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Jaarlijks raadpleegt ongeveer 10 procent van de bevolking de 
huisarts v~~r een huidafwijking, en 90 procent van deze huidaf
wijkingen bestaat uit een beperkt aantal, in huisartsgeneeskundig 
opzicht zeer wei te omschrijven ziektebeelden. Dermatologie is 
voor de huisarts dan ook een " groot vak" , zij het geen extra 
moeilijk vak. 

Leer der huidziekten, voor de 
huisarts een klein yak? 

In de vijfde en zesde eeuw voor Christus 
werden op de Egyptische piramiden ri
tue!e teksten gebeiteld in hierogliefen
schrift. De priesters die van deze teks
ten gebruik maakten, waren beducht 
voor de vrijheden die hun opvolgers 
zich zouden kunnen permitteren bij het 
benoemen van onder meer de verschil
lende fasen van het balsemingsproces. 
Gehecht als zij waren aan hun uitgele
zen formuleringen, wilden zij zich een 
garantie scheppen dat deze formules tot 
in lengte van jaren in acht genomen 
zouden worden. 
Noch de formules, noch de balsemingen 
als zodanig hebben de tijden overleefd; 
het indrukwekkende ritueel voor inge
wijden moest plaats maken voor de 
pragmatiek van het dagelijks leven. 
Het imposante bouwsel van de derma
tologische nomenclatuur weerspiegelt 
een analoge geschiedenis. Verschillen
de fasen van de ontwikkeling van de 
geneeskunde in het algemeen en van de 
leer der huidaandoeningen in het bij
zonder zijn erin versteend tot een se
mantisch mozai'ek van benaderingswij
zen uit verschillende tijdperken en van
uit verschillende gedachtenstromingen. 
Menig (huis)arts zal tijdens zijn oplei
ding - als een toerist op rondleiding 
langs pi rami den - onder de indruk zijn 
gekomen van het fraaie, doch moeilijk 
te vatten determineringssysteem van de 
dermatologie. Ais troost voor het "on
grijpbare" gold en geldt de gedachte dat 
het toch maar een "klein vak" is, die 
dermatologie. Leuk maar niet van prak
tisch belang. 
De gedachte dat de dermatologie voor 
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de huisarts een "klein vak" zou zijn, is 
juist en onjuist. Enerzijds wordt de 
huisarts geconfronteerd met een naar 
praktische consequenties beperkt pa
troon van huidafwijkingen, anderzijds 
raadpleegt dagelijks een groot aantal 
patienten met een bonte verzameling 
van huidaandoeningen hun huisarts. 
Ais wij het hebben over de "dermatolo
gie en de huisarts" of liever over, ,huid
afwijkingen in de huisartspraktijk", dan 
gaat het om een scala van min of meer 
frequente, doch niet altijd duidelijk af
grensbare verschijnselen. De huisarts 
wordt geconfronteerd met veel "niet
aandoeningen", waaronder gesomati
seerde problemen en zich onvolledig 

. manifesterende of abortieve vormen 
van ziekten. In bijzondere mate geldt 
dit voor afwijkingen van de huid. Vee I 
vlekjes, plekjes en pukkeltjes ontlopen 
de kans op een diagnostisch etiket, om 
de doodeenvoudige reden dat zij daar
voor te snel weer verdwijnen, even ge
makkelijk als zij opkomen. Dit gebeu
ren gaat voorbij aan het fijnere werk 
van de dermatologische diagnostiek en 
classificatie. Voor de praktijk is die aan
pak bij veel selflimiting afwijkingen van 
de huid dan ook niet interessant. 
Niettemin vormt een aantal wei degelijk 
te diagnostiseren en te classificeren 
huidaandoeningen in totaal ongeveer 10 
procent van aile morbiditeit die de huis
arts krijgt aangeboden. In zoverre is de 
dermatologie voor de huisarts toch een 
"groot vak". 

Registratie van huidafwijkingen in 
de huisartspraktijk 

Voor een schets van een huisartsgenees
kundig beleid bij huidaandoeningen is 

het van belang inzicht te hebben in de 
mate waarin bepaalde huidziekten aan 
de huisarts worden gepresenteerd. In 
het kader van deze bijdrage gaan wij 
niet in op de wijze waarop mensen met 
huidafwijkingen omgaan, waarom som
migen hiervoor gemakkelijk bij de arts 
te rade gaan, terwijl anderen al of niet 
zelfmedicatie toepassen. Evenmin zul
len wij aandacht besteden aan de com
plexe wijze waarop iiberhaupt een dia
gnose, bijvoorbeeld de diagnose van 
een huidziekte, tot stand komt. Onze in
teresse geldt de meer beperkte, doch 
onzes inziens belangri jke vraag met wel
ke huidaandoeningen de huisarts vooral 
te maken heeft. Anders gezegd, wij wil
len in deze bijdrage proberen een ge
talsmatig beeld te schetsen van aan de 
huisarts gepresenteerde dermatologi
sche ziektebeelden. 
Voor ons overzicht maken wij gebruik 
van het databestand van de Continue 
Morbiditeits Registratie (CMR) van het 
Nijmeegs Universitair Huisartsen Insti
tuut. Voor een goed begrip van de te 
presenteren tabellen en figuren is het 
noodzakelijk in het kort iets me de te 
delen over het uitgangspunt en de me
thodes bij deze registratie. 
Ais uitgangspunt van de CMR geldt een 
zover mogelijk doorgevoerde her!ei
ding van klachten en symptom en tot 
medische diagnosen zoals deze zijn ge
rubriceerd in een door Eimer! ontwor
pen classificatie van ziekten en sympto
men. Deze zogenaamde E-lijst is afge
leid van de International Statistical Clas
sification of Diseases, Injuries and Cau
ses of Death (ICD). Dit in wezen ziekte
gerichte diagnose- en classificatiesys
teem is weliswaar aangepast aan de 
praktijk van de huisarts (codes voor 
"niet te diagnostiseren" klachten en 
symptom en) doch heeft wat betreft de 
werkwijze van de huisarts nadelen ver
geleken met de recentere International 
classification of health problems in pri
mary care (ICHPPC). Een van de direc
te consequenties is dat een aantal vage 
huidverschijnselen, zoals hierboven ge
noemd, niet anders dan in een "rest
groep" zijn onder te brengen. Een voor
dee!, aansluitend bij een van de doe 1-
stellingen van de CMR, is dat een rede
lijk betrouwbaar beeld is te verkrijgen 
van de dermatologische diagnosen in de 
huisartsprakti j k. 
De gei'nteresseerde lezer zij verder ver
wezen naar de NUHI-publikaties Kodes 
en Gewone ziekten. 
De CMR-gegevens zijn gebaseerd op 
een continue registratie van aile dage
lijks gestelde diagnosen in een viertal 
huisartspraktijken. Het totaal aantal 



patient en in deze vier praktijken be
draagt ongeveer 12.000 zielen. Deze po~ 
pulatie komt qua leeftijdsopbouw en 
geslachtsverdeling overeen met de Ne
derlandse bevolking en is in ongeveer 
gelijke mate verspreid over een grotere 
stad, een klein ere stad en min of meer 
verstedelijkt platteland. De registratie 
van aandoeningen wordt gecomple
teerd door een eveneens continu bijge
houden databestand betreffende een 
aantal kenmerken van de in de vier 
praktijken ingeschreven patienten en 
gezinnen. 

De gegevens waarvan wij voor deze bij
drage gebruik maken, hebben betrek
king op acht observatiejaren (1971-
1978), hetgeen neerkomt op ongeveer 
100.000 patientjaren. 
Morbiditeitscijfers worden in de regel 
opgegeven per 1000 patienten per jaar 
en voor een bepaalde categorie, bij
voorbeeld vrouwen van 31-40 jaar. 
Voor de lezer is het wellicht illustra
tiever als dergelijke cijfers worden om
gerekend naar de te verwachten fre
quenties in een doorsnee huisartsprak
tijk. Hiertoe is het begrip stan-

daardpraktijk gecreeerd, een imaginaire 
praktijk van 2800 zielen, met een ge
slachts- en leeftijdsverdeling die over
eenstemt met die van de Nederlandse 
bevolking. 

Aandoeningen van huid en 
slijmvliezen 

Voor de bewerking van de gegevens 
werden afwijkingen van de huid en een 
aantal daartoe te rekenen slijmvliesaan
doeningen samengebracht in een 
rubriek (tabel 1). In de tabel worden 

Tabell. Nieuwe aandoeningen van huid en slijmvliezen. Frequentie per duizend patientjaren, verwijzingen per honderd aandoeningen 
en aandeel van de onderscheiden aandoeningen per honderd aandoeningen van huid en slijmvliezen. 

Mannen en vrouwen Mannen Vrouwen 
Aandoeningen 

frequentie verwijzingen frequentie aandeel frequentie aandeel 

Dermatitis 38 2,5' 29 10,9 45 13,7 
Cerumen 33 32 12,0 34 10,8 
Cellulitis** zonder lymfangitis 19 2,5 21 7,9 17 5,4 
Conjunctivitis 17 2 17 6,4 17 5,4 
Eczeem 15 4,5* 13 4,9 17 5,4 
Verruca 14,5 27 12 4,5 17 5,4 
Otitis externa 13 3 11 4,1 15 4,8 
Aften/gingivitis 12,5 2 11 4,1 14 4,5 
Allergische dermatose 11 3,5 9 3,4 13 4,1 
Dermatofytose 10,5 3,5 12 4,5 9 2,9 
Overige huidinfecties 9,5 1,5 10 3,8 9 2,9 
Impetigo vulgaris 9 1 10 3,8 8 2,6 
Ziekten van talg- en zweetklieren 9 7 10 3,8 8 2,6 
Panaritium 8 4* 8 3,0 8 2,6 
Insektenbeten 8 1,5 7 2,6 9 2,9 
Furunkel, karbunkel 7,5 0,5 9 3,4 6 1,9 
Acne vulgaris 5 4 4 1,5 6 1,9 
Herpes simplex 4 1,5 3 1,1 5 1,6 
Nagelaandoeningen 4 17,5 4 1,5 1,3 
Iatrogene huidaandoeningen 4 3 2 0,8 6 1,9 
Atheroomcyste 3,5 16,5 4 1,5 3 1,0 
Clavus 3,5 14,5 3 1,1 4 1,3 
Overige huidziekten 3,5 19,5 3 1,1 4 1,3 
Hordeolum 3 3 1,1 3 1,0 
Ulcus cruris varicosum 2,5 13,5* 1 0,4 4 1,3 
Cellulitis** met lymfangitis 2,5 6 3 1,1 2 0,6 
Blefaritis 2,5 5,5 2 0,8 3 1,0 
Erysipelas 2 3 2 0,8 2 0,6 
Psoriasis 2 10,5* 2 0,8 2 0,6 
Aandoeningen van haren 1,5 14 1 0,4 2 0,6 
Overige symptom en 1,5 17,5 1 0,3 2 0,6 
Pruritus 1,5 11,5 1 0,4 2 0,6 
Seborrolsch eczeem 1 6,5 1 0,4 1 0,3 
Acute lymfadenitis 1 12 1 0,4 1 0,3 
Chronisch ulcus (excl. variceus ulcus) 1 6,5* 1 0,4 1 0,3 
Erythemateuze aandoeningen 0,5 16 <1 <1 1 0,3 
Scabies 0,5 18,5 <1 <1 1 0,3 
Pigmentaties 0,5 32,5 1 0,3 
Benigne neoplasmata 4,5 34 3 1,1 6 1,9 
Maligne neoplasmata 1 100 1 0,4 1 0,3 

* Deze cijfers hebben betrekking op aile verwijzingen bij nieuwe en bekende gevallen tezamen. 
** "Cellulitis" wordt geregistreerd in geval van ontsteking van weke deleD voorzover deze ontsteking niet is onder te brengen bij een dec andere diagnosenummers. 
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Tabel2. Nieuwe aandoeningen van huid en slijrnvliezen per jaar, in een standaard-
praktijk. 

Aandoeningen 

Dermatitis 
Cerumen 
Cellulitis zonder lymfangitis 
Conjunctivitis 
Eczeem 
Verruca 
Otitis externa 
Aftenlgingivitis 
Dermatofytose 
Allergische dermatose 
Overige huidinfecties 
Ziekten van talg- en zweetklieren 

. Impetigo vulgaris 
Insektenbeten 
Panaritium 
Furunkel, karbunkel 
Benigne neoplasmata 
Acne vulgaris 
Iatrogene huidaandoeningen 
N agelziekten 
Herpes simplex 
Clavus 
Atheroomcyste 
Overige huidziekten 
Hordeolum 
Ulcus cruris varicosum 
Blefaritis 
Erysipelas 
Cellulitis met lymfangitis 
Psoriasis 
Pruritus 
Overige symptomen 
Ziekten van haren 
Acute lymfadenitis 
Seborrolsch eczeem 
Chronische ulcus 
Pigmentaties 
Maligne neoplasmata 
Erythemateuze aandoeningen 
Scabies 
Perniones 
Navelsepsis (neonatus) 
Conjunctivitis (neonatus) 

Totaal 

incidenties vermeld, dat wil zeggen de 
frequenties van als "nieuw probleem" 
gepresenteerde aandoeningen. 
We zien dat met name veel voorkomen
de "gewone" afwijkingen zelden wer
den verwezen. Uit de tabel is voorts afte 
leiden; dat een betrekkelijk klein aantal 
aandoeningen bepalend is voor het pa
troon van dermatologische afwijkingen 
waarmee de huisarts te maken heeft. De 
eerste zeven aandoeningen omvatten 
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Mannen Mannen Vrouwen 
en 

vrouwen 

107,2 42,5 64,7 
94,3 45,5 48,8 
53,1 29,3 23,8 
47,5 23,6 23,9 
43,6 18,9 24,7 
39,5 16,2 23,3 
35,6 14,9 20,7 
35,5 15,6 19,9 
30,6 17,4 13,2 
30,1 12,4 17,7 
25,8 13,2 12,6 
25,2 13,6 11,6 
24,6 13,1 11,5 
22,3 9,9 12,4 
22,1 10,5 11,6 
20,6 12,5 8,1 
13,0 5,0 8,0 
12,9 5,3 7,6 
11,2 3,1 8,1 
10,4 4,9 5,5 
10,2 3,7 6,5 
9,4 3,7 5,7 
9,2 5,2 4,0 
9,1 3,7 5,4 
8,2 4,2 4,0 
6,5 1,3 5,2 
6,5 2,7 3,8 
6,0 2,4 3,6 
6,0 3,9 2,1 
4,7 2,4 2,3 
4,3 1,6 2-,7 
3,9 1,6 2,3 
3,8 1,5 2,3 
2,9 1,2 1,7 
2,0 1,1 0,9 
2,0 0,9 1,1 
1,8 0,6 1,2 
1,5 0,7 0,8 
1,3 0,2 1,1 
1,3 0,6 0,7 
1,2 0,6 1,6 
0,2 0,2 
0,1 0,1 

807,2 370,5 436,7 

tezamen ongeveer 50 procent van de 
aangeboden afwijkingen. Voor de eer
ste vijftien aandoeningen tezamen is dat 
75 procent, terwijl de top-twintig meer 
dan 85 procent van aile gepresenteerde 
aandoeningen van huid en slijmvliezen 
omvat. 
De door ons voor een standaardprakti jk 
berekende incidenties van huid- en 
slijmvliesaandoeningen zijn vermeld in 
tabel2. Waar het bij deze tabel om gaat, 

is een verduidelijking van het gewone 
patroon van huid en slijmvliesafwijkin
gen in een "gemiddelde" praktijk. 
Min of meer exclusieve, dermatologi
sche ziektebeelden, zo zal de lezer kun
nen vaststellen, komen in de tabel niet 
voor. De frequentie waarin de huisarts 
met dergelijke ziektebeelden te maken 
krijgt, is te laag om ze anders dan als 
restcategorie "overige huidziekten" te 
registreren. Overigens illustreert ook 
deze tabel de beperkte varia tie in het 
dermatologische pakket van de huis
arts. De top-tien omvat bijna 65 procent 
van het totaal aantal aandoeningen. 
Dermatologische problemen vormen, 
zoals is opgemerkt, ongeveer 10 procent 
van de tot ale morbiditeit in de huis
artspraktijk. Onze rubriek "huid en 
slijmvliezen" heeft een aandeel van 
ruim 17 procent in het totaal aantal 
nieuwe aandoeningen, de tweede plaats 
na de rubriek "aandoeningen van de 
bovenste luchtwegen" (tabeI3). Enkele 
aandoeningen van huid en slijmvliezen 
behoren tot de meest voorkomende in 
de huisartspraktijk: cerumen, dermati
tis, cellulitis, conjunctivitis, eczeem en 
wratten. 

• Geslacht en leeftijd. Zowel naar ge
slacht als naar leeftijd zijn er per aan
doening verschillen in frequentie (tabel
len 4, 5 en 6). Hoewel vrouwen bepaal
de afwijkingen duidelijk vaker presen
teren dan mannen, is voor aile aandoe
ningen van huid en slijmvliezen teza
men geen verschil tussen de geslachten 
aantoonbaar. Wat de leeftijdsfasen be-

Mollusca contagiosa 



treft, zien we dat met name bij adoles
centen en jonge volwassenen een rela
tief groot aandeel van de aangeboden 
morbiditeit voor rekening komt van af
wijkingen van huid en slijmvliezen (20-
25 procent). Het grote aandeel van de 
huidaandoeningen in de morbiditeit bij 
15- tot 20-jarigen wordt overigens voor 
ongeveer 80 procent veroorzaakt door 
acne vulgaris. 
Hoewel ook andere huidafwijkingen 

Tabel 3. Nieuwe aandoeningen naar diagnoserubriek. Percentages van het totaal 
aantal aandoeningen . 

Rubrieken 

Bovenste luchtwegen 
Hu.id/slijmvliezen 
Traumata, intoxicaties 
Psychische/psychiatrische stoornissen 
Bewegingsapparaat 
Maagdarmkanaal 
Urogenitale aandoeningen 
Onderste luchtwegen 
Cardiovasculaire aandoeningen 
Infectieziekten 
Zenuwstelsel, zintuigen 
Endocriene aandoeningen 
Overige aandoeningen 

~ Herpes simplex 

een duidelijke voorkeur hebben voor 
een bepaalde leeftijdsfase, geldt dat 
toch nooit in dezelfde mate als bij acne 
vulgaris . Fry geeft een typering van 
ziekten en gezondheidsstoornissen in 
relatie tot de leeftijdsfase. Dit model is 
door ons be nut voor figuur 1, waarin op 
sterk vereenvoudigde wijze door ons 
vastgestelde verbanden van de belang
rijkste aandoeningen met de leeftijd 
worden vermeld. 

Mannen Vrouwen 

26,3 25,1 
17,5 17,3 
13,9 7,8 
9,0 11,0 
9,7 8,5 
6,5 5,7 
1,9 9,6 
6,0 3,9 
2,7 3,6 
2,1 1,8 
1,7 1,7 
1,4 2,8 
1,3 1,2 

• Nieuwe en bekende aandoeningen. 
Tot nu toe hebben wij ons bepaald tot 
aandoeningen die als , ,nieuw pro
bleem" aan de huisarts werden aange
boden. Meestal gaat het daarbij om 
kortdurende ziektebeelden. De huisarts 
heeft echter ook bemoeienis met aan
doeningen die progressief zijn, moeilijk 
of niet te genezen en gedurende langere 
tijd zijn zorg behoeven. Het zijn in ons 
spraakgebruik "bekende aandoenin-

Tabel 4. De twintig meest frequente aandoeningen bij mannen. 
Frequentie per duizend patientjaren, verwijzingen per honderd 
aandoeningen en opnamen per honderd aandoeningen. 

Tabel5. De twintig meest frequente aandoeningen bij vrouwen. 
Frequentie per duizend patientjaren, verwijzingen per honderd 
aandoeningen en opnamen per honderd aandoeningen. 

Aandoeningen F V 

Verkoudheid 153 
Kleine verwonding 127 5 
Nerveus-functionele klachten 119 7 
Verkoudheid met koorts/"griep" 116 
Myalgie e.d. 101 3 
Tonsillitis acuta 71 1 
Bronchitis acuta 49 1 
Gastro-enteritis acuta 44 2 
Cerumen 32 
Otitis media acuta 30 9 
Dermatitis 29 3 
Cellulitis (zonder Iymfangitis) 21 3 
Distorsie 19 8 
Conjunctivitis 17 2 
Adipositas 15 <1 
Oxyuriasis 15 
Sinusitis acuta 14 6 
Acute lumbago 14 1 
Eczeem 13 5 
Pneumonie 13 6 

Totaal 1.012 2,8 

F = frequentie; V = verwijzingen; 0 = opnamen. 

0 

1 

1 

1 

<1 
1 
2 
1 

2 

1 
5 

0,4 

Aandoeningen 

Verkoudheid 
Nerveus-functionele klachten 
Verkoudheid met koorts/"griep" 
Myalgie e.d . 
Tonsillitis acuta 
Kleine verwonding 
Urineweginfectie 
Vaginitis 
Dermatitis 
Gastro-enteritis 
Bronchitis acuta 
Cerumen 
Otitis media acuta 
Adipositas 
Oxyuriasis 
Eczeem 
Verruca 
Cellulitis (zonder Iymfangitis) 
Conjunctivitis 
Sinusitis acuta 

Totaal 

F = frequentie ; V = verwijzingen; 0 = opnamen. 

F 

184 
181 
127 
107 
84 
78 
66 
50 
43 
43 
38 
34 
27 
26 
20 
17 
17 
17 
17 
17 

1.193 

V 0 

5 1 

2 
1 1 
4 
1 
4 1 
2 
1 1 
1 

8 
1 

4 
27 
2 1 
2 
5 1 

2,4 0,3 
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Figuur 1. Leeftijd en aandoeningen van huid en slijmvliezen (typologie naar Fry). 
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Type 1 
- cellulitis zonder Iymfangiti 
- otitis externa 
- aften, gingivitis 
- insektenbeten 
- panaritium 
- iatrogene huidaandoeningen 
- overige huidziekten 
- hordeolum 

Type 2 
- conjunctivitis 
- eczeem 
- verruca 

Type 3 
- cerumen 
- clavus 
"- atheroomcyste 
- ery ipelas 

Type 4 
- dermatofytose 
- ziekten van talg- en zweetklieren 

Type 5 

- blefariti 
- dermatitis 
- pruritus 
- overige symptomen 
- ziekten van haren 
- acute Iymfadenitis 
- seborrOlsch eczeem 
- erythemateuze aandoeningen 
- scabies 

- allergische dermato e 
- overige huidinfectie 
- impetigo vulgaris 

- poria is 
- chronisch ulcus 
- pigmentaties 
- maligne huidafwijkingen 

- furunkel, karbunkel 
- acne vulgariS 

- niet door het beroep veroorzaakte dermatitis 
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gen", dat wil zeggen afwijkingen die 
reeds eerder aan de huisarts werden 
gepresenteerd. Het gaat hierbij vooral 
om chronische huidziekten. De preva
lentie (eigenlijk point prevalence) heeft 
betrekking op het totaal aantal (oude en 
nieuwe) aandoeningen op een bepaald 
moment. 
De overgrote meerderheid van de ge
presenteerde huid- en slijmvliesafwij
kingen bestaat uit nieuwe aandoenin
gen (tabel 7). Reeds bekende, min of 
meer chronische aandoeningen hebben 
slechts een gering aandeel in de derma
tologische morbiditeit in de huis
artspraktijk. Bovendien gaat het hierbij 
in hoofdzaak om een tweetal chronische 
huidziekten, eczeem en psoriasis (tabel 
8). 
Het aantal bekende aandoeningen is ge
lijk te stellen met het aantal personen 
met die (min of meer chronische) aan
doeningen. Tabel 8 heeft dus ook be
trekking op de aantallen patienten met 
eczeem, psoriasis of een andere chroni
sche huidaandoening. Voorts geeft ta
bel 8 cijfers over het aantal gevallen van 
eczeem en psoriasis in een stan
daardpraktijk. 

• Verwijzingen en opnamen. Opname 
in een ziekenhuis voor een huidaandoe
ning is in de standaardpraktijk een be
trekkelijk zeldzame gebeurtenis. Ver
wijzingen voor aandoeningen van huid 
of slijmvliezen omvatten ruim 5 procent 
van het totaal aantal verwijzingen. 
Meestal gaat het om verwijzingen naar 
een dermatoloog voor nader onderzoek 
of behandeling. In tabel9 zi jn ter verge
lijking de percentages verwijzingen ver
meld voor de door ons onderscheiden 
morbiditeitsrubrieken (zie ook tabe13). 
Bij verwijzing naar een specialist spelen 
allerlei overwegingen een ro!. Wij gaan 
daarop in het kader van deze bijdrage 
niet in. Volstaan moge worden met de 
opmerking dat lang niet altijd gebrek 
aan kennis ofvaardigheid bij de huisarts 
het belangrijkste motief zal zijn. Deze 
veronderstelling is af te leiden uit de 
betrekkelijk hoge verwijspercentages 
voor wratten, nagelaandoeningen, athe
roomcystes en ulcus cruris varicosum. 
Anderzijds moet men diagnostische 
problemen vermoeden bij gewone aan
doeningen als scabies (zie tabel 1). 

• Huidafwijkingen en sociale klasse. 
Bij een indeling naar sociale klasse van 
de patienten bij wie huid- of slijm
vliesafwijkingen werden geregistreerd, 
blijken bepaalde aandoeningen fre
quenter in de ene dan in de andere 
klasse te worden waargenomen. In fi-

Tabel 6. Frequentie aile nieuwe aandoeningen per duizend patientjaren, frequentie 
nieuwe aandoeningen van huid en slijmvliezen per duizend patientjaren en aandeel van 
de aandoeningen van huid en slijmvliezen per honderd "aile aandoeningen". 

Leeftijd Geslacht Aantal Aile Aandoeningen Aandeel 
in patient- aandoeningen huid en 
jaren jaren slijrnvliezen 

0- 4 mannen 3.384 2.673 409 15,3 
vrouwen 2.985 2.333 404 17,3 

5- 9 mannen 4.367 1.675 285 17,0 
vrouwen 4.049 1.612 283 17,6 

10-14 mannen 4.908 1.080 276 20,9 
vrouwen 4.624 1.193 273 22,9 

15-19 mannen 4.758 1.223 273 22,3 
vrouwen 4.612 1.570 386 24,6 

20-29 mannen 8.398 1.346 263 19,5 
vrouwen 7.478 1.902 344 18,1 

30-39 mannen 5.595 1.648 270 16,4 
vrouwen 5.552 2.109 333 15,8 

40-49 mannen 5.259 1.629 262 16,1 
vrouwen 5.341 1.972 286 14,5 

50-59 mannen 4.794 1.552 242 15,6 
vrouwen 5.045 1.958 301 15,4 

60-64 mannen 1.760 1.513 232 15,3 
vrouwen 2.059 1.860 287 15,4 

65-74 mann en 2.698 1.556 285 .18,3 
vrouwen 3.360 1.845 286 15,5 

75+ mannen 1.659 1.706 258 15,1 
vrouwen 2.359 1.886 309 16.4 

Totaal mannen 47.580 1.549 271 17,5 
vrouwen 47.464 1.834 317 17,3 

Tabel 7. Nieuwe en reeds bekende aandoeningen van huid en slijmvliezen. Frequentie 
per duizend patientjaren en aandeel per honderd aandoeningen van huid en slijm
vliezen. 

Aandoeningen 

Nieuwe aandoeningen (1971-1978) 
Bekende aandoeningen (1978) 

Frequentie 

1.692 
27 

Aandeel 

98,4 
1,6 

Tabe/8. Bekende aandoeningen van huid en slijmvliezen in 1978. Aantallen, percenta
ges en prevalentie in een standaardpraktijk . 

Aandoening 

Eczeem 
Psoriasis 
Overige 
Totaal 

Aantal Percentage 

126 37,4 
83 24,6 

128 38,0 
337 100,0 

Mannen 

9,7 
6,3 

Vrouwen 

10,5 
7,9 
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Erysipelas 

Figuur 2. Enkele huidaandoeningen naar sociale laag. Frequentie per duizend pa
tientjaren. 
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- 21 = dermatofyto e 
- 375 = impetigo vulgari 
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- 380 = dermatitis ten gevolge van berocp 
- 382 = p oriasi 
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Tabel 9. Verwijzingen voor twaalf dia
gnostische rubrieken. Percentages. 

Rubrieken Verwi jzingen 

Endocriene aandoeningen 3,1 
Zenuwstelsel en zintuigen 7,5 
Infectieziekten 1,0 
Cardiovasculaire aandoeningen 5,2 
Onderste luchtwegen 2,7 
Urogenitale aandoeningen 7,7 
Maagdarmkanaal 7,2 
Bewegingsapparaat 12,2 
Psychische/psychiatrische 
aandoeningen 11 ,9 
Traumata en intoxicaties 15,6 
Huid en slijmvliezen 5,4 
Bovenste luchtwegen 6,1 
Overige aandoeningen 14,4 

guur 2 zijn deze verschillen weergege
yen voor een vijftal min of meer fre
quente, "gewone" huidafwijkingen. In
fectieuze aandoeningen en "beroeps
dermatitis" werden duidelijk vaker 
door patienten uit de lagere sociale klas
sen aan hun huisarts aangeboden . 

• Huidaandoeningen en seizoen. De in
vloed van klimatologische omstandig
heden is met name waarneembaar bij 
infectieuze huidziekten. Een vochtig 
klimaat bevordert bijvoorbeeld de ver
spreiding van schimmels, gisten en bacte
riele infecties (Peter and Smith). Sommi
ge huidafwi jkingen verbeteren of mani
festeren zich minder gemakkelijk in een 
droog en zonnig milieu. In tabel 10 heb
ben wij de huid- en slijmvliesaandoenin
gen vermeld, waarbij een duidelijke sei
zoensinvloed kon worden vastgesteld. 
Voor de niet vermelde aandoeningen 
was geen duidelijk verband met het sei
zoen aantoonbaar. 

• Minder frequent, toch belangrijk. 
Frequentie kan niet het enige criterium 
zijn waarop een beschrijving van voor 
de huisarts belangrijke ziektebeelden 
moet stoelen. Sommige ziekten en ge
zondheidsstoornissen komen betrekke
lijk zelden onder de aandacht van de 
huisarts, terwijl toch juist de huisarts 
een belangrijke bijdrage dient te leve
reno Met name geldt dit voor aandoe
ningen waarbij vroege diagnostiek van 
directe betekenis is voor een in principe 
mogelijke, effectieve behandeling, in 
het bijzonder maligniteiten van de huid. 
Zowel bij mannen als bij vrouwen wer
den in de door ons beschreven observa
tieperiode drie tot vier maligniteiten per 
1000 patienten per jaar vastgesteld. Het 
aandeel van de maligne nieuwvormin-



gen van de huid, op het totaal van de 
geregistreerde maligniteiten , bedroeg 
zowel bij mannen als bij vrouwen onge
veer 15 procent (tabellen 11 en 12). 
Voor de huisarts in een standaardprak
tijk betekent dit , dat hij jaarlijks een a 
twee nieuwe kwaadaardige aandoenin
gen van de huid kan verwachten. 
Zoals voor de meeste maligniteiten 
geldt, zullen deze huidcarcinomen zich 
vooral op oudereleeftijd voordoen. De 
jongste Ieeftijd waarop een huidcarci
noom werd geregistreerd, betrof een pa
tiente uit de leeftijdsklasse van 20 - 29 
jaar. Bij mannen van 75 jaar en ouder 
werd tweemaal vaker een huidcarci
noom vastgesteld dan bij vrouwen uit 
dezelfde leeftijdsklasse (tabel13) Volle
digheidshalve merken wij op dat aan
zienlijk vaker goedaardige gezwellen 
van de huid dan maligniteiten werden 
vastgesteld. Goedaardige gezwellen van 
de huid komen op aile leeftijden voor, 
met een geleidelijke toename tot de vol
wassen leeftijd, waarna geen verdere 
toename optreedt (tabel14). 
Bij vergelijking van de cijfers van tabel 
13 met die van tabel 14 blijkt, dat op 
oudere leeftijd het aandeel van maligni
teiten in het totaal van de nieuwvormin
gen van de huid toeneemt. Bij mannen 
van 75 jaar en ouder werden over de 
totale observatieperiode van acht jaren 
eenentwintig nieuwvormingen vastge
steld. Hiervan bleken er dertien (62 pro
cent) van maligne aard te zijn . Bij vrou
wen uit dezelfde Ieeftijdsklasse waren 
negen van de drieentwintig nieuwvor
mingen (39 procent) kwaadaardig . 
Bij een recent onderzoek in de Verenig
de Staten bleek, dat ongeveer een derde 
van de onderzochte populatie (ruim 
20.000 personen van aile leeftijden) een 
of meer huidafwijkingen vertoonde, die 
op zi jn minst een medisch advies zouden 
rechtvaardigen . Navenante gegevens 
werden verkregen bij een onderzoek in 
een wijk van Londen (Rook) . Vee I pa
tienten raadplegen hun (huis)arts niet 
voor aandoeningen en afwijkingen 
waarvoor medici het inroepen van hulp 
gerechtvaardigd of zelfs noodzakelijk 
achten. Met name op het gebied van 
huidafwijkingen is er een omvangrijke 
zelfmedicatie (Wadsworth) . 
Bij het bespreken van huid- en slijm
vliesaandoeningen in de huisartsprak
tijk beperkten wij ons tot het topje van 
een grotendeels onbekende ijsberg, 
waarbij de waterspiegel bepaaJd wordt 
door een zee van factoren waarop wij in 
het kader van deze bijdrage niet zijn 

Penicilline allergie ~ 

Tabel 10. Aandoeningen van huid en slijmvliezen en seizoen. 

Aandoeningen 

Cellulitis 
Conjunctivitis acuta 
Eczeem 
Otitis extern a 
Allergische huidaandoeningen 
Dermatofytose 
Impetigo vulgaris 
Panaritium 
Insektenbeten 
Furunkel, karbunkel 

Voorjaar 

+ 

Zomer Herfst Winter 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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Tabeill. Nieuwe gevallen van maligne nieuwvorming bij man- Tabel12. Nieuwe gevallen van maligne nieuwvorming bij vrou-
nen, 1971-1978. Aantallen, frequentie per duizend patientjaren wen, 1971-1978. Aantallen, frequentie per duizend patientjaren 
en aandeel per honderd maligniteiten. en aandeel per honderd maligniteiten. 

Orgaansystemen Aantallen Frequentie Aandeel Orgaansystemen Aantallen Frequentie Aandeel 

Tractus respiratorius 47 0,9 28 Mammae 51 1,1 33 
Tractus digestivus 34 0,7 21 Overige 28 0,6 18 
Tractus genitalis 27 0,6 16 Tractus digestivus 26 0,5 17 
Huid 24 0,5 15 Huid 25 0,5 16 
Overige 24 0,5 15 Tractus genitalis 13 0,3 8 
Tractus urinalis 8 0,2 5 Tractus urinalis 10 0,2 6 
Mammae Tractus respiratorius 3 0,1 2 

Tabel13. Nieuwe gevallen van maligne nieuwvorming van de Tabel 14. Nieuwe gevallen van benigne nieuwvorming van de 
huid, 1971-1978. Aantallen en frequentie per duizend pa- huid, 1971-1978. Aantallen en frequentie per duizend pa-
tientjaren. tientjaren. 

Leeftijd Mannen Vrouwen Leeftijd Mannen Vrouwen 
in jaren in jaren 

aantallen frequentie aantallen frequentie aantallen frequentie aantallen frequentie 

0- 4 
5- 9 

10-14 
15-19 
20-29 
30-39 
40-49 5 1,0 
50-59 
60-64 1 0,6 
65-74 5 1,9 
75+ 13 7,8 

Totaal 24 0,5 

ingegaan. Gegeven deze beperking kan 
gesteld worden, dat aandoeningen van 
huid en slijmvliezen, afhankelijk van de 
gekozen classificatie- en registratieme
thode ongeveer 10 tot 20 procent van de 
morbiditeit in de huisartspraktijk om
vatten. 
Zoals Lamberts elders opmerkt, geldt 
hier een "globale regel van 10". J aar
lijks raadpleegt ongeveer 10 procent 
van de praktijkbevolking de huisarts 
voor een of andere huidafwijking (Mor
rell et al.; Lamberts) terwijl circa 10 
procent van de huisarts-patient contac
ten betrekking heeft op een afwijking 
van de huid. 
Uit de door ons gepresenteerde gege
yens van de Continue Morbiditeits Re
gistratie blijkt, dat het patroon van 
huid- en slijmvliesaandoeningen in de 
huisartspraktijk voor 90 procent wordt 
bepaald door een twintigtal min of meer 
frequente "gewone" huidaandoenin
gen. De meeste aandoeningen zijn "in
cidenteel", dat wil zeggen genezen bin
nen een betrekkelijk korte periode; 
meestal zijn ze bovendien selflimiting: 
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1 
3 
1 
4 

7 
9 

25 

0- 4 3 
5- 9 3 

10-14 9 
15-19 9 

0,1 20-29 26 
0,5 30-39 38 
0,2 40-49 19 
0,8 50-59 26 

60-64 7 
2,1 65-74 16 
3,8 75+ 8 

0,5 Totaal 164 

het veronderstelde effect van onze the
rapieen zal dan ook niet zelden een 
assumptie zijn, die nauwelijks of niet 
bewezen is. 
Het risico van iatrogene schade is een 
aspect dat wij in deze bijdrage niet ex
pliciet aan de orde stellen. Het is zeer 
aannemelijk dat iatrogene huidziekten 
in aantal en complexiteit zullen toe
nemen. 
De toegenomen kennis betreffende de 
etiologie en pathogenese van huid
ziekten is ook voor de huisarts van be
lang, doch he eft tot nu toe nauwelijks 
geresulteerd in op de dagelijkse praktijk 
toegesneden, praktische richtlijnen. 
Huisartsen zullen deze huisartsgenees
kundige richtlijnen zelf moeten uitwer
ken. Hierbij gaat het om andere aspec
ten dan bijvoorbeeld een geaccepteer
de, descriptief-morfologische "diagno
se" . 

Aan de basis van een schets van de 
dermatologie voor de huisarts ligt de 
epidemiologie van huidafwijkingen in 
de bevolking, met name in de huis-

1 6 2 
1 8 2 
2 10 2 
2 24 5 
3 45 6 
7 47 8 
4 45 8 
5 29 6 
4 18 9 
6 22 7 
5 14 6 

3,4 268 5,6 

artspraktijk. Het is daarom belangrijk 
te kunnen vaststellen dat de huisarts 
ongeveer 90 procent van aile aangebo
den huid- en slijmvliesafwijkingen zelf 
moet kunnen diagnostiseren en behan
delen, juist omdat deze 90 procent be
trekking heeft op een zeer beperkt aan
tal en in huisartsgeneeskundig opzicht 
zeer weI te omschrijven ziektebeelden. 
De dermatologie is voor de huisarts een 
, ,groot vak", maar daarom niet een ex
tra moeilijk yak. De min of meer exclu
sieve huidziekten zal de huisarts te wei
nig zien om er voldoende kennis en 
ervaring in op te doen. Dat is dan de 
categorie van met allerlei naamgevin
gen bedachte , ,grote dermatologie". Bij 
de zorg voof zijn patienten kan de huis
arts er met belangstelling kennis van 
nemen, om daarna - als de toerist aan de 
voet van de piramiden - vertrouwend op 
de exclusieve kennis van de gids, de 
dermatoloog, zich te be palen tot zijn 
dermatologische praktijk van alledag. 

Literatuur op pagina 25. 


