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Inleiding
Chloasma is een vlekkerige, symmetrische hyperpigmentatie in 

het gelaat, die met name bij vrouwen voorkomt.1,2 Synoniemen 

zijn: melasma, melanoderma, melanosis faciei, ‘levervlekken’ 

en, vanwege het optreden van deze hyperpigmentaties tijdens 

de zwangerschap, ‘zwangerschapsmasker’. Chloasma is afgeleid 

van het Griekse ‘cloazein’, wat ‘groen zijn’ betekent. Het Griekse 

‘melas’ betekent ‘zwart’. Melasma is dus de correctere benaming 

voor deze aandoening. De incidentie van chloasma is niet precies 

bekend, maar zij is in ieder geval hoog. In de huisartsenpraktijk 

is de incidentie moeilijk na te gaan, omdat de aandoening valt 

onder de algemene codes ‘naevus/moedervlek’ (S82) en ‘ander 

benigne neoplasma huid’ (S79).3 De incidentie bij de huisarts 

wordt geschat op 0,1 per 1000 patiënten per jaar.

Achtergrond
Definitie

Chloasma is een verkregen hyperpigmentatie van het gelaat.1,2 

Het is de meest voorkomende hyperpigmentatie van het gelaat.

Etiologie

Het mechanisme van het ontstaan van chloasma is niet volledig 

opgehelderd. Hormonale factoren en een familiaire predispositie 

zijn waarschijnlijk van belang.4 Blootstelling aan zonlicht (UVA en 

UVB) is essentieel. Het gelaat heeft een hoge dichtheid van mela-

nocyten. Bij chloasma vertoont het een patroon met kenmerken-

de, vlekkerige, symmetrische hyperpigmentaties. Chloasma wordt 

voornamelijk gezien bij mensen met een donker huidtype, vooral 

bij vrouwen. De aandoening treedt bijna uitsluitend op in de fer-

tiele periode, zelden in de postmenopauze. Chloasma kan tot de 

fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap worden gere-

kend. Doorgaans treedt er verbetering op na de zwangerschap.

Pathofysiologisch is er een verhoogde activiteit van melanocyten 

en melanineproductie.2,4 Chloasma kan worden verdeeld in een 

epidermaal (oppervlakkig), een dermaal (dieper) en een gemengd 

type.5 Behandeling van het epidermale type is doorgaans effec-

tiever.

De voornaamste etiologische factoren zijn: zwangerschap, orale 

anticonceptie, (ander) gebruik van oestrogene en progestatieve 
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hormonen, bestanddelen van cosmetica (bijvoorbeeld furocu-

marinen) en medicamenten. Ook voedingsbestanddelen, interne 

aandoeningen, parasitaire factoren en voedingsdeficiënties zijn 

als oorzaken genoemd. Ook kunnen fototoxische en/of fotoaller-

gische reacties op chemische verbindingen, zoals cosmeticabe-

standdelen, de oorzaak van de hyperpigmentaties zijn.

Zwangeren met een predispositie voor chloasma moeten direct 

zonlicht zo veel mogelijk vermijden. Wanneer een vrouw tijdens 

een graviditeit geen last heeft gehad van chloasma, kan niet gega-

randeerd worden dat chloasma bij orale anticonceptie evenmin 

zal ontstaan. Wel is het omgekeerde het geval: chloasma in de 

zwangerschap maakt de kans op deze aandoening bij gebruik van 

orale anticonceptiva groter.

Doorgaans geeft het typische beeld van chloasma, gecombineerd 

met de anamnese, weinig diagnostische problemen. Differen-

tieeldiagnostisch kan gedacht worden aan lentigo en acanthosis 

nigricans. Beide aandoeningen hebben een circumscripte vorm 

en andere lokalisatie.

Diagnose

Chloasma presenteert zich door een patroon met kenmerkende, 

vlekkerige, symmetrische hyperpigmentatie in het gelaat. De 

karakteristieke lokalisatie (voorhoofd, kin en kaak) en symmetrie, 

kleur en patroon van de afwijkingen zullen in het algemeen tot 

de diagnose leiden.2,5 De vlekkerige maculaire hyperpigmentaties 

zijn scherp begrensd, in het begin lichtbruin, soms grijs-bruin, en 

worden geleidelijk aan donkerder. De verkleuringen kunnen een 

meer lineair of een meer confettiachtig patroon hebben. Soms 

zijn er bijkomende klachten, zoals een branderig gevoel, jeuk, 

ontsteking of pijn. Anamnestische gegevens, zoals zongedrag, 

zwangerschap, familiair voorkomen en hormonale behandeling 

(inclusief pilgebruik), ondersteunen de diagnose. Voorts is het 

raadzaam de vrouw te vragen naar het gebruik van cosmetica.

Met een wood-lamp kan de huisarts differentiëren tussen epider-

maal en dermaal chloasma. Bij epidermaal chloasma wordt het 

licht sterker geabsorbeerd; de pigmentatie wordt sterker geaccen-

tueerd.5,6

Veel gebruikte behandelingen
Het meest wordt lokaal geappliceerde hydrochinon 2% of 5% FNA, 

al dan niet in combinatie met tretinoïne (vitamine-A-zuur) en cor-

ticosteroïden toegepast. Deze behandeling is gecontraïndiceerd 

bij zwangerschap en lactatie. Oppervlakkige chloasma is gevoeli-

ger voor lokale behandeling dan het dermale type.5,7 Toevoeging 

van tretinoïne 0,05% versterkt het blekende effect van hydrochi-

non.7 Tretinoïne is in Nederland geregistreerd voor acne vulgaris; 

niet voor behandeling van chloasma.8 De tripelcombinatie (TC) 
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van hydrochinon in een concentratie van 2-4%, tretinoïne 0,05% 

en triamcinolonacetonide 0,1% in een crème of lotion dient aan-

vankelijk om de 2-3 dagen geappliceerd te worden om bijwer-

kingen (met name van tretinoïne), zoals een brandend gevoel, 

erytheem en schilfering, te beperken.9 Later kan de frequentie zo 

nodig verhoogd worden. Na ongeveer 4-5 weken kan men eerst 

vlekkige, later meer diffuse en ten slotte egale depigmentatie ver-

wachten.

Azelaïnezuur 20% wordt in Nederland als bleekmiddel zelden 

gebruikt, en dan alleen bij acne vulgaris. Het kan afgeleverd wor-

den in lanettecrème I FNA. Ook wordt ‘kojic acid’ in crèmes, even-

als andere ‘bleekmiddelen’ vaak in crèmes verwerkt. Voor behan-

deling als chemische peeling, dermabrasie, stikstof en laser is in 

de huisartspraktijk bij chloasma geen plaats.

Bij gepigmenteerde personen bestaat bij lokale behandeling kans 

op vlekkerige, irreversibele depigmentatie. Om depigmentatie te 

voorkomen kan men soms beter niet behandelen. Een geheel 

andere benadering is camouflage. De patiënt dient uitleg te krij-

gen over het goedaardige karakter van het verschijnsel, de thera-

peutische (on)mogelijkheden en de prognose.

Voorafgaand aan het voorschrijven van orale anticonceptie is het 

met name bij patiënten met een donker huidtype nuttig na te 

gaan of er een familiaire predispositie voor chloasma bestaat. 

Bij familiaire predispositie is voorlichting over zongedrag en het 

gebruik van zonnecrèmes nodig. Ook als chloasma al aanwezig 

is, is het van belang om direct zonlicht zo veel mogelijk te ver-

mijden. Hiernaast wordt het gebruik van zonnebrandcrèmes met 

hoge beschermingsfactor geadviseerd.

Ten slotte moet de huisarts ervoor waarschuwen dat (geparfu-

meerde) cosmetica tot het ontstaan van fototoxische en/of fotoal-

lergische reacties kunnen leiden.

Methode
In januari 2007 werd gezocht naar gecontroleerd onderzoek en 

systematische reviews. De zoektermen waren: chloasma[Text 

Word], melasma[Text Word] en “Melanosis”[MeSH], gecom-

bineerd met (Clinical Trial[ptyp] OR Randomized Controlled 

Trial[ptyp] OR Review[ptyp]). Er werden twee klinische reviews,4,5 

een Cochrane-protocol,2 en een aantal trials gevonden.

Klinische vragen
Wat is het effect van de lokale behandeling met hydrochinon?

Gunstig effect. In een open onderzoek met 70 patiënten, van wie 50 

met melasma, werd het effect van hydrochinon 4% na 12 maanden 

beoordeeld. Bij 90% van de melasmapatiënten was het resultaat 

gunstig.10 Placebogecontroleerd onderzoek werd niet gevonden. 

Wel werd hydrochinon 4% vergeleken met azelaïnezuur 20%. Het 

gunstige effect was vrijwel gelijk.11 (zie verder bij azelaïnezuur)

Nadelig effect. Er werden milde klachten gemeld, zoals jeuk, brande-

righeid, schilfering en allergische dermatitis.

Wat is het effect van de lokale behandeling met tretinoïne?

Gunstig effect. In een onderzoek (n = 38) werd tretinoïne 0,1% ver-

geleken met alleen de crèmebasis gedurende 40 weken.12 Bij alle 

patiënten kon het resultaat beoordeeld worden. Tretinoïne was 

effectiever: OR 12,3 (95%-BI 1,46-104). In een ander onderzoek bij 

30 patiënten werd geen verschil met placebo gevonden: OR 3,21 

(95%-BI 0,66-15,6).13 De groepen waren echter klein.

Nadelig effect. Patiënten maakten melding van erytheem, brande-

righeid, schilfering en een droge huid, welke klachten over het 

algemeen mild waren.

Wat is het effect van lokale behandeling met corticosteroïden?

Gunstig effect. Placebogecontroleerd onderzoek werd niet gevonden. 

Twee kleine ongecontroleerde onderzoeken wijzen op verbetering 

met een lokale corticosteroïden (betamethason en clobetasol).5

Nadelig effect. Er wordt gewezen op mogelijke bijwerkingen, zoals 

erytheem, papels, teleangiëctasieën en atrofie. Genoemde onder-

zoeken waren beperkt in omvang en duur.

Wat is het effect van lokale behandeling met azelaïnezuur?

Gunstig effect. In een RCT werden 52 patiënten geïncludeerd waar-

bij azelaïnezuur 20% vergeleken werd met de crèmebasis alleen.14 

Azelaïnezuur was na 24 weken effectiever: OR 9,33 (95%-BI 2,11-

41,3). In een ander onderzoek werd bij 155 patiënten azelaïnezuur 

20% vergeleken met hydrochinon 2%.15 Na 24 weken was azelaïne-

zuur effectiever: OR 11,7 (95%-BI 5,16-26,6). In een ander onder-

zoek (n = 329) waarin hydrochinon 4% met azelaïnezuur 20% werd 

vergeleken waren beide middelen even effectief: OR 0,72 (95%-BI 

0,42-1,24).11

Nadelig effect. Bij 1-5% van de patiënten werden bijwerkingen als 

gevolg van azelaïnezuur gemeld. Het ging dan met name om 

huidklachten zoals jeuk, branderigheid, schilfering en erytheem. 

Doorgaans waren de klachten mild en van voorbijgaande aard.

Wat is het effect van de tripelcombinatie hydrochinon, tretinoïne, corti-

costeroïden?

Gunstig effect. In een onderzoek met 585 patiënten werd de tripel-

combinatie (TC) (hydrochinon 4%, tretinoïne 0,05%, fluocinolon 

0,01%) onderzocht.16 De behandeling kon bij 327 patiënten beoor-

deeld worden. Na 12 maanden waren bij 80% de huidafwijkingen 

geheel of bijna geheel verdwenen. Taylor et al. vergeleken in een 

grote RCT 641 patiënten de TC met diverse combinaties van 2 van 

de bovengenoemde middelen. De TC was na 8 weken beter: OR 

6,78 (95%-BI 3,61-12,7).17 In een ander onderzoek (n = 228) werd 

de toepassing van de TC na 12 maanden geëvalueerd.18 Bij 173 

kon het effect beoordeeld worden. Gemiddeld was de eenmaal-

daagse behandelingsduur 6 maanden. Bij 90% waren de pigmen-

taties (vrijwel) verdwenen.

Nadelig effect. Erytheem was de meest gemelde bijwerking. Bij een 

klein aantal patiënten werden teleangiëctasieën gemeld, welke 

overigens later weer verdwenen. Van 173 patiënten staakten 

slechts 3 patiënten de behandeling in verband met bijwerkingen. 

De meest gemelde klachten waren mild en van tijdelijke aard.18
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Conclusie
Cloasma is een hinderlijke aandoening in het gelaat die vooral 

bij vrouwen voorkomt. Familiaire predispositie en hormonale fac-

toren (zwangerschap en OAC) zijn van belang. Blootstelling aan 

zonlicht is cruciaal. Behandeling met bleekmiddelen is een optie, 

indien de patiënt de verschijnselen cosmetisch (te) storend vindt. 

De tripelcombinatie (hydrochinon 4%, tretinoïne 0,05%, fluocino-

lon 0,01%) lijkt het meest effectief te zijn. Preventie en voorlich-

ting zijn vooral gericht op het weren van zonlicht.

De bijdragen in de serie Kleine kwalen worden gepubliceerd in 

het gelijknamige boek onder redactie van J.A.H. Eekhof, A. Knuis-

tingh Neven en Th.J.M. Verheij. Maarssen: Elsevier gezondheids-

zorg (nu 4e editie 2001: ISBN 90-352-2412-4). Publicatie in H&W 

gebeurt met toestemming van de uitgever.
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