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Constitutioneel eczeem

Prof.–dr.–C.A.F.M.–Bruijnzeel-Koomen,–dr.–J.H.–Sillevis–Smitt–

De richtlijn dateert uit 2006. 

Inleiding

Het doel van deze richtlijn is het doen van verantwoorde uitspra-
ken over de optimale zorg voor de patiënten met constitutioneel 
eczeem (CE), wat betreft diagnostiek en therapie. Hierbij is ook 
vastgelegd wat thans wenselijk is bij de ziekte-educatie en de 
psychosociale en arbeidskundige begeleiding van patiënten met 
CE. Voor de huisartsen is er ook een NHG-Standaard, die in een 
paralleltraject ontwikkeld is en goed aansluit op de CBO-richtlijn. 

Diagnostiek

CE is een klinische diagnose met arbitraire kenmerken, waarbij 
jeuk altijd wordt gerekend tot de hoofdcriteria. De diagnose geïn-
fecteerd CE kan klinisch worden gesteld. Dat geldt ook voor een 
herpes simplex-infectie bij CE.

De	invloed	van	voedsel-	en	inhalatieallergenen
Veel patiënten met CE zijn gesensibiliseerd voor inhalatie- en/of 
voedselallergenen, wat wil zeggen dat ze allergeenspecifiek IgE 
tegen deze allergenen hebben. Toch blijkt de combinatie van deze 
sensibilisatie (allergeenspecifiek serum IgE aantoonbaar) en een 
positieve anamnese, in de vorm van toename van het eczeem na 
inname van het voedselallergeen, geen goede voorspeller te zijn 
van de invloed van het allergeen op de ernst van het eczeem. Er 
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zijn nog geen goede tests om aan te tonen of allergenen een oor-
zakelijke en/of onderhoudende factor zijn in het hebben van het 
eczeem. De dubbelblind placebogecontroleerde voedselprovocatie 
wordt beschouwd als de gouden standaard, maar is alleen gestan-
daardiseerd voor het aantonen van acute symptomen na inname 
van voedsel en niet voor het objectiveren van eczemateuze reac-
ties na 24 tot 48 uur. 

Er is evenmin een gouden standaard om de invloed van een 
inhalatieallergeen op het eczeem te voorspellen. De kans dat het 
eczeem wordt beïnvloed door blootstelling aan huisstofmijtal-
lergeen, lijkt groter te zijn bij patiënten met CE die ook astma 
(bronchiale hyperreactiviteit) hebben en gesensibiliseerd zijn voor 
huisstofmijt. 
 
Allergeeneliminatie
Het is onduidelijk of eliminatie van een voedselallergeen voor 
kortere of langere tijd gepaard gaat met een klinisch relevante 
afname van de ernst van het eczeem. Vanwege de kans op voe-
dingsdeficiënties behoort het eventueel toch geven van een elimi-
natiedieet te worden begeleid door een diëtiste. 
Het positieve effect van het gebruik van matras-, kussen- en dek-
bedhoezen als huisstofmijtreducerende maatregel op de activiteit 
van CE is tot nu toe onvoldoende aangetoond.

Niet-specifieke	factoren
Een aantal niet-allergische factoren (zweten en warmte, irritatie 
door textiel) veroorzaken jeuk. Ziek zijn en stress kunnen het 
eczeem verergeren. 
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Behandeling

Lokale	therapie
Corticosteroïden–
Bij het gebruik van corticosteroïden uit klasse 2 en 3 is 2 dd-appli-
catie niet effectiever dan 1 dd. Er zijn geen onderzoeksgegevens 
die een verschil in effectiviteit kunnen onderbouwen tussen het 
iedere dag, dan wel het om de dag, aanbrengen van corticoste-
roïden. De werkgroepleden geven er de voorkeur aan dat in de 
acute fase van een ernstig eczeem wordt gestart met een krachtig 
corticosteroïd (klasse 3 of bij volwassenen zelfs een klasse 4) in 
plaats van met een corticosteroïd uit een lagere klasse. Zodra ver-
betering optreedt, wordt de therapie geleidelijk afgebouwd en zo 
mogelijk gestaakt, waarbij de patiënt het advies krijgt de behande-
ling te hervatten zodra een recidief optreedt. Bij frequente reci-
dieven is een onderhoudsbehandeling met corticosteroïden aan-
gewezen. Een onderhoudsbehandeling kan bestaan uit tweemaal 
daags, iedere dag, een applicatie van een klasse 1-corticosteroïd 
of eenmaal daags een applicatie van een klasse 2-corticosteroïd of 
tweemaal per week een applicatie van een klasse 3-corticosteroïd. 

Behandelaars dienen hun patiënten goed te informeren over het 
feit dat het langdurig gebruik van een klasse 1- of klasse 2-cortico-
steroïd (bij kinderen beneden de twee jaar klasse 1) zelden zal lei-
den tot lokale bijwerkingen en dat het intermitterend gebruik van 
een corticosteroïd klasse 3 eveneens zelden zal leiden tot lokale 
bijwerkingen. 

Systemische	bijwerkingen	van	lokale	corticosteroïden
Bij patiënten met CE kan, afhankelijk van de gebruikte hoeveel-
heid klasse 3- of 4-corticosteroïden, al na een dag als systemische 
bijwerking een daling van de basale serumcortisolconcentratie 
worden gezien; dit treedt op bij een applicatie van ten minste 30 
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gram van een klasse 3- (betamethasonvaleraat) of klasse 4- (clo-
betasolpropionaat) corticosteroïd. Wanneer klasse 3- en 4-cortico-
steroïden in deze hoeveelheden gedurende twee weken worden 
gebruikt, herstelt het basale serumcortisol zich enkele dagen na 
het staken. Bij langdurig gebruik (tot vier maanden) van een klas-
se 2- tot 3-corticosteroid (fluticason propionaat) gedurende twee 
dagen per week (oude en nieuwe eczeemplekken ingesmeerd) 
bij volwassenen en kinderen, treedt er geen daling op van het 
basale serumcortisol. De hoeveelheid zalf per dag is overigens in 
genoemde studie niet vermeld. Er zijn geen studies waarin nog 
langere behandelperioden zijn onderzocht. Het effect van een 
langdurige onderhoudsbehandeling van twee dagen per week 
met betamethasonvaleraat en clobetasolpropionaat op het basale 
serumcortisol is niet onderzocht.
In tegenstelling tot wat in de richtlijn Constitutioneel eczeem 
wordt vermeld, is het basale serum cortisol van patiënten met een 
ernstig CE niet verlaagd als gevolg van ziekteactiviteit. De auteurs 
van de desbetreffende studie hebben het eerdere door hen gepu-
bliceerde onderzoek, dat suggereert dat het basale serumcortisol 
is verlaagd bij patiënten met een ernstig CE door ziekteactiviteit, 
namelijk niet kunnen bevestigen in een vervolgonderzoek.

Overige–lokale–middelen
Een belangrijk aspect bij de therapie van CE is het behandelen 
van de droge huid met indifferente zalven/crèmes. Voor teerpro-
ducten (liquor carbonis detergens en pix lithantracis) is slechts 
een bescheiden plaats bij de behandeling van CE. Pimecrolimus-
crème en tacrolimuszalf zijn tweedelijnsgeneesmiddelen voor 
de behandeling van mild tot matig CE, met name geschikt voor 
 patiënten vanaf twee jaar die onvoldoende reageren op andere 
lokale therapieën en voor patiënten die bijwerkingen hebben van 
corticosteroïden. Het advies luidt om hierbij blootstelling aan zon-
licht zo veel mogelijk te beperken. 
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De klinische effectiviteit van lokale antibacteriële therapie is niet 
aangetoond. Bij CE met recidiverende impetiginisatie of een hoge 
stafylokokkendichtheid is mogelijk een plaats voor behandeling 
met een antisepticum.

UVA-1 is de best onderzochte ultraviolet therapie voor behande-
ling van acute exacerbaties van CE, waarbij hoge doseringen geen 
voordeel hebben boven gemiddelde doseringen. Smalspectrum 
UVB-therapie is een effectieve therapie voor de behandeling van 
chronisch CE. Kinderen dienen in principe vooralsnog niet met 
UV-therapie te worden behandeld.

Systemische	therapie
Antihistaminica
De als niet-sederend bekend staande antihistaminica hebben geen 
therapeutisch effect bij CE en hebben volgens de werkgroep dan 
ook geen plaats in het therapeutisch arsenaal. Sederende antihis-
taminica kunnen worden toegepast bij CE in geval van nachtelijke 
slapeloosheid. Het geven van sederende antihistaminica aan 
kinderen jonger dan een jaar kan niet worden aanbevolen van-
wege tegenstrijdige gegevens over een mogelijk gering risico op 
wiegendood.

Antibiotica
Orale antibiotica worden alleen ingezet bij verergering van het 
eczeem met klinische tekenen van infectie (impetiginisatie). De 
voorkeur gaat hierbij uit naar flucloxacilline of claritromycine. Bij 
klinische verdenking op eczema herpeticum wordt geadviseerd 
direct te starten met valaciclovir en bij kinderen aciclovir.

Immunosuppressiva
Cyclosporine is het middel van eerste keus voor patiënten 
(zowel volwassenen als kinderen > 2 jaar) met ernstig CE, die 
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 onvoldoende respons vertonen op intensieve lokale therapie. Wel 
is regelmatige controle van bloeddruk en laboratoriumwaarden 
noodzakelijk. Als alternatief kan azathioprine of mycophenolaat-
mofetyl (MMF) worden toegepast. Ook deze middelen vragen om 
een intensieve controle van laboratoriumwaarden. Orale cortico-
steroïden zijn effectief, echter onderhoudsbehandeling geeft de 
bekende langetermijnbijwerkingen van corticosteroïden. 

Psychosociale	aspecten
CE heeft voor kinderen (tot zestien jaar) vaak psychosociale 
gevolgen. De studies naar kwaliteit van leven suggereren wel een 
relatie tussen de ernst van het CE en de kwaliteit van leven, maar 
geven geen inzicht in de ernst van de psychosociale gevolgen. De 
meeste aspecten van de slaap blijken niet verstoord, wel is het 
grote aantal keren wakker worden opvallend, evenals het krabben 
tijdens de slaap. Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend over de 
gevolgen van CE voor algemene dagelijkse verrichtingen, werk of 
school. Bij een vermoeden van ernstige psychische problematiek 
valt verwijzing naar een psycholoog of andere psychosociale hulp-
verlener te overwegen. 

Relatie	met	arbeid
Aangezien irritatieve factoren bij patiënten met CE het risico op 
het ontstaan van handeczeem met een factor vier verhoogt, is het 
belangrijk dat zorgverlener en patiënt aan deze irritatieve factoren 
aandacht schenken, zowel op het werk als privé. De werkgroep 
raadt patiënten met een ernstig CE af om ‘nat werk’-beroepen uit 
te oefenen. Indien er sprake is van een matig actief CE zonder 
handeczeem kan met behulp van gerichte begeleiding bekeken 
worden of blootstelling aan water en andere irriterende factoren 
voorkomen kan worden tijdens het werk. Het wordt aanbevolen 
om non-latex handschoenen te dragen. Het gebruik van specifieke 
barrièrecrèmes wordt niet aanbevolen vanwege het ontbreken 
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van een specifiek effect. Wel is het nuttig om indifferente crèmes 
en zalven te gebruiken die uitdroging van de huid tegengaan. Er 
bestaat bij werknemers met CE geen hoger risico op het krijgen 
van allergisch contacteczeem op basis van een type IV-allergie dan 
bij niet-atopische werknemers. Anders is dit voor het krijgen van 
een type I allergische reactie (contacturticaria of astma, rinitis) op 
stoffen zoals latex, dierlijke huidschilfers en voedseleiwitten). 

Organisatie

Er zijn aanwijzingen dat groepsvoorlichting en -begeleiding, waar-
bij educatie wordt gecombineerd met gedragstherapie en ontspan-
ning, bij zowel ouders van jonge kinderen als bij (jong-)volwas-
senen een positief effect heeft op de ernst van CE. Er zijn aanwij-
zingen dat een bezoek aan de verpleegkundige voor voorlichting 
en begeleiding leidt tot verbetering van het eczeem en verhoging 
van het gebruik van emollientia. Voor een goede therapietrouw is 
het van belang dat de arts en patiënt samen aan een goede relatie 
werken, waarbij de behandeling in samenspraak met de patiënt 
wordt vastgesteld.
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