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Diagnostiek en behandeling van handeczeem

Niels Deenen, Wilma Bergman

Anamnese en onderzoek
Door het afnemen van een gestructureerde anamnese kan 

men onderscheid maken tussen de verschillende vormen van 

handeczeem [tabel 1]. We hebben de belangrijkste vragen en 

kenmerken per type eczeem op een rijtje gezet [tabel 2].3

Inleiding
Met een eenjaarsprevalentie van 10% onder de algemene be-

volking is handeczeem een veelvoorkomend probleem.1 Door 

de etiologische en morfologische diversiteit van de verschil-

lende vormen van handeczeem kan het lastig zijn de juiste 

subdiagnose te stellen.2 Het is echter van groot klinisch be-

lang om een onderscheid te maken tussen de verschillende 

subtypes. Het vaststellen van de onderliggende oorzaak van 

het handeczeem is namelijk bepalend voor de behandeling 

en speelt bovendien een sleutelrol bij het voorkómen van re-

cidieven, omdat alleen dan adequate preventieve maatregelen 

kunnen worden getroffen. Het is dan ook essentieel om de on-

derliggende mechanismen te begrijpen, de onderscheidende 

kenmerken te herkennen en voldoende kennis te hebben van 

de verschillende behandelmogelijkheden.

Aan de hand van een casus zullen we de diagnostiek en 

behandeling van de vier meestvoorkomende vormen van han-

deczeem bespreken. Handeczeem in het kader van gegenera-

liseerde dermatosen, zoals atopisch eczeem, behandelen we 

hier niet.
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Handeczeem is een veelvoorkomende aandoening. Met een ge-
richte anamnese en lichamelijk onderzoek is het mogelijk onder-
scheid te maken tussen de verschillende vormen van handec-
zeem. Het is belangrijk snel de juiste diagnose te stellen, aangezien 
deze de behandeling en prognose bepaalt. Bij twijfel over de etio-
logie is het verstandig om aanvullend onderzoek in de vorm van 
epicutane allergietests te verrichten. De eerste stap in de behan-
deling is het voorschrijven van lokale corticosteroïden en emol-
lientia. Afhankelijk van het subtype kunnen daar nog praktische 
maatregelen bij komen, om zo de oorzakelijke factor aan te pak-
ken. Adequate behandeling moet snel starten, om te voorkomen 
dat de klachten chronisch worden.
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-
langenverstrengeling: niets aangegeven.

De kern
 ▪ Irriterende stoffen en allergenen spelen vaak een rol bij han-

deczeem. Voer daarom bij twijfel een epicutane allergietest uit.
 ▪ Begin de behandeling met een dermatocorticosteroïd uit 

klasse 2 of 3, gecombineerd met een emolliens.
 ▪ In het geval van een arbeidsgerelateerd contacteczeem: be-

trek altijd de bedrijfsarts bij de behandeling.
 ▪ Verwijs naar een dermatoloog als lokale behandeling onvol-

doende verbetering geeft.

Casus
Een 38-jarige vrouw bezoekt onze polikliniek Dermatologie met 
sinds vier maanden bestaande klachten van een pijnlijke en jeu-
kende roodheid van de handen en onderarmen. De klachten zijn 
vrijwel continu aanwezig, alleen tijdens een recente vakantie van 
twee weken merkte ze een tijdelijke vermindering. Na thuiskomst 
kwamen de klachten snel terug, waardoor ze de laatste week haar 
werk als kapster niet meer kon uitvoeren. Zij heeft door haar werk-
zaamheden langdurig natte handen en komt veel in contact met 
shampoo en haarcosmetica.

De patiënte woont samen met haar man en twee dochters van 
10 en 8 jaar oud. Ze hebben geen huisdieren. Ze heeft nooit eerder 
een huidziekte gehad en heeft een blanco medische voorgeschie-
denis. Ze gebruikt geen medicatie en is niet allergisch. De familie-
anamnese vermeldt hooikoorts bij haar vader en atopisch eczeem 
bij haar moeder. 

Bij lichamelijk onderzoek zien we op de vingers, de handpalmen 
en de buigzijde van de onderarmen een diffuus, scherp begrensd 
beeld van erytheem, excoriaties, rhagaden en squamae [figuur 1]. 
Op de rest van de huid, en in het bijzonder de voeten, zien we geen 
afwijkingen. Op grond van deze morfologie constateren we een 
chronisch niet-specifiek handeczeem.

Boven aan onze differentiële diagnose staan irritatief contact-
eczeem en allergisch contacteczeem. We maken afspraken voor 
epicutane allergietests met de Europese standaardreeks en de kap-
persreeks en schrijven een klasse 3-corticosteroïdzalf voor, twee-
maal daags op de aangedane huid te smeren gedurende vijf dagen 
per week. Als emolliens schrijven we ureum 10% crème FNA voor. 
We adviseren de patiënte deze overdag elke 2 uur te smeren. Ze 
krijgt een aantal tubes voorgeschreven, zodat ze er altijd één bin-
nen handbereik heeft.

De epicutane allergietests laten een positieve reactie op para-
fenyleendiamine (PPD) zien, een (haar)kleurstof. De patiënte neemt 
contact op met de bedrijfsarts, die aanvullende adviezen geeft in 
aanwezigheid van de werkgever.

Vier weken later komt de patiënte voor controle op onze po-
likliniek. De afwijkingen zijn flink afgenomen, de pijn en jeuk zijn 
grotendeels verdwenen.

De uiteindelijke diagnose is een gecombineerd allergisch en irri-
tatief contacteczeem. Door het veelvuldige handen wassen en het 
werken met irriterende stoffen heeft patiënte in eerste instantie 
een irritatief contacteczeem ontwikkeld. Doordat de barrièrefunc-
tie van de huid daardoor is verzwakt, heeft sensibilisatie voor een 
allergeen, in dit geval PPD, versneld en gemakkelijker plaatsgevon-
den.

De patiënte draagt voortaan tijdens het werk beschermende 
handschoenen met een katoenen binnenlaag en heeft het haar ver-
ven aan collega’s kunnen overlaten. Doordat de blootstelling aan 
de irriterende stoffen niet geheel kon worden gestopt, bleven de 
klachten in beperkte mate aanwezig. De situatie werd acceptabel 
met drie nachten per week klasse 2-corticosteroïden in een zalfba-
sis. Het emolliens zal patiënte langdurig moeten blijven gebruiken.
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Abstract
Deenen NJ, Bergman W. Diagnosis and treatment of hand eczema. Huisarts Wet 2015;58(2):94-
8.
Hand eczema is common. A thorough patient history and dermatological examina-
tion will help to differentiate between the different types of hand eczema. Making 
the right diagnosis is essential, as it influences the choice of treatment and can pre-
dict the course of the disease. If there is doubt about the diagnosis, further investiga-
tions, such as patch testing, should be considered. Topical corticosteroids and 
moisturizers are the first-line treatment for hand eczema, but practical measures 
can be added to manage the causative factor, depending on the subtype. Adequate 
treatment should be started as early as possible, to prevent symptoms from beco-
ming chronic.

eerste keus.4 Indicaties voor het verrichten van een epicuta-

ne allergietest zijn: het vermoeden van een contactallergie, 

een handeczeem waarvan de oorzaak niet met zekerheid is 

te bepalen en een handeczeem dat niet afdoende reageert op 

de standaardbehandeling in de gebruikelijke tijd van zes tot 

maximaal acht weken.1-5 Het verrichten van bloedonderzoek 

wordt niet geadviseerd.

Bij het lichamelijk onderzoek is het van belang de gehele 

huid te inspecteren op afwijkingen en daarbij zeker ook de 

voeten niet te vergeten [tabel 3].

Als aanvullend onderzoek zijn epicutane allergietests de 

Figuur 1 Allergisch contacteczeem ten gevolge van allergie voor parafe-
nyleendiamine bij een kapster

Tabel 1 Anamnese bij handeczeem

 ▪ Voornaamste klachten (jeuk, pijn, functieverlies)
 ▪ Duur en beloop van de klachten (continu, intermitterend, cyclisch, 

verbetering tijdens weekend of vakantie, links-rechtsasymmetrie)
 ▪ Ernst van de klachten (ziekteverzuim, aanpassingen in het werk)
 ▪ Relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen op het werk (frequent 

gebruik van de handen, blootstelling aan water, zeep, chemicaliën, 
irriterende stoffen, allergenen, het gebruik van afsluitende handschoenen)

 ▪ Relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen thuis en tijdens vrijetijds-
bestedingen (gebruik van cosmetica, zelfmedicatie, de aanwezigheid van 
jonge kinderen (tot circa zes jaar) of hulpbehoevende ouderen in het 
huishouden, waardoor frequent wassen van de handen noodzakelijk is, 
huisdieren)

 ▪ Het effect van eerdere behandelingen
 ▪ Eerder verrichte allergietests
 ▪ Eczeem, astma, hooikoorts in de voorgeschiedenis
 ▪ Eczeem, astma, hooikoorts bij familieleden
 ▪ Eerdere perioden van handeczeem of andere vormen van eczeem
 ▪ Psoriasis in de voorgeschiedenis of bij familieleden
 ▪ Rookgedrag (bij verdenking op psoriasis palmoplantaris)

Tabel 2 Verschillen tussen de vier vormen van handeczeem. Het cursief 
gedrukte is kenmerkend voor die vorm van eczeem.

Irritatief contacteczeem:
 ▪ voornaamste klachten (jeuk, pijn, kloven, droogheid)
 ▪ duur en beloop van de klachten (chronisch, verbetering tijdens weekend of 

vakantie)
 ▪ frequentie van het handen wassen; let op smetvrees, de aanwezigheid van 

jonge kinderen of hulpbehoevende ouderen in het huishouden
 ▪ beroep (frequent gebruik van de handen, blootstelling aan water, zeep, 

chemicaliën, irriterende stoffen, het gebruik van afsluitende handschoe-
nen) 

Allergisch contacteczeem:
 ▪ voornaamste klachten (jeuk, pijn)
 ▪ duur en beloop van de klachten (acuut optredend na contact met allergeen, 

cyclisch, verbetering tijdens weekend of vakantie, links-rechtsasymmetrie)
 ▪ ernst van de klachten (ziekteverzuim, aanpassingen in het werk)
 ▪ beroep/hobby (blootstelling aan allergenen, kan de patiënt zelf een 

contactfactor bedenken?)
 ▪ relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen (cosmetica, sieraden, 

andere allergenen) 
 ▪ afwijkingen op andere delen van de huid met overeenkomstige 

blootstelling

Acrovesiculeus eczeem:
 ▪ voornaamste klachten (jeuk, zweethanden)
 ▪ duur en beloop van de klachten (chronisch, cyclisch, verbetering tijdens 

weekend of vakantie, links-rechtsasymmetrie)
 ▪ ernst van de klachten (ziekteverzuim, aanpassingen in het werk)
 ▪ relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen: is niet duidelijk
 ▪ eczeem, astma, hooikoorts in de voorgeschiedenis en/of bij familieleden
 ▪ voeten kunnen aangedaan zijn

Rhagadiform eczeem (tylotisch eczeem):
 ▪ voornaamste klachten (pijnlijke kloven, functieverlies)
 ▪ duur en beloop van de klachten (continu)
 ▪ soms familiair
 ▪ relatie met blootstelling aan bepaalde stoffen: is niet duidelijk
 ▪ voeten kunnen aangedaan zijn
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ling aan de irriterende stof en het beloop van het eczeem, er is 

geen diagnostische test beschikbaar. Dit eczeem is zeer vaak 

een beroepsdermatose (kappers, horeca, gezondheidszorg) en 

soms een uiting van smetvrees. Het beslaat ongeveer 75% van 

alle contacteczemen.10

Allergisch contacteczeem
Nadat sensibilisatie tegen een allergeen heeft plaatsgevon-

den, ontstaat bij een volgend contact met het allergeen een 

acute ontstekingsreactie.11

Bij inspectie van de huid ziet men jeukende, schilferende, 

erythemateuze afwijkingen. Het eczeem ontstaat vrijwel pre-

cies daar waar het contact met het allergeen was. Een positie-

ve reactie bij een epicutane allergietest bevestigt de diagnose.

Acrovesiculeus eczeem
Dit handeczeem wordt gekenmerkt door recidiverende erup-

ties van diepliggende vesikels op de handpalmen en/of de 

laterale zijde van de vingers [figuur 4]. Men moet goed van 

dichtbij kijken of deze vesikels te vinden zijn, ze lijken op 

luchtbelletjes. De afwijkingen kunnen zich ook op de voetzo-

len bevinden. Patiënten zijn vaak enkele weken of maanden 

klachtenvrij, waarna de afwijkingen spontaan terugkeren. 

Uiteindelijk kunnen de erupties zo frequent optreden dat de 

Subtypes
De onderverdeling van handeczeem geschiedt bij voorkeur op 

basis van etiologie, aangezien het wegnemen van de onder-

liggende oorzaak de hoeksteen van de behandeling is. [Tabel 

2] geeft een overzicht van de kenmerken van de verschillen-

de vormen van handeczeem; deze informatie is ook in een 

Memo- tabel samengevat [tabel 4], die na bestudering van dit 

artikel voldoende aanknopingspunten geeft voor de dagelijkse 

praktijk.

De vier groepen waarin handeczemen kunnen worden on-

derverdeeld zijn:

Op basis van etiologie:

 ▪ irritatief contacteczeem;

 ▪ allergisch contacteczeem.

Op basis van morfologie, indien de etiologie niet bekend is:

 ▪ acrovesiculeus eczeem (dyshidrotisch eczeem);

 ▪ rhagadiform eczeem (hyperkeratotisch eczeem, tylotisch 

eczeem).

Irritatief contacteczeem
Overmatige blootstelling van de huid aan irriterende stof-

fen leidt tot veranderingen in de structuur van de hoornlaag, 

waardoor de huid zijn beschermende functie verliest.6,7 Irrite-

rende stoffen kunnen vervolgens eenvoudiger en dieper door-

dringen in de huid, waar ze via immunologische processen 

een ontstekingsreactie veroorzaken.7-9 

Patiënten hebben last van een jeukende, branderige droge 

huid met erytheem, schilfering en fissuren [figuur 2 en 3]. De 

afwijkingen blijven beperkt tot de gebieden die in contact ko-

men met de irriterende of ontvettende stof, de voetzolen doen 

niet mee. Er moet een relatie in tijd bestaan tussen blootstel-

Tabel 3 Aandachtspunten bij dermatologisch onderzoek

 ▪ Precieze lokalisatie van de afwijkingen (op de handpalmen, de handrug-
gen, de knokkels, (de zijkanten van) de vingers, de vingertoppen, op of 
rond de nagels, uitbreiding naar de onderarmen)

 ▪ Efflorescenties (vesikels, erytheem, schilfering, infiltratie, oedeem, 
hyperkeratose, fissuren, erosies)

 ▪ Superinfecties/secundaire impetiginisatie
 ▪ Verschil tussen beide handen
 ▪ Afwijkingen elders, in het bijzonder op de voetzolen

Tabel 4 De verschillen tussen de vier handeczemen in Memo-vorm

Irritatief contacteczeem Allergisch contacteczeem Acrovesiculeus eczeem Rhagadiform eczeem 

Handpalm + + + +

Handrug + + – –

Vingers + + + +/–

Voetzolen – – + +

Meedoen nagels Soms – Soms ribbels – 

Beroep Nat Diverse beroepen, bijvoorbeeld 
kappers, gezondheidszorg

– –

Kloven + (-) – ++

Associatie Smetvrees Atopie (Soms) familiair

Klachten Kloven, jeuk Jeuk Heftige jeuk Pijnlijke kloven

Efflorescentie indien specifiek – – Diepliggende vesikels (‘belletjes’) Eeltig, zeer chronisch

Figuur 2 Irritatief contacteczeem
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Specifieke maatregelen
Irritatief en allergisch contacteczeem
Vanwege de vele overeenkomsten in de behandeling bespre-

ken we irritatief en allergisch contacteczeem gezamenlijk.

De basis van de behandeling is het vermijden van de con-

tactfactor. Dat kunnen een of meer irriterende stoffen en/of 

allergenen zijn. In het geval van een bewezen contactallergie 

moet men de patiënt een informatiefolder geven over het spe-

cifieke allergeen. Daarin staat vermeld welke producten het 

allergeen bevatten. Die moet de patiënt dus vermijden. Der-

gelijke folders zijn te vinden op de website www.huidarts.info 

van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Vene-

reologie.

Bij arbeidsgerelateerde klachten wordt de patiënt naar de 

bedrijfsarts verwezen. Die kan bepalen of het noodzakelijk is 

beschermende kleding te dragen of de werkzaamheden aan 

te passen.

Als een irritatief contacteczeem het gevolg is van smet-

vrees, is het belangrijk om de patiënt het onderliggende 

mechanisme uit te leggen. Bij onvoldoende resultaat kan ver-

wijzing naar een psycholoog zinvol zijn.

Voor herstel van de hoornlaag en als extra barrière tegen 

irriterende stoffen en allergenen kan men een zalf, vette crè-

me of ureumhoudende crème inzetten. Deze categorie derma-

tica staat bekend als emollientia.

Het effect van het gebruik van dermatocorticosteroïden 

is onvoldoende onderzocht, evenals de gewenste behandel-

frequentie en sterkte van het preparaat.4 Wij adviseren om 

zeker in het beginstadium van de behandeling tevens een 

lokaal corticosteroïd van voldoende potentie te gebruiken.5 

Men moet de patiënt instrueren de corticosteroïden alleen op 

de aangedane huid en het emolliens op de gehele huid aan te 

brengen.

Hoewel de Richtlijn Dermatocorticosteroïden van de NVDV 

adviseert bij irritatief contacteczeem een klasse 1- of 2-steroïd 

te gebruiken en bij allergisch contacteczeem een steroïd uit 

klasse 2 of 3, is het onze ervaring dat bij volwassenen de huid 

klachten de vorm krijgen van een chronisch handeczeem.3 De 

oorzaak is meestal onbekend. Soms kan het optreden als een 

mykide (hyperergische) reactie op een voetschimmel.12 Het 

uitsluiten van een mycose is dus belangrijk.

Rhagadiform eczeem
Het rhagadiform eczeem is een chronisch eczeem dat zich 

kenmerkt door scherpbegrensde hyperkeratotische fissuren 

op de handpalmen, die in sommige gevallen uitbreiden naar 

de palmaire zijde van de vingers [figuur 5]. Bij de ernstiger 

gevallen zijn diepe, bloedende kloven aanwezig. Er is weinig 

roodheid. Het eczeem kan ook op de voetzolen aanwezig zijn. 

De oorzaak is onbekend.5 Rhagadiform eczeem kan familiair 

voorkomen.

De afwijkingen kunnen lijken op psoriasis.3,5 Bij verden-

king daarop dient men de rest van het lichaam te inspecteren 

op tekenen van psoriasis, zoals putjes in de nagels, en erythe-

matosquameuze plaques op het behaarde hoofd, de ellebogen 

en de knieën.

Behandeling
De keuze van de behandeling hangt af van verschillende pa-

tiëntspecifieke kenmerken, zoals type eczeem, ernst, beloop 

en reactie op eerdere maatregelen. Het is van belang snel en 

effectief te behandelen om chroniciteit te voorkomen.

In tegenstelling tot constitutioneel eczeem, waarbij het 

advies is te starten met indifferente middelen en eventueel 

een zwak corticosteroïd, luidt bij handeczeem het advies de 

behandeling te starten met een lokaal corticosteroïd, meestal 

klasse 3. De eerste maand kan de patiënt dat dagelijks gebrui-

ken, daarna moet het stapsgewijs worden afgebouwd naar 

drie aaneengesloten dagen per week, of helemaal worden ge-

stopt.3,13 Om het risico op bijwerkingen te verkleinen, geven we 

tegenwoordig liever een sterk corticosteroïd in korte pulsen 

van enkele dagen achtereen, dan een zwakker corticosteroïd 

continu. Handeczemen zijn vaak droog, daarom wordt als ba-

sis bij voorkeur een zalf gebruikt. Bij nattende eczemen is een 

crème de basis.

Figuur 3 Irritatief contacteczeem

Figuur 4 Acrovesiculeus eczeem
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Rhagadiform eczeem
Dit type eczeem reageert vaak slecht op lokale middelen.16 

Desondanks zijn lokale corticosteroïden de eerste stap van de 

behandeling.

Daarnaast moet men de huid zachter maken met midde-

len die ureum of salicylzuur bevatten. Combinatieprepara-

ten zijn voor de patiënt praktisch. Een voorbeeld daarvan is 

bètame thason 0,05%-/salicylzuur 3%-zalf. Bij open kloven kan 

dat echter zeer pijnlijk zijn. Onze ervaring is dat ’s nachts be-

handelen met triamcinolon 0,1% in een mengsel van propy-

leenglycol en cetomacrogolcrème, beide in gelijke delen, onder 

afdekking met bijvoorbeeld huishoudfolie ook een goed effect 

kan hebben en bovendien niet pijnlijk is in de kloven.

Wij adviseren om patiënten met aanhoudende klachten of 

ernstige afwijkingen naar een dermatoloog te verwijzen. Die 

kan als volgende stap uv-therapie toepassen of systemisch be-

handelen.

Beschouwing
Het is van belang onderscheid te maken tussen de verschil-

lende vormen van handeczeem, omdat dat consequenties 

heeft voor het beleid en leidt tot effectievere adviezen aan de 

patiënt. Een goed uitgevoerde anamnese en lichamelijk on-

derzoek zijn daarbij van grote waarde en moet men op indica-

tie aanvullen met epicutaan allergologisch onderzoek.

De eerste stap in de behandeling is het voorschrijven van 

lokale corticosteroïden (klasse 2 of 3) en emollientia. Afhanke-

lijk van het type eczeem kunnen daar nog praktische maat-

regelen bij komen, die zijn gericht op het aanpakken van de 

oorzaak.

Als de door de huisarts ingezette behandeling na acht we-

ken geen verbetering heeft gegeven, moet hij de patiënt voor 

nadere analyse en/of therapeutische tweedelijnsopties verwij-

zen naar een dermatoloog.

Leerpunten
Contactfactoren spelen vaak een rol bij handeczeem. Als de 

oorzaak van handeczeem niet duidelijk is, moet de huisarts 

epicutaan allergologisch onderzoek verrichten.

Indien er sprake is van een contactfactor, dan is de eerste 

stap in de behandeling het verder voorkomen van contact met 

die stof.

Men dient het resultaat van lokale behandeling na vier we-

ken te evalueren. Verwijzing naar een dermatoloog is aange-

wezen als er na acht weken nog geen verbetering is.

De aanpak van handeczeem is vaak een samenspel tussen 

huisarts, dermatoloog en bedrijfsarts. ▪

Literatuur 
Zie www.henw.org, rubriek Klinische les.

op de handen dermate dik is dat klasse 1-steroïden niet wer-

ken. Bij milde gevallen kan een klasse 2-steroïd afdoende zijn, 

terwijl in ernstiger gevallen vaak kortdurende behandeling 

met een klasse 3-steroïd noodzakelijk is.14 Ons advies is om een 

klasse 2-corticosteroïd in een vette basis voor te schrijven. De 

patiënt kan dit gedurende vier weken eenmaal daags gebrui-

ken.5 Bij een bevredigend resultaat kan de patiënt het gebruik 

afbouwen en vervolgens helemaal stoppen. Bij onvoldoende 

resultaat is het gerechtvaardigd om voor de duur van vier we-

ken een klasse 3-corticosteroïd voor te schrijven, te gebruiken 

volgens hetzelfde schema. Wanneer ook een klasse 3-steroïd 

onvoldoende verbetering brengt, moet de huisarts de patiënt 

naar een dermatoloog verwijzen.

Vermijd langdurig continu gebruik van corticosteroïden, 

omdat het de epidermis dunner maakt en daarmee de barriè-

refunctie vermindert, waardoor irriterende stoffen en allerge-

nen juist beter kunnen doordringen.4

Acrovesiculeus eczeem
Door het recidiverende karakter van dit handeczeem kan 

de behandeling moeilijk zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 

het intermitterend (vijf dagen wel, twee dagen niet) gebruik 

van een klasse 3-steroïd in een crème of zalf gedurende twee 

maanden effectief is. Om de recidiefkans te verkleinen, kan 

de arts de behandeling daarna voortzetten, gedurende twee of 

drie aaneengesloten dagen per week. Behandeling onder oc-

clusie geeft sneller resultaat, maar heeft ook een hoger risico 

op recidief.15 Superinfecties komen vaak voor; behandel deze 

met orale antibiotica. Een zeer heftige vorm van dit eczeem 

noemen we pompholyx. Hierbij ontstaan grote bullae in de 

handpalmen. Hiervoor kan men een korte prednisonstoot-

kuur geven om de ernstige inflammatie te dempen. De lokale 

behandeling bestaat uit zinkoxidesmeersel en verbandhand-

schoenen.

Als de patiënt een voetschimmel heeft, behandel die dan 

ook.

Figuur 5 Rhagadiform eczeem


