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Wat is het probleem?

vochtplekken in de kleren, verkleuring van kleding of huidir-

-

lement. Meestal heeft de patiënt al verschillende zelfzorg-

huisarts is het soms lastig een goed advies geven, zeker omdat 

Wat moet ik weten?
ene klieren spelen 

-

ding van zweet de oppervlakte van de huid nat waardoor het 

zich niet over het gehele lichaam, maar in bepaalde regio’s van 

bekende zweetgeur. De apocriene klieren ontwikkelen zich in 

de puberteit onder invloed van geslachtshormonen. Wanneer 

zweet stankklachten geeft, betreft het meestal hyperhydrose 

van de apocriene zweetklieren. 

Mensen verschillen sterk in de mate waarin ze transpi-

climacterium. Hetzelfde geldt voor de beleving: wat de een 

normaal vindt, ervaart de ander als te veel (aan vocht of geur).

De geur van zweet verschilt: zweetvoeten ruiken anders 

dan ‘okselgeur’. Op het moment van afscheiden is zweet geur-

loos, maar onder invloed van lokale huidbacteriën worden 

ruikbare aromatische korteketenvetzuren gevormd.

De oorzaak van hyperhydrose is niet goed bekend. Het kan 

-

cose, hypoglykemie, shock, tuberculose, maligniteiten (ziekte 

-

Wanneer voor medicamenteuze behandeling wordt geko-

-

veroorzaakt een mechanische obstructie in de zweetklier-

-

flushes worden gebruikt (clonidine en anticholinergica), is de 
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werkzaamheid tegen hyperhydrosis niet aangetoond. 

-

van acetylcholine en verhindert de neuromusculaire prikkel-

overdracht van de sympathische zenuwen die de zweetklieren 

innerveren. Het wordt intradermaal of subcutaan ingebracht, 

-

-

-

spanningstherapieën is niet goed onderzocht.

Wat moet ik doen?

-

-

lossing in cetomacrogolcrème). Dit heeft meestal voldoende 

-

-

Het middel is overigens niet voor deze indicatie geregistreerd.

-

-

Wat moet ik uitleggen?
Adviseer de patiënt zich regelmatig te wassen met zeep waar-

na zeepresten goed moeten worden afgespoeld. Adviseer ook 

goed afdrogen, eventueel okselontharing, frequent schone 

kleding aantrekken, het dragen van katoenen of wollen sok-

-

dragen aan vermindering van de klachten.

-

karakter. Uitleg over de fysiologie en de nuttige functie van 

transpireren kan een deel van de negatieve lading wegnemen: 

naar www.huidinfo.nl/zweten.html. ▪
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