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Casuïstiek

Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) is een chro-
nische huidziekte die wordt veroorzaakt door de Borrelia 
burgdorferi-spirocheet. Het is een minder bekende ma-
nifestatie van late lymeziekte, die huisartsen, medisch 
specialisten en zelfs dermatologen vaak niet of pas laat 
herkennen. Het klinisch beeld van ACA wordt gekenmerkt 
door het ontstaan van een blauwrode (livide) verkleuring 
met onscherp begrensd oedeem van de huid op de strekzij-
de van een extremiteit, meestal het onderbeen of de voet. 
Ook kunnen er extracutane manifestaties ontstaan, zoals 
perifere neuropathie. Deze symptomen zijn grotendeels 
onomkeerbaar, en daarom is het van belang om ACA tijdig 
te herkennen en te behandelen. 

MINDER BEKENDE UITINGSVORMEN VAN LYMEZIEKTE
Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor het her-
kennen, en het al dan niet door de huisarts diagnosticeren en 
behandelen van de vroege en late manifestaties van lyme-
ziekte. De meeste huisartsen zullen het beeld van een typi-
sche erythema migrans op hun netvlies hebben staan en ook 
verschijnselen als lyme-artritis en neuroborreliose worden 
steeds bekender [tabel 1]. Lymeziekte heeft echter ook minder 
bekende uitingsvormen, die zowel huisartsen als medisch 
specialisten vaak slecht herkennen. Een belangrijk voorbeeld 
hiervan is acrodermatitis chronica atrophicans (ACA).
ACA kan zes maanden tot tien jaar na een beet van een be-
smette teek ontstaan. Het komt voor bij 1 tot 3% van de lyme-
patiënten in Europa.1 De incidentie is het hoogst bij vrouwen 
van middelbare leeftijd en heel laag bij kinderen. Circa 10 tot 
20% van de ACA-laesies wordt voorafgegaan door erythema 
migrans op dezelfde locatie.2,3 
Het klinische beeld wordt gekenmerkt door het ontstaan van 
een blauwrode verkleuring met onscherp begrensd oedeem 
van de huid op de strekzijde van een extremiteit, meestal het 
onderbeen of de voet [figuur]. In dit vroege inflammatoire 
stadium kunnen de veelal subtiele roodheid en het oedeem 
komen en gaan. Typisch is de klacht dat een schoen niet meer 
goed past. De huidafwijkingen kunnen zich in de loop der tijd 
uitbreiden naar andere extremiteiten. Weken tot maanden na 
de eerste manifestatie van ACA wordt duidelijk waaraan deze 
diagnose haar naam ontleent: er ontwikkelt zich een atrofisch 

stadium. In dit stadium wordt de huid dunner en verliest deze 
haar elasticiteit. De huid krijgt een rimpelig ‘sigarettenpapier-
achtig’ aspect, met een afname van het aantal haarfollikels, 
talg- en zweetklieren. Ten slotte ontstaan er teleangiëctasieën 
en worden onderliggende structuren, vooral bloedvaten, 
duidelijk zichtbaar.
Behalve oedeem en huidafwijkingen kunnen er ook bij onge-
veer 15% van de ACA-patiënten fibreuze noduli voorkomen, 
zowel solitair als multipel. Deze koepelvormige, vast aanvoe-
lende noduli variëren van huidkleurig tot blauwrood. Ze wor-
den veroorzaakt door een lokale toename van dermaal colla-
geen en ontstaan dichtbij gewrichten, vooral aan de strekzijde 
van ellebogen en knieën.4,5 Ook kunnen bij 5 tot 10% van de 
ACA-patiënten in of naast de ACA-huidafwijkingen verdikte, 
glanzend witte, scherp begrensde plaques of strengen van wis-
selende grootte ontstaan. Deze zogenaamde sclerodermiforme 
veranderingen kunnen leiden tot bewegingsbeperkingen.6 
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CASUS 
Een 71-jarige patiënte bezoekt het spreekuur vanwege een spontaan 
opgezette, paars verkleurde linkervoet. Hierbij heeft zij wisselend last van 
stekende pijn en is de voet ’s ochtends gevoelig. Naast enkele oppervlakkige 
varices ziet de huisarts aan beide voetranden een paarsrode verkleuring 
en oedeem van de linkerenkel. Hij stuurt de patiënte naar de vaatchirurg, 
met verdenking op veneuze insufficiëntie. Via de fysiotherapeut, ortho-
peed, internist en reumatoloog komt de patiënte uiteindelijk terecht bij de 
dermatoloog. Deze vermoedt dat ze een uiting van late lymeziekte heeft: 
acrodermatitis chronica atrophicans. Ze verricht Borrelia-serologie en 
neemt een huidbiopt, die de diagnose bevestigden. De patiënte krijgt een 
behandeling met 30 dagen doxycycline en enkele maanden later zijn de 
klachten duidelijk afgenomen.

DE KERN
■■ Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) is een 

vaak gemiste uiting van late lymeziekte.
■■ Verwijs bij een vermoeden van ACA naar de dermato-

loog voor diagnostiek en behandeling.
■■ Vroege behandeling is belangrijk om onomkeerbare 

extracutane manifestaties te voorkomen.
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EXTRACUTANE MANIFESTATIES
Een belangrijk probleem bij ACA is het ontstaan van ex-
tracutane manifestaties [tabel 2]. De meest voorkomende 
extracutane manifestatie is perifere neuropathie, die bij 40 tot 
60% van de patiënten voorkomt.2,7-9 Deze kan ontstaan op en 
rondom de ACA-laesies, maar ook op andere extremiteiten 
zonder cutane symptomen van ACA.7 Verder komen onder 
andere achillestendinitis en periostale botverdikking voor.3 
Deze extracutane manifestaties zijn grotendeels onomkeer-
baar, dus tijdig herkennen en behandelen is essentieel.

ACA IN DE DIFFERENTIËLE DIAGNOSE
Vanwege de uitgebreide differentiële diagnose bij een patiënt 
met een blauwrode verkleuring van het onderbeen is het 
zeldzame ACA een lastig te herkennen ziektebeeld [tabel 
3]. De diagnose wordt verder bemoeilijkt doordat niet alle 
sympto men aanwezig hoeven te zijn en kunnen wisselen 
met de tijd. Verder kunnen slechts weinig patiënten zich een 
tekenbeet herinneren. In een retrospectief Duits onderzoek 
onder 221 ACA-patiënten bleek bij 82% van de 221 patiënten 
aanvankelijk een verkeerde diagnose gesteld te zijn of had de 
behandelaar de huidafwijking helemaal over het hoofd gezien. 
De doctor’s delay bij deze patiënten was negen maanden 
(mediaan).10

Toch is het belangrijk om ACA op te nemen in de differen-
tiële diagnose en bij een vermoeden hierop te verwijzen naar 
de dermatoloog. Deze zal bij een hoge klinische verdenking 
serologie laten bepalen. Bij 100% van de ACA-patiënten zijn 
de Borrelia-IgG-antistoffen verhoogd en daarom sluit een 
negatieve serologie ACA uit.11 Huisartsen moeten niet zelf 
antistoffen laten prikken, aangezien circa 6% van de gezonde 
Nederlandse populatie positieve Borrelia-IgG-antistoffen 
heeft, zonder dat er sprake is van actieve lymeziekte.12 Ook 
het huidbiopt is weinig specifiek en het histopathologisch 
beeld kan zelfs voor een ervaren patholoog lastig te her-
kennen zijn. Bij aanhoudende twijfel over de diagnose kan 
de dermatoloog een PCR op het histopathologisch weefsel 
aanvragen.

BEHANDELING
De behandeling van ACA bestaat uit doxycycline 2 dd 100 mg 
gedurende 30 dagen of, bij contra-indicaties voor doxycycline, 
amoxicilline 3 dd 500 mg gedurende 30 dagen.11 De behan-
deling kan de meeste huidafwijkingen verbeteren, al zijn hier 
geen exacte getallen over bekend. Wel geldt dat vroege behan-
deling van de inflammatoire fase van ACA meer kans geeft op 
een volledig herstel. Latere veranderingen, zoals atrofie van de 
huid en perifere neuropathie, zijn helaas vaak onomkeerbaar.

Tabel 1

Beknopte indeling lymeziekte

Vroege gelokaliseerde lymeziekte

 Erythema migrans

 Borrelia-lymfocytoom

Vroege gedissemineerde lymeziekte

 Vroege neuroborreliose

 Lyme-artritis

Late lymeziekte

 Acrodermatitis chronica atrophicans

 Chronische neuroborreliose

 Chronische artritis

Figuur

Een blauwrode verkleuring met onscherp begrensd oedeem van de 
huid.
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CONCLUSIE
Veel artsen kennen het klinische beeld van ACA niet of nau-
welijks. Daarbij is het lastig te herkennen doordat de symp-
tomen variëren en overlappen met andere veelvoorkomende 
aandoeningen, zoals chronische veneuze insufficiëntie. Door-
dat huisartsen en medisch specialisten ACA vaak missen, zijn 
er helaas nog veel onbehandelde patiënten bij wie uiteindelijk 
onomkeerbare klachten kunnen ontstaan. Denk dus bij een 
blauwrood verkleurde huid van een of meer extremiteit(en) 
ook aan ACA en verwijs patiënten bij verdenking door naar 
de dermatoloog voor diagnostiek en behandeling. ■
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Tabel 2

Symptomen

Cutane symptomen

 Blauwrode verkleuring van de huid*

 Oedeem*

 Atrofie van de huid

 Plaques of noduli nabij gewrichten

  Verdikte en wittige (sclerodermiforme) plaques of strengen rondom 

aangedane huid 

Extracutane symptomen

Perifere neuropathie

  Hyperalgesie (overdreven pijnreactie op milde pijnprikkels)

(Sub)luxaties van kleine gewrichten

Artritis

Achilles tendinitis

Bursitis

Periostale botverdikking

Aspecifieke klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en gewichtsverlies

* In de vroege fase vaak wisselend aanwezig

Tabel 3

Differentiële diagnose bij acrodermatitis chronica atrophicans

Chronische veneuze insufficiëntie 

Tromboflebitis

Diep veneuze trombose

Perifeer arterieel vaatlijden

Acrocyanose

Perniones

Livedo reticularis

Lymfoedeem

Erysipelas

Morfea

Bursitis

Jicht 

Reumatoïde artritis

Erythema nodosum

Maligne lymfoom
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