij de klanten tot nagelbeschadiging. 
 
Wat cosmetica betreft spelen de populariteit van bepaalde producten (hoe groter het 
gebruik, hoe groter de kans op allergie!) en veel andere factoren (bestudeerde 
patiëntengroep; karakteristieken gebonden aan het gebruikte product) een belangrijke rol.  
Zo zullen producten, bedoeld om verschillende uren op de huid “werkzaam” te blijven 
(“leave-on” producten), gemakkelijker contactallergie induceren dan producten die vrijwel 
onmiddellijk afgespoeld worden (“rinse-off” producten). 
 

Ong. 30 % van de contactallergische patiënten 
- 1981-1985: 17%  
- 2001-2012: 33% 
 
2.6.7.1 Bepalende factoren in cosmetica-allergie 

• Populariteit  
• Doel van het product  
• Samenstelling  
• Applicatieplaats  
• Contacttijd  (“leave-on” vs. “rinse-off”)  
• Applicatiefrequentie  
• Cumulatieve effecten 
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2.6.7.2 Allergenen in cosmetica 

o Parfumcomponenten en bewaarmiddelen  
o Excipiëntia / Emulgatoren  
o Haarkleurmiddelen  
o Actieve ingrediënten (vb. zonnefilters)  
o Allergenen in cosmetica (parfumcomponenten) 

 
Parfumcomponenten 

 
  
bewaarmiddelen 

  
 
excipiëntia/vehicula 

   
 
“haar”kleurmiddelen 

   
 
nagelcosmetica: acrylaten 
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“natuurlijke” producten 

   
 
 

2.6.8 Farmaceutische topica 
Volgens literatuurgegevens wordt ongeveer 30 % van de allergische contacteczemen 
veroorzaakt door het gebruik van farmaceutische topica, wat hoofdzakelijk toe te schrijven is 
aan het feit dat lokale medicatie meestal aangewend wordt op een reeds vooraf 
beschadigde - vaak inflammatoire huid - waarvan de beschermingsfunctie t.o.v. de 
penetratie van uitwendig aangebrachte stoffen dikwijls sterk gereduceerd is (zelfs weinig 
sensibiliserende stoffen slagen er in, in die omstandigheden, een contactallergie te 
induceren. 
Patiënten die hiertoe een risicogroep vormen zijn de zgn. ulcus cruris patiënten, met 
beenwonden of stase-dermatitis ten gevolge van veneuze of arteriële insufficiëntie (hoewel 
daar recent veel verbetering is ingekomen dankzij het gebruik van meer “inerte” materialen 
zoals hygroscopische korreltjes, alsook permeabele en semi-permeabele hydrocolloïdale 
plaatjes op basis van polymeren).  Ook patiënten die lijden aan otitis externa, aambeien of 
chronisch eczeem worden gemakkelijk allergisch aan de gebruikte topica.  Het groot 
aanbod van multipele topica gedurende maanden of jaren vormt de belangrijkste 
sensibilisatie bevorderende factor. 
 
 Zowel de actieve middelen (antiseptica, antibiotica, antimycotica, antivirale 
middelen, en niet in het minst corticosteroïden die, paradoxaal genoeg, vnl. bij 
eczeempatiënten tot de meest frequente allergenen behoren), de constituenten van het 
vehikel (wolvetalcoholen, propyleenglycol, ..), de bewaarmiddelen, als parfumcomponenten 
kunnen aan de basis liggen van een allergie voor farmaceutische topica. 

 
Farmaceutische topica 

 
• Actieve middelen  
• Vehicula  
• Bewaarmiddelen  
• Parfumcomponenten 
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corticosteroïden 

  
 
NSAID: Fotoallergische contact dermatitis Farmaceutische topica  
ketoprofen en verwante middels 
-> ondanks nooit contact met flexiumgel 
benzophenot  
-> worden ook allemaal parfumovergevoelig 

   
 

2.7 Behandeling contact dermatits -> zie bovenstaande tekst 
 
• Symptomatisch (acuut, subacuut, chronisch)  
• Contact vermijden met de allergenen! 
 
Behandeling contact dermatitis = vermijden van contact met allergeen Preventie! 
 
Vermits elke grondstof potentieel sensibiliserend kan zijn zal, wanneer er zich een allergische 
contact dermatitis voordoet, elke inhoudsstof afzonderlijk dienen getest te worden teneinde 
het verantwoordelijk allergeen op te sporen. 
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3. Contact urticaria 
 
Ontstaansmechanismen: 

– Niet-immunologisch  
– Immunologisch  
– Onbekend 

 
3.1 Immunologisch: Contacturticaria syndroom 
 3.1.1 Symptomen 
 • Cutane symptomen  
  – Stadium I: lokale jeuk, roodheid, zwelling,...  
  – Stadium II: uitbreiding naar andere lokalisaties 
 • Extra-cutane symptomen  
  – Stadium III: rhinitis, conjunctivitis, respiratoire last  
  – Stadium IV: anafylaxis 
 
 3.1.2 ‘Kleine’ molecules 
  Vb. chloorhexidine, persulfaten, ... 
 
 3.1.3 Diagnose: 
  -  Prick tests  
  -  Specifieke IgE’s  

    
 
 3.1.4  Contact urticaria syndroom: Proteïnen in natuurlijke rubber of latex 
• Risicogroepen: personen met 
 – een atopische constitutie  
 – irritatiedermatitis ter hoogte van de handen  
 – die multipele ingrepen hebben ondergaan (v.b. spina bifida) 
• Sensibilisatie door: 
 – dragen van latex handschoenen ( vnl. voor medische, paramedische 
 toepassingen) 

   
 
 – contact met voorwerpen gemaakt uit natuurlijke rubber: 
 intubatiemateriaal, sondes, ballons, condooms, kofferdam (tand), ... 
 – kruisallergie met vruchten en groenten: aardappel, avocado, banaan, 
 kastanje, kiwi, passievrucht, ... 
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 8.1.1.5 Contacturticaria syndroom “oral allergy syndrome” 
 - Berkenboompollen-allergie�mogelijke reacties op (bepaalde) appelen, 
 pitvruchten, noten, ...  
 - Bijvoet-allergie�mogelijke reacties op selder, wortelen, kruiden (vb. 
 peterselie, kervel, ...)  

 
 

 


