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Lentigo solaris

Annemarie de Koning, Arie Knuistingh Neven, Just Eekhof

geeft wel een verhoogd risico op het krijgen van zongerela-

teerde vormen van huidkanker.3

Het gevaar van een atypische lentigo solaris is dat het soms 

een niet-herkend melanoom is, met name een lentigo maligna 

(ziekte van Dubreuilh). Differentiaaldiagnostisch moet men 

verder denken aan verrucae seborrhoicae, lentigo simplex 

(epidermale melanocytaire naevus), epitheliden (sproeten), 

melasma, gepigmenteerde actinische keratosen en junctio-

neel melanocytaire naevi (overgang dermis-epidermis). Bij 

kinderen die al erg jong veel lentigines solares hebben, moet 

men denken aan xeroderma pigmentosa.3

Diagnostiek
De huisarts vraagt naar duur en verandering (kleur, grootte, 

bloeding) van de vlekken, naar verandering van de vlekken tij-

dens de winter en of er andere soortgelijke vlekken zijn. Ook is 

het relevant om te informeren naar blootstelling aan UV-licht 

(zoals frequente zonverbranding) in het verleden, of er mela-

nomen in de familie voorkomen en of er eerdere huidmaligni-

teiten geweest zijn. 

Een lentigo solaris presenteert zich als een gepigmenteer-

de macula op huid die is blootgesteld aan zonlicht of kunst-

matig UV-licht. Meestal zijn dit gezicht, schouders, armen, 

dorsale zijde van de handen en bovenlichaam. De grootte vari-

eert van kleiner dan een millimeter tot enkele centimeters. De 

rand kan glad zijn maar ook erg grillig. Op een ernstig bescha-

digde huid conflueren de vlekken vaak tot een grote vlek. De 

kleur varieert van licht- tot donkerbruin. Het oppervlak is vlak 

of ligt iets in de huid en kan gespleten worden door rimpels.3 

Verder kunnen er meer goedaardige tekenen van zonbloot-

stelling aanwezig zijn, zoals verrucae seborrhoicae, actinische 

keratosen en sproeten.

Veel toegepaste behandelingen
Als er geen klachten zijn en de diagnose duidelijk is, volstaat 

een afwachtend beleid.

Bij cosmetische bezwaren kan behandeling overwogen 

worden.1,3 Vooral bij mensen met een donker huidtype moet 

uitgelegd worden dat alle behandelingen hypopigmentatie 

tot gevolg kunnen hebben.

Aanstippen met stikstof: de lentigines worden gedurende 

maximaal vijf seconden aangestipt. Het resultaat is pas goed 

te beoordelen na ongeveer een half jaar. Een enkele keer ont-

staat er echter hypopigmentatie, die meestal na een aantal 

maanden weer verdwijnt. 
Blekende crèmes, zoals tretinoïnecrème 0,05% of adapa-

leen-gel 0,1%, zijn een eenvoudige en relatief goedkope mo-

gelijkheid. Het nadeel is dat ze langdurig gebruikt moeten 

worden om een goed resultaat te bereiken.6 

Behandeling met laser of intense pulsed light (IPL) wordt bij 

privéklinieken en in ziekenhuizen ook toegepast. De kosten 

Inleiding
Lentigo solaris komt bij ouderen vaak voor. Onder blanke 

60-plussers is de prevalentie 90%.1 In de huisartsregistratie-

systemen wordt lentigo solaris niet apart gecodeerd, maar 

waarschijnlijk ondergebracht in de ICPC-code S82 (naevus/

moedervlek).2 Lentigines solares zijn zelden de reden voor 

een spreekuurbezoek, omdat algemeen bekend is dat deze 

vlekken bij het ouder worden horen. Voor sommige mensen 

leiden de gekleurde vlekken tot cosmetische en psychosoci-

ale bezwaren vanwege de kleur, grootte en lokalisatie. Vooral 

vlekken in het gezicht kunnen als storend ervaren worden. 

Een enkele keer bestaat er ongerustheid over mogelijke 

kwaadaardigheid.

Achtergrond
Definitie
Lentigo solaris is een goedaardige huidaandoening, die ge-

kenmerkt wordt door egaal gepigmenteerde maculae op door 

zon beschenen delen van de huid.1,3 Andere namen voor len-

tigo solaris zijn lentigo senilis, lentigo benigna, lentigo acti-

nica, ‘levervlek’, ‘zonnevlek’ en ‘ouderdomsvlek’.

Etiologie
Lentigines solares worden veroorzaakt door het mutagene 

effect van herhaaldelijke blootstelling van de huid aan ul-

traviolette straling. Deze zet melanocyten aan tot melani-

neproductie en zorgt ook voor verlenging van de retelijsten. 

De melanine wordt via melanosomen verplaatst naar de ke-

ratocyten. Bij histologisch onderzoek vindt men dan ook veel 

gehyperpigmenteerde keratocyten en actieve melanocyten.4 

Frequent en langdurig zonnebaden vergroot de kans op het 

krijgen van lentigo solaris, evenals bruinen onder de zon-

nebank en psoraleen-ultraviolet-A-(PUVA-)lichttherapie. In 

tegendeel tot wat vaak gedacht wordt, is er geen relatie gevon-

den met een specifiek(e) haarkleur of huidtype.5

De prognose van lentigo solaris is in principe goed. Er zijn 

geen gevallen van maligne ontaarding gedocumenteerd. 

Sommige vlekken vervagen in de loop der tijd of verdwijnen 

zelfs helemaal; andere vlekken blijven onveranderd of worden 

groter. De aanwezigheid van een of meer lentigines solares 
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colzuur vergeleken met cryotherapie.10 De lentigines bevonden 

zich op de beide handen. Via randomisatie vond behandeling 

plaats met links of rechts stikstof of TCA. Na 2 maanden wer-

den de patiënten beoordeeld. Er waren 2 uitvallers. Met TCA 

waren de resultaten bij 21 patiënten goed, bij 2 patiënten was 

er geen effect. Met cryotherapie waren de resultaten bij 20 pa-

tiënten goed, bij 3 patiënten was er geen effect. De verschillen 

waren niet significant.

In een andere RCT werd cryotherapie met TCA vergeleken 

bij 33 vrouwen met lentigines aan beide handen.11 Er vond ran-

domisatie plaats wat betreft stikstof of TCA op de linker- dan 

wel rechterhandrug. Na 2 maanden vond beoordeling plaats 

bij 25 patiënten. Met cryotherapie werd bij 40% een duidelijke 

verbetering gevonden; bij TCA werd bij 22% duidelijke verbete-

ring gevonden. Het verschil was significant (p < 0,025).

Nadelig effect. Lokale pijn werd zowel bij TCA als cryothera-

pie gemeld. Bij cryotherapie was er meer hypopigmentatie.

Conclusie
Cryotherapie met vloeibare stikstof geniet in de huisartsen-

praktijk de voorkeur. In de (kleine) onderzoeken (van matige 

kwaliteit) was het effect van stikstof het meest overtuigend. 

Behandeling met laser is mogelijk even effectief als stikstof, 

maar hiervoor moet worden verwezen. In welke mate bleken-

de crèmes en trichloorazijnzuur effectiever of minder effectief 

zijn als stikstof, is niet bekend, waardoor zij pas in tweede in-

stantie overwogen worden. ▪

hiervan worden over het algemeen niet vergoed.7

Manuele abrasie (handmatig afschuren van de huid) is erg 

pijnlijk en kan littekens en hyper- en hypopigmentaties ge-

ven. Dit wordt dan ook ontraden.

Verwijzing is noodzakelijk als er onzekerheid bestaat over 

de diagnose en een maligne aandoening niet uit te sluiten is.

Methode
We zochten in PubMed naar gecontroleerd onderzoek en 

systematische reviews met de zoekterm “lentigo” [MeSH] ge-

combineerd met respectievelijk “cryotherapy” [MeSH Terms], 

“laser therapy” [MeSH Terms], “trichloroacetic acid” [MeSH 

Terms], “tretinoin” [MeSH Terms], hydroquinone [Text Word] 

en adapalene [Text Word]. In de Cochrane Library vonden we 

geen systematische reviews. 

Klinische vragen
Wat is het effect van behandeling met stikstof? 
Gunstig effect. Er werd geen gecontroleerd onderzoek gevonden 

over de effectiviteit van de gebruikelijke cryotherapie (vloeiba-

re stikstof -196° C). Wel vonden we een klein gerandomiseerd 

onderzoek met 20 patiënten waar lokale behandeling met 

stikstof -32° gedurende 5 seconden vergeleken werd met een 

behandeling gedurende 10 seconden.8 Bij de korte behande-

lingsduur was 80% van de lentigines verdwenen; bij de lange 

behandelingsduur 100%. 

Nadelig effect. Geringe huidatrofie werd bij de korte behan-

delingsduur in 10% van de gevallen aangetroffen; bij de langer 

durende behandeling was dit bij 60% het geval.

Wat is het effect van laserbehandeling?
Gunstig effect. In een RCT werden 3 vormen van lasertherapie 

vergeleken met vloeibare stikstof bij 27 patiënten met lenti-

genes op de handen.9 De geïncludeerde patiënten hadden ten 

minste 6 lentigines op elke handrug. De handrug werd in 

twee delen verdeeld, zodat er per patiënt 4 behandelingen (3 

lasertoepassingen en 1 stikstof) toegepast konden worden. De 

behandeling werd aselect uitgevoerd, zodat bij iedere patiënt 

stikstof én de 3 laservormen toegepast werden. De resultaten 

werden na 6 respectievelijk 12 weken beoordeeld bij 25 pa-

tiënten (2 patiënten konden niet beoordeeld worden). Het ef-

fect van stikstof was na 6 weken bij 85% goed en bij 15% gering. 

Na 12 weken was het resultaat bij 87% goed en bij 13% gering. 

Met laser was het effect na 6 weken bij 91% goed en bij 9% ge-

ring. Na 12 weken waren de resultaten met laser bij 94% goed 

en bij 6% gering.

Nadelig effect. Lokale pijn werd zowel bij stikstof als bij la-

ser gerapporteerd. De met laser behandelde patiënten werden 

overigens met een lokaal anestheticum ‘voorbehandeld’ en de 

patiënten met stikstof niet. 

Wat is het effect van trichloorazijnzuur?
Gunstig effect. Wij vonden 2 kleine RCT’s van matige kwaliteit. 

In 1 RCT (25 patiënten) werd het effect van 35% TCA met 70% gly-
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pijnproblemen terug. In de hoofdstukken over bijvoorbeeld 

nek-, rug- en buikpijn kunt u alles lezen over verklevingen, 

facetartrose en discusgerelateerde pijn (met bijbehorende 

specialistische, invasieve behandelmethoden), maar de 

invloed van gedachten, emoties en gedrag bij deze pijnsyn-

dromen wordt niet tot nauwelijks 

besproken. Hierdoor wordt ten 

onrechte de indruk gewekt dat de 

oorzaak van chronische pijn – als 

je maar goed genoeg zoekt – te 

herleiden valt tot een facetge-

wricht, discus, verkleving of an-

dere somatische beschadiging.

Oordeel Voor de huisarts die zich 

wil verdiepen in de kennis over 

pijn en de achtergronden daar-

van, is dit boek op onderdelen een 

waardevol naslagwerk. Maar het 

is jammer dat het – in weerwil van de laatste inzichten uit 

de medisch-wetenschappelijke literatuur en de woorden van 

Ben Crul – tóch teruggrijpt op een mechanistische benade-

ring van een belangrijk aantal chronische pijnsyndromen. 

Daar komt bij dat alle 49 auteurs werken in de tweede lijn, 

wat tot uiting komt in de – veelal specialistische - diagnos-

tische en therapeutische mogelijkheden voor pijn. Interes-

sant, maar niet zozeer van toepassing op de praktijk van de 

huisarts-lezer. ▪

Doeke  Keizer

Waardering: ⦁ ⦁ ⦁

Handboek Pijngeneeskunde

Huygen FJPM, Van Kleef M, Vissers KCP, Zuurmond WWA, redac-
tie. Handboek pijngeneeskunde. Utrecht: De Tijdstroom, 2014. 
390 pagina’s, € 49. ISBN: 978-90-5898-240-7.

Doelgroep Alle medewerkers in de gezondheidszorg die ge-

confronteerd worden met patiënten met pijn.

Inhoud Het Handboek Pijngeneeskunde begint met een voor-

woord van emeritus hoogleraar Ben Crul (anesthesioloog- 

pijnspecialist). Crul stelt hierin - terecht - dat een 

mechanistische benadering van chronische pijn ernstig 

tekortschiet. Chronische pijn is een ingewikkeld samenspel 

van lichamelijke, psychische en sociale factoren; de behande-

ling van chronische pijn behoeft dan ook een brede bio-psy-

chosociale aanpak. Een visie die inmiddels breed gedragen 

wordt in de geneeskunde, zeker ook in huisartsenland.

Het Handboek Pijngeneeskunde, opgedeeld in vier delen, be-

handelt al deze bio-psychosociale aspecten. In de eerste twee 

delen worden geschiedenis, epidemiologie, pathofysiologie 

(medisch-somatisch én psychosociaal) en de diagnostiek van 

pijn behandeld. Deel vier besluit met een aantal hoofdstuk-

ken over specifieke behandelingen, zoals farmacotherapie, 

invasieve, psychologische en revalidatiegeneeskundige be-

handelingen. In deze drie delen worden bovengenoemde as-

pecten op zeer leesbare wijze besproken door de op dat gebied 

toonaangevende specialisten.

In deel drie worden in 16 hoofdstukken enkele afzonder-

lijke pijnsyndromen besproken en komt verrassend genoeg de 

mechanistische, biomedische benadering van de chronische 

zeer matig ⦁
matig ⦁ ⦁

redelijk ⦁ ⦁ ⦁
goed ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

uitstekend ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁
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