
Typevouten aangetroffen in deurmatologische brieven en dossiers 
 
Sexueel onverdraagbare aandoeningen 
Er is sprake van een linke rasdeviatie 
Wij zullen uw patiënt op niet al te afzienbare 
  termijn terugzien 
1 dd 40 mg latex 
geniale wratten 
patiënt is inmiddels door ons benadeeld 
alle atheroomcusten werden geëxciteerd 
mogelijk gaat het om een naturel ulcus 
op de wond gaat een duodenum plak 
beleid: expecatief, mogelijk derooting procedure 
onder narose 
de bananenkweek was negatief 
op de schans penis enkele condylomen 
een afspraak op de deurmatallergologie poli  
antinikkel antistoffen en anti dsDNA negatief 
hart: tricus spidalis insufficiënt, ECG: estete 
  pressie 
vaatlab: oclussie AFS en een hoge stenose van 
  de anus 
atypische microbacteriën 
baalcel carcinoom 
enkele ontstekingen in de liezen en pubertijd 
sinds een jaar last van intimiderende jeuk 
zij wordt zondig behandeld 
op de neus een hyperhematotisch plekje 
beide onderbenen Hindoestaans eczeem 
hydrostatisch eczeem 
op de onderbenen meerdere zwetende lesies 
sensibel geënerveerd 
nieuwe vormingen 
dramparasieten 
nieuwe SOA onder homosexuele mannen: LPG 
vroeger voor psoriasis leverextract tabletten 
  gebruikt 
hidradenitis: patiënt rook fors 
patiënte is meerdere keren geprobeerd  
nieuw wondverband: Allevyn ventiel 
patiënt voldoet aan de aanraakcriteria 
geachte vollega 
tijdens een incollegiaal consult 
ventriculaire papels 
balanoprostitis 
Tina Capitus 
hetero-occulaire lymfklieren 
ectopisch eczeem 
pleurigo papels 
volvodynie 
zelfresten 
hamarteen 
pubertijd 
Protopip zalf 
Macro lieden 
huisrats 
modulair melanoom 
slapende liesbreuk 
debutisplekken 
TMF-alpha 
fistel loopt van linker labium naar cardiaal 
plaveicelcarcinoom 
metrotrexaat 
dumpling sign 
Denorex folliculitis 
vitamine C defaecatie 

 
gebruikt steroïdcrème voor de jeugd 
eczema magnum 
poloklinisch 
de laesie werd in foto geëxcideerd 
over het hele lichaam schitterende 
  erythemateuze lesies 
viriligo 
leasie 
bekend met CLPD 
remiretuctiemap 
het bot is a VU 
actinia capitis 
wij schreven anthrax voor tegen de jeuk 
pilus sinoidalis 
huisziekten 
dermatovate zalf 
inguinale distels 
intralegionale corticosteroiden 
histiocytieten 
benigne lichenoide kerntop 
haar dochter had ook dezelfde 
  pleonasme klachten 
Lymfe Borreliose 
centrale veneuze insufficiëntie 
zij werd behandeld met een wakpomp 
er is een port-acad geplaatst 
huisuitslag 
co-prostage 
donormier 
zonodig contract opnemen 
wond: Evisol paraffine garen 
eustocinamab 
reductiemab 
aan beide handen jichtofie 
leuko’s 2.6, limbo’s 1.12 
de abcessen zijn ontlast d.m.v. varices 
exacacerbatie eczeem 
Rode Krijs Ziekenhuis 
Epidurale nevus 
agniofibromen 
bloedplaatsjes 
voetzool allergie 
ASAT triopine 100 mg dd 
atopische moedervlekken 
posttherapeutische neuralgie 
sokzalf 
watjes in de baardstreek 
hypomelanosis guttata iliopathica  
het abces werd geïndiceerd 
patiënt had een angry bag 
prof.dr. W.R. Faber, dermatoloog i.o. 
symbolisch eczeem 
trichotelemanie 
gebruikt ovale antidiabetica 
een grumentum lenien sonderose olie 
ice pack leasing 
befbugs 
Elma crème 
er is niets aan de hond 
facies Leonidas 
peridurale fistel 
reticulaire verkleving 
topilotische therapie 
paranoïde type actinische keratose 



effidense 
Harrald patch 
klinische keratose 
veel chromocytoom 
verbinden met gewonde pleister 
vulgair eczeem 
huidskleurige papel op de boevenrug 
halogene beenmergtransplantatie 
morbus Berg 
atopische naevus 
geïnduceerde huid 
granuloma biochemicum 
poloneuropathie 
dumpling fenomeen 
afdeling longfuck 
gelige schemering op het coeur 
bultje met een kots er op 
haarzaakjes 
perficulliaire vitiligo 
doodlopende huidlijnen 
selokeen sok 
pruritis materiae 
spruitende gistpollen 
zandschilfer 
atopische prostitutie 
abcederend verband 
pyrokilosythose 
psurisosis 
eurolues 
vuurvaste staven 
echtyma 
psoriasis vulvaris 
donorsight 
matscherp begrensd 
slaapt slecht door de jeugd 
racure stramaticum 
bij pijn Oxynon 
hidradenitis superlativa 
graag radicaliteit uitsluiten 
genegeraliseerd 
paplabel 
overbeharing in de baarstreek 
stoorkuur 
eerst zal een profplek worden verwijderd 
koezalf 
eosinifolie 
factuurpreventie 
hamertoom 
biopt van anale nasi 
jeuk tussen de bollen 
de hond is nog pijnlijk en gezwollen 
spreekkuur 
haatuitval 
beroep: hoevenier 
patiënt is geen zonaanbieder 
de craniële pint 
kermgezond 
steunpuist 
patiënte is ongewenst zanger geworden 
hangpalm groot 
kapelvorming 
agorofonie 
gemilitariseerde haren 
Renaultfenomeen 
voorgeschiedenis: barbarische chirurgie 
niet-melanoma huidkakker 

verruca sebroica 
2 dd EVSOL garen 
kringspieradenoom 
fixed druppel reaction 
streptokokken hemalyticus 
xenoderma pigmentosum 
behandeling middels curretage van de levens 
uitlokkende facturen 
klieren van verklevingen 
rode excisie 
virtilisatie 
dermostatisme 
gorgelroos 
cappilary looks 
Allewijn pleister 
acanthosis migricans 
dentivulair tot nummulair grote 
duoderma gangrenosum 
antivitale therapie 
ointoforese 
pempigus follicaceus 
curretage en coagulantia 
labtop 
met vriendelijke grote, 
rusteloos genezen 
behandeld met totale corticosteroïden 
wonddeficiëntie 
microfenolaat novityl 
producerende distel 
mailaise 
augmenting 
uitklokkende factor 
vanwege de sensitieve festiviteit van solof werd 
  dit geneesmiddel afgebouwd 
donorside 
prodermale fase 
rosacea releangiectataica (et papulostulosa) 
10 talen pustels 
defribbilator 
patiënte kreeg tretinoine crème van de huisrat 
huistherapeute 
metroplolol 
huidalgen 
witte schildering op de romp 
op glans penis een bloedende plek: het wordt 
  steeds moeilijker om de voorhoofd er overheen 
  te doen 
de klachten worden verergerd door alcohol 
  tijdens werkzaamheden als aios chirurgie 
de volle zoon mijden 
uitgebreide verveling  
krokusolie 
veerwijzer 
sproeterige groeiwijze 
Rocketssiose 
licht gestoorde bierfunctie 
polimatrixoma 
ik heb patiënt afgebekd 
patiënte kan binnen een half uur hoer zijn 
nachtblondheid 
nietinsufficiëntie 
tompoes been 
patiënt is toen gezien door dr. Snip 
haarduitval 
graag alle fructomen behandelen 
acupuncteur 



thuisbezorgd belde, snappen wondbeleid niet 
modder met ziekte van Crohn 
bekafspraak 
lupus timidus 
met namen op het hoofd 
de ontlasting laser 
verwijdbrief 
apenkoppenvirus 
patiënt houdt vost vacht 
verwekzalf 
loffow-up 
lochenoïde dermatitis 
scherp gebrensd 
verhevelde erytheme uitslag 
 

herboordeling 
S100 kleurling 
serborrhoisch eczeem 
wond / crusta aan bovenzijde van de hond 
op het voormalig behaarde hoofd 
lastertherapie 
mussenbulten op penis en scrotum 
basilicumcelcarcinoom 
vertiligo 
verkakte bloedvaten 
in het geniale gebied 
mijn vrouw had testikels in haar darmen 
plekje op decolite 
zinbeschadiging 

 


