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Een gestoorde huidbarrière

Het water verdampt De allergenen dringen door

Het water verdampt weinig

De allergenen worden  
tegen gehouden

De huid speelt haar beschermende rol niet:  
ze laat te veel water verdampen, ze is droog. 

Ze laat gemakkelijker de allergenen door die een 
ontstekingsreactie kunnen teweeg brengen

•  het water verdampt weinig 
•  De allergenen kunnen niet doordringen
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atopische huid

Jeuk
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Droge huid ontsteking

• het water verdampt
•  het intercellulair cement  

is van slechte kwaliteit
• De huid schilfert af

• De ontsteking begint
• er ontstaat roodheid en zwelling

atopisch eczeem 
is…



atopische huidD D

D

D

D
D

Jeuk

• het water verdampt
•  het intercellulair cement  

is van slechte kwaliteit
• De huid schilfert af

Droge huid ontsteking

• De ontsteking begint
• er ontstaat roodheid en zwelling

ato

pisc
h eczeem is...

po-scoRaD

Wat k
unt u doen?

tips



De tekenen van ontsteking

Roodheidzwelling
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een aantal factoren duiden  
op voorbestemming

en een atopisch terrein

omgeviNgsgevoeligheiD

atopisch eczeem allergische rhinitis allergische conjunctivitis

astma
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vanaf de eerste tekenen

Wie raadplegen?
Uw aRts, uw apothekeR

Voor een optimale veRzoRgiNg

Door zich te iNfoRmeReN om beteR het eczeem te begRiJpeN  
eN te kuNNeN evalueReN

Waarom?

hoe?
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De po-scoRaD,  
een hulpmiddel om uw eczeem te evalueren

DRoge huiD (xerose)

0 : Helemaal geen 1 : Een beetje 2 : Matig 3 : Heel erg
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RoDe vlekkeN (erytheem)

0 : Helemaal geen 1 : Een beetje 2 : Matig 3 : Heel erg
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0 : Helemaal geen 1 : Een beetje 2 : Matig 3 : Heel erg
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veRDikkiNg vaN De huiD (lichenificatie)
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Jeuk

slaapstoornissen

0

0

10

10

  0 betekent:  geen jeuk, geen slapeloosheid
10 betekent:  ondraaglijke jeuk, onmogelijk om te slapen.
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Wat kan u doen?
De ontsteking verminderen, de huid herstellen

ontsteking
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De zalf op basis van cortisone  
vermindert de ontsteking

De hydraterende crème herstelt  
de huidbarrière

Droge huid

Wat kunt u doen?
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De ontsteking verminderen
met dermocorticosteroïden...

•  Dermocorticosteroïden zijn nodig om de 
   ontsteking te kalmeren en de rode en vochtige wonden te verminderen

D Waarom?

•  breng de dermocorticosteroïde zalf aan zodra er een ontsteking of rode vlek ontstaat 
breng  deze alleen aan op de ontstoken zones met een kleine marge rondom

D hoe?

•  Volgens de “vingertopregel”, wat op de top van de wijsvinger 
kan, is voldoende om een huidoppervlakte van twee handpalmen 
te dekken (één fingertip unit komt overeen met 0,5 g product)

D hoeveel?

•  breng de dermocorticosteroïde zalf één maal per dag aan tot de  
ontsteking helemaal verdwenen is

•  breng de cortisonezalf opnieuw aan zodra de rode vlekken opnieuw 
verschijnen

D Wanneer?

Wat kunt u doen?
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herstellen van de huidbarrière  
met behulp van een hydraterende crème

Image 4

Image 5

bij opstoten:
Breng de hydraterende crème enkel aan op de niet ontstoken huid

bij verbetering: 
Breng de hydraterende crème aan op het gehele lichaam, 
meerdere keren per dag, indien nodig

D

D

De hydraterende crème vermindert de droge 
huid en dus de jeuk en het trekken van de huid

Wat kunt u doen?
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Welke hydraterende crème kiezen?

D

D

Wax

Balsem

Zalf of dikke crème

Emulsie

Melk

zeer droge huid

Weinig droge huid

Er bestaan vele crèmes in verschillende vormen 
Hun gebruik varieert in functie van de droogte van de huid

De beste crème is het product dat door uw huid of dat van  
uw kind het best getolereerd wordt en het vaakst aangebracht. 

 bij voorkeur een hydraterende crème 
zonder parfum gebruiken

Wat kunt u doen?
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In functie van de ernst van het eczeem en de leeftijd,  
kan de arts beslissen om andere behandelingen voor te schrijven  
(immunomodulatoren)

D

indien de ziekte moeilijk onder controle kan worden  
gehouden, kan er een “ therapeutische educatie” 
worden opgestart,  
die over het algemeen  
de meeste problemen oplost. 

D

Wat kunt u doen?
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tips
alteRNatieveN tegeN het kRabbeN

• De hydratering: voorkomt en kalmeert jeuk

• thermaal water: langdurig sprayen of kompressen van thermaal  
   water aanbrengen, nadien de hydraterende crème

• bewaar de spray van thermaal water in de ijskast

• koud en fris: heeft een kalmerend effect op de jeuk

• U kan gelpacks gebruiken, maar u moet ze wel goed beschermen zodat er geen 
   rechtstreeks contact is met de huid. U kan ook gladde stenen gebruiken  
   of houten rollers…..

• tegen nachtelijke jeuk: denk eraan om een hydraterende crème aan te brengen vóór      
   het slapen

• Voor de nacht : een spray thermaal water, een hydraterende crème en katoenen  
   handschoenen klaarzetten op het nachtkastje

D

tips



tips
ato

pisc
h eczeem is...

po-scoRaD

Wat k
unt u doen?

tips

alteRNatieveN tegeN het kRabbeN

• De hydratering: voorkomt en kalmeert jeuk

• thermaal water: langdurig sprayen of kompressen van thermaal  
   water aanbrengen, nadien de hydraterende crème

• bewaar de spray van thermaal water in de ijskast

• koud en fris: heeft een kalmerend effect op de jeuk

• U kan gelpacks gebruiken, maar u moet ze wel goed beschermen zodat er geen 
   rechtstreeks contact is met de huid. U kan ook gladde stenen gebruiken  
   of houten rollers…..

• tegen nachtelijke jeuk: denk eraan om een hydraterende crème aan te brengen vóór      
   het slapen

• Voor de nacht : een spray thermaal water, een hydraterende crème en katoenen  
   handschoenen klaarzetten op het nachtkastje

D



ato

pisc
h eczeem is...

po-scoRaD

Wat k
unt u doen?

tips

De lichaamshygiëNe
•  Watertemperatuur: lager dan 34 °C
•  Douche: minder dan 5 minuten
•  bad: niet langer dan 15 minuten
•  gebruik een reinigingsmiddel zonder zeep (vast of vloeibaar), zonder parfum
• Droog de huid door ze af te deppen, zonder te wrijven

De hyDRateRiNg
•  breng elke dag een hydraterende crème zonder parfum aan op het gelaat en op het 

gehele lichaam (buiten de rode vlekken)
•  handen wassen vóór en na elke toepassing

De kleDiNg
•  geef de voorkeur aan katoen
• zich niet te warm aankleden
• vermijd rolkraagtruien en een te  
   warme omgeving

D

D

D


