
De diagnostiek van huidafwijkingen 
door de huisarts 
Het verslag van een discussie* 

Begin 1981 kwamen negen medewerkers aan deze aflevering van 
huisarts & praktijk bijeen voor een discussie over de diagnostiek 
van huidafwijkingen in de huisartspraktijk. Op basis van de 
concept-bijdragen voor deze special werd gesproken over de 
moeilijk grijpbare, subjectieve elementen bij de diagnostiek , 
alsook over een aantal meer formele, geobjectiveerde aspecten. 
Mevrouw C. Bakker-Bosman notuleerde de discussie, Dr. H. 
Lamberts schreef het verslag. 

Inleiding 

Huidaandoeningen nemen binnen de 
huisartsgeneeskunde een bijzondere 
plaats in: 
- het zijn zichtbare afwijkingen en men 
zal niet snel van mening verschillen over 
de vraag of er een afwijking bestaat; wei 
kan men de ernst en de subjectieve bete
kenis van de aandoening verschillend 
beoordelen; 
- het gaat om aandoeningen die de 
huisarts vaak in een heel vroeg stadium 
ziet, nog voor er een diagnostiseerbaar 
beeld bestaat; 
- kenmerkend voor huidaandoeningen 
is de snelle koppeling van diagnostiek 
en therapie: een bepaalde diagnose 
houdt soms vanzelfsprekend een be
paalde therapie in terwijl het voorschrij
yen van een bepaalde therapie bijna 
even vanzelfsprekend tot een bepaalde 
diagnose aanleiding kan geven. 
- de subjectieve beleving van de patient 
is belangrijk, terwijl deze bijna nooit in 
verb and staat met de vrees voor een 
ernstige ziekte; bij klachten als pijn in 
de borst, buikklachten en klachten van 
het centrale zenuwstelsel, kan zowel bij 
de patient als bij de huisarts het gevoel 
bestaan dat de beleving van de patient 
juist wei geprojecteerd wordt tegen de 
mogelijkheid dat er een ernstige, le
vensbedreigende ziekte bestaat. 

• Deelnemers aan de discussie waren: P. J. G. 
Mesker, J. J. L. M. Mesker·Niesten, H. A. Nolet 
en Dr. H. G. M. van der Velden, allen verbonden 
aan het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut 
en Prof. Dr. H. J. Dokter, Dr. H. Lamberts, 
G. Th. van de Poel, A. M. R. Seelen en E. Sioot, 
allen deelnemers aan het monitoringproject, bene
vens mevrouw A. Bakker-Bosman, secretaresse 
van de redactiecommissie van huisarts en weten
schap. 
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Diagnose en therapie 

Begonnen werd met het bekijken van de 
dia's van bijna aile illustraties in deze 
special. De deelnemers riepen elke keer 
direct wat hun op de lippen brandde, de 
diagnose of de therapie . Aileen bij het 
panaritium werd de therapie v66r de 
diagnose genoemd, verder volgde men 
steeds het vertrouwde medische model: 
eerst de diagnose en dan de therapie. 
Sommige diagnosen echter maakten 
duidelijk dat een plaatje onvoldoende is 
en dat aanvullende informatie en soms 
ook discussie nodig is. De frequentie 
waarmee huisartsen met bepaalde af
wijkingen in contact komen, is daarbij 
natuurlijk belangrijk. Wanneer het gaat 
om eczeem, huidinfecties, wratten, urti
caria, acne en in mindere mate psoriasis, 
dan is de diagnose van het vol ontwik
kelde beeld niet moeilijk. Overigens 
komt deze opsomming goed overeen 
met die van een recent artikel van Coen
raats e.a. over de prevalentie van der
matosen aan armen en onderarmen bij 
een bevolkingsonderzoek. 
Het werd al snel duidelijk dat de deelne
mers bij het diagnostiseren van de bee 1-
den sterk leunden op allerlei he rinne
ringsbeelden. De groep beschikte over 
honderd "huisartsreminiscentiejaren", 
waarmee natuurlijk niet is gezegd dat 
iedereen zich nog alles herinnerde wat 
zich in deze eeuw met huidaandoenin
gen aan ons heeft voorgedaan. Sommi
ge zeer zeldzame ziekten - zo werd 
slechts eenmaal een echte pemphigus 
vulgaris gezien - maken veel indruk. Dit 
geldt ook voor psoriasis, die als enige 
van de "grote" huidziekten vrij frequent 
door huisartsen wordt gezien. 

Huidaandoeningen in de 
c1assificatiesystemen 

Illustraties zoals in deze special zi jn op
genomen, geven huisartsen aanleiding 
tot snelle diagnosen en bijna even snelle 
suggesties voor therapie, of schoon vaak 
aanvullende informatie no dig is. De 
deelnemers vroegen zich daarom af in 
hoeverre verschillende classificatieme
thoden de huisarts van dienst kunnen 
zijn. Het gaat hier vooral om de Interna
tional classification of health problems in 
primary care, de definities voor de 
rubrieken van de ICHPPC-2 en de expe
rimentele Reason for contact-classifi
catie. 

• Definities voor huidaandoeningen in 
de ICHPPC-2. Tabell geeft een aantal 
definities voor diagnosen van huidaan
doeningen, opgesteld door de werk
groep classificatles van de WONCA en 
op dit moment nog in een proefstadium 
verkerend. Deze definities bieden een 
denkkader waarin de meeste deelne
mers aan de discussie zich wei kunnen 
vinden, maar daarnaast is er ook kritiek. 
Ti jdens het spreekuur - en dat gold ook 
bij het bekijken van de dia's - wordt een 
voorlopige diagnose meestal snel ge
steld, op basis van de eerste indruk. Bij 
die indruk spelen de groepering, de 
duur van de aandoening, de leeftijd en 
het geslacht van de patient, naast de 
manier van klagen, een belangrijke rol. 
Pas in tweede instantie wordt de eerste 
indruk getoetst aan een wat meer syste
matisch denkschema en eventueel 
wordt de diagnose gecorrigeerd. Overi
gens een mooi voorbeeld van een heu
ristische benadering! In de definities 
voor de ICHPPC-2-rubrieken komt het 
primaire beeld van de diagnose goed 
naar voren, maar de manier waarop ver
volgens de diagnose aan verschillende 
criteria wordt getoetst, loopt voor de 
verschillende rubrieken uiteen. Een 
voorbeeld is de definitie van atopische 
dermatitis, die behalve een jeukende 

Soms gaat therapie v66r de dia!?nose. 



Tabell. Definities voor rubrieken uit hoofdstuk Xll- Diseases of the skin & subcutaneous tissue - van de ICHPPC-2. 

680-Boil, carbuncle, cellulitis, abscess 
inc/. finger, toe, with or without lymphangitis 
exc/. of: eyelid (3730), perianal (565-), external auditory canal 
(3801), male external genitalia (607-), female external genita
lia (620-), inside of nose (4781), breast (611-, 676-), if also 
lymphdenitus (683) 
Inclusion in the rubric requires: 
for a) boil, carbuncle, abscess - the following: 
localized tender swelling containing pus in a region not exclu
ded in the diagnostic title 
for b) cellulitis - the following: 
inflammatory lesion of skin involving subcutaneous tissue 
which has increased warmth, redness, and indistinct borders, 
in a region not excluded in the diagnostic title 

684-Impetigo 
inc/. secondary impetigo 
Inclusion in this rubric requires both of the following: 
- one or more lesions with a thick honey-coloured crust 
- removal of crust reveals red weeping surface which rapidly 
becomes encrusted again 

690-Seborrheic dermatitis & other erythematosquamous 
dermatoses 
inc/. dandruff 
Inclusion in this rubric requires: 
for a) seborrheic dermatitis - both of the following: 
- lesions with waxy yellow greasy scaling 
- erythema is absent or dull yellowred in the absence of 
secondary infection 
for b) other erythematosquamous dermatoses - inclusion 
criteria for this portion of the rubric are not listed 

6918 Atopic dermatitis or eczema 
inc/. infantile eczema & flexural dermatitis 
excl. diaper rash (6910) 
Inclusion in this rubric requires four or more of the following: 
- pruritus 
- papular lesions 
- location in flexural areas for children and adults (face and 
trunk in infants) 
- lichenification 
- oozing, weeping lesions with crusting 
- personal and/or family history of allergy 

692-Contact dermatitis & other eczema or dermatitis 
inc/. sunburn, due to cold, due to drugs taken internally, 
dermatitis NOS, eczema NOS 
excl. allergy NOS, allergic reaction NOS (9950), diaper rash 
(6910), rash NOS (7821) 
Inclusion in this rubric requires: 
for a) contact dermatitis - both of the following: 
- identification of an etiological contact agent 
- dermatitis 
for b) other eczema or dermatitis - inclusion criteria for this 
portion of the rubric are not listed 

6910 Diaper rash (napkin rash) 
Inclusion in this rubric requires both of the following: 
- rash, limited mostly to diaper area in infants 
- absence of inclusion criteria required for other rubrics in this 
section 

6963 Pityriasis rosea 
Inclusion in this rubric requires both of the following: 
- absence of systemic illness 
- three or more of the following: 
iii) an inital "herald patch" 
ii) papulosquamous lesions 

iii) oval lesions which follow skin cleavage lines 
iv) lesions primarily on trunk, neck, and upper aspects of 
extremities. 

6961 Psoriasis, with or without arthropathy 
Inclusion in this rubric requires three or more of the following: 
- elevated thick micaceous scaly lesion 
- punctate bleeding after scraping away scales 
- lesions primary on elbows, knees, scalp, and sacrum 
- characteristic histological appearance 
- arthropathy 

69S-Pruritus & related conditions 
incl. lichen simplex chronicus, neurodermatitis, dermatitis 
factitia, anogenital pruritus, itch NOS 
Inclusion criteria for this rubric are not listed 

70O-Corns, callosities 
Inclusion in this rubric requires: 
thickened hyperkeratotic skin in one or more of the following 
situations: 
i) over a bony prominence (natural or pathological) 

ii) in an area of skin subjected to unusual friction or pressure 
7062 Sebaceous cyst 

inc/. inclusion dermoid 
Inclusion in this rubric requires: 
a localized cystic mass situated in the hypodermis, but atta
ched to the dermis 

7061 Acne 
exc/. acne-rosacea (7U9-) 
Inclusion in this requires all of the following: 
- multiple lesions (which may be any of the following: come
dones, papules, pustules, abscesses, cysts, scars, pitting) 
- distribution on the face and upper thorax 
- onset in 2nd and 3rd decades of life or in association with 
exposure to industrial irritants or medications (hormones, 
halides) 

707-Chronic uIcer of skin 
inc/. bedsore 
exc/. varicose ulcer (454-) 
Inclusion in this requires: 
An ulcer of the skin with or without involvement of deeper 
tissues which does not heal with appropiate therapy after a six 
week period 

70S-Urticaria 
exc/. angioedema, allergic edema (9950), drug allergy (9952), 
edema NOS (7823). 
Inclusion in this rubric requires: 
circumscribed raised erythematous areas of edema limited to 
superficial portions of the dermis 

709-0ther disease of skin and subcutaneous tissue 
inc/. erythema multiforme, erythema nodosum, rosacea, in
tertrigo, erythema NOS, lichen planus, ichthyosis, striae 
atrophicae, keloid, vitiligo, localized lupus erythematosus 
Inclusion criteria for this rubric are not listed 

dermatitis verschillende extra factoren 
moet vermelden. De predilectieplaat
sen en de leeftijd waarop de aandoening 
begint, wegen even zwaar als het chro
nisch recidiveren, de associatie met an
dere allergische aandoeningen en de fa
milie-anamnese. 
Nu is het natuurlijk zo dat de definities 
bedoeld zijn voor het classificeren van 

het probleem en niet voor het diagnos
tisch proces. Toch is dit illustratief voor 
het dilemma waarin de huisarts zich be
vindt. Het beeld dat in de eerste flits 
wordt herkend, wordt later gefalsifieerd 
of bevestigd, waarbij heel verschillende 
overwegingen van belang kunnen zijn. 
De definities vormen een belangrijk 
denkkader, omdat zij criteria en een 

terminologie verschaffen, die aansluiten 
op de werkelijkheid van de eerstelijns 
gezondheidszorg. En eczeem is voor de 
patient die ermee naar zijn huisarts 
gaat, toch een ander probleem dan voor 
de patient die door de huisarts naar een 
huidarts wordt verwezen; huisarts
geneeskundig eczeem is dan ook niet 
hetzelfde als dermatologische eczeem. 
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Tabel2. Reason for contact classification. Chapter S (skin). 

Component 1. Symptoms, complaints 
S10 - Discolor. skin, freckles, blotches, red 
Sl1 - Symptoms of skin moles 

S61 - Result urine test 
S62 - Result cytol. test 
S63 - Result tissue test 
S64 - Result radiol. test 
S65 - Result other test 

S12 - Growths of skin 
S13 - Skin rash,.NOS 
S14 - Skin lesion, NOS 
SIS - Skin irritation, NEC, exc. rash 
S16 - Swelling of skin, exc. tumors 
S18 - Symptoms refer. to nails 
S19 - Symptoms refer. to hair and scalp 
S20 - Fear skin disease 
S21 - Oth. sympt. skin, nail, hair 

Component 5. Administrative 
S66 - Administrative 

Component 6. Other R.F.C. 
S67 - Other reason for contact 

Component 2. Diagnostic, screening and preventive 
procedures Component 7. Diagnosis, disease 

S70 - Herpes zoster S30 - Spec. exam. 
S32 - Blood test 
S34 - Urine test 
S35 - Sensit. test 
S36 - Feces exam. 
S37 - Diagn. endosc. 
S39 - Biopsy 
S40 - Diagn. radiology 
S42 - Cytology 
S45 - Exposure infect. dis. 
S46 - Other diag. proc. 
S48 - Other screen. prevo proc. 

S71 - Herpes simplex, specif. skin or NOS 
S72 - Monilia skin infect, exc. urogenital 
S73 - Scabies 
S74 - Pediculosis, oth. sk. infect, larv, flea 
S75 - Athlete foot, dermatophyt, r. worm, tinea 
S76 - Oth. infect skin disease 
S77 - Malign. neoplasm skin 
S78 -' Benign neoplasms 
S79 - Other neoplasm, tumor, skin NOS 
S80 - Injuries (inc. late effect, scar) 
S81 - Other injury/adverse effect 
S82 - Birthmark, strawberry nevus 
S83 - Boil, carbuncle, cellulitis 

Component 3. Treatment, procedures and medication 
S50 - Medications 

S84 - Impetigo, secundary impet. 
S85 - Pilon. cyst, fist, oth. skin info 

S51 - Preop. visit 
S52 - Postop. visit 
S53 - Phys. rehab. 
S54 - Radiat. ther. 
S55 - Tube insert/removal 
S56 - Minor surgery 
S57 - External prosth. device 
S58 - Counseling 
S59 - Oth. ther. proc. NEC 

S86 - Seborrh. dermatit, oth. eryth. dermatos 
S87 - AtopiC/flexur. dermat, eczema, ex. rash 
S88 - Diaper Rash 
S89 - Pityriasis rosea 
S90 - Psoriasis w/wo arthropathy 
S92 - Corns, callosities 
S93 - Sebaceous cyst 
S94 - Ingrowing toenail, oth. naildisease 
S95 - Alopecia, folliculitis, oth. hair dis. 
S96 - Acne, exc. acne rosacea 

Component 4. Test results incl. follow up for test results 
S60 - Result blood test 

S97 - Chron. skin ulcer, bedsore, ex. var. ulc. 
S98 - Urticaria, exc. edema, drug allergy 
S99 - Oth. dis. skin, subc. tissu, sweat gland. 

Dit is allerminst een verrassende ont
dekking, het geldt voor aile problemen 
die frequent door huisartsen worden ge
zien, benoemd en behandeld. Een ge
volg is echter, dat huisartsen het onder
ling eens dienen te worden over de clas
sificatie van huisartsgeneeskundig rele
vante huidaandoeningen en over de fre
quentie daarvan. Hoe vaak komt het 
voor, bij welke patienten, in welke leef
tijdsfasen en wat zijn de gevolgen voor 
de patient? Welk onderzoek kan de 
huisarts het beste verrichten en welke 
therapieen zijn aangewezen wanneer de 
huisarts de patient behandelt? Niemand 
wil ontkennen dat bijvoorbeeld de be-
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handeling van acne door huisartsen en 
dermatologen globaallangs dezelfde lij
nen verloopt. Het verschil treedt op 
wanneer er iets gebeurt waardoor de 
huisarts er van afziet de patient zelf te 
behandelen of waardoor de patient be
sluit bij voorkeur zijn probleem aan een 
dermatoloog toe te vertrouwen. 
Voor weinig voorkomende aandoenin
gen aanvaardden de deelnemers lOnder 
meer nosologische diagnosen lOals der
matologen deze stell en , bijvoorbeeld 
"erythema exsudativum multiforme". 
Huisartsen gaan dan ook best akkoord 
wanneer een dermatoloog zegt: "Dit is 
geen erythema exsudativum multiforme 

en dat is er juist wei een." Huisartsen 
zijn vooral ambivalent ten aanzien van 
de rol van de dermatoloog, als het pro
bleem zich vaak voordoet in de huis
artspraktijk, als er mogelijkheden tot 
behandelen zijn, en als de huisartsen 
min of meer gei'nstitutionaliseerd (bij
voorbeeld in de opleiding tot huisarts) 

, de concrete ervaring met dat probleem 
aan eIkaar overdragen. 
Ervaring krijgt vooral waarde wanneer 
zij geregistreerd wordt. Vooral in de 
probleemgeorienteerde aanpak wordt 
expliciet aanvaard dat de huisarts begint 
met een vaag label voor het probleem en 
dat in de loop van de tijd de benoeming 



van het probleem verandert en speci
fieker wordt. Juist hier schieten de 
ICHPPC-2 en dus ook de daaraan ge
koppelde definities te kort, omdat de 
feitelijke reden waarom iemand om 
hulp vraagt voor een huidaandoening 
niet kan worden vastgelegd, terwijl ook 
de wijzigingen in de tijd en in de beteke
nis van het probleem ons ontgaan . 

• De Reason for contact-classificatie. 
Het lijkt erop dat de experimentele 
Reason for contact-classificatie (tabeI2) 
het systematisch mogelijk maakt dichter 
bij de subjectieve beleving van de pa
tient te blijven, maar dat dient nog wei 
met onderzoek aangetoond te worden. 
Erg vee I directe, therapeutische conse
quenties komen trouwens niet voort uit 
de symptom en en klachten over de huid, 
zoals verkleuring, "rash", irritatie, 
nagelaandoeningen, enzovoort. Ook 
wordt de communicatie met de verschil
lende specialismen op het eerste oog 
niet bevorderd met deze classificatie. 
Het lijkt alsof er tussen Scylla en Cha
rybdis moet worden doorgevaren. Met 
wie dient de huisarts nu bij voorkeur het 
meest verstaanbaar te communiceren: 
met de patient die het probleem heeft, 
of met het geneeskundig achterland van 
waaruit de patient mogelijkerwijze een 
oplossing kan worden geboden? 
In de Reason for contact-classificatie 
wordt enige afstand genomen van de 
nosologisch georienteerde classificatie 
waaraan de huisarts gewend is. Wan
neer er twee mensen zijn met uiterlijk 
dezelfde afwijking, dan blijft de vraag 
waarom de een wei bij de huisarts komt 
en de ander niet. Komt hij omdat het 
kleine plekje hem last bezorgt, pijn doet 
of ongerust maakt? En zal zijn klacht 
verdwenen zijn wanneer het plekje is 
verdwenen? De Reasonforcontact-clas
sificatie sluit, wanneer dit soort vragen 
bestaan, aan op het methodisch werken 
en op de probleemorientatie, en bevor
dert de emancipatie van de patient in 
zoverre, dat het voor de huisarts wat 
makkelijker is om taalkundig dicht bij 
de patient te blijven. Maar ook al ont
slaat deze classificatie beiden van de 
verplichting om steeds weer, koste wat 
het kost te komen tot een acceptabel 
medisch etiket, wat blijft is het pro
bleem waar de therapie - en daar vraagt 
de patient ook om - dan op moet berus
ten. Geven wij een patient die klaagt 
over irritatie van zijn huid zonder meer 
hydrolanettecreme? 

John Kacere: Torso, 1972 (boven). 

1 lahwe sprak tot Mozes en Aaron: 2 Heeft iemand een gezwel, uitslag 
of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aaron ofbij een priester van diens geslacht brengen. 
3 De priester onderzoekt de zieke plek op de huid. Is het haar daarop 
wit geworden en ligt de plek zichtbaar dieper dan de rest van de huid, 
dan is het een huidziekte. Als de priester dit he eft vastgesteld, moet hij 
hem onrein verklaren. 4 Betreft het enkel een lichte, witte vlek op de 
huid, die niet zichtbaar dieper ligt dan de rest en zijn de haren niet wit 
geworden, dan moet de priester de zieke zeven dagen afzonderen. 
5 Blijkt na zeven dagen bij het onderzoek, dat de zieke plek op de huid 
niet veranderd is en niet groter is geworden, dan moet de priester hem 
opnieuw zeven dagen afzonderen. 6 Blijkt na deze zeven dagen bij een 
nieuw onderzoek, dat de plek op de huid dof is geworden en zich niet 
heeft uitgebreid, dan verklaart de priester hem rein. Hij had gewoon 
uitslag: na het wassen van zijn kleren is hij rein. 7 Neemt de plek op de 
huid, nadat de zieke zich bij de priester heeft gepresenteerd om gerei
nigd te worden, toch nog in omvang toe, dan moet hij opnieuw voor de 
priester verschijnen. 8 Als deze de uitbreiding van de uitslag inderdaad 
vaststelt, moet hij hem onrein verklaren. Dan is het huidziekte. 

Leviticus 13:1-8. 
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Vooralsnog lijkt het bij huidaandoenin
gen vooral interessant om de klacht van 
de patient vast te leggen in de Reason 
for contact-classificatie en dan na te 
gaan op welke ICHPPC-2-diagnose de 
huisarts zijn handelen baseert. De bele
vingsaspecten van huidaandoeningen 
komen in beide classificatiesystemen 
onvolledig aan hun trekken. Er zijn dus 

nog geheel andere diagnostische over
wegingen voor de huisarts. 

Subjectieve en cuIturele aspecten 

In het contact tussen huisarts en patient 
spelen allerlei psychologische, sociale, 
gesprekstechnische en andere culture Ie 
factoren mee. Dit maakt dat de huisarts 

She looked carefully at me while I sat down. Then, lifting her head a 
little, she showed me her profile and said, "Do you see anything on my 
face?" 
I didn't understand the question. 
She said, "Salim!" and turned her face full to me, keeping it lifted, fixing 
her eyes on mine. "Am I still badly disfigured? Look around my eyes and 
my left cheek. Especially the left cheek. What do you see?" 
Mahesh had set down the cups of coffee on the low table and was 
standing beside me, looking with me. He said, "Salim can't see any
thing." 
Shoba said, "Let him speak for himself. Look at my left eye. Look at the 
skin below the eye, and on the cheekbone." And she held her face up, as 
though posing for a head on a coin. 
Looking hard, looking for what she wanted me fo find, I saw that what I 
had thought of as the colour of fatigue or illness below her eye was also in 
parts a very slight staining of the skin, a faint lividness on her pale skin, 
just noticeable on the left cheekbone. 
And having seen it, after having not seen it, I couldn't help seeing it; and 
I saw it as the disfigurement she took it to be. She saw that I saw. She 
went sad, resigned. 
Mahesh said, "It isn't so bad now. You made him see it." 

(V. S. Naipaul. Bend in the river. Andre Delltsch. London.) 

In dat licht kwam hij aan, langzaam, hoog opgericht, eerst langs het bed, 
zodat ik zijn gezicht in profiel zag, dan de bocht om het bed heen, in mijn 
richting, of naar de hoek van de kamer, of naar de kast. Hij was het, en 
hij was geheel naakt. Een lendendoek, meer niet; en boven die lenden
doek en eronder was'de huid niet zoals huid moet zijn bij de mens, en 
ook de armen, vooral aan de achterkant, bij de ellebogen, waren niet 
zoals men zich gewend is menselijke armen voor te stellen. Het waren 
ronde of zich spiraalsgewijs uitbreidende vlekken, rood, hier en daar 
bloedend wellicht, zich verenigend, zich van elkaar scheidend als de 
nevelvlekken bij de geboorte van een gruwelijk heelal: vlammen zonder 
zin of grond; en ook het licht was er, dat er zijn moest bij zulk een 
schepping uit niets: niet duidelijk, niet overtuigend, meer in kleine 
kernen hier en daar, witte punten, schilfers, glinsterend, nu ja, zo was het 
wei, al was het maar nietig en verspreid: glinsterend in dat melkwitte 
schijnsel van de lamp in het midden van de zoldering. Nu liep hij 
daaronderdoor, en het geglinster scheen toe te nemen op dit sterke, 
gespierde lichaam, het was erger, ondraaglijker dan al dat rood, of dan 
die resten van zalf of wat het mocht zijn, die als violette of bruingele 
vegen achtergebleven waren bij de reiniging, ontzwachteling, waaraan 
hij zich in de badkamer had onderworpen. Nu was het geglinster weer 
verdwenen, het was maar een flits geweest, een efflorescentie van licht, 
zo goed als een zinsbegoocheling. 

(S. Vestdijk. Het glinsterend pantser. De Bezige Bij. Amsterdam.) 
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op de klacht van de ene patient heel 
anders reageert dan op de woordelijk 
identieke klacht van een ander. Classifi
caties lossen dit niet op. Je wilt weten 
waarom de patient komt. Wanneer 
iemand met acne in feite komt omdat hij 
denkt dat zijn puistjes het gevolg zijn 
van een ernstige ziekte, zal de huisarts 
zich over de behandeling van de acne 
waarschijnlijk niet al te druk maken. 
Maar wanneer de patient bedoelt: "Ik 
weet dat ik acne heb en ik heb er alles 
wat op de televisie wordt aangeprezen al 
opgesmeerd maar ik wil toch graag voor 
de zomer mijn rug en mijn gezicht 
schoon hebben", dan gaat het om een 
heel ander probleem en is ook het huis
artsgeneeskundig handel en verschil
lend. Er zou daarom in dit geval meer 
aanleiding zijn om een nieuwe Reason 
for action-classificatie dan een Reason 
for contact-classificatie te introduceren. 
Vermoedelijk koppelen huisartsen vaak 
een actie aan een "reden" voor het con
tact, die niet werkelijk bij de patient is 
gecontroleerd. De patient, die een zeke
re binding met zijn huisarts heeft, aan
vaardt die actie dan vaak. 
Het benoemen van de klacht op het 
niveau van het probleem heeft in de 
ogen van aile deelnemers aan de discus
sie invloed op het handelen. Je wordt 
immers gedwongen steeds weer aan 
iemand te vragen waarom hij komt zon
der daar al te snel een eigen interpreta
tie aan te geven. Wanneer de huisarts 
aan de patient die al meer dan twintig 
jaar voor zijn diabetes op het spreekuur 
komt, vraagt waarvoor hij nu eigenlijk 
komt dan zal de patient bijna nooit zeg
gen: ,,Ik kom voor mijn suikerziekte". 
Meestal zegt hij: . .Ik kom voor controle, 
ik kom voor mijn recept, ik moest na 
drie maanden terugkomen". 
Aan de hand van een tweetal fragmen
ten uit Het glinsterend pantser van Vest
dijk en uit Bend in the river van Naipaul 
wordt gepraat over de normen en waar
den die mensen die een probleem met 
hun huid hebben, ontmoeten. Soms zijn 
er zeer indrukwekkende afwijkingen 
die wei veel last moeten geven, waar
over heel weinig geklaagd wordt of die 
zelfs bijna helemaal verborgen blijven. 
Daartegenover staan mensen met niet 
of nauwelijks zichtbare afwijkingen 
waaraan een bijna demonische beteke
nis wordt gehecht. De balans tussen het 
overdreven voorstellen of het onzicht
baar maken vindt men ook in de schil
derkunst terug. Het valt op dat mensen 
vaak of wei met een onbestaanbaar gave 
huid worden geschilderd of wei zo dat de 
huidafwijking het onderwerp van het 
schilderij lijkt te zijn. Gill gaat in op het 



De psoriasis van Monica 

Monica was 5 jaar toen mijn vrouw opperde dat onze 
dochter of erg laat was met berg of heel vroeg met 
roos, want haar hoofdhuid verloor de laatste tijd 
kleine schilfertjes. Nu is ze bijna 11 jaar oud en de 
afgelopen jaren heeft haar psoriasis een beeld ver
toond, varierend van vrijwel geen huidafwijkingen tot 
haar gehele lijf bezaaid met plekken met een door
snede van 0,5 tot 5 cm, vaak zo dik dat ze bij stoten 
breken en fors kunnen bloeden. 

In het spraakgebruik in huis noemen we de huidafwij
king van Monica "de plekken"; de dermatologische 
diagnose is psoriasis guttata. 
Het kostte uiteraard enige moeite voordat de plekken 
dermatologisch geetiketteerd konden worden. Ais 
huisarts krijg je meestal een symptomenreeks voorge
schoteld tijdens een consult of visite, op zodanige 
wijze gepresenteerd, dat je er niet onderuit kan er 
goed aandacht aan te besteden. Dat wordt dan afge
sloten met een werkhypothese of een diagnose. We 
zijn er zelfs op getraind waar te nemen wanneer het 
aanbod (de diagnose) niet aansluit op de vraag 
(klacht), omdat dit de relatie beinvloedt die we zo 
graag goed willen houden voor volgende contacten. 
Vraag: hoeveel anders is dat thuis? 
"Wanneer kijk je nu eens naar de plekken van 
Monica", wordt op dezelfde manier beantwoord als 
vragen als "Wi! je dit weekend Monica's band plak
ken?" of "Je zou ook nog de vakantiefilms ordenen". 
Vragen die min of meer impliciet gesteld worden: als 
je er al wat aan doet, dan probeer je ze impliciet te 
houden, en laat je ze verder liggen. 
Omdat mijn vrouw en ik dat probleem onderkenden, 
hebben we hierover een afspraak gemaakt: wanneer 
mijn vrouw vindt dat ik geen of onvoldoende aandacht 
besteed aan haar vraag, stapt zij naar een van de 
collega's in de groepspraktijk. Zo kan het gebeuren 
dat aan tafel verslag wordt gedaan door onze 3-jarige 
zoon, dat hij bij de dokter is geweest voor zijn hoest, 
terwijl mij die hoest nog geenszins was opgevallen. De 
plekken waren echter voor mijn vrouw niet van zo'n 
belang dat ik gepasseerd hoefde te worden, zodat het 
weken of maanden duurde voordat mijn oog er bijna 
toevallig op vie I en mijn interesse beroepsmatig 
gewekt werd: ik wist niet wat die tientallen kleine, 
licht verheven, circumscripte efflorescenties op haar 
hoofd waren, aile vrijwel rond, nooit groter dan 5-8 
mm in doorsnede. Toen duurde het geen week of een 

bevriende dermatoloog was in consult geroepen, die 
meld de dat een psoriasis guttata er zo uitzag. 
Er volgde nu een tijd van vele potjes met cremes en 
zalven; van alles werd door ons geprobeerd, met 
wissel end succes. Het me est storende voor de behan
deling was de mate waarin Monica bereid was c06pe
ratief te zijn. 
Aanvankelijk smeerden wij, omdat wij er iets aan 
wilden doen. Monica yond het aileen maar vervelend, 
zij had nergens last van en was dus ook niet gemoti
veerd. Toen de plekken zich uitbreidden naar haar 
gezicht en ook haar armen en benen zichtbaar huidaf
wijkingen begonnen te vertonen, was dit soms aanlei
ding tot pesterijen en voor haar een reden om zich bij 
ons te beklagen over haar plekken: "Wanneer doe je 
weer eens wat aan mijn plekken?" Wanneer we er dan 
wat aan deden en trouw twee of drie keer per dag vijf 
tot tien minuten uittrokken om te smeren, nam met de 
ernst van de afwijkingen Monica's motivatie af, zodat 
het weer 6ns probleem werd. 
Parallel hieraan liep het proces van acceptatie door 
Monica van haar huidafwijking. Eerst was het ons 
probleem, daarna wilde Monica een tijd dat anderen 
er iets aan deden. Slechts langzaam is de situatie 
gegroeid, dat het Mar plekken zijn, plekken die bij 
haar horen, die haar niets meer of minder maken, 
hoogstens wat anders. 
Belangri jk voor haar was het moment dat Peter, de 
onderwijzer, ten overstaan van de klas duidelijk 
maakte dat hij die plekken niet vies yond, door haar 
ostentatief te knuffelen voor het front van de klas. 
Sindsdien hoor je haar er niet meer over en zal ze niet 
meer om therapie vragen. Onder vriendjes is het geen 
probleem en een moeder van de vriendjes, die een vies 
gezicht trekt, krijgt uitleg dat het een moeilijke naam 
heeft (Mam, hoe he ten die plekken ook al weer?). 
Het is onmogelijk vast te stellen wat Monica's eigen 
mening is, en wat de result ante van onze beinvloeding. 
Er is een stilzwijgend contract in huis dat, wanneer 
Monica klagelijk doet over de last die zij van haar 
plekken heeft, wij de bal terug spelen door haar te 
wijzen op de mogelijkheid ons te vragen weer enige 
tijd te smeren, hetgeen we dan aileen op haar verzoek 
doen, zolang zij het wil, hoe graag ik nog even zou 
willen doorzetten (bijvoorbeeld nog een week's 
nachts onder occlusie). 

E. Sioot 
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schilderij van Van Eyck, Kanunnik van 
der Paele, en dat van Ghirlandajo. Schil
derijen als van Ingres en de meer mo
derne John Kacere tonen ons onbe
staanbaar gave mensen. 

De discussie spitst zich vervolgens toe 
op de subjectieve ervaringen van de 
huisarts zelf. Sloot vertelt over de psori
asis van zijn dochter. Het lijkt alsof de 
oude opvatting van Gabriel Marcel 
weer naar voren komt: avoir son corps 
au etre son corps. Wanneer je je lichaam 
hebt, maak je het hebben van een pro
bleem met dat lichaam als het even kan 
tot een probleem van een ander. Wan-
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neer je je lichaam bent, is de afwijking 
ook een onderdeel van jezelf. Bij Moni
ca in de bijdrage van Sloat va It op dat 
voor haar de huidaandoening een pro
bleem is, dat zij af en toe het best naar 
haar ouders toe kan schuiven, die dan 
omgekeerd stellen: "Wij doen er wat 
aan wanneer jij wilt dat wij wat doen". 
Het gevolg kan dan zijn dat er heel 
weinig meer gebeurt. 
Dat kunnen huisartsen en patienten ook 
doen. Huisartsen aanvaarden dat pa
tienten sterk verschillen in hun subjec
tieve beleving van allerlei afwijkingen. 
Het is echter de vraag of huisartsen ook 
aanvaarden dat zij zelf evengoed sterk 

verschillen in hun subjectieve opvattin
gen en dat dit voor de patient gevolgen 
heeft. Huisartsen hebben of hadden zelf 
ook huidaandoeningen. Zij hebben, net 
als iedereen, gevoelens van afkeer voor 
bepaalde mensen met een heel lelijke 
huid. Mensen die een belangrijke huid
aandoening hebben, realiseren zich dat 
ook. Zij houden er vaak rekening mee. 
De huid speelt immers een belangrijke 
rol in de omgang met andere mensen, 
meer nog door het aanvoelen of het 
vermijden daarvan dan door de manier 
waarop men er uit ziet. Ook de huisarts 
zal afhankelijk van zijn eigen gevoel, en 
trouwens ook van hoe hij er zelf uit ziet 
en aanvoelt, zijn patienten met huidaan
doeningen op een bepaalde manier aan
raken of juist niet aanraken. 
Wat heeft dit voor gevolgen voor de 
diagnostiek? De huisarts speelt meestal 
niet zo'n grote rol bij de deal die een 
patient met huidafwijkingen met zijn 
omgeving maakt, maar hij kan soms 
juist op een beslissend moment op het 
toneel verschijnen: op de grens tussen 
het lichaam zijn en het lichaam hebben. 
Zo zijn er bijvoorbeeld oudere vrouwen 
die veel verrucae seniles hebben en het 
moeilijk vinden om zich uit te kleden. 
Voor de huisarts is het dan de vraag in 
hoeverre hij de patient helpt door dit ter 
sprake te brengen. Daarbij kan het zijn 
dat hij zelf een weerzin heeft om de 
patiente aan te raken, een weerzin die 
zij registreert en als afwijzing ervaart. 
Maar ook wanneer de huisarts niets zegt 
en ook geen blijk geeft van een gevoel 
van afkeer van de patient, bestaat de 
mogelijkheid dat hij een kans mist. 
Uit de persoonlijke ervaringen van ver
schillende deelnemers bleek dit oak. 
Een deelnemer vertelde over een keu
ring waarbij hij eigenlijk gehoopt had 
dat de keurende arts iets over de huidaf
wijking op zijn rug zou zeggen, waar
door het voor hem zelf makkelijker zou 
worden er iets aan te laten doen. Ook 
herinneringen aan de acne die je zelf 
hebt gehad, spelen een rol bij het behan
delen van jonge mensen. Dat hoeft he
lemaal niet altijd positief te zijn. Een 
huisarts kan zich geprikkeld tonen om
dat een puber over zijn puistjes klaagt 
die, vergeleken met de acne die hij zeIf 
vroeger had, de moeite van het noemen 
niet waard zijn. Een van de deeInemers, 
die zelf een aangeboren huidafwijking 
heeft, let er bij zijn patienten extra op 
dat zij in voorkomende gevallen gebruik 
maken van betrekkeIijk simpeIe hulp
middeIen om in ieder geval de huid pret-

Psoriasis. 
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tiger te laten aanvoelen. Andere huis
artsen hebben er waarschijnlijk nooit 
bij stilgestaan dat dit een probleem zou 
kunnen zijn . De mogelijkheid om een 
eenvoudige therapie te geven, bein
vloedt de diagnostiek. 
Een en ander betekent dat een huisarts, 
bijvoorbeeld bij het onderzoeken van 
de buik van een oudere dame met veel 
verrucae seniles, zowel zijn eigen gevoel 
als dat van zijn patiente moet taxeren 
om na te gaan hoe belangrijk het is dat 
de huidaandoening ter sprake komt, 
naast de buikpijn waarvoor zij eigenlijk 
is gekomen. Het is niemands bedoeling 
een "dermatologie van het surplus" te 
scheppen noch om patienten tot somati
sche fixatie te brengen. Aan de andere 
kant zijn er echter situaties waarin 
iemand domweg recht op een diagnose 
heeft. 

Het aardige van de verschillende bijdra
gen in deze speciale uitgave over huid
aandoeningen is dat blijkt op hoeveel 
verschillende manieren de kloof tussen 
enerzijds de beleving van de patient en 
het oordeel van de huisarts daarover en 
anderzijds de klassieke , medisch-model 
diagnose wordt gedicht. Het is kenne
lijk niet zo'n bezwaar dat de huisarts in 
formele zin betrekkelijk weinig ter be
schikking staat om de subjectieve bete
kenis van het probleem van de patient 
tot zijn recht te laten komen in de dia
gnostiek. Het probleem wordt gelllus
treerd door de oms lag van deze special 
met een foto van een groot stuk normale 
huid van iemand die geen problemen 
met haar huid heeft. Wanneer men daar 
naar kijkt door de bril van de nosologi
sche diagnostiek, dan zijn er tientallen 
afwijkingen. De draagster van de huid 
vindt echter dat zij een goede huid heeft 
en de huisarts vindt dat dus ook. 
In dit geval heeft iemand die geen hulp 
vraagt, ook geen probleem en dus ook 
geen diagnose. 
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