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Casuïstiek

Vulvaire jeuk: niet altijd candidiasis 
Joyce van Veldhuizen, Judith de Waard, Tialda Landsweers, Marinus van Praag

Vulvaire jeuk is een vervelende en veel voorkomende klacht 
die een grote invloed kan hebben op het dagelijks leven. Het 
is belangrijk om naast de frequent voorkomende oorzaken 
als Candida-infecties, seksueel overdraagbare aandoenin-
gen, irritatieve en contactallergische oorzaken, ook andere, 
mogelijk minder bekende oorzaken van vulvaire jeuk in 
het achterhoofd te houden, zoals vulvaire intra-epitheliale 
neoplasie, lichen simplex chronicus en lichen sclerosus. 

BESCHOUWING
Een vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) is een premalig-
ne aandoening van de vulva, die ontstaat in het plaveiselepi-
theel. Het is belangrijk om een VIN in een vroeg stadium te 
herkennen en te behandelen, om de kans op het ontstaan van 
een plaveiselcelcarcinoom te verkleinen.
De internationale nomenclatuur maakt onderscheid tussen 
een HSIL (high grade squamous intraepithelial lesion, ofwel 
hooggradige squameuze intra-epitheliale laesie; oude naamge-
ving: usual type VIN) en een differentiated type VIN.1 Bij HSIL 
is het HPV-virus betrokken (meestal type 16). HSIL komt 
vooral voor op jongere leeftijd: de gemiddelde leeftijd van 
ontstaan is 35 jaar.2 De incidentie is 5 per 100.000 vrouwen en 
deze neemt toe, vooral onder vrouwen onder de 50 jaar.3 Van 
de patiënten rookt 90%.
Een differentiated VIN omvat slechts 2,5% van de patiënten 
met VIN.4 Deze ontstaat meestal op oudere leeftijd vanuit een 
lichen sclerosus. Bij een HSIL ligt de maligne potentie tussen 
de 3 en 6%, terwijl deze volgens schattingen bij een differen-
tiated VIN op 32% ligt.4 Naast de bovenstaande categorieën is 
er nog de unclassified VIN, waaronder onder andere de ziekte 
van Paget valt, een niet-squameuze vorm van VIN.

Een HSIL kan asymptomatisch zijn, maar er kunnen ook 
jeuk- en pijnklachten optreden. Daarnaast kan de patiënte 
last hebben van irritatie en seksuele dysfunctie. Klinisch is er 
sprake van een zeer variabel beeld: er kunnen vlakke, maar 
ook verheven papels, plaques en soms ulcera zijn, met een 
afmeting van millimeters tot centimeters, die vaak scherp 
begrensd en asymmetrisch zijn. De afwijkingen kunnen ver-
schillende kleuren hebben, zoals rood, wit, bruin en grijs. De 
aandoening is vaak multifocaal aanwezig. De perianale huid 
kan ook aangedaan zijn.4-8

Bij een differentiated type VIN hangen de klachten vaak 
samen met lichen sclerosus. In tegenstelling tot de HSIL is 
differentiated type VIN vaak unifocaal aanwezig en is lastig te 
onderscheiden van lichen sclerosus. Daarnaast kan er sprake 
zijn van hyperkeratotische afwijkingen, erosies en ulceraties.5-8

Twee andere aandoeningen uit de differentiële diagnose van 
vulvaire jeuk zijn lichen sclerosus en lichen simplex.

Lichen sclerosus
Lichen sclerosus is een chronische, inflammatoire, niet-infec-
tieuze huidaandoening, met als voorkeursplaats de anogeni-

CASUS
Een 20-jarige vrouw (nulligravida) bezoekt de dermatoloog omdat ze 
sinds drie jaar jeuk- en pijnklachten aan haar schaamlippen, kloofjes, 
dyspareunie en als gevolg van deze klachten een verminderd libido 
heeft. Haar partner heeft geen klachten. Bij het lichamelijk onderzoek 
vindt de dermatoloog grijze, vlakke, verrukeuze papels op de commis-
sura posterior en het perineum, die doorlopen tot rond de anus [figuur 
1 en 2] en lichenificatie van 5 tot 7 uur. 
Het symptoom jeuk in combinatie met het klinische beeld en het uitblij-
ven van een reactie op antimycotica en corticosteroïdcrème kan wijzen 
op een vulvaire intra-epitheliale neoplasie. De dermatoloog neemt een 
biopt, dat wijst op een hooggradige squameuze intra-epitheliale laesie; 
HPV16-virus positief. De patiënte krijgt een behandeling met driemaal 
per week imiquimodcrème, een immunomodulerende stof die na cutane 
toepassing een lokale immuunrespons veroorzaakt. Daarmee verdwij-
nen de laesies helemaal. Daarnaast adviseert de dermatoloog haar om 
te stoppen met roken, omdat dit het ziektebeeld in stand kan houden.

Figuur 1 Vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) vulvaire regio

Figuur 2 Vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) perianale regio
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tale regio. Er bestaat ook een zeldzamere extragenitale vorm. 
De incidentie van lichen sclerosus lijkt toe te nemen: deze was 
7,4 per 100.000 vrouwenjaren in 1991 en steeg naar 14,6 per 
100.000 vrouwenjaren in 2011.9 Symptomen zijn vulvaire jeuk, 
branderigheid, pijn en dyspareunie. Daarnaast kan deze aan-
doening mictie- en defecatieproblemen geven door perianale 
fissuren en erosies, en kan ze gepaard gaan met vaginale fluor 
en pruritus ani. Soms is ze asymptomatisch.6-8

Lichen sclerosus komt vooral voor bij vrouwen voorafgaand 
aan de puberteit of na de overgang. De oorzaak is niet bekend, 
hoewel er een verband lijkt te zijn met auto-immuunziekten.6,7 
Wanneer lichen sclerosus langdurig bestaat, kan er maligne 
degeneratie optreden tot een plaveiselcelcarcinoom. De kans 
hierop is 4 tot 5%.7 Daarom is het belangrijk om patiënten 
een- tot tweemaal per jaar te controleren.8 Lichen sclerosus 
[figuur 3 en 4] valt te onderscheiden van een VIN op basis 
van het lichamelijk onderzoek: er is dikwijls een porceleinwit-
te verkleuring van de vulva te zien, waarbij de labia minora 
vaak verstrijken. Soms is er sprake van hyperkeratose, erosies, 
fissuren en kleinvlekkige bloedingen, papels of maculae. Ge-
meenschap kan onmogelijk worden door vernauwing van de 
introïtus. De definitieve diagnose kan worden gesteld via een 
biopt, wat echter niet altijd noodzakelijk is omdat het klinisch 
beeld vaak al duidelijk genoeg is. De behandeling bestaat uit 
een klasse IV corticosteroïdzalf (clobetasol-17-propionaat-
zalf) – lagere klassen zijn meestal minder effectief.6-8

Lichen simplex chronicus
Lichen simplex chronicus [figuur 5] is een chronische, geloka-
liseerde vorm van prurigo die veroorzaakt wordt door dwang-
matig en herhaaldelijk krabben aan de huid. De incidentie is 
onbekend, maar ligt volgens schattingen op ongeveer 0,5% van 
de vrouwen in de West-Europese en Amerikaanse populatie.3 
Niet altijd ligt er een andere dermatose aan ten grondslag. 
Symptomen zijn jeuk, maar ook branderigheid en dyspareu-
nie. In de praktijk zien we matig scherp begrensde plaques en 
papels, lichenificatie (vergroving van het huidreliëf) en krabef-
fecten. Ook kunnen er ulceraties, erosies en hyper- of hypo-
pigmentaties te zien zijn. Lichen simplex chronicus komt het 
meest voor op plaatsen die makkelijk kunnen worden bereikt 
met krabben, zoals de nek, de strekzijde van de onderarmen, 
onderbenen en enkels, maar ook de dijen en de anogenitale 
 regio.6,9 Deze aandoening komt veel voor: de exacte prevalen-
tie is niet bekend, maar ligt rond de 10%.7 
Door krabben verergert de initiële jeuk, zodanig zodat de 
patiënt in een negatieve spiraal belandt – de zogenaamde 
jeuk-krabcyclus –, met vaak multipele krabeffecten en lichen-
ificatie tot gevolg. Deze spiraal is te doorbreken door middel 
van een sterke corticosteroïdzalf, zoals bètametasonzalf (klasse 
III) of clobetasol-17-propionaatzalf (klasse IV), die na verbete-
ring van de klachten moet worden afgebouwd.

CONCLUSIE
Naar aanleiding van de bovenstaande casuïstiek kunnen we de 
volgende leerpunten formuleren:

1. Vulvaire jeuk is een symptoom dat geregeld optreedt, waar-
bij u naast de veelvoorkomende oorzaken ( Candida-infectie, 
contactallergie, seksueel overdraagbare aandoeningen) 
ook moet denken aan zeldzamere oorzaken, zoals lichen 
sclerosus, lichen simplex chronicus en VIN [tabel], in 
het bijzonder als de patiënte niet reageert op de ingezette 
behandeling.10-12

2. Verricht adequaat lichamelijk onderzoek in de vorm van 
nauwkeurige inspectie van het genitale gebied. Daarnaast 
kunt u ook kweken afnemen om eventuele infecties aan te 
tonen of uit te sluiten. Bedenk dat voor de diagnosestelling 
van een VIN een biopt voor histopathologisch  onderzoek 
essentieel is. Voor lichen simplex chronicus is in het 

Figuur 3 Lichen sclerosus, vulvaire regio

Figuur 5 Lichen simplex chronicus

Figuur 4 Lichen sclerosus, perianale regio
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algemeen geen biopt nodig en bij lichen sclerosus alleen 
wanneer u op grond van het klinisch beeld twijfelt over de 
diagnose.

3. Verwijs de patiënte bij twijfel of onduidelijkheid over de 
diagnose door naar een gynaecoloog of dermatoloog, en bij 
voorkeur naar een (multidisciplinair) vulvaspreekuur.

4. Bedenk dat premaligniteiten van de vulva ook op jonge 
leeftijd kunnen optreden. ■
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Tabel

Vergelijking van de kenmerken van VIN, lichen sclerosus en lichen simplex

VIN Lichen sclerosus Lichen simplex

Oorzaak HSIL: HPV-infectie (vooral type 16)
Differentiated type VIN: vanuit lichen sclerosus 

Onbekend. Mogelijk gerelateerd aan bepaalde 
auto-immuunziekten, genetische predispositie 
en hormonale factoren

Jeuk, met als gevolg chronisch krabgedrag 
waardoor de jeuk in stand gehouden wordt

Locatie Vulva Over het hele lichaam, met als voorkeurslocatie 
de anogenitale regio

Over het hele lichaam, met als voorkeurslocatie 
nek, strekzijde onderarmen, onderbenen, enkels, 
dijen, anogenitale regio

Voorkomen Gemiddelde leeftijd is 35 jaar; 90% van de 
patiënten rookt
HSIL: vaker jonge vrouwen
Differentiated VIN: vaak oudere vrouwen

Vooral in leeftijdsgroep 50-70 jaar; vooral bij   
het Kaukasische ras

Vooral in leeftijdsgroep 30-50 jaar

Kernsymptomen Jeuk, pijn Jeuk Jeuk 

Overige symptomen Asymptomatisch, dyspareunie Branderigheid, dyspareunie, dysurie, pijn bij 
defecatie (door fissuren, erosies)

Branderigheid

Lichamelijk onderzoek Papels of macula in verschillende kleuren (grijs, 
wit, rood, bruin), verrukeuze plaques, ulcera 
labia 

Porceleinwitte verkleuring en sclerosering van 
de labia en uiteindelijk het verstrijken hiervan, 
8-vormig (als ook het perianale gebied aange-
daan is)

Lichenificatie van de labia, littekenvorming, 
postinflammatoire hyper- of hypopigmentatie

Diagnosestelling Biopt Klinisch beeld, bij twijfel eventueel een biopt Klinisch beeld, biopt in het algemeen niet nodig 

Behandeling Imiquimod 5%-crème, excisie, CO2-laserbe-
handeling

Klasse III-IV corticosteroïdcrème, tacrolimus-
crème in combinatie met een emolliens, 
 chirurgisch bij vernauwing van de introïtus

Klasse III-IV corticosteroïdcrème, tacrolimus-
crème in combinatie met een emolliens

Maligne ontaarding HSIL: 3-6%
Differentiated VIN: 32%

5% kans op een plaveiselcelcarcinoom Geen


