
Over eczeem gesproken ... 
Vit de serie Huisartsgeneeskundige conferenties* 

P. J. R. MESKER, J. J. L. M. MESKER-NIESTEN EN 
DR. H. G. M. VAN DER VELDEN 

Eczeem is een "omschreven" ziektebeeld , dat echter door de 
inconsistente wijze van omschrijven , de inconsequente nomencla
tuur en de compJexe wijze waarop de eruptie kan ontstaan , nogal 
wat - vooral diagnostische - problemen kan opleveren. In de 
praktijk zal de huisarts echter met een betrekkelijk eenvoudige 
indeling en nomenclatuur kunnen volstaan , omdat een meer 
gedetailleerde diagnostische benadering weinig of geen conse
quenties zal hebben voor de beperkte therapeutische mogelijk
heden. 

Inleiding 

. De Nijmeegse huisartsgeneeskundige 
conferenties vertonen een ontwikkeling 
waarbij het huisartsgeneeskundige han
del en op steeds kritischer wijze onder 
de loep wordt genomen. Hoewel de be
sprekingen in de eerste plaats zijn ge
richt op het ontwerpen van een aan
vaardbaar stelsel van richtlijnen voor 
dat handelen, komt steeds duidelijker 

. naar voren dat het minder gaat om 
ziektebeelden en diagnosen als zodanig 
dan om de wijze waarop de huisarts een 
en ander interpreteert en hanteert. Dit 
laatste blijkt steeds opnieuw van grotere 
betekenis voor het concrete diagnos
tisch en therapeutisch handelen dan de 
overigens onmisbare kennis van het 
ziektebeeld. 
Eczeem is een aandoening waarmee de 
huisarts vrijwel dagelijks wordt gecon
fronteerd, maar met het begrip "ec
zeem" kan men in dergelijke discussies 
moeilijk overweg. Het is dan ook geen 
toeval, dat het onderwerp tot nu toe nog 
niet aan de orde werd gesteld. 
Het verzoek van de redactiecommissie 
om een rapport age van onze besprekin
gen , juist over dit thema, heeft een 
viertal uiterst levendige bijeenkomsten 
opgeleverd. Zoals na be stude ring van 

• Dit artikel is een neerslag van discussies tussen 
huisartsen van het Nijmeegs Universitair Huis
artsen Instituut over de benadering van in de prak. 
tijk veel voorkomende aandoeningen - zie (1980) 
huisarts en wetenschap 23, 13-15. De lezer dient zich 
te realiseren, dat het bi j deze discussies meer gaat 
om een kritische bezinning op verschiBende proble
men dan om een poging nu eens definitief vast te 
steBen hoe het wei zou moeten. 
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de literatuur verwacht mocht worden, 
bleek al op de eerste bijeenkomst dat 
niet aileen door de Babylonische 
spraak- en begripsverwarring, doch ook 
door de discrepantie tussen het feitelijk 
huisartsgeneeskundig handelen en de 
daaraan in theorie ten grondslag liggen
de kennis van de dermatologie, de kan
sen op een "protocol voor eczeem" niet 
te hoog mochten worden aangeslagen. 
Toch hoopten wij door deze besprekin
gen elkaar te vinden in een meer eendui
dige definiering van het begrip eczeem 
en in een zo simpel mogelijk denkmodel 
voor de diagnostiek en de behandeling. 

Om de discussie op gang te brengen en 
de deelnemers zo snel mogelijk op het 
spoor te zetten van de problemen zoals 
wij die zagen, maakten wij gebruik van 
een aantal prikkels. Op de eerste bij
eenkomst werd een aantal dia 's ge
toond, waarbij het er ons vooral om ging 
de door ons veronderstelde verwarring 
bij het zien en benoemen van de aan
doeningen op de voorgrond te brengen. 
Andere prikkels waarvan wij gebruik 
maakten, waren onder meer een ano
nieme enquete onder de deelnemers en 
een blanco dia met anamnestische toe
lichting. 
Deze aanpak bleek voldoende stof op te 
leveren voor een groot aantal bespre
kingen. Met de deelnemers werd afge
sproken om vooralsnog niet meer dan 
vier conferenties aan dit thema te wij
den. Om de resterende besprekingen 
enigszins te structureren, kozen wi j voor 
een opzet waarbij in ieder geval het 
diagnostisch proces bij huidaandoenin-

gen in het algemeen en de definiering 
van eczeem in het bijzonder aan de orde 
zouden komen. Hiertoe maakten wij 
gebruik van een vragenlijst met betrek
king tot een aantal veel voorkomende 
huidafwijkingen , en een aantal dia's van 
eczeem en op eczeem gelijkende huid
aandoeningen. 
Anders dan aanvankelijk onze bedoe
ling was, hebben wij ons uiteindelijk 
niet zozeer gericht op een "leidraad bij 
de diagnostiek en therapie van ec
zeem", als wei op de "denk- en handel
wijze van de huisarts bij patienten met 
eczeem" . Een fraaie , desnoods altern a
tieve gedachtenlijn inzake het dermato
logische ziektebeeld eczeem zal de lezer 
in ons verslag niet aantreffen. Wei illus
treert deze rapport age een aantal typi
sche aspecten van de huisartsgenees
kundige benadering, die vaak nogal ver
schilt van de benadering door de specia
list. 

Een eerste enquete 

Een van de eerste prikkels die het gezel
schap werd toegediend, was een serie 
vragen naar de vormen van eczeem zo
als deze door de deelnemers in hun 
praktijk werden onderscheiden, en naar 
de indeling die zij daarbij hanteerden. 
In totaal werden door de veertien aan
wezige huisartsen drieentwintig vormen 
van eczeem onderkend. Vit de bespre
king van de antwoorden op deze vragen 
bleek, dat er nog meer vormen in de 
geest van de aanwezigen rondwaarden, 
zodat wij uiteindelijk tweeendertig vari
anten van eczeem konden noteren. 
De meeste deelnemers noemden consti
tutioneel, acuut en chronisch eczeem, 
benevens contacteczeem. Ook sebor
rolsch eczeem werd relatief vaak ge
noemd. Opvallend was, dat behalve de 
in de regel door specialisten gehanteer
de benamingen, zoals nummulair, kok
kogeen en va rice us eczeem, ook niet in 
de literatuur vermelde typen werden ge
noemd, zoals niet-constitutioneel ec
zeem, niet-contact eczeem, eczeem 
e.c.i. en axillair eczeem. Dermatitis 
werd verscheidene malen als een vorm 
van eczeem geduid. 
Wat de indeling van eczemen betreft, 
hanteerden de deelnemers verschillen
de schema's , waarbij de meesten onder
scheid maakten tussen acute en chroni
sche vormen, al of niet in combinatie 
met een veronderstelde dispositie van 
de patient, bijvoorbeeld atopisch en 
niet-atopisch eczeem. Enkele deelne
mers onderscheidden hoofdzakelijk tus
sen nat en droog eczeem. Er openbaar
de zich aldus een uiterst merkwaardig 



Tabell. Door de deelnemers gehanteer
de indelingen van eczeem, gerubriceerd 
naar de belangrijkste uitgangspunten. 

Type indeling Aantal 

Voornamelijk morfologiseh 1 
\Voornamelijk naar beeld/aspeet 2 
Voornamelijk etiologiseh 1 
Versehillende eombinaties 10 

en welmg logiseh determineringssys
teem, gebaseerd op nu eens de etiologie, 
dan weer de besehrijving van de efflo
reseenties, de lokalisatie, de dispositie 
van de patient of het aspect van de 
afwijking. Sleehts vier van de veertien 
huisartsen volgden een min of meer eon
sequente indeling. De meeste deelne
mers hanteerden allerlei indelingen 
door elkaar, waarbij van enige systema
tiek geen sprake was (tabell). De ant
woorden op onze eerste prikkel gaven 
aldus een zeer duidelijk beeld van de 
verwarring, die he erst met betrekkirtg 
tot het begrip eczeem. 
De op onze enquete volgende discussie 
werd gekenmerkt door fraaie seman
tiek, controversen over de efflorescen
tieleer, aandacht voor de "herkennings
wereld", gedachten over. "bee!dvor
ming" en het zoeken naar "handgre
pen"; kortom zij waren exemplarisch 
voor de eenheid in verscheidenheid in 
het wereldje van de huisartsen. Ons 
.werd duidelijk, dat de eigen "herken
nende" beleving veel meer ieders den
ken en handelen bepaalde dan de in de 
opleiding meegekregen inde!ings
schema's. 
Tijdens de besprekingen kwam voorts 
naar voren, dat enkele deelnemers een 
bijzondere benadering hadden; zij han
teerden vooral de reactie op (antiflogis
tisehe) therapie als leidraad voor de dia
gnostiek en verdere behandeling. 

Een eenvoudig indelingsschema? 

In een stoutmoedige poging orde op 
zaken te stellen hebben wij getraeht de 
deelnemers over te halen met ons mee 
te gaan in een naar onze mening simpel 
en handzaam classificatiemodel. Onze 
gedachten hierover werden ingegeven 
door de ervaring dat het dermatologi
sche begrip eczeem slechts ten dele 
overeenkomt met de jeukende aandoe
ning (of categorie aandoeningen) die in 
de huisartspraktijk als eczeem wordt be
noemd c.q. gediagnostiseerd. Eczeem is 
volgens de dermatologische opvattin
gen een "jeukende, tot chroniciteit nei
gende, vaak met exaeerbaties verlopen-

de, exsudatieve ontsteking van de huid, 
die wordt gekenmerkt door polymor
fie". Met polymorfie wordt bedoeld dat 
er na en naast elkaar vele efflorescenties 
optreden, zoals roodheid, papels, vesi
kels, crustae, lichenifieaties. De aan
doening treedt meestal in haarden op. 
Deze haarden zijn vaak grillig van vorm 
en onseherp begrensd. Ze neigen tot 
perifere uitbreiding en daardoor tot 
conflueren. 
De huisarts zal deze begripsomschrij
ving slechts gedeeltelijk benutten. Hij 
plaatst eczeem vee! duidelijker in het 
totaalbeeld van de patient, die uit een 
bepaalde familie stamt en een bepaald 
beroep uitoefent. De diagnose van de 
huisarts is in dezen veel minder gericht 
op het ziektebeeld of de aandoening als 
zodanig, dan op het verschijnsel "jeu
kende huidaandoening bij deze pa
tient". Met name voor de therapie he eft 
een hierop toegespitst denkschema vee 1 
meer waarde dan een nosologisch-diag
nostisch model. 

Het afgebeelde schema is ni~t door ons 
bedacht. Men treft deze indeling aan in 
de Angelsaksische literatuUI. Er blijven 
ook bij dit betrekkelijk simpele en daar
om aanlokkelijke schema veel vragen 
over. De plaats van seborroi"sch eczeem 
is bijvoorbeeld onduidelijk. Moge!ijk 
spelen bij deze aandoening zowel exo
gene (talg) als endogene (aanleg tot een 
eczeemreactie) factoren een rol. Men 
zou seborrolsch eczeem dus onder cate
gorie B kunnen rangschikken. Het 
"huisvrouweneczeem" is anderzijds 
waarschijnlijk als een exogeen type te 
be schouwen en dient wellicht in rubriek 
C te worden ondergebracht. Naast en, 
naar sommige opvattingen, geheel los 
van eczeem, staat de , ,dermatitis". Der
matitis kan beschouwd worden als een 
toxisehe besehadiging van de gezonde 
huid, waarbij de effloreseentie seherp 
omschreven is en aileen het contactge
bied omvat, en voorts afhankelijk is van 
de intensiteit waarmee het toxisch agens 
de huid heeft belast. 
De inbreng van ons simpele schema in 
de discussies leidde tot een tweede ron-

de van algemene verwarring. Sommigen 
wilden op zijn minst een uitbreiding van 
het schema. Enkele deelnemers gingen 
zover, dat zij tot een "driedimensio
naal" indelingsmodel wilden komen, 
teneinde behalve de etiologie ook het 
beeld van de aandoening en zelfs het al 
of niet chronisch karakter te kunnen 
plaatsen. Nadat erop gewezen was, dat 
het woord dermatitis in bijvoorbeeld de 
Amerikaanse literatuUI dikwijls een sy
noniem is voor eczeem, begon bijna de 
gehele groep te twijfelen aan het nut van 
welk schema dan ook. 

Omdat wij ons afvroegen, of huisartsen 
oorzakelijke aspecten in hun benade
ringswijze van eczeem betrekken, for
muleerden wij een aantal vragen naar 
veronderstelde oorzaken van eczema
teuze erupties. Vit de antwoorden op 
deze kleine enquete bleek echter dat de 
overeenstemming over de verschillende 
etiologische factoren groot was, dit on
danks de verscheidenheid in benoeming 
van de vormen en typen van eczeem. 
Erfelijke, allergische, chemische en 
"beroepsmatige" factoren werden als 
belangrijk voor de etiologie onderkend, 
de invloed van klimatologisehe, psychi
sche en dietistische factoren werd als 
minder relevant ervaren (tabeI2). 
In tabel2 valt op, dat de deelnemers bij 
het noemen van de mogelijke oorzaken 
van eczeem de lijn van het schema vol
gen. Bij de benoeming van het "klini
sche beeld" trad echter verwarring op: 
ongeveer iedere deelnemer bleek zijn 
eigen nomenclatuUI te hanteren. 

De diagnostiek 

Vit de eerste enquete was ons duidelijk 
geworden, dat de diagnostiek van ec
zeem sterk bei"nvloed wordt door de wi j
ze waarop men over eezeem denkt. Dit 
geldt overigens niet aileen bij deze huid
afwijking. Bij een zevental, min of meer 
frequente, dermatologische ziektebeel
den lieten wij de deelnemers opgeven, 
welke van een zestal diagnostisehe aan
knopingspunten zij van primair, seeun-· 
dair of weinig belang achtten voor het 

Schema. Het voorstel voor de indeling van eczemen. 

Endogeen eczeem (A) Overige eczemen (B) Exogeen eczeem (C) 
Onder meer (met endogene en Onder meer 
constitutioneel exogene componenten) "contacteczeem" 
en atopisch eczeem Onder meer idenreactie, 

dyshidrotisch eczeem, 
seborrolsch eczeem 

Huisvrouweneczeem 
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Tabel2. Het oordeel over de ·etiologische factoren bij eczeem. 

Factoren Algemeen Constitu- Contact- Chronisch Acuut 
bij tioneel eczeem eczeem eczeem 

eczeem eczeem 

Allergie 1 2 2 2 1 
Contact 
chemische stoffen 1 3 1 2 1 
Erfelijkheid 1 1 3 2 3 
Beroep 1 3 1 3 2 
Mechanische 
factoren 2 2 3 1 3 
Psyche 2 2 3 3 3 
Infectie 2 3 3 3 3 
Klimaat 3 3 3 3 3 
Iatrogene 
factoren 3 3 3 3 2 
Dieet 3 3 3 3 3 

1 = van primair belang; 2 = van secundair belang; 3 = van weinig belang. 

Tabel3. De belangrijkste bijdragen tot het steUen of bevestigen van de diagnosen bij een 
aantal huidaandoeningen. 

Eczeem Psoriasis Genees- Pytiriasis Scabies Derma- Dermato-
middelen- rosea tit is phytosis 
exantheem 

Anamnese 1 2 1 3 1 1 3 
Herkennen 
totaalbeeld 1 1 2 1 1 1 2 
Elementaire 
kenmerken van 
de efflorescentie 2 1 2 1 2 1 2 
Lokalisatie 2 2 3 2 1 2 2 
Reactie op 
therapie 3 3 3 3 2 2 3 
Laboratorium-
onderzoek 3 3 3 3 3 3 1 

1 = van prim air belang; 2 = van secundair belang; 3 = van weinig belang. 

stellen van de diagnose (label 3). Ver
volgens maakten wij nogmaals gebruik 
van een diaquiz met een serie min of 
meer op elkaar gelijkende lichtbeelden. 
Bij sommige plaatjes verstrekten wij na
dere anamnestische gegevens. De deel
nemers moesten een diagnose stellen en 
beschrijven wat zij zagen. Wij hadden 
deze quiz zo opgebouwd, dat wij kon
den nagaan of de deelnemers werkelijk 
te werk gingen op de wijze die zij tevo
renzelf hadden aangegeven. 
Bij de uitwerking van deze peiling 
bleek, dat men in het algemeen hetzelf
de meende te zien. Vorm en aspect van 
de gevonden afwijkingen werden rede
lijk eenduidig beschreven. Bij de dia
gnosen deden zich echter forse onder
linge verschdlen voor. In 45 procent van 
de gevallen werd door aile deelnemers 
de goede diagnose gesteld (waarbij de 
door specialisten opgegeven diagnosen 
als juist werden beschouwd). In die ge-
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vallen waarin de deelnemers een onjuis
te beschrijving van het beeld gaven, stel
den zij altijd een "foute" diagnose. 
Merkwaardigerwijs werden echter ook 
door huisartsen die het beeld goed be
schreven nogal wat foutieve diagnosen 
gesteld. 
Analyse van de antwoorden leverde op, 
dat in feite herkenning ("deja vu"), 
anamnese en reactie op therapie de be
langrijkste uitgangspunten vormen voor 
het stellen van de diagnose. Bij onze 
huisartsen gold dat althans in respec
tievelijk 60 procent, 55 procent en 30 
procent van de gevallen. In mindere 
mate was uitsluitend de lokalisatie een 
herkenningspunt. Dit is een opmerkelij
ke, zij het niet onverwachte uitkomst, 
daar een en ander in tegenspraak is met 
de gebruikelijke en in de opleiding ge
volgde diagnostische procedures in de 
dermatologie. Bij omschrijving van het 
"deja vu" door de deelnemers bleken 

niettemin de lokalisatie (55 procent) en 
de aard der efflorescenties (40 procent) 
aanknopingspunten te bieden. Naarma
te men meer op de anamnese afging, 
achtte men een bevestiging van de ge
stelde diagnose door de reactie op een 
ingestelde therapie minder relevant. 
Het omgekeerde werd ook vastgesteld. 
Naarmate men in de anamnese geen of 
minder aanknopingspunten voor een di
agnose yond, achtte men het resultaat 
van een therapeutische trial relevant. 
Bij ongeveer een vijfde der door ons 
gepresenteerde ziektebeelden bleken 
de deelnemers aan het beeld (de dia) 
voldoende te hebben voor een juiste 
diagnose. 
Laboratoriumonderzoek bleek een on
dergeschikte rol te spelen bij de dia
gnostiek uitgezonderd het KOH-prepa
raat ter bevestiging van een vermoede 
schimmelaandoening. 
Al met allijken dus een herkenning van 
het totaalbeeld en de anamnese de pij
lers waarop de diagnostiek van de huis
arts bij de meeste gewone huidaandoe
ningen - waaronder eczeem - berust. 
Voor de lokalisatie van de aandoening 
geldt dit in mindere mate. Er is echter, 
en dat is genoegzaam bekend, verschil 
tussen wat men zegt te doen en wat men 
feitelijk doet. Een vraagteken in deze 
plaatsen wij bij het gemak waarmee, op 
papier, het KOH-preparaat over de dia
gnostiek van schimmelinfecties wordt 
gehanteerd. 
Microscopische en meer gedetailleerde 
technieken, bijvoorbeeld het opzoeken 
van mijten bij scabies, werden nauwe
lijks of niet toegepast. 

De therapie 1 

Bij de uitwerking van de antwoorden 
met betrekking tot de in te stellen thera
pie, bleek een onverwachte variatie tus
sen de deelnemers. Bij een juiste dia
gnose werd nogal eens een inadequate 
therapie aangegeven. Omgekeerd werd 
bij een foutieve diagnose soms toch een 
goede therapie gegeven. In 45 procent 
van aile gevallen werd een juiste thera
pie ingesteld. Waarlijk een verwarrend 
resultaat! 
Wij besloten dit verder uit te diepen en 
presenteerden hiertoe enkele , ,diagno
sen op papier". In bi jna 90 procent van 
de gevallen werd nu een goede therapie 
aangegeven. Dit was dus een veel betere 
uitslag. Wij menen hieruit, voorlopig, te 
kunnen afleiden, dat bij de deelnemers 
geen sprake was van een tekort aan 
therapeutische kennis, doch dat het pro
bleem van de discrepantie tussen dia
gnostiek en therapie voornamelijk is te-



rug te voeren op diagnostische moeilijk
heden. 

Analyse van de diagnostiek 

In een tussentijdse beschouwing van de 
twee eerste conferenties moesten wij 
concluderen dat de diagnostiek van 
huidaandoeningen in de huisartsprak
tijk dermate wordt beinvloed door een 
complex van factoren, dat slechts ophel
dering van dit , ,fenomenologisch gebeu
ren" ons wat verder zou helpen bij de 
poging binnen de groep op een spoor te 
komen. Dat op een spoor komen acht
ten wij van belang voor het tot stand 
brengen van een protocol, of althans 
een overeengekomen benaderingswijze 
van de meest gewone huidafwijkingen, 
in dit geval eczeem, in de huisartsprak
tijk. 

Wij vroegen ons af of wellicht tekort
schietende kennis de belangrijkste oor
zaak was van het grote aantal onjuiste 
diagnosen bij onze tweede diaquiz. 
Hiertoe presenteerden wij op de derde 
bijeenkomst een aantal "papieren 
ziektebeelden", gewone redelijk fre
quent voorkomende huidafwijkingen. 
De deelnemers hadden dus de beschik
king over de anamnese en een beschrij
ving van het be doe Ide ziektebeeld. Het 
resultaat was verrassend in vergelijking 
met de eerdere quiz. In ruim 60 pro cent 
van de gevallen (in de voorgaande quiz 
45 procent) werd nu door aile deelne
mers een juiste diagnose gesteld. 
Vervolgens lieten wi j nogmaals een aan
tal huidZ'iekten zien, telkens door mid
del van twee dia's. De eerste dia was 
moeilijker te interpreteren dan de twee
de. De eerste liet bijvoorbeeld een wei-

Zo stelde men bij een efflorescentie aan 
het oor bij een meisje met een oorbel de 
diagnose contacteczeem, terwijl er in 
werkelijkheid sprake was van een bacte
ride infectie (boven). 
Luiereczeem (links). 

nig voorkomende lokalisatie zien, of 
een close-up van een meer algemeen 
over de huid verspreide aandoening: de 
tweede toonde dan de me est voorko
mende lokalisatie of een totaalbeeld van 
de patient. Bij deze procedure werd in 
30 procent van de gevallen door aile 
deelnemers na de eerste dia een juiste 
diagnose gesteld. In nog eens 30 procent 
der gevallen volgde na de tweede dia 
een juiste diagnose. 
Het werd ons duidelijk dat, globaal ge
steld, een derde van de deelnemers met 
zeer weinig informatie tot een juiste 
diagnose kwam, een derde had meer 
informatie nodig, terwijl de rest uitein
delijk geen diagnose kon stellen. Werd 
tenslotte de informatie verder verbreed, 
bijvoorbeeld door extra lichtbeelden 
met zeer typische lokalisaties of door 
nadere anamnestische gegevens, dan 
steeg het uiteindelijk aantal juiste dia
gnosen in sommige gevallen tot 100 pro
cent. Dit gold dan aandoeningen waar
bij lokalisatie en anamnese zeer type
rend zijn, bijvoorbeeld psoriasis of 
, ,constitution eel eczeem". 
De deelnemers waren ook om de tuin te 
leiden. Dit was met name het geval wan
neer men toevallig aanwezige (of afwe
zige) elementen in de diagnostiek be
trok. Zo stelde men bij een efflorescen
tie aan het oor bij een meisje met een 
oorbel de diagnose contacteczeem, ter
wijl er in werkelijkheid sprake was van 
een bacteriele infectie. In een geval van 
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Endogeen eczeem. 

vlooienbeten in de hals, bij aanwezig
heid van een kettinkje, deed zich iets 
dergelijks voor. Men noteerde nogal 
eens "contacteczeem". Duidelijk illus
treert dit, dat allerlei aspecten van het 
totaalbee1d in de diagnostiek worden 
betr6kken en dat dit ook een valkuil kan 
zijn. 
Indien een huidaandoening eerst van 
verafwerd getoond en daarna van dicht
bij, om de efflorescenties te tonen, dan 
leverde dit niet een grater aantal goede 
resultaten op. Mogelijk mag men hier
uit concluderen dat de primaire efflores
centies niet die hoofdrol in de diagnos-
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tiek spelen, die men deze wei toedenkt. 
Een loep wordt in de huisartsgenees
kunde zelden of nooit gebruikt, in te
genstelling tot in de dermatologie, waar 
deze als verplicht attribuut tijdens het 
co-schap in elke witte jas aanwezig ge
acht wordt. 

Wat leerden deze besprekingen ons? 

De result at en van onze enquetes en dis
cussies overziende lOuden wij kunnen 
stellen dat het diagnostisch proces bij 
huidafwijkingen en dus bij eczeem be
rust op een opbouw van herkenning. 

Deze conclusie wordt gestaafd door wat 
ons op de conferenties ter ore kwam. 
Sommige artsen zeiden, de dermatolo
gische aandoening te herkennen en er 
ook op gespitst te zijn zichzelf op dit 
herkennen te trainen. Een van de deel
nemers vermeldde dat hij na zijn vakan
tie een dermatologische atlas doorkijkt 
om zijn "herkennen" op te frissen. Een 
ander oefent dit door met een collega 
samen patienten te bekijken. Weer een 
ander echter vertelde, dat hij door vrae
ger zeer systematisch zijn diagnostiek 
op te bouwen op basis van de efflores
centies, thans de meeste bee1den direct 
herkent. 
Hoe dit zij, belangstelling voor de der
matologie lijkt ons in ieder geval wezen
lijk voor de dermatologische vaardig
heid van de huisarts. Voor de algemeen 
geldende opvatting, dat ervaring de be
langrijkste bouwsteen lOU zijn, konden 
wij geen sterke aanwijzingen vinden. 
De deelnemers met langer dan tien jaar 
praktijkervaring scoorden over het al
gemeen niet wezenlijk beter op onze 
enquetes dan hun jongere collega's. 

Tenslotte kwamen wij tot de volgende 
conclusies: 
• De dermatologische diagnostiek in 
de huisartsgeneeskunde is wezenlijk 
verschillend van die van dermatologen. 
De huisarts ziet de huidziekte veel meer 
als een fenomeen, waarbij het herken
nen van een totaalbeeld het belangrijk
ste is. 
• De nomenclatuur die wij kennen 
vanuit onze opleiding, sluit niet aan op 
onze praktische gedachtengang. Met 
name de koppeling fenomeen-diagnose 
gaat meestal niet op, hetgeen gevolgen 
he eft voor de therapie. 
• Men zou kunnen steUen, dat scholing 
in de dermatologie bij huisartsen meer 
op de opbouw van een herkennings
beeld zou moeten berusten en minder 
op de leer en de nomenclatuur van de 
primaire efflorescenties. 
• Belangstelling voor de dermatologie 
en kennis van zaken zijn zeer belangrijk 
voor de huisarts om zijn patienten via 
een juiste diagnose adequaat te kunnen 
behandelen. 

De therapie 2 

De laatste conferentie was gewijd aan 
de therapie. Uitgangspunt vormde het 
Nijmeegs Formularium. Dit gaat uit van 
een indeling in nat en droog eczeem. De 
deelnemers konden zich overigens met 
de richtlijnen van het formularium niet 
steeds verenigen. 
Bij de bespreking viel op, dat "indiffe-



rente middelen" als unguentum leniens 
en 1-3-10 zalf veel minder gebruikt wer
den dan corticosteroldpreparaten. Bij 
de behandeling van droog eczeem gaven 
de meeste deelnemers de voorkeur aan 
jeukstillende zalven, zoals teerproduk
ten (5 procent liquor carbo detergens in 
lanettecreme). Ook aan salicylzuur in 
een sterkte van 2 it 3 procent in creme of 
zalf, werd we gens de keratolytische wer
king veel waarde toegekend. In het al
gemeen ging men ervan uit, dat droge 
aandoeningen met een droge, zalfachti
ge basis behandeld dienen te worden en 
nattende aandoeningen (zoals acuut 
nattend eczeem) nat, bijvoorbeeld met 
verbandwater of schudsels. 
Wat betreft de corticosteroId en beperk
te iedereen zich in eerste instantie tot 
hydrocortison 1-2 procent en triamici
nolonacetonide 0,1 procent in daarvoor 
geschikte FNA-basis. Door huisartsen 
in de stad (en door bijna aile deelnemers 
bij patienten bij wie een snelle genezing 
vereist is) werden nogal eens sterk ere 
corticosteroldpreparaten gebruikt. Wat 
betreft de huisartsen uit de stad speelt 
mogelijk het pogen verwijzing te voor
komen een ro!. Allen waren het erover 
eens, dat de sterk ere corticosteroldpre
paraten in de huisartsgeneeskunde een 
beperkt toepassingsgebied dienen te 
hebben. Wanneer men triamicinolona
cetonide of derdetraps corticosterold
preparaten onder plastic-occlusie toe
past, zal men van de gevaarlijke vier
detrapspreparaten nooit gebruik behoe
yen te maken. 
Een zelfde versterkende werking bij 
droog eczeem kan men verwachten 
door ureum in een sterkte van 10 pro
cent of salicylzuur tot maximaal10 pro
cent aan het corticosteroldpreparaat toe 
te voegen. Zijn sterkere corticosterold
preparaten in het gelaat aangewezen, 
dan verdient locoid® de voorkeur, we
gens het ontl .ken van het gevaar voor 
atrofie. 
Ten aanzien van het nattend eczeem 
acht men zeker bij een acute vorm natte 
omslagen zeer nuttig. In menig geval 
wordt dan water gebruikt, maar men 
kan overwegen kaliumpermanganaat, 
aluminium hychloride of het nu obso
leet geachte burowwater te gebruiken. 
Wat betreft de verbandtherapie werd 
Engels pluksel, in verband met de gerin
ge absorptie van het therapeutisch mid
del, aangeraden. Ook katoenen ver
bandhandschoenen zouden bij handec
zeem zeer nuttig zijn. Met Bandafix in 
combinatie met Engels pluksel, blijken 
moeilijke verbandproblemen goed op te 
lossen. 
Voedingsadviezen werden over het al-

gemeen obsoleet geacht, zij het dat in 
geval van constitution eel eczeem het sti
muleren van borstvoeding zeer nuttig is, 
terwijl overwogen kan worden bij fles
kinderen in ernstige gevallen sojamelk 
in plaats van koemelk te geven. 

Al met alleverde de bespreking van de 
therapeutische implicaties van eczeem 
weinig controversiele punten op. Over 
een aantal richtlijnen kon men het ge
makkelijk eens worden. De aanpassing 
van toegepaste therapie aan de lokalisa
tie van het eczeem, zoals in het gelaat of 
op het behaarde hoofd, riep bij geen der 
deelnemers vragen op. In het algemeen 
handelde men, ondanks enige kritiek, 
toch op de wijze zoals deze in het formu
larium wordt aangegeven. 
De lezer van dit verslag zal opmerken, 
dat bij de bespreking van de therapie 
eigenlijk weinig opmerkelijke punt en 
aan de orde zijn gekomen. Dit is te 
herleiden tot het gegeven dat bij ec
zeem, van welk type ook, de therapie als 
zodanig zelden een probleem vormt. De 
huisarts kan in de meeste gevallen met 
betrekkelijk eenvoudige en genoeg
zaam bekende middelen volstaan. An
derzijds bieden de corticosteroldprepa
raten de huisarts de mogelijkheid ook 
de meer hardnekkige of hinderlijke 
erupties met succes te behandelen. 

Slot 

Aan het eind van de vierde bespreking 
moest worden geconcludeerd, dat het 
verre van eenvoudig is een voor aile 
huisartsen acceptabel protocol voor de 
diagnostiek en behandeling van eczeem 
te ontwerpen. Met een zekere ambiva
lentie hielden wij ons aan de afspraak, 
aan het onderhavig thema niet meer dan 
vier conferenties te wijden. Zoals een 
der deelnemers opmerkte, bleek een 
veel voorkomend en ogenschijnlijk sim
pel probleem meer implicaties te heb
ben, dan men aanvankelijk vermoedde. 
Hoewel, zoals dit verslag wei duidelijk 
zal maken, meer vragen werden opge
roepen dan konden worden beant
woord, waren de deelnemers het erover 
eens dat de besprekingen een concrete 
bijdrage betekenden aan het kijken 
naar en denken over eczeem. Wat dit 
betreft, waren wij tevreden en mochten 
wij vaststellen dat de groep duidelijker 
op een spoor is gekomen. Dit laatste 
konden wij voor onszelf bevestigen 
door vergelijking van de onderscheiden 
enquetes en testjes die wij aan het begin 
en aan het eind van deze besprekingen 
inbrachten. 
Het allerbelangrijkste echter, naar onze 

mening, is de weer eens gebleken nood
zaak dat huisartsen zelf en tezamen kri
tische vragen met betrekking tot hun 
handelen formuleren en deze proberen 
te beantwoorden, eventueel door eigen 
onderzoek. Een en ander ligt niet aileen 
voor de hand, doch vormt een voor
waarde voor een adequate opleiding en 
continue scholing. Gouden Regels voor 
de huisarts, ook bij de diagnostiek en 
behandeling van eczeem, zijn wellicht 
op te stellen, maar dan toch vooral door 
huisartsen zelf. 
De resultaten van deze conferenties on
dersteunen de opvatting, dat de feitelij
ke herkenning van een min of meer 
typische of specifieke huidaandoening 
zoals eczeem, berust op vaardigheid. 
Deze vaardigheid stoelt enerzijds op vi
sue Ie herinnering van de aandoening als 
zodanig, anderzijds op kennis van de 
patient. Eczeem is een "omschreven" 
ziektebeeld, dat echter door de inconsis
tente wijze van omschrijven, de incon
sequente nomenc1atuur en de complexe 
wijze waarop de eruptie kan ontstaan, 
nogal wat - vooral diagnostische - pro
blemen kan opleveren. In de praktijk 
zal de huisarts met een betrekkeli jk een
voudige indeling en nomenclatuur kun
nen volstaan, omdat een meer gedetail
leerde diagnostische benadering weinig 
of geen consequenties z;al hebben voor 
de beperkte therapeutische mogelijk
heden. 
Met deze constatering hebben wi j, voor
lopig, onze discussies over eczeem afge
rond. Het ligt in de bedoeling dit thema 
te zijner tijd nog eens op de agenda te 
plaatsen. Wij zijn benieuwd naar het 
alsdan mogelijk meetbare effect van on
ze besprekingen op het praktisch han de
len van de deelnemers. 
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