10 tips
voor de ouders
Hygiëne

1.	Gebruik nooit klassieke zepen of badschuim die te
agressief zijn voor een gevoelige huid. Geef de voorkeur aan hygiëneproducten die speciaal ontwikkeld
zijn voor de droge huid, zonder zeep en die reinigen
zonder uit te drogen – bv. een dermatologisch toiletblokje , een wasgel zonder zeep of een douche- of
badolie zonder zeep.
2.	Het contact met water moet worden vermeden; de
duur van het bad bedraagt maximum 10 minuten.
De maximale temperatuur van het bad is 36 °C.
3.	Een atopische huid moet zacht worden afgedroogd,
zonder te wrijven, met zachte en niet ruwe hand
doeken.
4.	Hydrateer en voed de huid. Het aanbrengen van een
crème, een melk of een hydraterende balsem moet
worden voortgezet ook al verbetert de toestand van
de huid. Ze moet minstens één maal per dag aangebracht worden. Bij baby’s en jonge kinderen kan het
nodig zijn om deze hydraterende crème twee maal
per dag aan te brengen als de huid zeer droog is of
tijdens een koudere periode. Daarom is een aangename textuur waardoor men zich snel kan aankleden
een niet te verwaarlozen pluspunt.

U vindt ons terug op onze website:

www.bvksbp.be

Vraag raad aan uw arts.

Deze brochure wordt uitgegeven
door de Belgische Vereniging voor
Kindergeneeskunde.

6.	Kleed uw kind niet te warm om te vermijden dat het
zweet want dit kan een atopische huid irriteren.
7.	De kledij moet regelmatig worden gewassen met
een zacht wasmiddel en zeer goed gespoeld worden. Gebruik geen wasverzachters die een atopische huid kunnen irriteren.
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Onderhoud van het huis

8.	Denk eraan om de kamer van uw kind regelmatig
te verluchten. Als de atopische dermatitis geassocieerd wordt met huisstofmijten, vermijd dan knuffeldieren in het bed en tapijt in de kamer.
9.	Verwarm de kamer niet te veel. Probeer indien mogelijk de temperatuur lager dan 19 °C te houden en
zorg ervoor dat de lucht niet te droog is.

Voeding

10.	Vermijd voedingsmiddelen waarvan werd aangetoond
dat ze verantwoordelijk zijn voor de atopische dermatitis van uw kind.

Kledij
Partner van
de Belgische Vereniging
voor Kindergeneeskunde

5.	Kies voor kledij in katoen, in linnen of in microvezels.
Synthetische weefsels en wol mogen niet rechtstreeks
in contact komen met de huid van uw kind.

Hygiëne

Wat is atopische
der m at it is ?
w 	Atopische dermatitis wordt ook wel atopisch eczeem
genoemd en is een ontstekingsziekte van de huid, waarvan de eerste symptomen gewoonlijk optreden tijdens
het eerste levensjaar – meestal tussen 2 en 6 maanden.
w 	Deze ziekte evolueert met opstoten. De opstoten verminderen gewoonlijk rond de leeftijd van 5-6 jaar, steken soms opnieuw de kop op tijdens de puberteit en verdwijnen dan in de meeste gevallen voor altijd.
w 	In het geval van atopische dermatitis is de huid hyperreactief
en zeer gevoelig: ze reageert overdreven op de aanwezigheid van normaal gezien onschuldige irriterende stoffen.
w 	
Deze normaal onschuldige irriterende stoffen kunnen
voedings
middelen zijn (eiwit, pindanoten, melkeiwitten,
bloem), planten, dieren (huisstofmijten, hond, kat, …), de
lucht (pollen, ...).
w 	Genetische factoren spelen een rol in het optreden van atopische dermatitis: als één van de ouders aan atopische dermatitis lijdt, heeft het kind 50 % kans om er ook aan te lijden. Dit
risico loopt op tot 80 % als beide ouders eraan lijden.
w 	Een bepaald percentage (een derde) van de kinderen die
aan atopische dermatitis lijden, zullen tijdens hun kinder
jaren astma krijgen.
w 	Opstoten van atopische dermatitis kunnen uitgelokt worden
door verschillende factoren: koude, warmte, vocht, stress,
emoties.
w 	Atopische dermatitis kan gevolgen hebben voor het kind:
op psychologisch vlak (ten gevolge van de aanwezige
symptomen waarmee men moeilijk kan omgaan), op zijn
gedrag (het kan worden uitgesloten door andere kinderen). Atopische dermatitis kan ook een invloed hebben op
het gezinsleven: te vermijden voedingsmiddelen en dieren,
de keuze van vakanties enz.

De symptomen
w 	Een kind dat lijdt aan atopische dermatitis:
•	heeft een geïrriteerde, droge en ruwe huid
•	heeft soms rode plekken waaruit soms vocht komt, die
soms geïnfecteerd kunnen zijn en die een wisselende
grootte hebben
•	heeft een jeukende huid waardoor hij zich krabt, soms tot
bloedens toe. Dit jeuken kan slaapstoornissen teweegbrengen met gevolgen voor overdag (slaperigheid, vermoeid
heid).
Deze symptomen komen niet altijd tezelfdertijd voor.
w 	Vóór de leeftijd van 2 jaar ziet men de laesies vooral op
het gezicht (de jukbeenderen), de hoofdhuid (melkkorstjes).
Nadien zien we ze in de nekplooien, op de polsen en de
rug van de handen, in de plooien van de ellebogen en de
knieën, op de handen, de armen en soms op grotere zones.
w 	D
 e symptomen van atopische dermatitis kunnen verward
worden met deze van andere huidaandoeningen. Raadpleeg
uw arts voor een diagnose.
w 	De diagnose van atopische dermatitis is in eerste instantie
gebaseerd op het verleden van het kind en zijn familie en op
het onderzoeken van de laesies.
w   De arts zal misschien voorstellen om huidtesten of een bloed
onderzoek uit te voeren om een eventuele allergie op te sporen en de verantwoordelijke allergenen voor de aandoening
te bepalen.

Om te weten
Er bestaat geen behandeling die atopische
dermatitis kan genezen. De doelstelling van
de behandeling is dus de frequentie en de
intensiteit van de opstoten te verminderen.

De behandelingen
De onderhoudsbehandeling
Men dient de volgende maatregelen te nemen:
w 	De huid correct hydrateren: kinderen met een atopische dermatitis hebben een droge huid die de allergenen gemakke
lijker laat binnendringen. Een goede hydratatie van de huid is
uiterst belangrijk.
w De allergenen wegnemen die werden geïdentificeerd als
verantwoordelijken voor atopische dermatitis.
w Niet-irriterende kledij kiezen voor atopische dermatitis (in
katoen) en bijzondere aandacht besteden aan het wassen
van deze kledij.

De hydraterende crèmes :
• Ze helpen een droge huid tegen te gaan.
• Ze verbeteren de toestand van de huid.
• Ze verhinderen het binnendringen van allergenen via
de huid.
• Ze helpen het gebruik van cortisonecrèmes te verminderen.
• Sommige crèmes hebben, naast hun hervettende eigen
schappen, een werking tegen irritatie en jeuk en maken het
mogelijk om u snel aan te kleden na het aanbrengen ervan
dankzij uiterst penetrerende en innoverende texturen.

De behandeling
van opstoten
w 	Om de ontsteking van de huid te verminderen die geassocieerd wordt met atopische dermatitis zal de arts een crème
op basis van cortisone (dermocorticoïden) voorschrijven in
hoeveelheden die aangepast zijn aan de leeftijd van het kind,
aan de ernst van de ziekte en aan de omvang van de laesies.
Gebruik nooit een crème die aan een ander kind werd voorgeschreven! Volg het advies van de arts goed op in verband
met de te gebruiken dosis en de duur van de behandeling.
w 	In bepaalde gevallen zal de arts een beroep doen op een ander soort geneesmiddelen die ook de ontsteking van de huid
zullen tegengaan: de immunomodulatoren die een ander werkingsmechanisme hebben dan dit van de cortisonecrèmes.
w 	Als de huid geïnfecteerd is door het krabben, zal de arts een
antibioticumcrème voorschrijven om een superinfectie en een
nog grotere ontsteking te voorkomen.
w 	Als het kind veel krabt, zal de arts waarschijnlijk een
antihistaminicum voorschrijven dat de jeuk zal verminderen.

Een betere slaap
dankzij huidverzorgingsproducten :
Uit een studie(1) is gebleken dat het gebruik van twee
producten(2) om matige tot ernstige atopische dermatitis
te verzorgen zou leiden tot een significante vermindering van de intensiteit en de duur van de jeuk (gemiddeld
41%) en tot een verbetering van de slaapkwaliteit (- 42%
slaapverlies). Uiteindelijk verklaarde 85% van de gevolgde
kinderen dat hun levenskwaliteit beter was door de gekregen zorgen.
(1)

 . Moyal, S. Seite La Roche-Posay Laboratoire dermatologique, Levallois-Perret,
D
France «Une routine de soins dermocosmétiques antidémangeaisons pour améliorer
le sommeil des patients atopiques» jaar? Publicatievaan de studie ?

(2)

 Een reinigende verzorging en een verzachtende crème met daarin niacinamide en
het thermale water van La Roche-Posay.
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onderzoek uit te voeren om een eventuele allergie op te sporen en de verantwoordelijke allergenen voor de aandoening
te bepalen.

Om te weten
Er bestaat geen behandeling die atopische
dermatitis kan genezen. De doelstelling van
de behandeling is dus de frequentie en de
intensiteit van de opstoten te verminderen.

De behandelingen
De onderhoudsbehandeling
Men dient de volgende maatregelen te nemen:
w 	De huid correct hydrateren: kinderen met een atopische dermatitis hebben een droge huid die de allergenen gemakke
lijker laat binnendringen. Een goede hydratatie van de huid is
uiterst belangrijk.
w De allergenen wegnemen die werden geïdentificeerd als
verantwoordelijken voor atopische dermatitis.
w Niet-irriterende kledij kiezen voor atopische dermatitis (in
katoen) en bijzondere aandacht besteden aan het wassen
van deze kledij.

De hydraterende crèmes :
• Ze helpen een droge huid tegen te gaan.
• Ze verbeteren de toestand van de huid.
• Ze verhinderen het binnendringen van allergenen via
de huid.
• Ze helpen het gebruik van cortisonecrèmes te verminderen.
• Sommige crèmes hebben, naast hun hervettende eigen
schappen, een werking tegen irritatie en jeuk en maken het
mogelijk om u snel aan te kleden na het aanbrengen ervan
dankzij uiterst penetrerende en innoverende texturen.

De behandeling
van opstoten
w 	Om de ontsteking van de huid te verminderen die geassocieerd wordt met atopische dermatitis zal de arts een crème
op basis van cortisone (dermocorticoïden) voorschrijven in
hoeveelheden die aangepast zijn aan de leeftijd van het kind,
aan de ernst van de ziekte en aan de omvang van de laesies.
Gebruik nooit een crème die aan een ander kind werd voorgeschreven! Volg het advies van de arts goed op in verband
met de te gebruiken dosis en de duur van de behandeling.
w 	In bepaalde gevallen zal de arts een beroep doen op een ander soort geneesmiddelen die ook de ontsteking van de huid
zullen tegengaan: de immunomodulatoren die een ander werkingsmechanisme hebben dan dit van de cortisonecrèmes.
w 	Als de huid geïnfecteerd is door het krabben, zal de arts een
antibioticumcrème voorschrijven om een superinfectie en een
nog grotere ontsteking te voorkomen.
w 	Als het kind veel krabt, zal de arts waarschijnlijk een
antihistaminicum voorschrijven dat de jeuk zal verminderen.

Een betere slaap
dankzij huidverzorgingsproducten :
Uit een studie(1) is gebleken dat het gebruik van twee
producten(2) om matige tot ernstige atopische dermatitis
te verzorgen zou leiden tot een significante vermindering van de intensiteit en de duur van de jeuk (gemiddeld
41%) en tot een verbetering van de slaapkwaliteit (- 42%
slaapverlies). Uiteindelijk verklaarde 85% van de gevolgde
kinderen dat hun levenskwaliteit beter was door de gekregen zorgen.
(1)

 . Moyal, S. Seite La Roche-Posay Laboratoire dermatologique, Levallois-Perret,
D
France «Une routine de soins dermocosmétiques antidémangeaisons pour améliorer
le sommeil des patients atopiques» jaar? Publicatievaan de studie ?

(2)

 Een reinigende verzorging en een verzachtende crème met daarin niacinamide en
het thermale water van La Roche-Posay.

10 tips
voor de ouders
Hygiëne

1.	Gebruik nooit klassieke zepen of badschuim die te
agressief zijn voor een gevoelige huid. Geef de voorkeur aan hygiëneproducten die speciaal ontwikkeld
zijn voor de droge huid, zonder zeep en die reinigen
zonder uit te drogen – bv. een dermatologisch toiletblokje , een wasgel zonder zeep of een douche- of
badolie zonder zeep.
2.	Het contact met water moet worden vermeden; de
duur van het bad bedraagt maximum 10 minuten.
De maximale temperatuur van het bad is 36 °C.
3.	Een atopische huid moet zacht worden afgedroogd,
zonder te wrijven, met zachte en niet ruwe hand
doeken.
4.	Hydrateer en voed de huid. Het aanbrengen van een
crème, een melk of een hydraterende balsem moet
worden voortgezet ook al verbetert de toestand van
de huid. Ze moet minstens één maal per dag aangebracht worden. Bij baby’s en jonge kinderen kan het
nodig zijn om deze hydraterende crème twee maal
per dag aan te brengen als de huid zeer droog is of
tijdens een koudere periode. Daarom is een aangename textuur waardoor men zich snel kan aankleden
een niet te verwaarlozen pluspunt.

U vindt ons terug op onze website:

www.bvksbp.be

Vraag raad aan uw arts.

Deze brochure wordt uitgegeven
door de Belgische Vereniging voor
Kindergeneeskunde.

6.	Kleed uw kind niet te warm om te vermijden dat het
zweet want dit kan een atopische huid irriteren.
7.	De kledij moet regelmatig worden gewassen met
een zacht wasmiddel en zeer goed gespoeld worden. Gebruik geen wasverzachters die een atopische huid kunnen irriteren.
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Onderhoud van het huis

8.	Denk eraan om de kamer van uw kind regelmatig
te verluchten. Als de atopische dermatitis geassocieerd wordt met huisstofmijten, vermijd dan knuffeldieren in het bed en tapijt in de kamer.
9.	Verwarm de kamer niet te veel. Probeer indien mogelijk de temperatuur lager dan 19 °C te houden en
zorg ervoor dat de lucht niet te droog is.

Voeding

10.	Vermijd voedingsmiddelen waarvan werd aangetoond
dat ze verantwoordelijk zijn voor de atopische dermatitis van uw kind.

Kledij
Partner van
de Belgische Vereniging
voor Kindergeneeskunde

5.	Kies voor kledij in katoen, in linnen of in microvezels.
Synthetische weefsels en wol mogen niet rechtstreeks
in contact komen met de huid van uw kind.

Hygiëne
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