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NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (tweede herziening)

NHG-werkgroep Bacteriële huidinfecties

Belangrijkste wijzigingen
 Erythema migrans, hidradenitis sup-

purativa en traumatische (bijt)won-
den en wondinfecties worden niet 
meer besproken in deze standaard, 
maar in de gelijknamige NHG-Behan-
delrichtlijnen.

 Het perianaal abces is toegevoegd aan 
deze standaard.

 Verwijs alle vormen van een panari-
tium dezelfde dag naar de (plastisch) 
chirurg omdat de diepte van de infec-
tie klinisch niet goed kan worden vast-
gesteld. 

 Incisie en drainage, gevolgd door cu-
rettage van een acute sinus pilonida-
lis, geeft beduidend minder kans op 
een recidief vergeleken met incisie en 
drainage alleen.

 Verwijs een patiënt met een acute 
sinus pilonidalis naar de chirurg voor 
incisie, drainage en curettage in ver-
band met vereiste adequate verdo-
ving (meestal regionale of algehele 
anesthesie), tenzij de huisarts inschat 
dat lokale anesthesie volstaat en be-
kwaam is de procedure zelf uit te voe-
ren.

Kernboodschappen
 Antibioticaresistentie voor Staphylo-

coccus aureus komt weinig voor in de 
Nederlandse huisartsenpraktijk.

 Wacht bij twijfel over het bestaan van 
een abces één tot twee dagen af, of 
puncteer of aspireer.

 Denk bij (recidiverende) abcessen op 
specifieke locaties (oksels, liezen) aan 
hidradenitis suppurativa als onderlig-
gende ziekte (zie NHG-Behandelricht-
lijn Hidradenitis suppurativa). 

 Overweeg de diagnose necrotiserende 
wekedeleninfectie (voorheen: fasciitis 
necroticans) bij disproportioneel veel 
pijn, een onscherp begrensd erytheem 
en/of sepsis.

 Maak bij een cellulitis rondom het oog 
onderscheid tussen een periorbitale 

en orbitale cellulitis en verwijs bij een 
vermoeden van een orbitale cellulitis 
met spoed naar de oogarts. 

 Behandel predisponerende factoren 
(intertrigo, erythrasma, mycose en 
lymfoedeem aan de onderste extre-
miteiten) ter voorkoming van een re-
cidief cellulitis.

 Verwijs een patiënt met een perianaal 
abces naar de chirurg voor incisie en 
drainage, omdat adequate verdoving 
(meestal regionale of algehele anesthe-
sie) nodig is voor goede beoordeling en 
de chirurg eventueel benodigde aan-
vullende fistulotomie kan uitvoeren. De 
huisarts hoeft de patiënt niet te verwij-
zen als hij inschat dat alleen incisie en 
drainage voldoende is en hij bekwaam 
is de procedure zelf uit te voeren.

Inleiding
De NHG-Standaard Bacteriële huidin-

fecties geeft richtlijnen voor de diag-

nostiek en behandeling van bacteriële 

infecties van de huid en huidadnexen 

(haarfollikels, talgklieren, zweetklieren 

en het nagelbed).

Andere huidaandoeningen waarbij 

een bacteriële verwekker een rol speelt, 

zoals acne, hidradenitis suppurativa, 

otitis externa, hordeolum en huidaan-

doeningen die uitingen zijn van seksu-

eel overdraagbare aandoeningen, vallen 

buiten het bestek van deze standaard. 

Achtergronden

Begrippen
De standaard hanteert de volgende in-

deling van bacteriële huidinfecties: 

 oppervlakkige bacteriële huidinfecties: ery-

thrasma, folliculitis, impetigo, pitted 

keratolysis; 

 diepe bacteriële huidinfecties: cellulitis/ery-

sipelas, ecthyma, erysipeloïd, furunkel/

karbunkel, panaritium, paronychia, 

perianaal abces, sinus pilonidalis. 

Epidemiologie
De totale incidentie van bacteriële 

huidinfecties in de huisartsenpraktijk 

ligt naar schatting rond 50 per 1000 

per jaar.1 Antibioticaresistentie van de 

meest voorkomende verwekker van 

bacteriële huidinfecties, de Staphylo-

coccus aureus, komt in de Nederlandse 

huisartsenpraktijk weinig voor. De pre-

valentie van resistentie varieert van 

0-5% voor middelen van eerste keus, zo-

als  flucloxacilline en fusidinezuurcrè-

me, en 4-7% voor reservemiddelen, zoals 

azitromycine en claritromycine. Dit 

geldt waarschijnlijk ook voor antibioti-

caresistentie van Streptococcus pyogenes. 

De prevalentie van meticillineresistente 

Staphylococcus aureus (MRSA) in de Neder-

landse huisartsenpraktijk is gemiddeld 

0,8%, maar kan regionaal verschillen. 

De prevalentie van MRSA onder asiel-

zoekers en geëmigreerde vluchtelingen 

is vele malen hoger, namelijk 10%.2

Inbreng van de patiënt
De NHG-Standaarden geven richtlijnen 
voor het handelen van de huisarts; de rol 
van de huisarts staat dan ook centraal. 
Daarbij geldt echter altijd dat factoren van 
de kant van de patiënt het beleid mede be-
palen. Om praktische redenen komt dit uit-
gangspunt niet telkens opnieuw in de richt-
lijn aan de orde, maar wordt het hier 
expliciet vermeld. De huisarts stelt waar 
mogelijk zijn beleid vast in samenspraak 
met de patiënt, met inachtneming van 
diens specifieke omstandigheden en met 
erkenning van diens eigen verantwoorde-
lijkheid, waarbij adequate voorlichting een 
voorwaarde is.

Afweging door de huisarts
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is ui-
teraard bij alle richtlijnen een belangrijk as-
pect. Afweging van de relevante factoren in 
de concrete situatie zal beredeneerd afwij-

ken van het hierna beschreven beleid kun-
nen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat 
deze standaard bedoeld is om te fungeren 
als maat en houvast.

Delegeren van taken
NHG-Standaarden bevatten richtlijnen 
voor huisartsen. Dit betekent niet dat de 
huisarts alle genoemde taken persoonlijk 
moet verrichten. Sommige taken kunnen 
worden gedelegeerd aan de praktijkassis-
tente, praktijkondersteuner of praktijkver-
pleegkundige, mits zij worden ondersteund 
door duidelijke werkafspraken waarin 
wordt vastgelegd in welke situaties de 
huisarts moet worden geraadpleegd en 
mits de huisarts toeziet op de kwaliteit. 
Omdat de feitelijke keuze van de te delege-
ren taken sterk afhankelijk is van de lokale 
situatie, bevatten de standaarden daarvoor 
geen concrete aanbevelingen.
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Impetigo vulgaris of crustosa kenmerkt 

zich door laesies van geelbruine kor-

sten, terwijl bij impetigo bullosa blaar-

vorming het klinisch beeld bepaalt. De 

voorkeurs lokatie is het gelaat. Impetigo 

komt vooral voor bij kinderen < 12 jaar. 

De kans op besmetting van andere kin-

deren is in de periode tot het indrogen 

van de erupties groot. Impetigo komt 

soms in epidemieën op scholen of bin-

nen een gezin voor. Het natuurlijk 

beloop van impetigo is gunstig. Van 

impetiginisatie is sprake wanneer een be-

staande dermatose (meestal eczeem) ge-

infecteerd raakt (zie de NHG-Standaard 

Eczeem).

Pitted keratolysis
Pitted keratolysis (keratolysis plantare 

sulcatum) ontstaat door een combina-

tie van vocht, warmte en Corynebacte-

rium minutissimum. Mogelijk spelen ook 

andere bacteriën een rol. Deze infectie 

kenmerkt zich door putjes in de hoorn-

laag die in grootte variëren en kunnen 

samenvloeien tot oppervlakkige erosies. 

De aandoening komt voornamelijk voor 

op de voetzolen, aan de randen van de 

tenen en soms ook op de handpalmen. 

Meestal heeft de patiënt geen klachten; 

soms klagen patiënten over irritatie en 

een hinderlijke geur wanneer de infec-

tie gepaard gaat met zweetvoeten. Het 

natuurlijk beloop is niet bekend. 

Diepe bacteriële huidinfecties

Cellulitis/erysipelas
In deze standaard wordt de term cel-

lulitis gebruikt voor zowel cellulitis als 

erysipelas (wondroos).8 Cellulitis is een 

diepe huidinfectie, die meestal wordt 

veroorzaakt door een infectie met bèta-

hemolytische streptokokken (waaron-

der Streptococcus pyogenes) of Staphylococcus 

aureus. De porte d’entrée is doorgaans een 

huiddefect. Cellulitis is te herkennen 

aan een pijnlijk, warm, scherp begrensd 

en glanzend erytheem dat soms ge-

paard gaat met algemene ziektever-

schijnselen, zoals koorts, rillingen en 

misselijkheid en (hemorragische) blaren 

of pustels. Cellulitis komt vaak voor aan 

een been, minder vaak aan een arm of 

in het gezicht en zelden of nooit beider-

Oppervlakkige bacteriële huidinfecties 

Erythrasma
Erythrasma is een oppervlakkige huid-

infectie die veroorzaakt wordt door Co-

rynebacterium minutissimum. De infectie 

kenmerkt zich door scherp begrensde, 

roodbruine, fijn schilferende plekken 

die vooral voorkomen tussen de tenen 

en in mindere mate in de liezen, oksels 

en submammair. Erythrasma komt 

voornamelijk voor bij volwassenen. 

Meestal geeft erythrasma weinig klach-

ten, soms irritatie of jeuk. Factoren die 

mogelijk een oorzakelijke rol spelen zijn 

warmte, zweten, obesitas en diabetes. 

Het natuurlijk beloop is niet bekend.

Folliculitis
Folliculitis (puist) is een oppervlakkige 

ontsteking van de hals van de haarfolli-

kel. Staphylococcus aureus is de meest voor-

komende verwekker. Andere bacteriële 

verwekkers zijn Pseudomonas aeruginosa 

(aanwezig in vervuilde baden) en Pro-

pionibacterium acnes (zie NHG-Standaard 

Acne). Naast de bacteriële oorzaken 

bestaan er ook mycotische (Pityrospo-

rum/Malassezia folliculitis), parasitaire 

(demodexfolliculitis), chemische en ia-

trogene (pseudofolliculitis barbae) oor-

zaken, die buiten het bestek van deze 

standaard vallen. Het onderscheid tus-

sen een bacteriële of mycotische verwek-

ker is klinisch niet goed vast te stellen. 

Een folliculitis komt vaak gegroepeerd 

voor op een erythemateuze ondergrond. 

Naast algemene risicofactoren worden 

epileren, scheren, occlusie en contact 

met oliën in verband gebracht met fol-

liculitis. De aandoening gaat meestal 

binnen één tot twee weken vanzelf over.

Impetigo
Impetigo (krentenbaard) is een besmet-

telijke, oppervlakkige huidinfectie. De 

meest voorkomende verwekker is Stap-

hylococcus aureus. In ongeveer 10% van de 

gevallen is de verwekker een Strepto-

coccus pyogenes of een menginfectie. In 

zeldzame gevallen kan dit resulteren 

in een acute glomerulonefritis. Er zijn 

twee presentatievormen: impetigo vul-

garis of crustosa en impetigo bullosa. 

De laatste vorm komt maar weinig voor. 

Etiologie
De huid van de mens is gekoloniseerd 

met permanente en tijdelijke bacte-

riën, waarvan de aantallen verschillen 

per individu en plaats op het lichaam.3 

Door hygiënemaatregelen, zoals handen 

wassen, vermindert het aantal tijdelijke 

bacteriën op de huid. Tot de permanente 

groep horen onder andere de Staphy-

lococcus epidermis, Staphylococcus hominis, 

Propionibacterium acnes en Corynebacterium 

minutissimum. Permanente bacteriën 

zijn minder pathogeen dan de tijdelijke 

en veroorzaken vaak pas huidinfecties 

wanneer er een huiddefect is. Belang-

rijke bacteriën uit de tijdelijke groep zijn 

onder andere de Staphylococcus aureus en 

Streptococcus pyogenes (groep-A-bètahe-

molytische streptokok). Dragerschap van 

Staphylococcus aureus wordt gezien als een 

belangrijk reservoir voor het ontwik-

kelen van resistentie en recidiverende 

huidinfecties, zoals cellulitis en furun-

culose. De neus is het meest consistente 

reservoir voor Staphylococcus aureus. In Ne-

derland is 17,5% van de gezonde volwas-

senen en 38,5% van de gezonde kinderen 

permanent drager van deze bacterie.4

In wond- en puspreparaten uit huis-

artsenpraktijken in Europese landen 

werd bij patiënten < 12 en > 12 jaar bij res-

pectievelijk 59% en 50% een S. aureus en bij 

23% en 14% een grampositieve verwekker 

(zoals streptokokken) gekweekt.5

Algemene risicofactoren voor een 

bacteriële huidinfectie zijn een bescha-

diging van de huid, een verminderde 

arteriële of veneuze circulatie, vermin-

derde lymfeafvloed en een verminderde 

aangeboren of verworven afweer.6

Risicofactoren voor dragerschap zijn 

etnische afkomst, hemodialyse, nierfa-

len, hiv, diabetes mellitus, overgewicht 

en bepaalde huidaandoeningen. Dra-

gerschap van Streptococcus pyogenes komt 

weinig voor.

Pathofysiologie
Hieronder worden de verschillende 

bacteriële huidinfecties en abcessen 

besproken.7 Necrotiserende wekedelen-

infectie en het staphylococcal scalded 

skin syndroom, die onderdeel van de 

differentiaaldiagnoses vormen, worden 

hier ook besproken.
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gint vaak met een onscherp begrensd 

erytheem met zwelling en de patiënt 

heeft buitenproportioneel veel pijn en 

sepsis. De voorkeurslocaties zijn de ex-

tremiteiten, de thorax en het perineum. 

Daarnaast kan binnen enkele uren tot 

dagen een paarsrode huidverkleuring 

met bullae, gangreen en necrose ont-

staan. In een groot deel van de gevallen 

is de porte d’entrée een chronische of 

traumatische wond en is er sprake van 

comorbiditeit (diabetes mellitus, peri-

feer arterieel vaatlijden). Risicofactoren 

voor overlijden aan een necrotiserende 

wekedeleninfectie zijn oudere leeftijd, 

meerdere infectiehaarden, ernstig peri-

feer arterieel vaatlijden, ziekenhuisge-

relateerde infectie en ernstige sepsis en 

shock bij ziekenhuisopname door late 

herkenning. Hoewel de kwaliteit van de 

zorg verbeterd is, houdt de helft van de 

patiënten matige tot ernstige beperkin-

gen of moet een amputatie ondergaan 

en overlijdt een kwart van de patiënten.

Panaritium
Een panaritium (fijt) is een etterende 

ontsteking aan de buigzijde van de vin-

gers, die kan ontstaan na een (prik)ver-

wonding. De verwekker is Staphylococcus 

aureus. De vingertop bestaat uit kleine 

compartimenten, waardoor abcesvor-

ming al snel een kloppende pijn veroor-

zaakt. Andere symptomen zijn lokale 

zwelling en roodheid. De septa van de 

compartimenten zijn gehecht aan het 

bot, waardoor het risico bestaat op een 

osteomyelitis. Hoewel bij een opper-

vlakkige ontsteking soms een pusblaar 

zichtbaar is, blijft het onderscheid tus-

sen een oppervlakkig (cutaan) en diep 

panaritium (subcutaan, ossaal of in de 

pezen) klinisch niet goed mogelijk. Het 

natuurlijk beloop is niet bekend.

Paronychia
Een paronychia (omloop) is een ont-

steking van de nagelriem. Een acuut 

paronychia wordt waarschijnlijk veroor-

zaakt door Staphylococcus aureus, hoewel 

ook verwekkers worden gevonden die 

tot de normale mondflora behoren. In de 

loop van het ontstekingsproces kan pus-

vorming optreden. Het abces kan soms 

spontaan ontlasten.

bacterie die bij vrijwel alle dieren voor-

komt en wordt uitgescheiden met de 

mest. Erysipeloïd kenmerkt zich door 

een blauwrode, scherp begrensde pijn-

lijke plek op de hand of vinger, soms met 

regionale lymfeklierzwelling en koorts. 

Het is een beroepsziekte die tegenwoor-

dig nog maar zelden voorkomt door de 

verbeterde hygiëne en technologische 

vooruitgang in de voedselindustrie. Be-

smetting vindt meestal plaats via een 

huiddefect. Personen die frequent met 

vis, vogels of vlees (vissers, poeliers en 

slagers) in aanraking komen, lopen het 

grootste risico. Het beloop is meestal 

goedaardig en kan enkele weken tot 

maanden duren. 

Furunkel en karbunkel
Bij een furunkel (diepe folliculitis of 

steenpuist) is er sprake van een diepe ne-

crotiserende ontsteking van een haar-

follikel of van een conglomeraat van 

follikels (karbunkel of negenoog). De ver-

wekker is doorgaans Staphylococcus aureus, 

soms een streptokok, proteus- of pseu-

domonasbacterie. Een furunkel wordt 

mogelijk veroorzaakt door een stoornis 

in de afvloed van de follikel. Soms speelt 

een beschadiging van de huid (bijvoor-

beeld door schurende kleding) een rol. 

In de basis van de follikel ontstaat een 

abces, dat doorgaans binnen een week 

spontaan doorbreekt. Hierna wordt het 

restinfiltraat binnen enkele weken gere-

sorbeerd. Bij personen met verminderde 

afweer kunnen bacteriëmie en sepsis 

optreden. Bij furunkels in het gelaat 

(met name de neus) is trombose van de 

sinus cavernosus een zeldzame, maar 

ernstige complicatie. Bij aanwezigheid 

van grotere aantallen furunkels tegelij-

kertijd of bij frequente recidieven (meer 

dan vier per jaar) spreekt men vaak van 

furunculose. Een karbunkel zit vaak die-

per, waardoor specialistische chirurgi-

sche behandeling geïndiceerd is.

Necrotisende wekedeleninfectie (voorheen: 
fasciitis necroticans)
Necrotisende wekedeleninfectie is een 

zeldzame fulminante infectie van de 

weke delen met uitbreiding naar de 

huid. Het wordt veroorzaakt door mono-

infecties en door mengflora. Het be-

zijds. Complicaties als abcesvorming, 

nefritis en sepsis bij een cellulitis zijn 

zeldzaam. Cellulitis recidiveert in 25% 

van de gevallen binnen drie jaar. 

Risicofactoren voor een recidief cel-

lulitis zijn lymfoedeem (tevens een 

mogelijk gevolg van cellulitis), ulcera 

of traumatische wonden aan het been, 

tinea pedis, interdigitale intertrigo en 

overgewicht. Daarnaast zijn chronische 

veneuze insufficiëntie, perifeer vaatlij-

den en ipsilaterale diepe veneuze trom-

bose ook beschreven als risicofactoren.

Bij een cellulitis rondom het oog kan 

er sprake zijn van een cellulitis voor het 

orbitale septum, de preseptale of periorbitale 

cellulitis (geen oogklachten) of een cellu-

litis achter het septum orbitae, de orbitale 

cellulitis (pijn, visusklachten, oogbewe-

gings- stoornissen en exofthalmus). De 

periorbitale cellulitis reageert door-

gaans goed op orale antibiotica en com-

plicaties zijn zeldzaam, terwijl bij een 

orbitale cellulitis een risico op ernstige 

complicaties, zoals sinus cavernosus-

trombose, meningitis en hersenabces, 

bestaat.

Ecthyma
Ecthyma is een ulcus die veroorzaakt 

wordt door een infectie. Meestal wordt 

een ecthyma veroorzaakt door groep-A-

hemolytische streptokokken, maar ook 

stafylokokken, Pseudomonas (ecthyma 

gangrenosum) of het parapoxvirus (orf 

of ecthyma contagiosum) kunnen deze 

veroorzaken. Orf komt vaak voor bij vee-

houders met zieke dieren en geneest 

spontaan. Omdat het niet mogelijk is 

om een onderscheid tussen een bacteri-

eel en viraal infect te maken, is de an-

amnese essentieel. Een ecthyma wordt 

gekenmerkt door een uitgeponst ulcus 

omgeven door een rode hof en ontstaat 

gewoonlijk secundair aan een bestaan-

de huidlaesie (insectenbeet of wondje). 

De aandoening komt vooral voor bij 

patiënten met een verminderde weer-

stand en/of door een gebrekkige hy-

giëne. Een ecthyma-ulcus geneest met 

littekenvorming.

Erysipeloïd
Erysipeloïd (vlekziekte) wordt veroorzaakt 

door Erysipelothrix rhusiopathiae. Dit is een 
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Lichamelijk onderzoek
Verricht het volgende onderzoek:

 beoordeel de algemene toestand en 

mate van ziek-zijn (op indicatie pols/

bloeddruk, zie [kader 1]);

 beoordeel de omvang, begrenzing, 

zwelling, kleur en warmte van de 

huidinfectie;

 beoordeel of er sprake is van fluctu-

atie, purulent exsudaat, korstvorming 

of necrose;

 beoordeel bij vermoeden van een ab-

ces de omvang en aanwezigheid van 

fistels;

twee keer zo vaak voor bij mannen als 

bij vrouwen op een gemiddelde leeftijd 

van respectievelijk 21 en 19 jaar. Risico-

factoren zijn overmatige beharing en 

obesitas.

Staphylococcal scalded skin syndroom
Het staphylococcal scalded skin syn-

droom wordt veroorzaakt door een 

toxine die geproduceerd wordt door 

de Staphylococcus aureus. Dit syndroom 

kenmerkt zich door snel uitbreidende 

blaarvorming en vervelling lijkend op 

een verbranding van de huid. Vaak gaat 

dit gepaard met koorts. De aandoening 

komt vooral voor bij kinderen < 5 jaar, 

mogelijk door het minder goed kunnen 

klaren van de toxinen. Om deze reden 

treedt het soms ook op bij ouderen met 

nierfunctiestoornissen of immuunge-

compromitteerden. Het syndroom kan 

levensbedreigend zijn indien het niet op 

tijd behandeld wordt. 

Richtlijnen diagnostiek

Anamnese
Het doel van de anamnese is om een ri-

sico-inschatting te maken van de ernst 

en oorzaak van de huidinfectie. 

Informeer naar: 

 lokalisatie, duur en beloop van de 

huidaandoening; 

 koorts, algemeen ziek-zijn, mate van 

pijn en jeuk;

 beroep (in verband met aard verwek-

ker, risico op MRSA (zie [Kader 2]) en 

risico op besmetting van anderen in 

zorg en voedingsmiddelenindustrie);

 hygiëne (dak- en thuislozen);

 verblijf of operatie in buitenlands zie-

kenhuis (risico op MRSA, zie [Kader 2]); 

 comorbiditeit en medicatie: controleer 

of een patiënt tot een risicogroep behoort 

(zie [Kader 3]).

Vraag op indicatie: 

 naar oogklachten (pijn, verminderde 

visus) bij cellulitis rondom het oog; 

 bij een abces naar eerdere abcessen of 

cystes (denk aan hidradenitis suppu-

rativa bij recidiverende ontstekingen 

of typische lokaties (oksels, liezen, 

submammair)). 

Bij een langer bestaand paronychia 

spreekt men van een chronisch parony-

chia dat vaak minder pijnlijk is en een 

hobbelig aspect en verkleuring van de 

nagel kan veroorzaken. Bij een chro-

nisch paronychia spelen frequent con-

tact met water of vocht (huishoudelijk 

werk, duimzuigen), bepaalde voedings-

middelen of irriterende stoffen (visboer, 

bakker) en een mechanisch trauma (op 

nagelriemen bijten) waarschijnlijk een 

belangrijke rol. Deze factoren en een 

slechte hygiëne verhogen het risico op 

een secundaire infectie met een schim-

mel of bacterie. Daarnaast kunnen 

bepaalde medicijnen (onder andere re-

trovirale middelen en tretinoïne) een 

chronisch paronychia veroorzaken.

Perianaal abces
Het perianaal abces is een ontsteking 

van de anale klieren, waarbij zowel ae-

robe als anaerobe bacteriën worden 

gevonden. De anale klieren penetreren 

de anale sfincter tot aan het intersfinc-

terische vlak, zodat een abces zich op 

verschillende niveaus kan voordoen. 

Het wordt ingedeeld naar lokalisatie 

(van oppervlakkig naar diep) in peria-

naal, ischiorectaal, intersphincterisch 

en supralevatoir. De klachten kunnen 

variëren van oppervlakkige pijn, koorts 

en zwelling tot alleen diepe anale pijn. 

In 30-50% van de gevallen ontstaat er bij 

het abces een fistel. Het perianaal abces 

kan een uiting zijn van colitis ulcerosa 

of de ziekte van Crohn.

Sinus pilonidalis
Een sinus pilonidalis is een verworven ont-

steking in de bilnaad. Verwekkers zijn 

zowel aerobe als anaerobe bacteriën. 

Er zijn twee ontstaanswijzen. De ont-

steking begint vrijwel altijd met een 

verstopte haarfollikel, die subcutaan 

kan barsten. Hierdoor ontstaat een ab-

ces (acute sinus pilonidalis). Soms vindt 

epithelisatie van de abcesholte plaats 

met fistelvorming als gevolg (chroni-

sche sinus pilonidalis). Zelden blijkt een 

sinus pilonidalis te ontstaan door een 

afgebroken haar die abnormaal in de 

huid groeit en een vreemdlichaamre-

actie veroorzaakt met cyste of fistelvor-

ming als gevolg. De aandoening komt 

Kader 1 Spoed
De huisarts vormt zich eerst een indruk van 
de klinische stabiliteit van de patiënt vol-
gens de ABCDE-systematiek. Bij spoedge-
vallen gaat het vooral om de patiënt die 
ernstig ziek is of met een verdenking op een 
sepsis of waarbij er aanwijzingen zijn voor 
een bedreigd lichaamsdeel. In deze geval-
len wordt de patiënt met spoed verwezen.

Kader 2 Patiënten met verhoogd risico 
op MRSA
 Patiënten die < 2 maanden geleden > 24 
uur waren opgenomen of geopereerd in 
een buitenlands ziekenhuis.9

 Patiënten die van een afdeling of unit 
komen waar MRSA voorkwam.

 Patiënten die beroepsmatig nauw con-
tact hebben met levende varkens of 
vleeskalveren.

 Patiënten met een bekend dragerschap 
voor MRSA.

 Patiënten die < 2 maanden geleden 
woonachtig waren in een asielzoekers-
centrum. 

Kader 3 Risicogroepen
 Verhoogd risico op gecompliceerd beloop 
door een verminderde afweer: onder ande-
re onbehandelde hiv-infectie, multipele 
sclerose, transplantatie (orgaan/stam-
cel/beenmerg) in verleden, (hematolo-
gische) maligniteit, asplenie, medicatie 
(immunosuppressiva, (soms tot een jaar 
na gebruik van) cytostatica en intrave-
neus drugsgebruik.6

 Verhoogd risico op endocarditis: voorge-
schiedenis van endocarditis, hartklep-
prothesen of aangeboren hartklepafwij-
kingen.10

 Verhoogd risico op infectie van een ge-
wrichtsprothese: een gewrichtsprothese 
< 2 jaar oud of een gewrichtsprothese 
> 2 jaar in combinatie met een voor-
geschiedenis van een geïnfecteerde 
gewrichtsprothese, reumatische ge-
wrichtsaandoening of hemofilie.11
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keel-, neus, perineum- of huidlaesie-

kweek.

In de overige gevallen stelt de huisarts 

de diagnose op basis van het lichamelijk 

onderzoek. 

De verschillende bacteriële huidin-

fecties staan opgesomd in [tabel 1 en 2], 

waarin de kenmerken, de differentiaal-

diagnostiek en de behandeling van de 

verschillende huidaandoeningen zijn 

samengevat. 

Richtlijnen beleid
Hieronder staat per aandoening het be-

leid beschreven. 

Voorlichting en niet-medicamenteuze 
behandeling
De niet-medicamenteuze behandelin-

gen staan bij de desbetreffende aandoe-

ningen en in [tabel 1 en 2]. 

 Geef uitleg over de ontstaanswijze en 

het beloop van de aandoening.

 Geef hygiëne-adviezen:17

 –Regelmatig handen wassen met zeep 

 een diepe bacteriële huidinfectie en 

algemene ziekteverschijnselen of 

snelle progressie van erytheem bij een 

patiënt met verminderde afweer (zie 

Anamnese);

 een diepe bacteriële huidinfectie in de 

buurt van medische implantaten (bij-

voorbeeld drains of shunts);

 een (vermoeden van) orbitale celluli-

tis (roodheid en zwelling rondom oog, 

gestoorde visus en/of oogbewegingen 

en exophthalmus). Bij cellulitis peri-

orbitalis ontbreken de oogklachten 

of -afwijkingen en zijn complicaties 

zeldzaam bij medicamenteuze behan-

deling (zie Beleid cellulitis); 

 een (vermoeden van) necrotiserende 

wekedeleninfectie (onevenredig veel 

pijn bij ontsteking/wond).

De huisarts stelt op basis van de uitslag 

van de kweek vast of er sprake is van:

 dragerschap voor Staphylococcus aureus: 

bij een positieve neuskweek;

 dragerschap voor MRSA en/of huid-

infectie door MRSA: bij een positieve 

 beoordeel bij roodheid en zwelling rond-

om het oog de visus, oogbewegingen en 

aanwezigheid van exofthalmus. 

Aanvullend onderzoek 
Aanvullend onderzoek is niet nodig, be-

halve bij:12

 patiënten met een verhoogd risico op 

MRSA: kweek van huidlaesie, neus- en 

keelslijmvlies en perineum;13

 patiënten waarbij screening op dra-

gerschap voor Staphylococcus aureus ge-

wenst is (bijvoorbeeld bij recidiverende 

impetigo of furunculose): neuskweek; 

 twijfel over het bestaan van een abces: 

wacht één tot twee dagen af of verricht 

een proefaspiratie of punctie (eventu-

eel echografie).14

Het gebruik van een woodlamp om ery-

thrasma aan te tonen wordt niet aanbe-

volen.15

Evaluatie 
Ga na of er een indicatie is voor een spoed-

verwijzing naar de medisch-specialist:16

Tabel 1 Oppervlakkige bacteriële huidinfecties

Aandoening:
efflorescenties

Differentiaaldiagnose Niet-medicamenteuze behandeling Medicamenteuze behandeling* 

Erythrasma: scherp 
begrensde roodbruine 
egale uitslag met soms 
schilfering

Dermatomycosen Adviseer factoren te vermijden die de 
overgroei bevorderen, zoals warmte 
en vocht.
Adviseer de huidplooien eenmaal 
daags te wassen; maak de 
aangedane huidplooien daarna goed 
droog.

1.  Miconazolcrème 20 mg/g 2 dd, 2-6 weken of bij uitgebreide 
laesies, zie stap 3.

2.  Bij onvoldoende verbetering: fusidinezuurcrème 20 mg/g 3 dd, 
max. 2 weken. 

3.  Bij onvoldoende effect van stap 1 en 2: claritromycine 
éénmalig 1000 mg (alleen volwassenen).

Folliculitis: folliculaire 
pustels, omgeven door 
rode rand, met later 
eventueel korstvorming

Acne vulgaris pseudofol-
liculitis barbae, dermatitis 
perioralis, pityrosporum-
folliculitis

Vermijd lokale corticosteroïden, 
vetten en oliën op de huid.
Dek de huid niet af met pleisters.
Wacht het spontane beloop zo veel 
mogelijk af.

1.  Geen. 
2.  Bij hardnekkige klachten:  

flucloxacilline 500 mg 4 dd en bij kinderen 40 mg/kg/dag in 3 
giften (max. 1500 mg/dag), 7 dagen. 

Bij penicilline-overgevoeligheid: 
claritromycine 500 mg 2 dd en bij kinderen 15 mg/kg/dag in 2 
giften (max. 1000 mg/dag) of clindamycine 600 mg 3 dd en bij 
kinderen 20 mg/kg/dag in 3 giften (max. 1800 mg/dag), 7 dagen. 

Impetigo vulgaris (crustosa 
of bullosa): vesikels en 
pustels of blaren, 
exsudatieve geelbruine 
korsten op erythema-
teuze bodem

Herpes simplex labialis 
staphylococcal scalded 
skin syndroom
eczema herpeticum (bij 
impetiginisatie)

Gebruik van antiseptica en 
desinfectantia wordt niet aanbevo-
len. 

1.  Fusidinezuurcrème 20 mg/g 3 dd, max. 2 weken.
2.  Bij onvoldoende verbetering:  

flucloxacilline 500 mg 4 dd en bij kinderen 40 mg/kg/dag in 3 
giften (max. 1500 mg/dag), 7 dagen. 

Bij penicilline-overgevoeligheid: 
claritromycine 500 mg 2 dd en bij kinderen 15 mg/kg/dag in 2 
giften (max. 1000 mg/dag) of clindamycine 600 mg 3 dd en bij 
kinderen 20 mg/kg/dag in 3 giften (max. 1800 mg/dag), 7 dagen. 

Pitted keratolysis: putjes in 
de hoornlaag, soms 
uitgebreide erosies

Hyperhidrosis, tinea pedis, 
contacteczeem

Geen 1.  Clindamycine 1% /benzoylperoxide 5% gel 1 dd (volwassenen 
en kinderen ≥ 12 jaar), 3-4 weken; bij kinderen < 12 jaar 
miconazolcrème 20mg/g 2 dd, 2-6 weken 

2.  Bij onvoldoende verbetering: miconazolcrème 20 mg/g 2 dd, 
2-6 weken 

* In de kolom ‘Medicamenteuze behandeling’ wordt indien van toepassing een stappenplan aangegeven. 
# Zie Achtergrond.
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Tabel 2 Diepe bacteriële huidinfecties

Aandoening:
efflorescenties

Differentiaaldiagnose Niet-medicamenteuze behandeling Medicamenteuze behandeling* 

Cellulitis: (on)scherp begrensd 
glanzend rood, warm en gezwol-
len, soms bulleus 

Necrotiserende weke-
deleninfectie 
(disproportionele 
pijn)#, diepe veneuze 
trombose, stase 
dermatitis of 
lymfoedeem (beide 
benen)

Zwachtelen van het been wordt niet 
aanbevolen in de eerste vier tot zes 
weken van een cellulitis. Overweeg 
te starten met ambulante 
compressietherapie bij persisterend 
lymfoedeem na deze periode. 
Adviseer de belasting te beperken en 
het been hoog te leggen gedurende 
een week.

Flucloxacilline 500 mg 4 dd en bij kinderen 40 mg/kg/dag in 3 
giften (max. 1500 mg/dag), 10 tot 14 dagen.
Bij penicilline-overgevoeligheid: 
claritromycine 500 mg 2 dd en bij kinderen 15 mg/kg/dag in 2 
giften (max. 1000 mg/dag) of clindamycine 600 mg 3 dd en bij 
kinderen 20 mg/kg/dag in 3 giften (max. 1800 mg/dag), 10 tot 
14 dagen.

Ecthyma-ulcus (bacterieel): met 
gele korsten bedekt ulcus, 
omgeven door een rode rand

Ecthyma door 
parapoxyvirus (orf), 
ulcus cruris

Geen Flucloxacilline 500 mg 4 dd en bij kinderen 40 mg/kg/dag in 3 
giften (max. 1500 mg/dag), 10 dagen.
Bij penicilline-overgevoeligheid: 
claritromycine 500 mg 2 dd en bij kinderen 15 mg/kg/dag in 2 
giften (max. 1000 mg/dag) of clindamycine 600 mg 3 dd en bij 
kinderen 20 mg/kg/dag in 3 giften (max. 1800 mg/dag), 10 
dagen.

Erysipeloïd: omschreven (paars)
rode, uitbreidende plek, 
doorgaans vanuit een wondje

Cellulitis, contact 
dermatitis (vaak 
symmetrisch)

Geen Feneticilline 500 mg 3 dd (volwassenen en kinderen ≥ 10 jaar) 
en kinderen < 2 jaar: 125 mg 3 dd, 2 tot 10 jaar: 250 mg 3 dd of 
fenoxymethylpenicilline 500 mg 3 dd (alleen volwassenen), 7 
dagen. 
Bij penicilline-overgevoeligheid: 
claritromycine 500 mg 2 dd en bij kinderen 15 mg/kg/dag in 2 
giften (max. 1000mg/dag) of clindamycine 600 mg 3 dd en bij 
kinderen 20 mg/kg/dag in 3 giften (max. 1800 mg/dag), 7 
dagen.

Furunkel: rood, warm infiltraat 
met centraal purulente blaar of 
necrotische prop

Hidradenitis 
suppurativa

Adviseer strak zittende en schurende 
kleding te vermijden.

1. Zie Beleid bij abces [kader 4]. Geef tevens antibiotica bij een 
furunkel boven de onderste kaaklijn, algemene ziekteverschijn-
selen of bij risicogroepen [kader 3], zie stap 2
2. Bij niet-genezende furunkel:
flucloxacilline 500 mg 4 dd en bij kinderen 40 mg/kg/dag in 3 
giften (max. 1500 mg/dag), 7 dagen. 
Bij penicilline-overgevoeligheid: 
claritromycine 500 mg 2 dd en bij kinderen 15 mg/kg/dag in 2 
giften (max. 1000 mg/dag) of clindamycine 600 mg 3 dd en bij 
kinderen 20 mg/kg/dag in 3 giften (max. 1800 mg/dag), 7 
dagen. 

Karbunkel: conglomeraat van 
furunkels

Geen Zie Verwijzing

Panaritium: zwelling en roodheid Panaritium 
tendinosum, 
panaritium ossale, 
handflegmone

Geen Zie Verwijzing

Paronychia (acuut): rode en 
gezwollen nagelwal, eerst 
eenzijdig, later uitbreidend naar 
andere zijde van de nagelwal

Herpes simplex Geen 1. Zie Beleid bij abces [kader 4] 
2. Bij uitbreiding infectie: 
amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3 dd en bij kinderen 
40/10 mg/kg/dag in 3 giften (max. 1500/375 mg/dag), 7 dagen
Bij penicilline-overgevoeligheid: 
volwassenen en kinderen ≥ 8 jaar en gewicht > 50 kg: 
doxycycline 1 dd 100 mg (eerste dag 200 mg) en bij kinderen ≥ 
8 jaar en gewicht < 50 kg: 1 dd 2 mg/kg (eerste dag 4 mg/kg), 7 
dagen
Kinderen < 8 jaar: clindamycine 20 mg/kg/dag (max. 1800 mg/
dag), 7 dagen 

Perianaal abces: rood infiltraat 
rondom of in de anus

Sinus pilonidalis, 
abces bij hidradenitis 
suppurativa, ziekte 
van Crohn, colitis 
ulcerosa

Geen Zie Verwijzing

Sinus pilonidalis, acute: rood 
infiltraat in de bilnaad

Perianaal abces, abces 
bij hidradenitis 
suppurativa, furunkel, 
ziekte van Crohn

Geen Zie Verwijzing

* In de kolom ‘Medicamenteuze behandeling’ wordt indien van toepassing een stappenplan aangegeven. 
# Zie Achtergrond.
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wordt verwezen naar de SWAB richtlijn 

Behandeling MRSA dragers.23 Behandel 

eerst de bacteriële huidinfectie alvorens 

eradicatie te starten.

Oppervlakkige bacteriële huidinfecties 
Erythrasma

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

 Leg uit dat de aandoening wordt ver-

oorzaakt door een bacterie die tot de 

normale huidflora behoort.

 Adviseer factoren te vermijden die de 

overgroei bevorderen, zoals warmte en 

vocht.

 Adviseer de huidplooien eenmaal 

daags te wassen (gebruik bij voorkeur 

weinig zeep); maak de aangedane 

huidplooien daarna goed droog.

 Leg uit dat na genezing hyperpigmen-

tatie van de huid nog een aantal we-

ken kan blijven bestaan.

Medicamenteuze behandeling 

Positieve MRSA-kweek
Overleg met de medisch microbioloog 

of internist-infectioloog bij een bacteri-

ele huidinfectie die veroorzaakt is door 

MRSA. 

MRSA-dragerschap
Voor de maatregelen en medicamen-

teuze adviezen bij MRSA-dragerschap 

en goed drogen, nagels kort knippen;

 –Eigen handdoek gebruiken en deze 

dagelijks verschonen;

 –Contact met de aangedane huid ver-

mijden.

 Leg uit dat baden of een nat verband 

niet zinvol zijn voor de behandeling 

van een bacteriële huidinfectie.18, 19 Het 

verweken van korsten of verkleefde 

wondranden kan wel nuttig zijn voor 

de genezing.

 Leg uit dat voor de genezing van diepe 

bacteriële huidinfecties beperking 

van de belasting van het aangedane 

lichaamsdeel waarschijnlijk zinvol is.

 Adviseer een patiënt met een vermoe-

den van een stafylokokken-, strepto-

kokken- of MRSA-infectie van de huid, 

die werkzaam is in de voedingsindus-

trie of gezondheidszorg, contact op te 

nemen met de bedrijfsarts voor even-

tuele aanpassing van de werkzaamhe-

den om verspreiding te voorkomen.20

 In aansluiting op de mondelinge voor-

lichting kan de huisarts de patiënt 

verwijzen naar informatie over de ver-

schillende aandoeningen op de web-

site Thuisarts.nl.

Medicamenteuze behandeling
De medicamenteuze behandelingen 

staan bij de desbetreffende aandoenin-

gen en in [tabel 1 en 2]. De doseringen 

van de verschillende antibiotica zijn sa-

mengevat in [tabel 3]. Kinderdoseringen 

ontbreken bij bacteriële huidinfecties 

die zelden of nooit bij kinderen worden 

gezien. Overleg met de medisch micro-

bioloog of internist-infectioloog bij een 

bacteriële huidinfectie die veroorzaakt 

is door MRSA. 

Tabel 3 Antibioticadoseringen

Preparaat Volwassenen Kinderen

Amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3 dd 40/10 mg/kg/dag* in 3 giften (max. 1500/375 mg/dag)

Claritromycine 500 mg 2 dd 15 mg/kg/dag* in 2 giften (max. 1000 mg/dag) 

Clindamycine 600 mg 3 dd 20 mg/kg/dag* in 3 giften (max. 1800 mg/dag)

Doxycycline 100 mg 1 dd (eerste dag: 200 mg) < 8 jaar: niet geven
≥ 8 jaar en < 50 kg: 2 mg/kg/dag 1 dd (eerste dag 4 mg/kg)
≥ 50 kg: 1 dd 100 mg (eerste dag 200 mg) 

Feneticilline 500 mg 3 dd < 2 jaar: 125 mg 3 dd
2 tot 10 jaar: 250 mg 3 dd
≥ 10 jaar: 500 mg 3 dd

Flucloxacilline 500 mg 4 dd 40 mg/kg/dag* in 3 giften (max. 1500 mg/dag)

* De doseringen zijn geschikt voor een matig-ernstige huidinfectie.

Kader 4 Beleid bij abces
In dit kader wordt het algemene beleid bij 
een (beginnend) abces besproken (zoals bij 
een geïnfecteerde atheroom- of epitheel-
cyste). Het beleid bij een furunkel en paro-
nychia staat ook beschreven bij de betref-
fende aandoening. Verwijs een karbunkel 
of panaritium voor behandeling naar de 
chirurg. Het beleid bij een perianaal abces 
en sinus pilonidalis staat beschreven bij de 
betreffende aandoening. 

Voorlichting en niet-medicamenteuze 
adviezen
 Leg bij afwezigheid van pus of fluctuatie 
uit dat het nodig is een tot twee dagen te 
wachten voordat de incisie gegeven kan 
worden.

 Leg bij een vastgesteld abces uit dat er 
sprake is van een ontsteking met pus, 
waarvoor chirurgische behandeling 
noodzakelijk is.

Medicamenteuze behandeling
 Geef pijnstilling (zie NHG-Standaard Pijn) 
aan patiënten met een beginnend abces 
die een tot twee dagen moeten wachten. 

Chirurgische behandeling 
 Bij fluctuatie zijn incisie en drainage van 
het abces geïndiceerd. 

 Beoordeel eerst of het abces met lokale 
anesthesie voldoende verdoofd kan wor-
den, verwijs bij twijfel naar de chirurg.

 Geef uitleg over de procedure en het ri-
sico op complicaties.

 Geef antibioticaprofylaxe 30-60 mi-
nuten voorafgaand aan incisie van een 
abces aan risicogroepen (zie [Kader 3]): 

volwassenen 2 gr flucloxacilline oraal en 
kinderen 50 mg/kg (maximaal 2 gr) flu-
cloxacilline oraal. Bij overgevoeligheid 
voor penicilline (of aan patiënten die ze-
ven dagen voor de ingreep zijn behandeld 
met penicilline): volwassenen 600 mg 
clindamycine oraal en kinderen tot 10 kg: 
150 mg clindamycine oraal, 10-30 kg: 300 
mg clindamycine oraal, 30-70 kg: 450 mg 
clindamycine oraal, > 70 kg 600 mg clin-
damycine oraal.

 Verdoof de huid door middel van bevrie-
zing met chloorethylspray (koelspray), 
lidocaïne/prilocaïne of lidocaïne/tetra-
caïnecrème (beide alleen bij een intacte 
huid) of lidocaïne/prilocaïne-infiltratie.21 
Maak hierbij een keuze op basis van in-
werktijd: chloorethylspray (direct), lido-
caïne-/prilocaïne-infiltratie (10 min), lido-
caïne-/tetracaïne- (30 min) of lidocaïne-/
prilocaïnecrème onder occlusie (pleister) 
(60 min).

 Maak bij een groot abces een ruime inci-
sie om de drainage te bevorderen en druk 
het abces goed leeg.

 Het achterlaten van een drain heeft waar-
schijnlijk geen effect op de genezing.22

 Geef een absorberend verband en advi-
seer te wisselen, afhankelijk van het te 
verwachten exsudaat.

Controle
 Controleer de wond na een dag. Indien er 
geen genezing optreedt, gaat het moge-
lijk om een uitgebreid of dieper gelegen 
abces en is verwijzing naar de chirurg 
aangewezen. 
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de huid te (laten) tekenen.

 Adviseer contact op te (laten) nemen 

bij uitbreiding van de infectie of in-

dien inname van antibiotica niet lukt, 

bijvoorbeeld door misselijkheid of bra-

ken.

Verwijzing

Verwijzing is geïndiceerd bij onvoldoen-

de reactie op antimicrobiële behande-

ling.

Recidiverende cellulitis

Niet-medicamenteuze behandeling

Behandel onderliggende risicofacto-

ren, zoals lymfoedeem, ulcera aan de 

benen (zie NHG-Standaard Ulcus cruris 

venosum), intertrigo tussen de tenen 

en tinea pedis (zie NHG-Standaard Der-

matomycosen) en traumatische wonden 

om een recidief te voorkomen.33 

Medicamenteuze behandeling 

 Overweeg bij recidiverende cellulitis 

(twee of meer infecties per jaar) bij vol-

wassenen behandeling met fenoxy-

methylpenicilline 500 mg 1 dd of ben-

zathinebenzylpenicilline 1,2 miljoen 

IE intramusculair eenmaal per drie 

tot vier weken gedurende ten minste 

een half jaar.34 Overleg bij penicilline-

overgevoeligheid met de medisch mi-

crobioloog of internist. Het bescher-

mende effect van antibiotica neemt af 

na stoppen van de behandeling. 

 Overweeg als alternatief zelfbehan-

deling met flucloxacilline 500 mg 4 

dd gedurende tien dagen bij de eerste 

tekenen van een recidief. Geef bij peni-

cilline-overgevoeligheid clindamycine 

600 mg 3 dd gedurende tien dagen. 

 Instrueer de patiënt contact op te ne-

men bij het starten van zelfbehande-

ling en indien na twee dagen verbete-

ring uitblijft.

 Overweeg screening op dragerschap 

voor Staphylococcus aureus bij patiënt en 

familieleden (zie Aanvullend onderzoek) 

en bij aangetoond dragerschap pre-

ventieve behandeling met mupiroci-

necrème 20 mg/g 3 dd gedurende één 

week, aanbrengen in het vestibulum 

nasi.28 Voor de behandeling van MR-

SA-dragerschap, zie de SWAB richtlijn 

Behandeling MRSA dragers.23

giniseerd constitutioneel eczeem wordt 

verwezen naar de NHG-Standaard Ec-

zeem. Behandel impetiginisatie van an-

dere dermatosen als impetigo. Behandel 

indien mogelijk daarna de onderliggen-

de aandoening.

Pitted keratolysis

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

 Leg uit dat de aandoening wordt ver-

oorzaakt door een combinatie van 

vocht, warmte en een huidbacterie.

 Leg uit dat behandeling alleen nodig 

is bij klachten.

Medicamenteuze behandeling 

Zie [tabel 1].29

Diepe bacteriële huidinfecties
Cellulitis

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

 Leg uit dat de infectie wordt veroor-

zaakt door een huidbacterie die zich 

in de diepere huidlagen bevindt en in-

formeer de patiënt dat de roodheid één 

tot twee weken kan blijven bestaan.

 Zwachtelen van het been wordt niet 

aanbevolen in de eerste vier tot zes 

weken van een cellulitis, omdat het 

oedeem meestal vanzelf verdwijnt.30 

Overweeg te starten met ambulante 

compressietherapie bij persisterend 

lymfoedeem na deze periode. 

 Bij persisterend ernstig lymfoedeem 

met of zonder recidiverende cellulitis 

wordt geadviseerd te verwijzen naar 

de dermatoloog voor nadere diagnos-

tiek naar onderliggend lijden. 

 Adviseer de belasting te beperken en 

het been hoog te leggen gedurende een 

week.

Medicamenteuze behandeling 

 Zie [tabel 2].31,32

 Adviseer bij pijn paracetamol als mid-

del van eerste keus (zie de NHG-Stan-

daard Pijn).

Controle 

 Maak na twee en na tien dagen een 

controleafspraak om het effect van de 

behandeling te evalueren. 

 Het effect van de behandeling kan 

worden vervolgd door de begrenzing 

van het erytheem van dag tot dag op 

Alleen bij hinderlijke klachten, zoals ir-

ritatie of jeuk, heeft medicamenteuze 

behandeling een plaats.24 Zie [tabel 1].

Folliculitis

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

 Leg uit dat een bacteriële folliculitis 

zonder medicamenteuze behandeling 

doorgaans binnen één tot twee weken 

geneest. 

 Vermijd lokale corticosteroïden, vetten 

en oliën op de huid.

 Dek de huid niet af met pleisters. 

 Wacht het spontane beloop zo veel mo-

gelijk af.

Medicamenteuze behandeling 

Overweeg alleen bij aanhoudende 

klachten (> 2 weken) medicamenteus te 

behandelen. Zie [tabel 1]. 25 

Impetigo

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

 Leg uit dat impetigo een onschuldige 

huidinfectie is, waarbij in de periode 

vóór het indrogen van de erupties het 

besmettingsrisico verhoogd is. 

 Leg uit dat er geen reden is een kind 

van het kinderdagverblijf of school te 

weren, tenzij de GGD dit adviseert (bij-

voorbeeld bij meerdere gevallen).26

 Gebruik van antiseptica en desinfec-

tantia wordt niet aanbevolen in ver-

band met gebrek aan bewijs voor ef-

fectiviteit.

Medicamenteuze behandeling 

Adviseer medicamenteuze behandeling 

van impetigo omdat dit sneller tot ge-

nezing leidt en het risico op besmetting 

sneller vermindert [tabel 1].27 

Ga bij recidiverende impetigo na of er 

sprake is van slechte therapietrouw of 

hygiëne en overweeg screening op dra-

gerschap voor Staphylococcus aureus bij 

patiënt en familieleden (zie Aanvullend 

onderzoek). Geef bij aangetoond drager-

schap preventieve behandeling met mu-

pirocine 20 mg/g 3 dd gedurende 1 week, 

aanbrengen in het vestibulum nasi. Eva-

lueer het effect van deze behandeling 

na drie maanden.28 Voor de behandeling 

van MRSA-dragerschap zie de SWAB-

richtlijn Behandeling MRSA-dragers. 

Voor de behandeling van geïmpeti-
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Chirurgische behandeling

Behandel een paronychia met pusvor-

ming met incisie en drainage. Zie [ka-

der 4].

Medicamenteuze behandeling 

Geef antibiotica bij uitbreiding van de 

infectie. Zie [tabel 2]. 

Adviseer bij een chronisch paronychia 

waarbij werkgerelateerde factoren een 

rol kunnen spelen (frequent contact met 

water of irriterende stoffen), contact 

op te nemen met de bedrijfsarts voor 

eventuele aanpassingen in de beroep-

suitoefening.40 Overweeg behandeling 

met een lokaal corticosteroïd (klasse 

I of II) bij een chronisch paronychia en het 

vermoeden van een (irritatief en soms 

contact)eczeem of bij onvoldoende effect 

van niet-medicamenteuze adviezen. 

Overweeg behandeling met imidazolen 

bij een chronisch paronychia en het ver-

moeden van een candida-infectie of bij 

onvoldoende effect van de behandeling 

met lokaal corticosteroïd (zie voor het 

beleid de NHG-Standaard Dermatomy-

cose).

Perianaal abces

Voorlichting 

Leg uit dat er sprake is van een holte ge-

vuld met pus rondom de anus, waarvoor 

chirurgische behandeling noodzakelijk 

is.

Verwijzing 

Verwijs een patiënt met een perianaal 

abces naar de chirurg voor incisie en 

drainage omdat adequate verdoving 

(meestal regionale of algehele anesthe-

sie) nodig is voor goede beoordeling en 

de chirurg eventueel benodigde aanvul-

lende fistulotomie kan uitvoeren, tenzij 

de huisarts inschat dat de procedure 

met alleen incisie en drainage voldoen-

de is, bekwaam is om deze procedure uit 

te voeren en kan zorgen voor adequate 

verdoving.41 

Verwijs een patiënt met een recidief 

perianaal abces altijd voor behandeling 

naar de chirurg. 

Sinus pilonidalis (acuut) 

Voorlichting 

 Leg uit dat er sprake is van een holte 

Chirurgische behandeling

Verricht incisie en drainage bij aanwij-

zingen voor een abces. Zie [kader 4]. 

Verwijzing 

 Verwijs bij onvoldoende genezing na 

incisie en drainage voor excisie van de 

necrotische prop naar de chirurg.

 Verwijs bij een karbunkel naar de chi-

rurg.

 Adviseer bij recidiverende furunculose 

naast een goede hygiëne preventief 

twee- tot driemaal per week met zeep 

of shampoo met chloorhexidine te 

wassen. Overweeg bij onvoldoende 

effect van deze maatregelen, drie of 

meer recidieven per jaar en een aan-

getoond dragerschap voor stafylokok-

ken (zie Aanvullend onderzoek) preven-

tieve behandeling met mupirocine 20 

mg/g 3 dd gedurende één week, aan-

brengen in het vestibulum nasi.28,37 

Evalueer na drie maanden het effect 

van de preventieve behandeling. Voor 

de behandeling van MRSA-drager-

schap zie de SWAB richtlijn Behande-

ling MRSA dragers.23 Overweeg kin-

deren met deze klachten te verwijzen 

naar de kinderarts voor onderzoek 

naar een onderliggende aandoening. 

Panaritium

Voorlichting 

Leg uit dat er sprake is van een ontste-

king van de vinger, waarvoor verwijzing 

noodzakelijk is. 

Verwijzing 

Verwijs een panaritium naar de (plas-

tisch) chirurg in verband met het kli-

nisch niet kunnen beoordelen van de 

omvang en geïnfecteerde diepere de-

len.38

Paronychia (acuut)

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen

 Geef uitleg over de oorzaken en geef 

aan dat de patiënt bij uitbreiding van 

de infectie of pusvorming voor con-

trole terug moet komen.39

 Volg algemene hygiëne-adviezen op;

 Vermijd frequent contact met water, 

op nagels bijten en op vingers zuigen 

ter voorkoming van een recidief.

Controle

Evalueer het effect van antibioticapro-

fylaxe bij recidiverende infecties na één 

jaar.

Verwijzing

Verwijs: 

 volwassenen met recidiverende cellu-

litis en persisterend ernstig lymfoe-

deem ondanks steunkousen naar de 

dermatoloog;

 volwassenen met recidiverende cellu-

litis die niet reageren op bovenstaande 

behandelingen naar de internist voor 

onderzoek naar een onderliggende 

aandoening; 

 kinderen met een recidiverende cellu-

litis naar de kinderarts voor onderzoek 

naar een onderliggende aandoening. 

Ecthyma-ulcus

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

Leg uit dat er sprake is van een diepe 

huidontsteking veroorzaakt door een 

bacterie. 

Medicamenteuze behandeling

 Zie [tabel 2].35

Erysipeloïd

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

 Leg uit dat de huidontsteking wordt 

veroorzaakt door een bacterie die 

meestal via contact met dieren of dier-

lijke producten (vlees) wordt overge-

dragen. 

 Indien de patiënt hier beroepsmatig 

mee in aanraking komt, wordt aan-

geraden contact op te nemen met de 

bedrijfsarts voor adviezen over inzet-

baarheid op het werk.

Medicamenteuze behandeling

 Zie [tabel 2].36

Furunkel en karbunkel

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 

 Geef uitleg over de oorzaak van een fu-

runkel en het natuurlijk beloop. 

 Adviseer strak zittende en schurende 

kleding te vermijden.

Medicamenteuze behandeling 

Zie [tabel 2].
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totstandkoming en 
methoden

Zie voor het document Totstandkoming 

en methoden de webversie van deze 

standaard op www.nhg.org.

regionale of algehele anesthesie), tenzij 

de huisarts bekwaam is de procedure 

uit te voeren en adequate verdoving kan 

geven. Incisie, drainage gevolgd door 

curettage van een acute sinus pilonida-

lis geeft beduidend minder kans op een 

recidief ten opzichte van incisie en drai-

nage alleen.42

Verwijs een chronische sinus pilonidalis 

altijd voor behandeling naar de chirurg.

gevuld met pus in de bilnaad, die 

meestal ontstaat door een verstopt 

haarzakje en waarvoor chirurgische 

ingrijpen noodzakelijk is. 

Verwijzing 

Verwijs een patiënt met een acute sinus 

pilonidalis naar de chirurg voor incisie, 

drainage en curettage in verband met 

vereiste adequate verdoving (meestal 

Nieuw bewijs over effecten tamsulosine bij urinesteenlijden

Een recent verschenen systematisch li-

teratuuronderzoek (Hollingsworth 2016) 

concludeert dat tamsulosine kan zorgen 

voor een snellere steenlozing en min-

der pijn. Deze conclusie is niet in lijn 

met de huidige NHG-Standaard Urine-

steenlijden waarin wordt geconstateerd 

dat tamsulosine waarschijnlijk geen 

klinisch relevante voordelen biedt. Op 

dit moment werkt een internationale 

werkgroep aan het formuleren van een 

aanbeveling over tamsulosine bij urine-

steenlijden voor eerstelijnspatiënten op 

basis van het systematische literatuur-

onderzoek van Hollingsworth. De re-

sultaten van deze werkgroep, waar het 

NHG deel van uitmaakt, worden na de 

zomer verwacht. Vervolgens beoordeelt 

het NHG of de door de werkgroep gefor-

muleerde aanbeveling generaliseerbaar 

is naar patiënten met urinesteenlijden 

in de Nederlandse eerste lijn en of aan-

passing van de NHG-Standaard nodig is.
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gaande jaar antibiotica gebruikt (34-42%), een eer-
dere huidinfectie gehad of er was sprake van 
comor biditeit [Mithoe 2012, Rijnders 2012]. 

Uit retrospectief bekeken resultaten (periode 
2013-2015) van eerstelijns huid- en wondkweken in 
een streeklaboratorium in Oost-Nederland bleek 
dat dezelfde lage resistentiecijfers (0-3%) werden 
gevonden van Streptococcus pyogenes voor benzyl-
penicilline, azytromycine, claritromycine en clin-
damycine (gegevens niet gepubliceerd). 

3 Etiologie bacteriële huidinfecties
Beschrijving van de etiologie is gebaseerd op een 
leerboek [Sillevis Smitt 2009].

4 Dragerschap stafylokokken en streptokokken
De prevalentie van dragerschap van Staphylococcus 
aureus onder gezonde vrijwilligers in de Neder-
landse huisartsenpraktijk is onderzocht in het 

deze infectievrije Nederlandse populatie was bij 
volwassenen en kinderen respectievelijk 1% en 0% 
voor flucloxacilline, 6,9% en 5,9% voor azitromyci-
ne, 5,5% en 4,2% voor claritromycine, 5,2% en 0,5% 
voor fusidinezuurcrème en voor zowel volwasse-
nen als kinderen 0% voor mupirocinecrème. Meti-
cillineresistente Staphylococcus aureus werd ge-
kweekt bij 8 deelnemers (0,8%) [Van Bijnen 2015]. Bij 
asielzoekers ligt dit percentage rond de 10% [RIVM 
2016a].  

Resistentiecijfers bij patiënten die zich met een 
bacteriële huidinfectie presenteren zijn waar-
schijnlijk hoger dan de hierboven beschreven pre-
valenties bij gezonde vrijwilligers. In twee kleinere 
onderzoeken naar de prevalentie van Staphylococcus 
aureus bij patiënten met een bacteriële huidinfectie 
in de huisartsenpraktijk werd veel vaker resisten-
tie gevonden voor fusidinezuurcrème (23-37%). Een 
groot deel van deze patiënten had in het vooraf-

Noten 
1 Incidentiecijfers bacteriële huidinfecties
De incidentiecijfers (zie [tabel 4]) zijn ontleend aan 
registratiecijfers van het Nederlands Instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) 
[Nielen 2014]. 

2 Antibioticaresistentie in Nederland 
In een epidemiologisch onderzoek in 27 Neder-
landse huisartsenpraktijken werden in de periode 
2010-2011 3814 neuskweken voor screening op dra-
gerschap van Staphylococcus aureus afgenomen bij 
gezonde vrijwilligers. Patiënten die op het spreek-
uur kwamen voor iets anders dan een huidinfectie 
werden gevraagd voor deelname. Uitgesloten wer-
den patiënten die recent in het ziekenhuis waren 
opgenomen of antibiotica hadden gebruikt. De 
antibioticaresistentie van Staphylococcus aureus in 

Tabel 4 Incidentiecijfers van de verschillende bacteriële huidinfecties

ICPC ICPC Overzicht codes en bijbehorende subcodes Incidentie*

Totaal Mannen Vrouwen
Bacteriële huidinfecties

Oppervlakkige huidinfecties

erythrasma S76 andere infectie van de huid 9,4 10,0 8,7

S76.01 erysipelas

S76.02 erythrasma

folliculitis S11 andere infectie(s) huid/subcutis 12,5 11,9 13,1

S11.01 folliculitis

impetigo S84 impetigo/impetiginisatie 13,9 13,5 14,2

pitted keratolysis - -
Diepe huidinfecties -

cellulitis S10 furunkel/karbunkel/cellulitis lokaal 5,7 5,5 5,8

S10.01 furunkel/karbunkel

S10.02 furunculose

S10.03 cellulitis lokaal

S76 andere infectie van de huid 9,4 10,0 8,7

S76.01 erysipelas

S76.02 erythrasma

ecthyma - -

erysipeloid - -
furunkel/karbunkel S10 furunkel/karbunkel/cellulitis lokaal 5,7 5,5 5,8

S10.01 furunkel/karbunkel

S10.02 furunculose

S10.03 cellulitis lokaal

R73 furunkel/abces neus 0,8 0,8 0,8

panaritium S09 lokale infectie vinger/teen/paronychia 7,0 6,8 7,2

S09.01 paronychia

S09.02 panaritium

paronychia S09 lokale infectie vinger/teen/paronychia 7,0 6,8 7,2

S09.01 paronychia

S09.02 panaritium

perianaal abces D95 fissura ani/perianaal abces 4,2 4,0 4,4

D95.01 Fissura ani

D95.02 Fistula ani

D95.03 Perianaal abces

sinus pilonidalis S85 pilonidaal cyste/fistel 0,9 1,2 0,6

Cijfers afkomstig van het NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet], 2014 (Laatst gewijzigd op 17-12-2014; geraadpleegd op 12-04-2016). 
* De incidentie is het aantal nieuwe gevallen per 1000 patiëntjaren. Bij de incidentie is de methode waarmee de noemer wordt bepaald afhankelijk van het type 
aandoening. Bij acute, kortdurende aandoeningen wordt het aantal kwartalen dat een patiënt stond ingeschreven in de betreffende huisartsenpraktijk als 
noemer gebruikt. De incidentie van subcodes zijn onbetrouwbaar, zodat deze niet worden gegeven. 
# Bij de registratie van deze ICPC’s kan geen onderscheid gemaakt worden in wel of geen infectie/abcedering, zodat deze incidentiecijfers een overschatting zijn 
van de werkelijke aantallen. Voor de aandoeningen die leeggelaten zijn, bestaat geen specifieke ICPC-code. 
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APRES-onderzoek [Den Heijer 2013]. Het APRES-
onderzoek maakt deel uit van een Europees onder-
zoek naar prevalentie van Staphylococcus aureus-dra-
gerschap en zijn antimicrobiële resistentie in 
verschillende Europese landen. In gemiddeld 
twintig huisartsenpraktijken per land werden 
neuskweken afgenomen van gezonde patiënten > 
4 jaar oud die op het spreekuur kwamen voor iets 
anders dan een huidinfectie. In totaal werden er in 
Nederland 3873 patiënten geïncludeerd. De leef-
tijdsdistributie was 10,3% 4-18 jaar, 63,8% 19-64, 
25,9% > 65. In totaal waren 1007 (27,3%) van de pati-
enten drager van Staphylococcus aureus. Boven de 18 
jaar was dit 26,3%. In een onderzoek bij jonge kin-
deren uit Nieuw-Zeeland werd bij 4% dragerschap 
van Streptococcus pyogenes gevonden in de neus [Ber-
ry 2015].

Risicofactoren voor dragerschap van Staphylococ-
cus aureus zijn beschreven in de review van Wer-
theim [Wertheim 2005]. 

5 Prevalentie bacteriële verwekkers
Cijfers zijn afkomstig van registratie van Nethmap 
2016 [De Greeff 2016].

6 Verminderde afweer
Er zijn meerdere factoren die het vermogen tot af-
weer tegen infecties bepalen. Naast aangeboren 
(bijvoorbeeld agammaglobulinemie) afweerstoor-
nissen en verworven afweerstoornissen spelen 
medicatie (bijvoorbeeld hoge dosering biologicals, 
glucocorticoïden of agranulocytose bij anti-epi-
leptica), ziekte (bijvoorbeeld leukemie, hiv-infectie 
met CD4-T-lymfocyten < 500/mm3), leeftijd (< 3 
maanden of > 75 jaar), diabetes mellitus en zwan-
gerschap een rol [Opstelten 2016]. Het advies is om 
als huisarts op basis van deze factoren en [tabel 5] 
hiernaast een inschatting te maken.
Deze tabel is afgedrukt met toestemming van het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

7 Pathofysiologie van bacteriële huidinfecties
Oppervlakkige bacteriële huidinfecties

Erythrasma
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een leerboek en een overzichts-
artikel [Polat 2015, Van Everdingen 2009].

Folliculitis
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een leerboek en overzichtsarti-
kel [Laureano 2014, Van Everdingen 2009].

Impetigo
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een leerboek en overzichtsarti-
kel [Hartman-Adams 2014, Schalock 2011].

Pitted keratolysis
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een leerboek en een artikel 
[Blaise 2008, Van Everdingen 2009].

Diepe bacteriële huidinfecties
Cellulitis

De beschrijving van risicofactoren voor het ont-
wikkelen van een cellulitis zijn ontleend aan een 
overzichtsartikel [Phoenix 2012]. Er bestaan geen 
epidemiologische gegevens over het voorkomen 
van ernstige complicaties van cellulitis in de huis-
artsenpraktijk. Een recidief cellulitis treedt in 25% 
van de gevallen binnen drie jaar op [Oh 2015]. Risi-
cofactoren voor een recidief cellulitis zijn ulcera 
aan het been, traumatische wonden, lymfoedeem 
en intertrigo of candida tussen de tenen [Dupuy 
1999, Tay 2015]. Het risico op het ontwikkelen van 
een diepe veneuze trombose bij cellulitis is niet 
verhoogd [Gunderson 2013]. De incidentie van cel-
lulitis periorbitalis bij kinderen veroorzaakt door 
Haemophilus influenzae (Hib) is verminderd sinds 
de invoering van de Hib-vaccinatie in 1993. [RIVM 
2016b]

Ecthyma
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van de website www.huidziekten.
nl.

Erysipeloïd 
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-

Tabel 5 Condities van immuunsuppressie gerubriceerd naar klinische relevantie
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13 Testeigenschappen van kweken op drager-
schap van Staphylococcus aureus 

Achtergrond
Uitgangsvraag: Wat zijn de diagnostische testeigen-
schappen van een neus,- keel- of perineumkweek 
op dragerschap van Staphylococcus aureus (SA) of me-
ticilline-resistente staphylococcus aureus (MRSA) 
bij een patiënt met een bacteriële huidinfectie?

Er werd een literatuuronderzoek verricht, maar 
er werden geen onderzoeken gevonden naar de va-
liditeit van tests voor screening van SA of MRSA in 
de huisartsenpraktijk. 

Resultaten en conclusie
Er is geen uitspraak mogelijk door gebrek aan on-
derzoek. 

Van bewijs naar aanbeveling
SA

De werkgroep adviseert voor het aantonen van 
dragerschap voor Staphylococcus aureus een neus-
kweek te verrichten, omdat dit het meest consis-
tente reservoir is.

MRSA
Bij gebrek aan onderzoek adviseert de werkgroep 
de onderstaande aanbevelingen van de NVMM te 
volgen. In de richtlijn Laboratory detection of 
highly resistant microorganisms (HRMO) wordt 
geadviseerd om indien screenen op dragerschap 
voor MRSA is geïndiceerd eenmalig een neus-, 
keel- en perineumkweek af te nemen [NVMM 
2012]. Bij een bacteriële huidinfectie wordt geadvi-
seerd tevens een wond- of huidkweek af te nemen. 
De kweken moeten afgenomen worden met een 
droge wattenstaaf in een Amies of Stuart trans-
portmedium. 

Aanbevelingen
Voor het screenen op dragerschap voor Staphylococ-
cus aureus wordt eenmalig een neuskweek aanbe-
volen.

Voor het screenen op dragerschap voor MRSA 
wordt eenmalig een neus-, keel- en perineum-
kweek aanbevolen in combinatie met een huid- of 
wondkweek. 

14 Vaststellen van een abces
Achtergrond

Het incideren van een abces wordt als een van de 
pijnlijkste ingrepen op de spoedeisende hulp ge-
zien [Singer 1999]. Het is niet altijd duidelijk of een 
abces rijp genoeg is om te incideren. Het onder-
scheid tussen een cellulitis en een abces is nood-
zakelijk om onnodig ingrijpen te voorkomen. 

Er werd een oriënterend literatuuronderzoek 
verricht naar het vaststellen van een abces, waar-
bij er een systematische review werd gevonden van 
goede kwaliteit [Alsaawi 2015]. 

Resultaten
Beschrijving onderzoeken

Er werden vijf onderzoeken (n = 710) geïncludeerd 
waarin het klinisch vaststellen van een abces werd 
vergeleken met echografie. Alle onderzoeken von-
den plaats in de tweede lijn (tertiair centrum of 
spoedeisende hulp). Vier van de vijf onderzoeken 
vergeleken echografie met klinische beoordeling 
(n = 584). De sensitiviteit voor het vaststellen van 
een abces was 89-98% met echografie en 75-90% 
met klinische beoordeling, de specificiteit was res-
pectievelijk 64-88% en 55-83%. De sensitiviteit van 
echografie nam toe bij klinische twijfel aan het be-
staan van een abces. In twee van de vijf onderzoe-
ken werd er gekeken naar het effect van echografie 
op het nemen van een beslissing. Bij 16-39% veran-
derde echografie het besluit van de clinicus. 

Conclusie
Er is onzekerheid dat echografie van toegevoegde 
waarde is bij twijfel over het bestaan van een ab-
ces. 

Van bewijs naar aanbeveling
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat een ab-
ces klinisch redelijk tot goed kan worden vastge-
steld, maar minder goed kan worden uitgesloten. 
Echografie lijkt een nog beter onderscheid te kun-
nen maken tussen een cellulitis en een abces, hoe-
wel het verschil met de klinische beoordeling niet 
significant was. Er zijn geen onderzoeken verricht 
naar een proefaspiratie of punctie als toegevoegde 

bij patiënten met een kunstgewricht (geen pin-
nen, platen of schroeven) met een voorgeschiede-
nis van een geïnfecteerde prothese, een prothese < 
2 jaar oud, reumatische gewrichtsaandoeningen, 
medicatie- of bestralingsgeïnduceerde immuno-
suppressie, comorbiditeit zoals hiv, kanker, hemo-
filie, ondervoeding en diabetes mellitus type 1 
[Rosengren 2012]. Definities voor verminderde af-
weer worden zeer verschillend gebruikt. De werk-
groep adviseert om de PJI-richtlijn te volgen en een 
inschatting te maken of er sprake is van een kli-
nisch relevante verminderde afweer (zie hoofd-
tekst, [kader 3]) en bij twijfel te overleggen met de 
tweede lijn. 

Aanbeveling
Geef antibioticaprofylaxe voorafgaand aan incisie 
en drainage van een abces aan patiënten met een 
gewrichtsprothese (geen pinnen, platen of schroe-
ven) en:

een prothese < 2 jaar oud;
een eerdere geïnfecteerde prothese;
reumatische gewrichtsaandoeningen;
hemofilie; 
klinisch relevante verminderde afweer (zie risi-
cogroep “verhoogd risico op gecompliceerd be-
loop door verminderde afweer” en [kader 3]). 

12 Testeigenschappen van huid- of wondkweek 
voor het vaststellen van een bacteriële verwek-
ker van een diepe huidinfectie bij risicopatiën-
ten

Achtergrond
De oppervlakkige bacteriële huidinfecties (follicu-
litis, impetigo, erythrasma en pitted keratolysis) 
zijn in de praktijk goed te herkennen en geven in 
de regel geen problemen in behandeling of risico 
op uitbreiding naar diepere delen. Deze huidinfec-
ties zullen hier daarom buiten beschouwing wor-
den gelaten. 

In de Nederlandse huisartsenpraktijk is de resis-
tentie voor antibiotica van eerste en tweede keus 
laag [Van Bijnen 2014] zodat de voorafkans op een 
afwijkend beloop bij een diepe bacteriële huidin-
fectie ook laag is. De huisarts kan bij gezonde pati-
enten zonder afname van kweek direct starten 
met het antibioticum van eerste keus. De uit-
gangsvraag is gericht op patiënten met een bacte-
riële huidinfectie en een klinisch relevante ver-
minderde afweer (zie [kader 2]) zonder algemene 
ziekteverschijnselen. 

Uitgangsvraag: Wat is de diagnostische waarde 
van een huid- of wondkweek bij risicopatiënten 
met een diepe bacteriële huidinfectie? 

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Afwijkend beloop (sepsis, overlijden, amputatie)
Resistentie voor antibiotica van eerste en twee-
de keus

Er werd een systematisch literatuuronderzoek ge-
daan vanaf 2006, maar er werden geen bruikbare 
onderzoeken gevonden. 

Resultaten
Geen onderzoeken. 

Conclusie
Er is geen uitspraak mogelijk door gebrek aan on-
derzoek. 

Van bewijs naar aanbeveling
Er bestaan geen Nederlandse richtlijnen over indi-
caties voor huid- of wondkweek bij bacteriële 
huidinfecties. Het is niet gebruikelijk om in de 
huisartsenpraktijk bij een bacteriële huidinfectie 
huid- of wondkweken af te nemen. De werkgroep 
adviseert om bij een risicopatiënt met een diepe 
bacteriële huidinfectie te overleggen met de twee-
de lijn.

Aanbevelingen
Huid- of wondkweken bij risicopatiënten met een 
diepe bacteriële huidinfectie (zonder verhoogd ri-
sico op MRSA) worden niet aanbevolen. 

Overleg met de tweede lijn bij patiënten met een 
diepe bacteriële huidinfectie en een verminderde 
afweer voor eventuele diagnostiek of verwijzing. 

bruikgemaakt van een leerboek, richtlijn en re-
view [Sillevis Smitt 2009, Stevens 2014, Veraldi 
2009].

Furunkel/karbunkel
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een leerboek en overzichtsarti-
kel [Engelhard 2013, Schalock 2011].

Necrotiserende wekedeleninfectie
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een overzichtsartikel en co-
hortonderzoek [Garssen 2013, Hua 2015].

Panaritium
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een overzichtsartikel [Clark 
2003].

Paronychia 
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een leerboek en overzichtsarti-
kel [Rigopoulos 2009, Sillevis Smitt 2009].

Perianaal abces
De beschrijving van het ziektebeeld is ontleend 
aan een richtlijn [Steele 2011].

Sinus pilonidalis
De etiologie is gebaseerd op de beschrijving in een 
richtlijn en review [Al-Khamis 2010, Steele 2011].

Staphylococcal scalded skin syndroom
Voor de beschrijving van de pathofysiologie is ge-
bruikgemaakt van een leerboek [Sillevis Smitt 
2009] en de website www.huidziekten.nl.

8 Cellulitis en erysipelas
Erysipelas en cellulitis vertonen veel overlap in de 
pathofysiologie en behandeling. Een diagnostisch 
criterium voor het onderscheid tussen beide beel-
den ontbreekt, zodat ervoor is gekozen erysipelas 
als een specifieke vorm van cellulitis te beschou-
wen en op dezelfde wijze te behandelen.

9 Verhoogd risico op MRSA
De criteria voor de selectie van patiënten met een 
verhoogd risico op een infectie met MRSA staan in 
de LCI-richtlijn Staphylococcus aureus inclusief 
MRSA en op de website van het RIVM ‘Asielzoekers 
en infectierisico’ [RIVM 2014, RIVM 2016a].

10 Endocarditisprofylaxe 
Zie de NHG-Behandelrichtlijn Endocarditisprofy-
laxe.

11 Antibioticaprofylaxe bij patiënten met een 
gewrichtsprothese 

Achtergrond
Patiënten met een kunstgewricht kunnen moge-
lijk een verhoogd risico op een infectie van de ge-
wrichtsprothese lopen bij chirurgische behande-
ling in een geïnfecteerd gebied. De incisie zou een 
bacteriëmie kunnen veroorzaken, waardoor een 
infectie van de gewrichtsprothese kan optreden. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van antibioti-
caprofylaxe ten opzichte van geen profylaxe in het 
voorkomen van complicaties bij incisie van een 
abces bij patiënten met een gewrichtsprothese?

Cruciale uitkomstmaten:
Complicaties (geïnfecteerde gewrichtsprothese, 
sepsis)
Bijwerkingen antibiotica

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht met bovenstaande zoekvraag vanaf 2006.

Resultaten 
Er werd geen onderzoek gevonden dat bruikbaar 
was voor het beantwoorden van de uitgangsvraag. 

Conclusie
Het is niet mogelijk een conclusie te trekken door 
gebrek aan onderzoek. 

Van bewijs naar aanbeveling
Door het gebrek aan onderzoek is gekeken naar be-
staande richtlijnen over dit onderwerp. Een re-
cente richtlijn beveelt aan geen antibioticaprofy-
laxe te geven aan patiënten die tandheelkundige 
ingrepen moeten ondergaan, ook niet als een pati-
ent een verminderde afweer heeft [Richtlijnenda-
tabase 2016]. Hoewel de gewrichtsprothese-infec-
tie zeldzaam is (2,5%), kunnen de consequenties 
ernstig zijn. De Prosthetic Joint Infection (PJI) pre-
vention richtlijn stelt dat profylaxe geïndiceerd is 
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met zoutoplossing en een lidocaïne/tetracaïne-
pleister (12). De VAS-scores werden gemeten op het 
moment van injectie, tijdens de incisie en draina-
ge van het abces en na de procedure. Een verschil 
van > 20 mm in VAS-score werd als klinisch rele-
vant gezien.

Kwaliteit van bewijs 
De kwaliteit van bewijs was laag voor dit onder-
zoek. Er was een kans op vertekening gezien de 
kleine aantallen en het niet vermelden van pati-
entkarakteristieken, zodat de groepen niet verge-
leken kunnen worden. 

Effectiviteit
Pijn
Er werd een statistisch significant verschil ge-

vonden in VAS-scores voor pijn tijdens de proce-
dure tussen de lidocaïne-infiltratiegroep (VAS-
score 50,1 ± 5,9; 95%-BI 45,2 tot 55,1) vergeleken met 
de lidocaïne/tetracaïne pleistergroep (VAS-score 
60,1 ± 11,0; 95%-BI 55,2 tot 68,1) (p = 0,04), maar geen 
klinisch significant verschil (verschil VAS-scores < 
20 mm). Er werd geen verschil gevonden in pijn na 
de procedure (p = 0,65). 

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen geregistreerd in dit on-
derzoek. 

Conclusie
Er is veel onzekerheid over het verschil in vermin-
dering van pijn na lidocaïne-infiltratie ten opzich-
te van de lidocaïne/tetracaïne cutaan voor incisie 
van een abces. 

Van bewijs naar aanbeveling
Er bestaat geen placebogecontroleerd onderzoek 
naar de effectiviteit van anesthesie ten opzichte 
van placebo voor incisie van een abces. Hoewel er 
geen placebovergelijkende onderzoeken zijn, is de 
werkgroep van mening dat een incisie een pijnlij-
ke ingreep is. Er wordt daarom aangeraden de huid 
te verdoven, maar er kan geen voorkeur worden 
uitgesproken voor de chloorethylspray, lidocaïne/
prilocaïne-infiltratie danwel lidocaïne/prilocaïne 
cutaan of lidocaïne/tetracaïne cutaan. Voor het 
maken van een keuze kunnen de volgende overwe-
gingen een rol spelen: angst voor een prik, inwerk-
tijd (chloorethylspray (direct), lidocaïne/prilocaï-
ne-infiltratie (10 min), lidocaïne/prilocaïne 
cutaan (60 min) of lidocaïne/tetracaïne cutaan (30 
min) of registratie (lidocaïne/prilocaïne of lidoca-
ine/tetracaïne cutaan (pleister of crème) zijn al-
leen geregistreerd voor anesthesie bij oppervlak-
kige operatieve handelingen in de intacte huid). 

Er lijkt geen verschil in effectiviteit van lidocaï-
ne-infiltratie ten opzichte van lidocaïne/tetracaï-
ne cutaan voor incisie van een abces. 

Aanbeveling
Verdoving van de huid voorafgaand aan incisie 
van een abces wordt aanbevolen. 

Maak op basis van de voorkeur van de patiënt en 
inwerktijd een keuze tussen de chloorethylspray 
(koelspray), lidocaïne/prilocaïne-infiltratie, lido-
caïne/prilocaïne cutaan of lidocaïne/tetracaïne 
cutaan.

22 Achterlaten van een drain na incisie en drai-
nage van een abces

Achtergrond
In de praktijk wordt het achterlaten van een drain 
bij een abces als bevorderlijk gezien voor drainage 
en het voorkomen van re-incisie. Recent is er een 
Amerikaanse systematische review gepubliceerd 
die dit tegenspreekt. In de review werden vier on-
derzoeken (drie RCT’s en één observationeel) naar 
het gebruik van drains en antibiotica bij abcessen 
[List 2016] geïncludeerd waarin patiënten met een 
drain na incisie en drainage van een abces werden 
vergeleken met patiënten waarbij geen drain was 
achtergelaten. Het systematisch literatuuronder-
zoek was beperkt tot de periode 2004-2014 met als 
doel het beleid bij een toename van MRSA-abces-
sen te analyseren. Drie onderzoeken werden uit-
gevoerd bij kinderen, één onderzoek bij volwasse-
nen. De aantallen in de onderzoeken waren klein, 
variërend van 35 tot 85 patiënten. Geen van de vier 
onderzoeken vond een verschil in therapiefalen of 
abcesrecidief. In twee onderzoeken was pijn ook 

een bacteriële huidinfectie niet aanbevolen. 
Aanbeveling

Het weken van een bacteriële huidinfectie door 
baden wordt niet aanbevolen. 

19 Nat verbinden van een bacteriële huidinfec-
tie

Achtergrond
Naast het baden van een bacteriële huidinfectie 
zou ook het nat verbinden een gunstig effect heb-
ben op de genezing. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van nat ten op-
zichte van droog verbinden voor de genezing van 
bacteriële huidinfecties?

Voor het beantwoorden van deze vraag is aange-
sloten bij de richtlijn Wondzorg [NVvH 2013].

Resultaten en conclusie 
Er is geen conclusie mogelijk door gebrek aan on-
derzoek.

Van bewijs naar aanbeveling
Nat verbinden kan niet worden aanbevolen voor de 
behandeling van een bacteriële huidinfectie, 
maar ook niet worden ontraden. Theoretisch ver-
oorzaakt het nat verbinden, net zoals baden, ma-
ceratie, waardoor beoordeling van de huidinfectie 
lastig wordt. Bij gebrek aan bewijs wordt nat ver-
binden daarom niet aanbevolen, ook niet van een 
pussende wond. In dit laatste geval kan een absor-
berend verband worden gebruikt.

Aanbeveling
Het nat verbinden van een bacteriële huidinfectie 
wordt niet aanbevolen. Een pussende wond kan 
worden verbonden met een absorberend verband. 

20 Melding bedrijfsarts
In een oude schriftelijke reactie (2006) op de vraag 
welke patiënten met een bacteriële huidinfectie 
zich bij de bedrijfsarts dienen te melden, liet de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs-
geneeskunde (NVAB) weten dat het wenselijk is dat 
iedere patiënt met een huidinfectie dit meldt bij de 
bedrijfsarts en dat dit in het bijzonder geldt voor 
patiënten die in de voedingsindustrie of gezond-
heidszorg werken. De bedrijfsarts kan adviezen 
geven over aanpassing van de werkzaamheden en 
(preventieve) maatregelen nemen om verspreiding 
of besmetting te voorkómen. Daarnaast kan de be-
drijfsarts met de melding eventuele beroepsziek-
ten op het spoor komen. De NVAB heeft haar 
standpunt sinds deze laatste reactie niet gewij-
zigd.

21 Verdoving bij incisie van een abces
Achtergrond

In een onderzoek op de spoedeisende hulp werd 
incisie en drainage als de op een na pijnlijkste in-
greep beschouwd [Singer 1999]. De vraag is of anes-
thesie effectief is voor de incisie en drainage van 
een abces. Er is twijfel over de werkzaamheid van 
infiltratie-anesthesie bij een geïnfecteerd gebied, 
het risico op verspreiding van infectie bij infiltra-
tie en de werkzaamheid van de chloorethylspray 
(koelspray). 

Uitgangsvraag: Wat zijn de voor- en nadelen van 
verdoving in vergelijking met geen verdoving ter 
voorkoming van pijn bij incisie van een abces?

Cruciale uitkomstmaten: 
Pijn
Bijwerkingen van anesthesie

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht met bovenstaande zoekvraag. Er werden 
geen RCT’s gevonden die lidocaïne vergeleken met 
placebo voor behandelingen in de eerste lijn. Er 
werd één tweedelijns RCT gevonden [Bourne 2014]. 
Bij de overwegingen is tevens gebruikgemaakt van 
de richtlijn Wondzorg [NVvH 2013].

Resultaten 
Beschrijving onderzoek

In dit dubbelblind gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek werden twintig patiënten geïncludeerd 
die met een abces op de SEH verschenen. De ge-
bruikte uitkomstmaten in dit onderzoek waren 
pijn voor, tijdens en na de procedure op basis van 
een VAS-score. Patiënten kregen een 1% lidocaïne-
infiltratie met een placebopleister (8) of infiltratie 

waarde voor een adequate beoordeling. In de huis-
artsenpraktijk is echografie meestal niet voorhan-
den. Bij twijfel aan het bestaan van een abces kan 
worden overwogen een proefaspiratie of punctie te 
verrichten of een tot twee dagen af te wachten. Het 
aanvragen van een echografie wordt daarbij ge-
noemd als mogelijkheid. 

Aanbeveling 
Wacht één tot twee dagen af bij twijfel over het be-
staan van een abces of verricht een proefaspiratie 
of punctie. Eventueel kan een echografie gebruikt 
worden voor diagnostiek. 

15 Woodlamp
Achtergrond

Een woodlamp heeft een filter dat licht doorlaat 
met een golflengte tussen 340 en 400 nm. De ver-
wekker van erythrasma (Corynebacterium minutissi-
mum) produceert porfyrinen die bij het licht van 
een woodlamp een koraalrode fluorescentie ver-
oorzaken. Het onderzoek met de lamp moet in een 
donkere kamer plaatsvinden, waarbij de lamp ge-
durende één minuut is opgewarmd. Factoren die 
de betrouwbaarheid van onderzoek met de wood-
lamp negatief beïnvloeden zijn een donkere huids-
kleur, lokaal toegepaste geneesmiddelen en zee-
presten. De diagnostische waarde zou kunnen zijn 
dat men een onderscheid kan maken tussen ery-
thrasma en een dermatomycose. Voor de behande-
ling van eerste keus van een schimmelinfectie of 
erythrasma acht de werkgroep een zekere diag-
nose niet noodzakelijk.

Aanbeveling
Het gebruik van de woodlamp voor het vaststellen 
van erythrasma wordt niet aanbevolen. 

16 Classificatieschema voor patiënten met bac-
teriële huidinfecties
Eron et al. ontwikkelden een classificatieschema 
voor patiënten met bacteriële huidinfecties op de 
spoedeisende hulp. Patiënten met bacteriële huid-
infecties werden onderverdeeld in ernst van infec-
tie op basis van symptomen, bevindingen bij li-
chamelijk onderzoek en comorbiditeit [Eron 2003]. 
De classificatie is gebruikt als leidraad voor de 
verwijscriteria in Evaluatie. 

17 Hygiëne-adviezen
Overdracht van bacteriële huidinfecties vindt met 
name plaats door de handen. Daarnaast kunnen 
sommige bacteriën langere tijd overleven op tex-
tiel. Daarom is goede hand- en badhygiëne nood-
zakelijk. 

18 Baden van een bacteriële huidinfectie
Achtergrond

In de praktijk wordt vaak gedacht dat het weken 
van een huidinfectie (baden in lauwwarm water 
met of zonder soda/wasmiddel) een gunstig effect 
heeft op de genezing. De vraag is of dit weten-
schappelijk kan worden onderbouwd. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van weken in ba-
den (soda/biotex) ten opzichte van geen baden voor 
de genezing van bacteriële huidinfecties?

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Bijwerkingen van baden 

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht met bovenstaande zoekvraag vanaf 1970. 

Resultaten 
Er is geen onderzoek gevonden naar de effectivi-
teit en veiligheid van baden voor de genezing van 
bacteriële huidinfecties. 

Conclusie
Er is geen conclusie mogelijk op basis van gebrek 
aan onderzoek. 

Van bewijs naar aanbeveling
Baden kan niet worden aanbevolen voor de behan-
deling van een bacteriële huidinfectie, maar ook 
niet worden ontraden. Theoretisch veroorzaakt 
het baden maceratie, waardoor beoordeling van de 
huidinfectie lastig wordt. Daarnaast zou het ba-
den een negatief effect kunnen hebben op de 
wondgenezing [NVvH 2013]. Bij gebrek aan bewijs 
en een mogelijk nadelig effect wordt baden van 



16 huis art s &  we tensch ap 60(5) Mei 2017

NHG-Standa ard

Wacht het beloop twee weken af. 
Geef alleen bij aanhoudende klachten flucloxa-

cilline en bij penicilline-overgevoeligheid clari-
tromycine of clindamycine. 

26 Impetigo en verblijf op school of kinderdag-
verblijf
Vaak worden kinderen met impetigo geweerd van 
crèche of school. Het nut hiervan staat echter niet 
vast, en in een richtlijn van het RIVM wordt weren 
dan ook niet geadviseerd. Alleen in uitzonderings-
gevallen kan de GGD adviseren kinderen te weren 
indien er in de groep meer kinderen met impetigo 
zijn of een kind of kinderen met uitgebreide laesies 
pas toe te laten indien behandeling heeft plaats-
gevonden of de blaasjes zijn ingedroogd [RIVM 
2014]. 

27 Behandeling van impetigo
Achtergrond

De huidige behandeling van eerste keus van impe-
tigo is fusidinezuurcrème. De behandeling van 
tweede keus is flucloxacilline en bij penicilline-
overgevoeligheid azitromycine. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van medicamen-
teuze behandeling ten opzichte van placebo of an-
dere medicamenteuze behandeling op de gene-
zing van impetigo?

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Bijwerkingen van medicatie

Er werd een Cochrane-review [Koning 2012] gevon-
den van goede kwaliteit (AMSTAR-score 11/11) die 
bruikbaar was voor de beantwoording van de uit-
gangsvraag [Koning 2012]. Er werden alleen RCT’s 
met patiënten met impetigo (vastgesteld door me-
disch getraind persoon) geïncludeerd. Zowel loka-
le als systemische interventies werden geïnclu-
deerd. De volgende uitkomstmaten werden 
bekeken: genezing (vermindering van korstjes, 
blaren en roodheid op basis van oordeel onderzoe-
ker), vermindering van pijn en jeuk, recidief impe-
tigo, bijwerkingen en resistentie.

Daarnaast werd er een systematisch literatuur-
onderzoek verricht vanaf 1 juni 2010, waarbij geen 
onderzoeken bruikbaar waren voor inclusie. 

Resultaten
Beschrijving van de onderzoeken

In de Cochrane-review werden 68 artikelen geïn-
cludeerd met 5578 patiënten met een klinische (en 
bij voorkeur bacteriologisch bevestigde) bulleuze 
of niet-bulleuze impetigo en 50 verschillende be-
handelingen (26 oraal, 24 lokaal). Er waren 74 ver-
gelijkingen, waarvan er 68 slechts een keer wer-
den onderzocht. In de review werden resultaten 
verdeeld en beschreven in 3 groepen: niet-bulleuze 
impetigo, bulleuze impetigo en secundaire impe-
tigo. In deze noot zijn alleen de onderzoeken be-
schreven onder niet-bulleuze impetigo, omdat de 
geringe onderzoeken naar bulleuze impetigo met 
name middelen betroffen die in Nederland gere-
gistreerd zijn of overeenkwamen met de effectivi-
teitscijfers zoals onderzocht bij niet-bulleuze im-
petigo. 

Kwaliteit van bewijs
De algehele kwaliteit van bewijs was laag door het 
gebrek aan informatie over randomisatiemetho-
de, allocatie, blindering en vermelding van uit-
komsten in de verschillende onderzoeken.

Effectiviteit 
Genezing
Antiseptische middelen. Antiseptische midde-

len zijn onvoldoende onderzocht om een uitspraak 
te kunnen doen over de effectiviteit. 

Antiseptische middelen versus lokaal antibioti-
ca (twee onderzoeken). Fusidinezuurcrème was 
niet effectiever dan chloorhexidine (RR 1,01; 95%-
BI 1,00 tot 1,31). Na poolen van de twee onderzoe-
ken waren lokale antibiotica iets effectiever dan 
chloorhexidine (RR 1,15; 95%-BI 1,01 tot 1,32; I2 0%). 

Lokale antibiotica versus placebo (zes onderzoe-
ken, vier vergelijkingen). Behandeling van impe-
tigo was minder effectief met placebo dan met fu-
sidinezuurcrème (RR 2,21; 95%-BI 1,59 tot 3,07) of 
mupirocinecrème (RR 4,42; 95%-BI; 2,39 tot 8,17). 

Mate van huiduitslag en fluorescentie
Op de klinische uitkomstmaten mate van uit-

slag en fluorescentie onder de woodlamp was de 
genezing of verbetering in de fusidinezuurgroep 
en de erytromycinegroep significant beter dan in 
de placebogroep, namelijk respectievelijk 87% 
(27/31), 77% (24/31) en 42% (5/12) (p = 0,01) drie weken 
na de start van de behandeling. 

Veiligheid
Bijwerkingen
Erythromycine en claritromycine gingen ge-

paard met bijwerkingen zoals buikpijn (26,7% vs. 
6,7%), metaalsmaak (- vs. 20%) en dyspepsie (3,3% vs. 
3,3%) in het onderzoek van Avci et al. Fusidine-
zuurcrème ging niet gepaard met bijwerkingen. In 
het onderzoek van Hamann et al. ging erytromy-
cine gepaard met gastrointestinale klachten bij 
8/31 (25,8%) patiënten, waarvan er vier door de 
klachten moesten stoppen met de behandeling. 
Eén patiënt in de fusidinezuurgroep had eczeem-
klachten (1/31, 3,2%).

Conclusie
Fusidinezuurcrème, claritromycine oraal en ery-
tromycine oraal zijn waarschijnlijk effectiever dan 
placebo voor behandeling van erythrasma. Clari-
tromycine en erythromycine zijn waarschijnlijk 
minder effectieve behandelingen dan fusidine-
zuurcrème en gaan gepaard met bijwerkingen.

Van bewijs naar aanbeveling 
Er is zeer beperkt onderzoek gedaan naar de be-
handeling van erythrasma. Fusidinezuurcrème 
was waarschijnlijk effectiever dan claritromycine 
oraal en erythromycine oraal en gaf geen bijwer-
kingen. Erythrasma wordt vaak behandeld met 
miconazol, maar onderzoeken ontbreken. Op basis 
van ervaring met miconazol en gevreesde resis-
tentie voor fusidinezuurcrème bij deze frequent 
voorkomende aandoening, is er ondanks gebrek 
aan onderzoek gekozen voor miconazol als behan-
deling van eerste keus. Bij onvoldoende verbete-
ring is fusidinezuurcrème een voldoende aange-
toonde effectieve behandeling. Indien ondanks 
deze lokale behandelingen klachten persisteren, 
kan een orale behandeling met claritromycine 
worden gegeven. De voorkeur voor claritromycine 
boven erythromycine is op basis van bijwerkingen. 

Aanbeveling
Geef miconazol 2 dd gedurende 2-6 weken. 
Geef bij onvoldoende verbetering na 2 weken, fusi-
dinezuurcrème 3 dd gedurende 2 weken.
Geef claritromycine eenmalig 1000 mg (volwasse-
nen).

25 Medicamenteuze behandeling van folliculitis
Achtergrond

Het advies in de vorige NHG-Standaard Bacteriële 
huidinfecties is om af te wachten en bij aanhou-
dende klachten te behandelen met antibiotica. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van medicamen-
teuze behandeling ten opzichte van placebo op de 
genezing van folliculitis?

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Bijwerkingen van medicatie

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht vanaf 2006. Er werd één abstract gevon-
den, dat niet bruikbaar was voor de beantwoor-
ding van deze vraag.

Resultaten en conclusie
Bij gebrek aan onderzoek is er geen conclusie mo-
gelijk. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Op basis van de ervaring dat folliculitis vaak bin-
nen een tot twee weken spontaan geneest en bij 
gebrek aan onderzoek wordt aanbevolen de infec-
tie niet te behandelen. Behandeling met fusidine-
zuur bij aanhoudende klachten wordt niet geadvi-
seerd. Fusidinezuur heeft waarschijnlijk geen 
effect op de infectie, omdat het niet doordringt tot 
de bron van infectie, de follikel. Daarnaast ont-
breekt een wetenschappelijk aangetoond effect. 
Bij aanhoudende klachten wordt flucloxacilline 
geadviseerd en bij penicilline-overgevoeligheid 
claritromycine of clindamycine. 

Aanbeveling

als uitkomstmaat meegenomen en werd minder 
pijn gezien in de patiëntengroep zonder drain. 

Conclusie
Het achterlaten van een drain heeft waarschijnlijk 
geen effect op de genezing.

23 Behandeling van MRSA-dragerschap
Voor de behandeling van MRSA-dragerschap 
wordt verwezen naar de richtlijn Behandeling 
MRSA dragers van de Stichting Werkgroep Antibi-
oticabeleid (SWAB) [SWAB 2012]. Deze richtlijn 
maakt voor de behandeling een onderscheid in 
ongecompliceerd en gecompliceerd MRSA-drager-
schap. De richtlijn adviseert een actieve huidin-
fectie eerst te behandelen alvorens eradicatie te 
starten. Zie de richtlijn Behandeling MRSA-dra-
gers voor de behandeling en maatregelen. De be-
handeling van een huidinfectie door MRSA valt 
buiten de scope van deze richtlijn. Geadviseerd 
wordt te overleggen met de medisch microbioloog 
of internist-infectioloog. 

24 Medicamenteuze behandeling van erythras-
ma 

Achtergrond
In de vorige NHG-Standaard Bacteriële huidinfec-
ties is de behandeling van eerste keus van ery-
thrasma miconazol en bij onvoldoende verbete-
ring fusidinezuurcrème. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van medicamen-
teuze behandeling ten opzichte van placebo op de 
genezing van erythrasma?

Cruciale uitkomstmaten:
Genezing
Bijwerkingen medicatie

Er werd een systematisch literatuuronderzoek ge-
daan waarbij twee RCT’s werden gevonden voor 
beantwoording van de uitgangsvraag [Avci 2013, 
Hamann 1991]. 

Resultaten
Beschrijving onderzoek

In een dubbelblind, placebogecontroleerd onder-
zoek werden 151 patiënten van 18 jaar en ouder (107 
mannen en 44 vrouwen) met een erythrasma ge-
includeerd en gerandomiseerd naar 5 behandel-
groepen: claritromycine oraal eenmalig 1 gram, 
erythromycinetabletten 1 gr/dag gedurende 14 
dagen, fusidinezuurcrème 2% 2 dd gedurende 14 
dagen, placebotabletten gedurende 14 dagen, pla-
cebocrème 2 dd gedurende 14 dgn [Avci 2013]. Ge-
bruikte uitkomstmaten in dit onderzoek waren: 
reflectiescore gemeten met de woodlamp (score 2 = 
prominent rode, 1 = gering rode, 0 = geen fluores-
centie) en bijwerkingen. De diagnose erythrasma 
werd gesteld met een minimale reflectiescore van 
2 met de Woodlamp, vastgesteld door twee onaf-
hankelijke beoordelaars. De controles vonden 48 
uur, 7 en 14 dagen na de start van de behandeling 
plaats. 

In een placebogecontroleerd onderzoek bestu-
deerde men de effectiviteit van behandeling met 2 
dd fusidinezuur (n = 31) en 2 dd 500 mg erytromy-
cine (n = 31) gedurende veertien dagen [Hamann 
1991]. De interventiegroepen kregen tevens place-
botabletten of placebocrème. Gebruikte uitkomst-
maten waren mate van huiduitslag en fluorescen-
tie onder de woodlamp. Het onderzoek vond plaats 
in de huisartsenpraktijk bij patiënten met een 
klinisch beeld van erythrasma. 

Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van bewijs van het onderzoek van Avci 
et al. was matig door een mogelijke vertekening in 
selectie, uitval en vermelding van uitkomsten. De 
kwaliteit van bewijs van het onderzoek van Ha-
mann et al. was laag door een mogelijke kans op 
vertekening in selectie en vermelding van uit-
komsten en een hoge uitval aan het eind van het 
onderzoek (39,5%).

Effectiviteit 
Reflectiescore
Deze score was significant verbeterd na veertien 

dagen behandeling met fusidinezuurcrème (score 
0,016 en 96,8% verbetering), erythromycine (0,6 en 
53%) en claritromycine (0,33 en 67%) ten opzichte 
van placebo.
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Geef clindamycine 1% benzoylperoxide 5% gel 1 dd 
gedurende 3-4 weken aan volwassenen en kinde-
ren ≥ 12 jaar. 

Geef miconazolcrème aan kinderen < 12 jaar of 
bij onvoldoende effect van clindamycine 1% ben-
zoylperoxide 5% gel. 

30 Zwachtelen bij cellulitis
Achtergrond

Cellulitis gaat gepaard met oedeem en pijn. Persis-
terend oedeem bij cellulitis van de ledematen kan 
worden bestreden met zwachtelen. Onbekend is of 
zwachtelen bij cellulitis de genezing bevordert en/
of de pijn vermindert. 

Uitgangsvraag: Wat is het effect van zwachtelen 
ten opzichte van niet zwachtelen op de genezing 
en vermindering van oedeem en pijn bij patiënten 
met cellulitis?

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Vermindering van pijn
Vermindering van oedeem 

Voor de beantwoording van deze vraag baseren wij 
ons op de multidisciplinaire richtlijn ‘Cellulitis en 
erysipelas van de onderste extremiteiten’ uit 2013 
[NVDV 2013]. In de richtlijn werden drie onderzoe-
ken beschreven, die alle niet geschikt bleken voor 
de beantwoording van deze vraag. Een aanvullend 
systematisch literatuuronderzoek vanaf 2013 le-
verde geen nieuwe bruikbare onderzoeken op. 

Resultaten en conclusie 
Er is geen gerandomiseerd onderzoek gevonden. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Waarschijnlijk zal in de meeste gevallen het oe-
deem en de pijn tijdens de behandeling van cellu-
litis vanzelf verdwijnen. Indien dit langer dan vier 
tot zes weken persisteert, wordt in navolging van 
de aanbevelingen in de MDR ambulante compres-
sie (ACT) aanbevolen. Bij het verdwijnen van het 
oedeem kan de behandeling met een therapeuti-
sche elastische kous worden voortgezet. Als ook 
zonder elastische kous het oedeem verdwijnt, kan 
de kous worden uitgelaten. Mogelijk kan effectieve 
behandeling van persisterend oedeem het risico 
op recidieven of een wond verminderen, vooral als 
er sprake is van chronische veneuze insufficiëntie 
(zie ook NHG-Standaard Ulcus cruris). Bij patiën-
ten met therapieresistent lymfoedeem met of zon-
der recidiverende cellulitis wordt geadviseerd te 
verwijzen naar de dermatoloog voor aanvullend 
onderzoek [NVDV 2014]. Naast gewichtsverlies, oe-
deemtherapie, zwachtelen en pneumatische com-
pressietherapie is microlymfatische chirurgie 
mogelijk ook effectief [Becker 2012, Mihara 2015]. 

Aanbeveling
Ambulante compressietherapie wordt niet aanbe-
volen in de eerste vier tot zes weken van een cellu-
litis. 

Overweeg te starten met ambulante compres-
sietherapie bij persisterend lymfoedeem na deze 
periode. 

Bij persisterend ernstig lymfoedeem met of zon-
der recidiverende cellullitis wordt geadviseerd te 
verwijzen naar de dermatoloog voor nadere diag-
nostiek naar onderliggend lijden. 

31 Medicamenteuze behandeling cellulitis
Achtergrond

Cellulitis wordt behandeld met antibiotica om uit-
breiding van de infectie en complicaties te voorko-
men. De keuze van de antibiotica wordt bepaald 
door de meest waarschijnlijke verwekkers van cel-
lulitis, namelijk Staphylococcus aureus (inclusief 
MRSA) en/of hemolytische streptokokken. De ef-
fectiviteit van de behandeling is onder andere af-
hankelijk van het (lokale) resistentiepatroon van 
deze verwekkers. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van medicamen-
teuze behandeling ten opzichte van alternatieve 
medicamenteuze behandeling op de genezing van 
cellulitis in de huisartsenpraktijk?

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Complicaties (sepsis, necrose) 
Bijwerkingen medicatie 

schap voor Staphylococcus aureus
Achtergrond

De waarde van behandeling van dragerschap me-
ticilline gevoelige Staphylococcus aureus (MSSA) op 
eradicatie van dragerschap is beschreven in de 
systematische review van Ammerlaan et al. [Am-
merlaan 2009]. Naast de MSSA werd ook de eradi-
catie van meticilline resistente Staphylococcus au-
reus (MRSA) bekeken. Gebruikte uitkomstmaten 
waren MRSA en MSSA-eradicatie. Recidiefinfectie 
was geen uitkomstmaat in de review. De volgende 
interventies werden bekeken: lokale behandeling 
met mupirocinezalf, teatree-olie en orale antibio-
tica. Fusidinezuurcrème is in deze onderzoeken 
niet opgenomen, omdat onderzoeken naar de be-
handeling als monotherapie ontbraken. Behande-
ling van dragerschap met mupirocine gedurende 
vier tot zeven dagen was effectiever dan placebo 
RR 0,10 (95%-BI 0,07 tot 0,14) na één week en na de 
totale follow-upperiode RR 0,44 (95%-BI 0,39 tot 
0,50) in eradicatie van dragerschap voor MRSA en 
MSSA met milde bijwerkingen. Behandeling van 
dragerschap met orale antibiotica gedurende ge-
middeld zeven dagen was effectiever dan placebo 
RR 0,47 (95%-BI 0,39 tot 0,57) na één week en na de 
totale follow-upperiode RR 0,54 (95%-BI 0,33 tot 
0,87) in eradicatie van dragerschap voor MRSA en 
MSSA met milde bijwerkingen, die in vier gevallen 
hebben geleid tot afbreken van de behandeling. 

Aanbeveling
Overweeg patiënten met recidiverende bacteriële 
huidinfecties en aangetoond dragerschap met 
Staphylococcus aureus te behandelen met mupiroci-
necrème 20 mg/gr 3 dd, aanbrengen in vestibulum 
nasi, gedurende een week. Evalueer het effect na 
drie maanden. Voor de behandeling van MRSA-
dragerschap, zie de SWAB richtlijn Behandeling 
MRSA dragers [SWAB 2012].

29 Medicamenteuze behandeling van pitted 
keratolysis

Achtergrond
In de vorige NHG-Standaard Bacteriële huidinfec-
ties werd aluminiumchloride-oplossing of mico-
nazolcrème geadviseerd voor de behandeling van 
pitted keratolysis. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van medicamen-
teuze behandeling ten opzichte van placebo op de 
genezing van pitted keratolysis?

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Bijwerkingen behandeling

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht vanaf 2006, waarbij één artikel werd ge-
vonden [Vlahovic 2009]. 

Resultaten
Beschrijving onderzoek 

Het gaat om een case-report van vier patiënten 
met pitted keratolysis die behandeld zijn met clin-
damycine 1% benzoylperoxide 5% gel een keer per 
dag en in tweede instantie werd aluminiumchlo-
ride-oplossing toegevoegd (tijdstip niet vermeld). 
Alle patiënten waren klachtenvrij na drie tot vier 
weken.

Conclusie
Bij gebrek aan onderzoek van hoge kwaliteit is er 
geen conclusie mogelijk. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Er zijn geen onderzoeken verricht naar de effecti-
viteit van aluminiumchloride-oplossing of mico-
nazolcrème voor behandeling van pitted keratoly-
sis. Er is wel een case-report met clindamycine1% 
benzoylperoxide 5% gel gepubliceerd. Gezien het 
gebrek aan onderbouwing en ervaring met alumi-
niumchloride-oplossing of miconazolcrème is de 
eerste keus gewijzigd naar clindamycine 1% ben-
zoylperoxide 5% gel. Bij onvoldoende effect of bij 
kinderen < 12 jaar kan miconazolcrème alsnog 
worden toegepast. Hierbij zijn de hogere kosten 
van aluminiumchloride-oplossing ten opzichte 
van miconazolcrème de belangrijkste overweging. 
Het gebruik van clindamycine 1% benzoylperoxide 
5% gel is overigens niet geregistreerd voor pitted 
keratolysis. 

Aanbeveling

Lokaal antibiotica versus ander lokaal antibioti-
ca (veertien onderzoeken, vijftien vergelijkingen). 
Er werd geen verschil gevonden in de effectiviteit 
van mupirocine- en fusidinezuurcrème (RR 1,03; 
95%-BI 0,95 tot 1,11), 

Lokaal antibiotica versus antimycotisch middel 
(een onderzoek). Er werd geen verschil gevonden 
tussen mupirocine- en terbinafinecrème (RR 1,39; 
95%-BI 0,98 tot 1,96). 

Lokaal versus oraal antibiotica (zestien onder-
zoeken, zeventien vergelijkingen). Fusidine-
zuurcrème was even effectief als oraal erytromy-
cine (RR 1,43; 95%-BI 0,83 tot 2,45), terwijl 
mupirocinecrème effectiever bleek (RR 1,07; 95%-BI 
1,01 tot 1,13) dan oraal erytromycine. 

Oraal antibiotica versus placebo. In een onder-
zoek werd geen verschil gevonden tussen 
phenoxymethylpenicilline en placebo (RR 7,74; 
95%-BI 0,43 tot 140,26).

Oraal antibiotica versus ander oraal antibiotica. 
Er was geen verschil tussen azitromycine en ery-
tromycine oraal (RR 1,18; 95%-BI 0,88 tot 1,58). Ery-
tromycine was effectiever dan dicloxacilline (ge-
lijkwaardig aan flucloxacilline) en 
fenoxymethylpenicilline (RR 1,29; 95%-BI 1,07 tot 
1,56), hoewel de aantallen in de twee onderzoeken 
klein waren. 

Vermindering van symptomen: onvoldoende onder-
zocht.
Recidief impetigo: niet onderzocht.
Resistentie: onvoldoende onderzocht.
Veiligheid 
Bijwerkingen

Lokale antibiotica. Lokale antibioticacrème gaf in 
het algemeen geen tot zeer geringe bijwerkingen 
op de huid (2% bij fusidinezuurcrème, 3% bij mupi-
rocinecrème). 
Orale antibiotica. Oraal erytromycine gaf veel gas-
trointestinale bijwerkingen (tot 17%), terwijl bij di-
cloxacilline (of flucloxacilline) maagpijn, braken, 
koorts en huiduitslag een enkele keer werden ver-
meld als ernstige bijwerking (1%). 

Conclusie
Het is onduidelijk of antiseptica effectief zijn voor 
de behandeling van impetigo door het gebrek aan 
onderzoek. Lokale antibioticacrème (fusidine-
zuurcrème, mupirocinecrème) zijn effectiever dan 
placebo en antiseptische middelen met geen of 
geringe bijwerkingen. Er is geen verschil in effec-
tiviteit tussen fusidinezuurcrème en mupirocine-
crème. Het is onduidelijk of orale antibiotica effec-
tiever zijn dan placebo door het gebrek aan goed 
uitgevoerd onderzoek. Over het algemeen zijn 
orale antibiotica (erytromycine, azitromycine) 
even effectief (fusidinezuurcrème) of effectiever 
(mupirocinecrème) dan lokale antibioticacrème, 
maar ze gaan gepaard met meer bijwerkingen. 
Benzyl- en fenoxylmethylpenicillines zijn minder 
effectief dan erytromycine. 

Van bewijs naar aanbeveling
De meeste onderzoeken in deze review hadden ge-
brek aan informatie over randomisatiemethode, 
allocatie, blindering en vermelding van uitkom-
sten. Bij de lokale behandeling van impetigo is op 
basis van effectiviteit geen voorkeur te geven voor 
fusidinezuur- of mupirocinecrème. De werkgroep 
ziet geen reden om het huidige advies van eerste 
keus te wijzigen. Het gebrek aan resistentie voor 
fusidinezuur ondersteunt dit advies [Van Bijnen 
2015]. Bij de orale behandeling van antibiotica lijkt 
erytromycine effectiever dan flucloxacilline, maar 
dit gaat gepaard met meer bijwerkingen. Erytro-
mycine was even effectief als azitromycine. Om-
wille van uniformiteit in de NHG-Standaard kiest 
de werkgroep voor claritromycine of clindamycine 
bij penicilline-overgevoeligheid. 

Aanbeveling 
Geef lokaal fusidinezuurcrème indien de impetigo 
zich beperkt tot enkele laesies.

Geef oraal flucloxacilline bij uitgebreide laesies 
of bij geen verbetering na behandeling met fusidi-
nezuurcrème. Geef bij penicilline-overgevoelig-
heid claritromycine of clindamycine. 

28 Medicamenteuze behandeling van drager-
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niet met antibioticaprofylaxe bij patiënten die 
twee of meer episoden van cellulitis hadden ge-
had (RR 0,35; 95%- BI 0,12 tot 1,02), waarschijnlijk 
door te weinig power binnen het onderzoek. Zo-
wel penicilline (RR 0,54; 95%-BI 0,36 tot 0,80) als 
erytromycine (RR 0,06; 95%-BI 0,00 tot 0,94) wa-
ren in deze onderzoeken effectiever dan placebo.
Tijd tot recidief cellulitis. Werd gemeten in een on-
derzoek, die een langere duur vond tot recidief in 
de interventiegroep ten opzichte van de placebo-
groep (625 dagen versus 532 dagen). 
Kwaliteit van leven. In geen van de onderzoeken 
werd deze uitkomstmaat meegenomen. 

Veiligheid. Bijwerkingen waren misselijkheid, buik-
pijn, diarree, candida-infectie en huiduitslag, 
maar deze waren niet verschillend in beide groe-
pen. 

Conclusie 
Antibioticaprofylaxe is effectief om een recidief 
cellulitis te voorkomen na een of meer episoden 
van cellulitis. Er is onzekerheid of antibioticapro-
fylaxe effectief is bij patiënten met twee of meer 
episoden van cellulitis. De meest effectieve duur 
van behandeling is onduidelijk. Zowel penicilline 
als erythromycine is effectief. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Een grote beperking van de review is dat ook pati-
enten die slechts één episode van een cellulitis 
hadden doorgemaakt waren geïncludeerd in de 
onderzoeken. Deze patiënten zullen in de huisart-
senpraktijk niet profylactisch worden behandeld. 
Andere beperkingen zijn dat niet wordt vermeld 
wat de ziekteduur van patiënten met recidiveren-
de cellulitis was en of er sprake was van comorbi-
diteit (bijvoorbeeld lymfoedeem, DM). Mogelijk is 
er onvoldoende power om een effect van antibioti-
caprofylaxe te kunnen aantonen bij twee of meer 
episoden van cellulitis door de kleine aantallen. In 
de multidisciplinaire richtlijn ‘Cellulitis en 
eryspipelas’ wordt aanbevolen te screenen en be-
handelen op dragerschap voor Staphylococcus aureus 
[NVDV 2013]. De werkgroep neemt deze aanbeve-
ling over. 

Aanbeveling 
In overleg met de patiënt wordt gekozen voor pro-
fylactische dan wel tijdige zelfbehandeling (on 
demand). 

Overleg bij penicilline-overgevoeligheid met de 
internist of medisch microbioloog. 

Bij een recidiverende cellulitis kan worden over-
wogen te screenen op dragerschap voor Staphylococ-
cus aureus (zie Aanvullend onderzoek). Start bij aange-
toond dragerschap voor Staphylococcus aureus met 
mupirocinecrème in de neus 3 dd gedurende een 
week en evalueer het effect na drie maanden. Voor 
de behandeling van MRSA-dragerschap zie de 
SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers [SWAB 
2012].

35 Behandeling van ecthyma
Achtergrond

De behandeling van een ecthyma is nooit in ge-
randomiseerd onderzoek onderzocht. Het huidige 
behandelingsadvies wordt gegeven op basis van de 
(vermeende) meest voorkomende verwekkers van 
dit ziektebeeld. 

Uitgangsvraag:
Wat is de waarde van medicamenteuze behande-
ling ten opzichte van placebo op de genezing van 
ecthyma?

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Bijwerkingen medicatie 

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht vanaf 2006, maar er werd geen onderzoek 
gevonden. 

Resultaten/Conclusie
Geen gerandomiseerd onderzoek. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Bij gebrek aan bewijs blijft het huidige advies ge-
handhaafd, namelijk behandeling gericht op de 
meest voorkomende verwekkers van ecthyma.

Aanbeveling
Geef flucloxacilline gedurende tien dagen. Geef bij 
penicilline-overgevoeligheid claritromycine of 

diverende cellulitis 
Achtergrond 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van niet-medica-
menteuze behandeling van recidiverende celluli-
tis in het voorkomen van een recidief? 

Cruciale uitkomstmaten: 
Recidief cellulitis
Bijwerkingen

Voor de beantwoording van deze vraag werd een 
systematische review van goede kwaliteit gevon-
den die bruikbaar was voor de beantwoording van 
onze uitgangsvraag [Oh 2015]. Vanwege de recente 
publicatiedatum van de review werd er geen aan-
vullend literatuuronderzoek verricht. 

Resultaten
Geen resultaten door gebrek aan te includeren on-
derzoek in de review. 

Conclusie
Bij gebrek aan onderzoek is er geen conclusie mo-
gelijk.

Van bewijs naar aanbeveling 
Er is geen onderzoek gedaan naar het behandelen 
van predisponerende factoren voor een recidive-
rende cellulitis. 

De werkgroep acht het zinvol risicofactoren voor 
een recidief cellulitis, zoals intertrigo, tinea pedis, 
ulcera en lymfoedeem, te behandelen ter voorko-
ming van een recidief. 

Aanbeveling
Adequate behandeling van intertrigo en tinea pe-
dis (zie NHG-Standaard Dermatomycosen), ulcera 
aan de benen (zie NHG-Standaard Ulcus cruris ve-
nosum) en lymfoedeem wordt zinvol geacht ter 
voorkoming van een recidief cellulitis. 

34 Medicamenteuze behandeling van recidive-
rende cellulitis 

Achtergrond 
Uitgangsvraag: Wat is de waarde van preventieve 

medicamenteuze behandeling voor recidiverende 
cellulitis ten opzichte van placebo in het voorko-
men van een recidief? 

Cruciale uitkomstmaten: 
Recidief cellulitis
Bijwerkingen medicatie 

Er werd een systematische review gevonden van 
goede kwaliteit (AMSTAR-score 10/11), die beant-
woordde aan onze zoekvraag [Oh 2014]. De volgen-
de behandelingen werden vergeleken: iedere vorm 
van antibioticaprofylaxe en geen behandeling met 
antibioticaprofylaxe. De volgende antibiotica wer-
den gebruikt: fenoxymethylpenicilline en erytro-
mycine. De gebruikte uitkomstmaten waren reci-
dief cellulitis, aantal episoden met cellulitis, tijd 
tot recidief cellulitis, kwaliteit van leven en bij-
werkingen. 

Er werd een aanvullend systematisch litera-
tuuronderzoek verricht vanaf augustus 2013 en er 
werden geen nieuwe RCT’s gevonden.

Resultaten
Beschrijving onderzoeken

Er werden vijf gerandomiseerde onderzoeken ge-
includeerd in deze systematische review met in 
totaal 535 patiënten vanaf 16 jaar met een recidive-
rende cellulitis (1 of meer). De duur van behande-
ling was zes, twaalf, achttien maanden en onbe-
kend in twee onderzoeken. 

Kwaliteit van bewijs. 
Drie onderzoeken waren van onduidelijke of lage 
kwaliteit (vertekening in de uitvoering en beoor-
deling van eindpunten door gebrek aan blindering 
en onduidelijke randomisatie en methode van toe-
wijzing). De overige twee onderzoeken waren van 
dezelfde onderzoeksgroep (PATCH I en II) en van 
hoge kwaliteit (beide onderzoeken hadden geen 
risico op vertekening). 

Effectiviteit
Recidief cellulitis. In totaal kregen 44/260 (8%) in de 
interventiegroep en 97/275 (44%) in de vergelij-
kende groep een recidief in de follow-upperiode 
(tot 3 jaar). Antibioticaprofylaxe was effectiever 
dan placebo in het voorkomen van een recidief 
cellulitis (RR 0,46; 95%-BI 0,26 tot 0,79) bij patiën-
ten die een of meer episoden van cellulitis had-
den gehad. Het risico op cellulitis verminderde 

Voor de beantwoording van deze vraag werd ge-
bruikgemaakt van de multidisciplinaire richtlijn 
‘Cellulitis en erysipelas van de onderste extremi-
teiten’ uit 2013 [NVDV 2013]. 

Er werd een aanvullend systematisch litera-
tuuronderzoek verricht vanaf 2013 met boven-
staande uitgangsvraag. Er werden geen nieuwe 
bruikbare RCT’s gevonden. 

Resultaten
In de multidisciplinaire richtlijn uit 2013 worden 
verschillende onderzoeken beschreven die voor-
namelijk in de tweede lijn, in het buitenland (met 
andere resistentiepatronen dan in Nederland) en 
met intraveneuze antibiotica werden uitgevoerd. 
Voor de beschrijving van deze onderzoeken ver-
wijst de werkgroep naar bovengenoemde richtlijn. 
Op basis van de uitkomsten werd geen verschil in 
effectiviteit van de verschillende behandelingen 
gevonden en werd op basis van consensus bij een 
‘typische’ cellulitis gekozen voor flucloxacilline en 
bij een ‘klassieke’ erysipelas voor feneticilline. Er 
waren geen redenen om behandeling met orale 
corticosteroïden aan te bevelen. Om de effectivi-
teit van de verschillende antibioticaregimes te 
kunnen inschatten, is gezocht naar onderzoeken 
over het resistentiepatroon van de verwekkers in 
Nederland. Het resistentiepatroon van Staphylococ-
cus aureus is 0-1% voor flucloxacilline. 

Conclusie
Op basis van de gevonden onderzoeken kan de 
vraag over de meest effectieve behandeling van 
cellulitis in de huisartsenpraktijk niet worden be-
antwoord. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Mede gelet op het resistentiepatroon van de meest 
voorkomende verwekkers van cellulitis sluit de 
werkgroep aan bij het advies van de MDR. Het ad-
vies van eerste keus is flucloxacilline voor behan-
deling van een cellulitis. De behandeling van 
tweede keus is claritromycine of clindamycine. 

Aanbeveling
Geef flucloxacilline gedurende tien tot veertien 
dagen.

Geef bij penicilline-overgevoeligheid claritro-
mycine of clindamycine gedurende tien dagen. 

32 Duur medicamenteuze behandeling celluli-
tis

Achtergrond
Het is niet duidelijk of een kortere duur van antibi-
otica net zo effectief is als het huidige advies van 
tien tot veertien dagen. Mogelijk verbetert een 
kortere antibioticaduur de compliantie en voor-
komt het resistentie. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van een lange (10-
14 dagen) ten opzichte van een korte kuurduur (5-7 
dagen) van antibiotica op de genezing van celluli-
tis?

Cruciale uitkomstmaten:
Genezing
Bijwerking medicatie

Voor de beantwoording van deze vraag werd ge-
bruikgemaakt van de multidisciplinaire richtlijn 
‘Cellulitis en erysipelas van de onderste extremi-
teiten’ uit 2013 [NVDV 2013]. Er werd een systema-
tisch literatuuronderzoek verricht vanaf 2013. Er 
werd slechts één bruikbaar lopend onderzoek ge-
vonden, dat naar verwachting in 2017 wordt gepu-
bliceerd [Cranendonk 2014].

Resultaten
Geen resultaten door gebrek aan onderzoek. 

Conclusie
Bij gebrek aan onderzoek is de vraag over de opti-
male kuurduur van antibiotica niet te beantwoor-
den. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Overwegingen om korter of langer te behandelen 
zijn het optreden van resistentie, de compliantie 
van de patiënt en afname van pijn en roodheid. 

Aanbeveling
Het advies over de duur van behandeling van cel-
lulitis blijft ongewijzigd, namelijk tien tot veertien 
dagen. 

33 Niet-medicamenteuze behandeling van reci-
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handeling met een lokaal corticosteroïd worden 
overwogen. 

Indien dit geen effect heeft, kan worden overwo-
gen te behandelen met imidazolen (zie NHG-Stan-
daard Dermatomycosen). 

41 Behandeling van een perianaal abces
Achtergrond

Er is op dit moment geen afstemming over de be-
handeling van een eerste perianaal abces tussen 
de chirurg en huisarts. In de praktijk verrichten 
huisartsen met enige regelmaat incisie en drai-
nage van verschillende abcederende infecties. On-
duidelijk is of incisie en drainage van een peria-
naal abces ook veilig door een huisarts kan worden 
uitgevoerd. 

Uitgangsvraag: Wat is de meest effectieve behan-
deling van een perianaal abces op genezing en 
voorkomen van complicaties? 

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Recidief abces
Complicaties

Voor de beantwoording van deze uitgangsvraag 
werd geen eerstelijns onderzoek gevonden. Er 
werd wel een richtlijn ‘Proctologie’ van de Neder-
landse Vereniging voor Heelkunde gevonden, die 
beantwoordde aan bovengenoemde uitgangs-
vraag [NVvH 2015]. De richtlijn baseert zich in haar 
behandelingsadvies op de Cochrane-review van 
Malik et al. [Malik 2010], die hieronder wordt be-
sproken. De uitkomst van deze review is relevant 
omdat deze zou aangegeven dat incisie en draina-
ge alleen altijd onvoldoende is, ook in de huisart-
senpraktijk. De gebruikte uitkomstmaten in deze 
richtlijn waren: recidieven, incontinentie en duur 
wondgenezing.

Resultaten
Beschrijving onderzoeken

De review includeerde onderzoeken van 1966 tot 
2008. In totaal werden zes onderzoeken geïnclu-
deerd met 487 patiënten. Dit waren allemaal twee-
delijns onderzoeken. 

Kwaliteit van bewijs
Effectiviteit
Recidieven: er was een verhoogd risico op recidie-
ven na alleen drainage ten opzichte van chirur-
gie (RR 0,13; 95%-BI 0,07 tot 0,24). 
Duur wondgenezing: het gemiddelde verschil in 
wondgenezing tussen beide groepen was 0,61 
dagen en niet significant (95%-BI -13,40 tot 14,61 
dagen). 
Complicaties

Incontinentie: er werd geen significant verschil 
gezien in incontinentie na chirurgie in vergelij-
king met drainage (RR 3,06; 95%-BI 0,7 tot 13,45).

Conclusie 
Er is geen uitspraak mogelijk over de effectiviteit 
en veiligheid van incisie en drainage van een peri-
anaal abces in de huisartsenpraktijk. Een tweede-
lijns behandeling van gecombineerde drainage en 
fistulotomie lijdt tot minder recidieven dan incisie 
en drainage alleen. 

Van bewijs naar aanbeveling
Er bestaan geen onderzoeken in de eerste lijn naar 
de behandeling van een perianaal abces. Tweede-
lijns onderzoeken laten zien dat incisie en drai-
nage alléén meer recidiefabcessen geeft dan aan-
vullende fistulotomie en leidt tot minder 
recidieven. De Nederlandse Vereniging voor Heel-
kunde adviseert alle patiënten met een perianaal 
abces te verwijzen naar de chirurg, omdat klinisch 
vaak niet goed vast te stellen is hoe diep het abces 
doorloopt en of er sprake is van fistelvorming dan-
wel betrokkenheid van de sfincter. Verder vereist 
de ingreep meestal regionale of algehele anesthe-
sie voor adequate verdoving. Daarnaast is er soms 
sprake van comorbiditeit (maligniteit, fistel, 
Crohn). Door het gebrek aan eerstelijns onderzoek 
is een onderbouwing hiervoor helaas niet te geven. 
De werkgroep adviseert daarom om patiënten met 
een perianaal abces te verwijzen naar de chirurg, 
maar maakt een uitzondering voor de huisarts die 
inschat dat met alleen incisie en drainage gene-
zing voldoende gewaarborgd kan worden. 

staat er een theoretisch risico de infectie te ver-
spreiden naar dieper gelegen delen bij incisie van 
een oppervlakkig panaritium. De werkgroep advi-
seert om deze redenen een patiënt met een pana-
ritium door te verwijzen naar de chirurg. 

Aanbeveling
Verwijs patiënten met een panaritium naar de 
(plastisch) chirurg.

39 Behandeling van een acuut paronychia 
Achtergrond

In de meeste gevallen zal een acuut paronychia 
met conservatieve maatregelen en bij pusvorming 
eventueel met een incisie verdwijnen. Indien de 
ontsteking zich na enkele dagen uitbreidt, moet 
worden gedacht aan pusvorming onder de nagel of 
aan een dieper gelegen infectie. Omdat er dan mo-
gelijk sprake is van een (bijtwond)infectie met ver-
schillende verwekkers, ligt de keuze voor een 
breedspectrumantibioticum voor de hand.

Aanbeveling
De behandeling van eerste keus is incisie en drai-
nage. Bij uitbreiding van de infectie wordt geadvi-
seerd te behandelen met amoxicilline/clavulaan-
zuur. 

40 Behandeling van een chronisch paronychia
Achtergrond

In de huidige standaard wordt geadviseerd te kij-
ken naar oorzaken van de paronychia en zo moge-
lijk werkgerelateerde factoren weg te nemen. Bij 
onvoldoende effect van deze adviezen kan bij een 
vermoeden van eczeem behandeld worden met 
corticosteroïdenzalf. Indien deze behandeling 
geen effect heeft, kan er sprake zijn van een secun-
daire candida-infectie. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van behandeling 
van een chronisch paronychia? 
Er is een niet-systematische literatuuronderzoek 
verricht, waarbij één nieuwe RCT werd gevonden. 

Resultaten
Uit een RCT waarin patiënten (n = 45) met een 
chronisch paronychia gedurende drie weken met 
een lokaal corticosteroïd (methylprednisolonace-
ponaat) of een oraal antimycoticum (terbinafine 
en itraconazol) werden behandeld, bleek respec-
tievelijk 88% en 34% te genezen (p < 0,01). Een ver-
band tussen de genezing en de aanwezigheid van 
Candida werd niet gevonden [Tosti 2002].

In een niet-geblindeerde RCT (n = 45) werden pa-
tiënten met een chronisch paronychia gerando-
miseerd naar tacrolimuszalf 0,1%, betamethason-
zalf 0,1% of een indifferente zalf twee keer daags 
gedurende drie weken. Alle patiënten kregen het 
advies een milde zeep te gebruiken naast de ge-
bruikelijke niet-medicamenteuze adviezen. De 
follow-upduur was zes weken. In de tacrolimus-
groep waren bij 14/14 patiënten de klachten verbe-
terd of genezen ten opzichte van 10/14 in de beta-
methasongroep en 0/15 in de indifferente 
zalfgroep. Er waren geen bijwerkingen [Rigopou-
los 2009].

Conclusie
Er is veel onzekerheid dat een lokaal corticosteroïd 
effectiever is dan een indifferente zalf voor de be-
handeling van een chronisch paronychia (zeer 
laag bewijs). Er is veel onzekerheid dat een oraal 
antimycoticum effectiever is dan een lokaal corti-
costeroïd voor de behandeling van een chronisch 
paronychia (zeer laag bewijs).

Van bewijs naar aanbeveling
Er is geen reden om de adviezen te wijzigen naar 
aanleiding van het onderzoek van Rigopoulos et 
al. [Rigopoulos 2009]. In dit onderzoek wordt een 
behandeling opgenomen die alleen als tweede-
lijns therapie mag worden gebruikt (tacrolimus 
0,1%). Om deze reden is deze behandeling niet op-
genomen in de aanbeveling. Het huidige advies 
blijft ongewijzigd. 

Aanbeveling 
Het vermijden van mechanische oorzaken (nagel-
bijten, duimzuigen), allergenen en irriterende 
stoffen vormt de kern van de behandeling. 

Bij falen van bovengenoemde adviezen kan be-

clindamycine.

36 Behandeling van erysipeloïd
Achtergrond

Er zijn geen gerandomiseerde onderzoeken be-
kend naar de behandeling van erysipeloïd. Advie-
zen voor behandeling zijn vooralsnog alleen empi-
risch. 

Uitgangsvraag:
Wat is de waarde van medicamenteuze behande-
ling ten opzichte van placebo op de genezing van 
erysipeloïd?

Cruciale uitkomsten: 
Genezing
Bijwerkingen medicatie

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht vanaf 2006, maar dit leverde geen onder-
zoeken op. 

Resultaat/Conclusie
Geen gerandomiseerde onderzoeken. 

Van bewijs naar aanbeveling 
Bij gebrek aan bewijs is de werkgroep van mening 
dat het huidige advies gehandhaafd kan blijven.

Aanbeveling
Geef feneticilline of fenoxymethylpenicilline ge-
durende zeven dagen.

Bij penicilline-overgevoeligheid of bij onvol-
doende effect claritromycine of clindamycine ge-
durende zeven dagen. 

37 Preventieve medicamenteuze behandeling 
van een recidiverende furunculose

Achtergrond
In de huidige standaard wordt behandeling met 
fusidinezuurcrème van de neus bij dragerschap 
van stafylokokken aangeraden om recidieven van 
een furunkel te voorkomen. 

Uitgangsvraag: Wat is de waarde van preventieve 
medicamenteuze behandeling ten opzichte van 
placebo op het voorkomen van een recidief furun-
kel of karbunkel?

Cruciale uitkomstmaten: 
Recidief furunkel/karbunkel
Bijwerkingen medicatie

Er werd een systematisch literatuuronderzoek 
verricht met bovenstaande zoekvraag vanaf 2006, 
waarbij geen RCT’s werden gevonden. 

Resultaten
Er werd geen onderzoek gevonden. 

Conclusie
Geen conclusie mogelijk door gebrek aan onder-
zoek. 

Van bewijs naar aanbeveling
Er zijn geen onderzoeken verricht naar de effecti-
viteit van behandeling van dragerschap op het 
voorkomen van een recidief furunkel. Er zijn wel 
onderzoeken gedaan naar de behandeling van 
dragerschap voor Staphylococcus aureus. De review 
van Ammerlaan laat zien dat behandeling van 
dragerschap van staphylokokken effectief is [Am-
merlaan 2009]. Bij gebrek aan onderzoek adviseert 
de werkgroep op basis van de resultaten uit deze 
review en een recent overzichtsartikel [Engelhard 
2013] te overwegen patiënten met een recidiveren-
de furunculose te screenen op dragerschap voor 
Staphylococcus aureus en zo nodig te eradiceren. 

Aanbeveling
Overweeg patiënten met rediciverende furuncu-
lose te screenen op dragerschap voor Staphylococcus 
aureus. 

Start bij aangetoond dragerschap voor Staphylo-
coccus aureus met mupirocinecrème in de neus 3 dd 
gedurende 1 week en evalueer het effect na drie 
maanden. Voor de behandeling van MRSA-drager-
schap, zie de SWAB richtlijn Behandeling MRSA 
dragers [SWAB 2012].

38 Behandeling van panaritium
Achtergrond

Het onderscheid tussen een oppervlakkige en die-
per gelegen onsteking of abces (met betrokkenheid 
van pezen) bij een panaritium is op het oog dusda-
nig lastig dat incisie en drainage door de huisarts 
in overleg met de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde niet wordt aanbevolen. Daarnaast be-
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naast incisie en drainage beduidend minder reci-
dieven geeft. De Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde bevestigt dat ruime drainage en net-
toyage van corpera aliena (haarresten) van een 
acute sinus pilonidalis de ingreep van voorkeur is. 
In de acute setting is het binnen de chirurgische 
discipline gangbaar de ingreep onder regionale of 
algehele anesthesie uit te voeren, omdat de erva-
ring is dat een goede lokale anesthesie zelf zeer 
pijnlijk is of niet lukt. Inadequate verdoving kan 
daarnaast ook een onvolledige nettoyage tot ge-
volg hebben met meer kans op de noodzaak voor 
een tweede behandeling, onvolledige genezing of 
recidief. Echter, gezien het gebrek aan onderbou-
wing, wil de werkgroep ruimte laten voor de huis-
arts die bekwaam is om de procedure lege artis uit 
te voeren en kan zorgen voor adequate verdoving. 

Aanbeveling 
Verwijs een acute sinus pilonidalis naar de chi-
rurg voor incisie, drainage en curettage in verband 
met vereiste adequate verdoving (meestal regio-
nale of algeheel anesthesie), tenzij de huisarts be-
kwaam is deze procedure uit te voeren en adequate 
verdoving kan geven.

[Steele 2013]. Het literatuuronderzoek van deze 
richtlijn is verricht tot december 2011. De kwaliteit 
van het onderzoek en de sterkte van de aanbeve-
lingen werden beoordeeld volgens GRADE. 

Resultaten
Beschrijving onderzoeken 

Voor een beschrijving van de onderzoeken wordt 
verwezen naar bovengenoemde richtlijn.

Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van bewijs werd als matig beoordeeld 
door tekortkomingen in de opzet van het onder-
zoek. 

Effectiviteit van incisie en drainage
In een gerandomiseerd onderzoek naar de behan-
deling van een acute sinus pilonidalis gaf incisie, 
drainage en curettage een significant betere gene-
zing (96%) en minder recidieven (10%) dan behan-
deling met incisie en drainage alleen (respectieve-
lijk 79% en 54%).

Conclusie 
Het is waarschijnlijk dat incisie en drainage met 
curretage minder recidieven geeft dan incisie en 
drainage alleen (matig bewijs). 

Van bewijs naar aanbeveling
Er zijn geen onderzoeken naar de effectiviteit en 
veiligheid van chirurgische behandeling van een 
acute sinus pilonidalis in de huisartsenpraktijk. 
Tweedelijns onderzoek laat zien dat curretage 

Aanbeveling 
Verwijs een patiënt met een perianaal abces naar 
de chirurg voor incisie en drainage omdat ade-
quate verdoving (meestal regionale of algehele an-
esthesie) nodig is voor goede beoordeling en de 
chirurg eventueel benodigde aanvullende fistulo-
tomie kan uitvoeren, tenzij de huisarts inschat dat 
de procedure met alleen incisie en drainage vol-
doende is, bekwaam is om deze procedure uit te 
voeren en kan zorgen voor adequate verdoving. 

42 Behandeling van een acute sinus pilonidalis 
Achtergrond
Uitgangsvraag: Wat is de meest effectieve behan-

deling van een acute sinus pilonidalis op genezing 
en voorkomen van complicaties? 

Cruciale uitkomstmaten: 
Genezing
Recidief abces
Complicaties behandeling (nabloeding, infectie)

Voor de beantwoording van deze uitgangsvraag 
werd geen eerstelijns onderzoek of richtlijn van de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gevon-
den. Er werd wel een Amerikaanse richtlijn, de 
National Guideline Clearinghouse richtlijn ‘Pilo-
nidal disease’ uit 2013 van de American Society of 
Colon and Rectal Surgeons, gevonden en gebruikt 
voor de beantwoording van onze uitgangsvraag 
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