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Atopische dermatitis (AD) is een chroni
sche en  recidiverende, jeukende inflam

matoire huidaandoening die voor al 
zui ge  lingen en kinderen treft.
Aan gezien de pathofysiologische 
 mechanismen nog niet zijn opge

helderd, vereist ze een meerzijdige 
benadering.

Deze is gebaseerd op strikte aanbe
velingen op het vlak van verzorging en 

op de therapeutische opleiding van 
 ouders en kinderen.

Een overzicht van deze pathologie 
met Dr C. Dangoisse, diensthoofd 
dermato logie aan HUDERF.
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ATOPISCHE DERMATITIS 



Atopische dermatitis past in het bredere kader van atopie, dat 
overeenstemt met een hyperreactiviteit van het organisme op 
verschillende uitlokkende factoren (irriterende stoffen, allerge
nen, microorganismen). Ze manifesteert zich bij de zuigeling 
door eczeem en voedselallergie, bij het grotere kind door astma 
en bij de adolescent en de volwassene door hooikoorts (in het 
Engels ‘atopic march’). 
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   EPIDEMIOLOGIE

AD is een ziekte die voorkomt op kinderleeftijd: 

90% van de gevallen treedt op voor de leeftijd 

van 5 jaar. Ze komt vaker voor in hoge socio- 

economische klassen en onder broers en zussen 

treft ze meestal de oudste.

Terwijl de prevalentie ongeveer 3% bedroeg in 

de jaren ’60, wordt ze momenteel geschat op 

20% en bijgevolg gaat het om 1 op 5 zuigelingen. 

Eén van de theorieën die aangehaald wordt om 

deze stijging van de prevalentie te  verklaren, is de 

hygiënetheorie die gebaseerd is op de volgende 

hypothese: een onvoldoende stimulatie van mi-

crobiële antigenen  induceert geen evenwichtige 

adequate respons in Th1-Th2, maar veroorzaakt 

een shift naar de Th2 respons.

In ongeveer 30% van de gevallen geneest AD 

spontaan na 3 jaar. Prognostisch slechte factoren 

zijn een vroeg begin, het vrouwelijk geslacht, de 

ernst van de letsels, familiale antecedenten van 

atopische dermatitis, een vroegtijdige associatie 

met astma… Uit de studies blijkt dat astma in 40% 

van de gevallen wordt voor afgegaan door AD.

   KLINIEK

De diagnose van de ziekte is in eerste instantie 
klinisch.  

De anamnese is zeer belangrijk : ze laat toe om 
bepaalde elementen te definiëren :

 •  de beginleeftijd van AD (gewoonlijk tussen 2 
en 5 maanden)

•  de aanwezigheid van familiale antecedenten 
van atopie

•   de aanwezigheid van jeuk en krabletsels
 •  de topografie van de letsels die zeer typisch is. 

Bij de  zuigeling komen de letsels symmetrisch 
voor op het  gelaat, de hoofdhuid, de ledematen 
en de convexiteiten. Twee zones zijn gespaard 
bij atopische dermatitis van de  zuigeling : de pe-
rineum- en de centrofaciale zone, in het bijzon-
der de neuspunt. Bij grotere kinderen, en min-
der vaak bij baby’s, zijn de plooien aangetast.

De  beginleeftijd   van    AD   stemt   vaak    
overeen met het moment van spenen. Dit 
laat vaak een allergie voor de vervangmelk 
vermoeden, in ons land van koemelk.  
Een goede houding bestaat erin om niet 
over te schakelen op een andere melk of 
pseudomelk (rijstmelk, amandelmelk) 
maar wel een hypoallergene melk voor te 
schrijven.

29 maand 918 maand 1836 maand 34 jaar meer dan 4 jaar

Plaats van de huidletsels volgens de leeftijd



De diagnose van AD vereist een volledig klinisch 
onder zoek van de slijmvliezen, palpatie van de klier-
zones, palpatie van het abdomen en longauscultatie, 
alsook het opstellen van een groeicurve.

De klinische diagnose kan verfijnd worden door 
verschillende criteria, waaronder deze van Hani-
fin en Rajka  die betrekking hebben op de jeuk, de  
topografie van de letsels, hun evolutie, een per-
soonlijke of familiale  voorgeschiedenis van atopie. 

Andere mineure criteria die goed gekend zijn door 
dermatologen, zijn xerose, zelfs ichtyosis vulgaris, 
kera tosis pilaris, intolerantie voor wol, de dubbele 
infraorbitale plooi en wit dermografisme.

   PATHOGENESE

De studies over de pathogenese van AD lieten toe 
om bepaalde genetisch gedetermineerde afwijkin-
gen te  identificeren : structurele huidafwijkingen en 
afwij kingen van het immuunsysteem. Deze geneti-
sche predisposities zijn gemoduleerd door omge-
vingsfactoren.  

De structurele huidafwijkingen zijn het gevolg 
van verschillende mogelijke mutaties : een verlies van 
functie  mutatie van het gen van filaggrine, een essen-
tieel eiwit in vorming van het stratum corneum; een 
mutatie van de genen van de remmers van proteasen 
en van de genen van proteasen zelf. Men ziet ook af-
wijkingen in de samen stelling van de lipiden van de 
hoornlaag, die zich uiten door een tekort aan cera-
miden type 1 en type 3, die een rol spelen in de 
vorming van de lipidenlagen tussen de corneocyten 
en in de antimicrobiële verdediging van de huid. De 
 dysfunctie van de huidbarrière veroorzaakt een toe-
name van het transepidermale waterverlies. 
 
Volgens Elias kan het stratum corneum van de huid 
vergeleken worden met een bakstenen muur (cor-
neocyten), waarvan de voegen de intercorneocytaire 
lipiden zijn en de staven gewapend beton, het inter-

corneocytair adhesie systeem (corneodesmosomen). 
In het kader van het normaal proces van huidschilfe-
ring (desquamatie) ondergaan de corneodesmoso-
men aan het oppervlak proteolyse. Bij personen die 
genetisch voorbestemd zijn voor atopische derma-
titis, zal een vroegtijdige lyse van de corneodesmo-
somen leiden tot toegenomen desquamatie. De 
blootstelling van de verzwakte cohesiestructuren aan 
omgevingsfactoren (zeep, exogene proteasen afkom-
stig van mijten of staphylococcus aureus) zal ze nog 
meer beschadigen. De bakstenen muur zal hier en 
daar instorten en alle  irriterende stoffen, allergenen 
en micro-organismen kunnen erin penetreren en zo 
een inflammatie veroorzaken.

Belangrijk om weten is dat deze veranderingen bij 
de atopische patiënt niet alleen aanwezig zijn in de 
aangetaste huid maar ook in de niet-aangetaste huid 
die er, van buiten, normaal of alleen droog uitziet. 
Maar de toegenomen permeabiliteit voor allergenen 
is aanwezig, alsook het toegenomen waterverlies in 
het stratum corneum.

De immunologische afwijkingen hebben be-
trekking zowel op de aangeboren als de adaptieve            
immuniteit. De  verstoring van de aangeboren immu-
niteit die waar genomen wordt bij AD, manifesteert 
zich door een toename van de dendritische cellen 
(cellen van Langerhans en IDEC, inflammatory den-
dritic epidermal cells) waarop de IgE-receptor over-
gereguleerd is. Men ziet een afname van de natural 
killer cellen en antimicrobiële peptiden, wat de ge-
voeligheid voor infecties verklaart. 
Er zijn stoornissen in de adaptieve immuniteit : de IgE 
zijn gestegen in 80% van de gevallen van atopische   
dermatitis en hun spiegel is gecorreleerd met de 
ernst van de aandoening. Dit geldt ook voor de eo-
sinofielen  waarvan de apoptose vertraagd is. 

De immunitaire dysfunctie is een sleutelfactor in de 
pathogenese van AD. De systemische Th2 respons is   
toegenomen. In de huidletsels vindt men een com-
binatie van Th2 en Th1 respons. Het immunologisch 
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profiel van de aangetaste en de niet-aangetaste huid 
is verschillend van dit van de normale huid en er is 
subklinische inflammatie aanwezig. De immunitaire 
verstoring versterkt de hyperreactiviteit voor uitlok-
kende omgevingsfactoren.

    DE INFLAMMATOIRE  
CASCADE VAN AD

De allergenen binden zich aan de antigenpresente-
rende cellen (cellen van Langerhans). Dit complex 
bindt zich aan de receptoren van de naïeve T-cellen. 
De mastocyten produceren interleukine 4 (IL4) dat 
de differentiatie van de T-cellen zal stimuleren. De 
Th0 naïeve cellen differentiëren zich preferentieel 
in Th2 cellen bij atopische personen. Deze stellen 
cytokines vrij (IL4, IL5, IL13) die de eosinofielen en 
de B-cellen activeren die op hun beurt de totale IgE 
zullen produceren. De T-helpercellen zullen gepola-
riseerd zijn tot Th1 die pro-inflammatoire cytokines 
vrijstellen die verantwoordelijk zijn voor de huid-
letsels.   

Krabben zal leiden tot de afgifte van vele pro-inflam-
matoire cytokines en chemokines door de keratino-
cyten die de huidinflammatie zullen onderhouden.

Een huidig concept definieert AD gemedieerd door 
IgE of extrinsieke AD, die in 80% van de gevallen 
wordt waargenomen, en AD niet gemedieerd door 
IgE, ook intrinsieke AD genoemd, die voorkomt in 
20% van de gevallen. 

De  dysfunctie van de huidbarrière is de link  
tussen de genetische basis en de omgeving-
factoren. Daarbij komt de immunitaire versto-
ring, en dit alles leidt tot AD. Maar wat is het 
causaal verband? In het kader van de outside- 
inside hypothese, bevordert de dysfunctie van de 
huidbarrière de penetratie van allergenen, wat 
leidt tot de productie van inflammatoire cyto-
kines en opstoten van AD. Omgekeerd, in de 
inside-outside hypothese indu ceert de inflamma-

toire respons op irriterende stoffen en allergenen 
de dysfunctie van de huidbarrière.

De stoornis in de aangeboren immuniteit verklaart 
de gevoeligheid voor virale infecties en voor bacte-
riële  kolonisatie. De stoornis in de huidbarrière ver-
klaart de droge huid en de gemakkelijkere penetra-
tie van  allergenen. De stoornis in de adaptieve 
immuniteit verklaart de sensibilisatie voor allerge-
nen, de respons van de T-cellen en de productie van 
IgE.

   DE COMPLICATIES

De gevoeligheid voor bacteriële (vooral stap-
hylococcus aureus), virale (vooral herpes en poxvi-
rus) en mycotische  infecties is het gevolg van de 
verstoring van de epidermale barrière en de afna-
me van antimicrobiële peptiden (bèta defensine en 
cathelicidine). Men moet een onderscheid maken 
tussen infectie en kolonisatie. Atopische  kinderen 
zijn in 90% van de gevallen drager van staphylococ-
cus aureus (5% in de gezonde populatie). In geval 
van infectie is de huid rood, warm, nattend en ze 
heeft een viskeus uitzicht.

Bij een kind met AD zal een Herpes simplex infec-
tie uitgebreider zijn; een varicella infectie is hevi-
ger en eerder necrotisch. Molluscum contagiosium 
komt vaker voor bij atopische personen. Wratten 
zouden ook frequenter zijn. Bij een eczematide 
die niet geneest, of zelfs verergert ondanks een 
anti-inflammatoire behandeling, moet men denken 
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aan een mycotische superinfectie en een staal van 
de huidschilfers nemen, vooral in geval van een  
verdachte omgeving. 

Het in stand houden van de inflammatie, 
vooral door krabben, is een complicatie van AD. 
Krabben verstoort nog meer de huidbarrière waar-
door irriterende allergenen nog gemakkelijker kun-
nen penetreren en de inflammatoire respons toe-
neemt. Om deze vicieuze cirkel door te breken, is 
het dus belangrijk om het symptoom van krabben  
te stoppen.

Groeivertraging is een andere complicatie van 
AD.

AD kan gecompliceerd zijn door een sensi
bilisatie voor voedselallergenen, aëro 
allerge nen of contact allergenen. Opge
let : atopische dermatitis is niet steeds 
gelijk aan allergie. Maar een kind met atopi-
sche dermatitis zal  gemakkelijker allergie ontwik-
kelen. Voedselallergieën komen vooral voor bij  
zuigelingen (30 tot 60% van de  kinderen met AD),  
met specifieke (oraal syndroom, urticaria, angio- 
oedeem, braken, diarree, respiratoire  manifestaties) 
en minder specifieke manifestaties (prikkelbaarheid). 
Een voedsel allergie moet  vermoed worden op basis 
van de anamnese en/of in geval van mislukking van 
de behandeling of de aanwezigheid van recidiverend 
eczeem.

De interpretatie van de testen (priktesten) moet 
gebeuren door personen die gewoon zijn om ze 
te interpreteren bij kleine kinderen en bij atopische 
personen met huidreactiviteit. Als de priktesten en 
RAST positief zijn, moet men  gedurende minstens 
een maand een eliminatiedieet van de oorzake-
lijke voedingsstof volgen. Als er geen verbetering 
optreedt, mag de voedingsstof opnieuw ingevoerd 
worden. In geval van verbetering wordt het dieet 
voortgezet.

Aëro-allergenen moeten opgespoord worden in geval  
van recidiverend eczeem dat optreedt in seizoens-
gebonden episoden of dat gelokaliseerd is op bloot-
gestelde zones. De behandeling bestaat uit eradicatie 
van het allergeen en orale desensibilisatie immuno-
therapie. Contactdermatitis moet vermoed worden 
als er recidieven optreden ondanks een goed gelei-
de behandeling en als de lokalisatie van het eczeem 
ongewoon is.

    AANVULLENDE  
ONDERZOEKEN

Dit zijn de totale IgE, RAST, priktesten, patch testen, 
labiale provocatietesten, en in bepaalde  gevallen foto-
testen. De testen moeten voorgeschreven worden in 
geval van ernstige AD  (indien een aangepaste, goed 
geleide behandeling  mislukt, zelfs bij zuigelingen die 
uitsluitend borstvoeding krijgen), in geval van AD met 
stagnatie of afbuigen van de lengte- en/of gewichts-
curve, in geval van AD met  geassocieerde manifes-
taties (suggestieve tekens van een voedselallergie na 
inname of contact met een  voedingsmiddel), in geval 
van respiratoire allergie of  contactallergie.

    DIFFERENTIAAL 
DIAGNOSE

Elk eczeem bij een zuigeling is niet noodzakelijk 
atopische dermatitis. De differentiaaldiagnose moet 
gesteld  worden met scabies, seborroïsche derma-
titis, psoriasis, contactdermatitis, enteropathische 
acrodermatitis (voor al in geval van superinfec-
tie), infantiele acropustulosen (eerder zeldzaam). 
Immuunstoornissen zijn zeldzaam maar eczeem is 
één van de manifestaties ervan.
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TABEL 1 :  SUPPRESSIE VAN IRRITERENDE STOFFEN EN UITLOKKENDE FACTOREN

 •  De kleding in contact met de huid moet 100% katoen zijn,  
nooit wol of synthetische stoffen.

•  Geen wasverzachter gebruiken  
en spoelmiddel toevoegen na het wassen.

 •  Zwembad : verboden in geval van eczeem;  
indien er geen letsels aanwezig zijn, is zwemmen toegestaan op voorwaarde 
dat de huid beschermd wordt met een barrière crème.  
Na het zwemmen, spoelen en een hydraterende crème gebruiken.

• Controle van het rookgedrag.

• Eradicatie van aëro-allergenen, desensibilisatie.

 •  Dieet : men moet zich baseren op klinische argumenten aangetoond door de 
testen (RAST en priktesten).  
In geval van multipele voedselallergie, contact opnemen met een diëtist(e)

• Eradicatie van contactallergenen.

    THERAPEUTISCHE BENADERING  

De impact van AD op de levenskwaliteit van het kind is groter dan deze van astma en diabetes. AD is een 
multifactoriële ziekte die een multifactoriële benadering vereist. De doelstellingen van de behandeling zijn 
de controle op korte termijn van de acute symptomen, de identificatie, de eliminatie en de preventie van 
verergerende factoren, de verbetering van de barrièrefunctie van de huid en de stabilisatie op lange termijn. 
Het belangrijkste punt bij de behandeling is de suppressie van irriterende stoffen en uitlokkende factoren 
(tabel 1). 
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    CONCLUSIE

Dermatitis is een chronische ziekte van genetische aanleg met een belangrijke  
psycho logische weerslag, waarvan de evolutie onvoorspelbaar is, en waarin de 
therapeutische opleiding en de huidverzorging een fundamentele rol spelen.  
De fysiopathologische mechanismen zijn steeds beter gekend maar nog niet volledig 
gekend.

Het herstel van de barrièrefunctie van de huid is 
gebaseerd op een zachte reiniging met doucheoliën 
of  syndets (zeep vrije dermatologische reinigingsmid-
delen) en een dagelijkse hydratatie met emollientia 
(verzachtende  middelen). Een bad is maar 2x per 
week toegestaan, gedurende max. 10 minuten, aan 
een maximale temperatuur van 36°C. 

De strijd tegen de inflammatie is gebaseerd op het 
gebruik van topische corticoïden en/of immuno-
modulatoren. De oorzaken van het mislukken van 
deze behandeling zijn onder meer non-compliance, 
een niet-gecontroleerde superinfectie, een onvol-
doende hoeveelheid corticosteroïden als gevolg van 
corticofobie, een corticosteroïde waarvan de aard, 
de dosering of de concentratie ontoereikend zijn, 
een allergie voor corticosteroïden of hulpstoffen…  
Topische immunomodulatoren (calcineurineremmers) 
zijn aangewezen voor de stabilisatie op lange termijn 
en de preventie van opstoten.

De controle van de pruritus wordt verzekerd door 
antihistaminica.

Superinfecties worden behandeld met antiseptica en 
lokale antibiotica, eventueel in combinatie met syste-
mische antibiotica.

In ernstige gevallen kan fototherapie nuttig zijn en een 
psychologische ondersteuning of gedragstherapie om 
de cyclus krabben/inflammatie te doorbreken, kan 
nodig zijn.

Het gebruik van andere behandelingen (ciclosporine 
A) is voorbehouden voor zeer ernstige gevallen.

In 40% van de gevallen wordt non-compliance waar-
genomen. Het is dus zeer belangrijk om de ouders 
en  kinderen op te leiden over de behandeling en de 
ouders een schriftelijk actieplan te geven. Beter inzicht 
in de ziekte leidt immers tot betere therapietrouw. 
In België beschikt elke universitaire dienst over een 
atopieschool waar deze  educatieve opleiding over de 
behandeling wordt gegeven.

De wetenschappelijke vooruitgang heeft het 
belang aangetoond van de “Microbioom”20, 
een gemeen schap van micro organismen die 
samenwerken en interageren met het orga
nisme van de gastheer, om het goed functio
neren van het lichaam te garanderen.

Het blijkt dat de diversiteit van de microorga
nismen op de huid zwakker is  bij de mensen   
met atopisch dermatitis, wat tot gevolgen leidt 
bij zowel de aangeboren als verworven immu
niteit. Vandaar het idee om het evenwicht in 
de huidige mircobioom te herstellen bij men
sen met atopische dermatitis.  

Tot op vandaag werd er slechts één onderzoek 
uitgevoerd met een bacterie Vitre oscilla 
Fili formis. Het opent nieuwe perspectieven 
voor de behandeling van deze ziekte.



9

GEBRUIK VAN EEN JEUKWERENDE DERMOCOSMETISCHE 
VERZORGING OM DE SLAAPKWALITEIT TE VERBETEREN  

BIJ ATOPISCHE PATIËNTEN

D. MOYAL, S. SEITE
La Roche-Posay Dermatologisch Laboratorium, Levallois-Perret, Frankrijk

INLEIDING
Atopische dermatitis (AD) is een pijnlijke ziekte die gepaard gaat met jeuk en de slaap verstoort. Het doel van deze 
studie was de doeltreffendheid te evalueren van een dagelijkse dermocosmetische verzorging speciaal bestemd voor 
atopische patiënten om jeuk te verminderen en de slaapkwaliteit te verbeteren.

MATERIAAL EN METHODES
Aan de studie namen 51 patiënten (24 volwassenen, 27 kinderen) met matige tot ernstige AD (SCORAD ≥35) deel. De 
SCORAD, de slaapkwaliteit (PSQI-vragenlijst), de jeuk (5-D pruritusschaal) en de levenskwaliteit (DLQI en CDLQI) 
werden geëvalueerd vóór (D0) en na 2 weken (D14) gebruik van de producten. Minstens eenmaal per dag werden 
twee producten ontwikkeld voor AD-patiënten gebruikt: een reinigingsproduct en een emolliens met niacinamide en La 
Roche-Posay thermaal bron water.

RESULTATEN
    SCORAD
De producten verlaagden de SCORAD significant (gemiddeld -39%). Er werd een significante afname van de jeuk 
vastgesteld, zoals beoordeeld met de SCORAD visuele analoge schaal (gemiddeld -41%). De slaapkwaliteit verbeterde 
significant, zoals aangetoond met de SCORAD visuele analoge schaal (-42% slaapverlies).

    PSQI
De PSQI bestaat uit 7 onderdelen: subjectieve slaapkwaliteit, 
slaaplatentie, slaapduur, gebruikelijke slaapduur, gebruikelijke 
slaapefficiëntie, slaapstoornissen, gebruik van slaapmiddelen 
en verstoord functioneren overdag. De scores voor de 
zeven onderdelen worden opgeteld tot een globale PSQI-
score. Een totaalscore van ‘5’ of meer wijst op een slechte 
slaapkwaliteit.

De PSQI-score daalde significant (gemiddeld -35%), wat 
wijst op een significante verbetering van de slaapkwaliteit.  
Tachtig procent van de patiënten ervaarde een verbetering.
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n
D0

Gem. +/- SD
D14 

Gem. +/- SD
% variatie

D14/D0
% patiënten met 

verbetering

Duur van de jeuk  
(1 = < 6 uur ; 2 = 6 tot 12 uur)

51 1.9+/-1 1.2*+/-0.5 -38% 55%

Intensiteit van de jeuk  
(1 = niet aanwezig tot 5 = ondraaglijk)

51 3+/-0.7 2.2*+/-0.6 -26% 55%

Verbetering van de jeuk (0) 
tot verergering van de jeuk (5)

51 3.6+/-0.9 2.3*+/-0.6 -38% 82%

Slaapkwaliteit
(1 = nooit verstoord tot 5 = vaak verstoord)

51 3.2+/-1.1 1.9*+/-0.8 -40% 73%

Impact op vrije tijd/sociale activiteiten1 48 2.7+/-0.8 1.75*+/-0.7 -35% 60%

Impact op huishoudelijke taken1 38 2.6+/-1 1.55*+/-0.7 -40% 63%

Impact op werk/schoolactiviteiten1 42 2.8+/-1 1.6*+/-0.8 -41% 74%

Aantal aangetaste zones 51 5.1+/-3.2 4*+/-3.1 -20% 53%

*p<0.001
1van 1=nooit verstoord tot 5 =altijd verstoord
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Volwassenen n = 24Kinderen n = 27

RESULTATEN (vervolg)

    5-D PRURITUSSCHAAL

Volgens de 5-D pruritusschaal nam de jeuk significant af qua intensiteit en duur, en verbeterde de slaapkwaliteit.

     DLQI/CDLQI
De levenskwaliteit was verbeterd bij 96% van de volwassenen en 85% van de kinderen.

     CONCLUSIE
      Deze resultaten tonen aan dat de geteste producten nuttig zijn voor patiënten met atopische dermatitis om 

hun klinische tekens, hun jeuk, hun slaapkwaliteit en tot slot hun levenskwaliteit te verbeteren.
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