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Moet u behandeld worden 
voor actinische keratosen?
Behandeling van actinische keratosen is nood
zakelijk, omdat er na verloop van tijd een duidelijk 
verhoogde kans bestaat op het ontstaan van 
huidkanker. Actinische keratosen kunnen op 
verschillende manieren behandeld worden:

•	 Bevriezing	met	vloeibare	stikstof
•	 Efudixcrème,	(bevat	5-fluorouracil)	wordt	 
 met  name gebruikt als het om grote 
 huidoppervlakken gaat
•	 Behandeling	met	Aldara	crème	(bevat		 	
	 imiquimod)
•	 Het	op	de	huid	aanbrengen	van	een	vitamine		
	 A-achtige	stof	(tretinoïne)	in	een	crèmevorm
•	 Photodynamische	therapie.	Hierbij	wordt	een	
		 crème	op	de	huid	aangebracht,	die	actinische
  keratosen gevoelig maakt voor licht
•	 Combinatie	van	wegbranden	(electrocoagulatie)
  en wegschrapen met een scherpe lepel
•	 Eruit	snijden.	Dit	gebeurt	veelal	poliklinisch
  onder plaatselijke verdoving

Hoe wordt de diagnose 
gesteld?
De	dermatoloog	kan	aan	de	plekjes	op	
uw	huid	zien	of	u	actinische	keratosen	
hebt. Soms wil de arts zeker weten 
of	 er	 geen	 sprake	 is	 van	 een	 andere	
ziekte	van	de	huid	of	een	voorstadium	
van huidkanker en zal dan een stukje 
huid	wegnemen	 (biopt)	om	dit	 te	 laten	 
onderzoeken. 

Wat kunt u zelf doen?
Als u in de zon komt, bescherm uw huid 
dan goed door het dragen van kleding 
met lange mouwen en draag bijvoor
beeld	een	hoed	of	een	pet.	Maak	geen	
gebruik van de zonnebank en gebruik 
een	 goede	 zonnebrandcrème	 met	 
een	 hoge	 beschermingsfactor	 (fac
tor	 20	 of	 hoger).	 Denk	 eraan	 dat	 een	 
zonnebrandcrème	 niet	 bedoeld	 is	 om	
langer in de zon te kunnen blijven, maar 
om de huid goed te beschermen als u in 
de zon bent.

Deze	 huidafwijkingen	 ontstaan	 op	 
delen van het lichaam die vaak in de 
zon zijn geweest zoals het gezicht en 
de	 handruggen.	 De	 kleur	 varieert	 van	
huidkleurig	tot	rood	of	bruin.	De	groot
te kan wisselen van enkele millimeters 
tot enkele centimeters. In het begin zijn 
de plekjes beter te voelen dan te zien 
en zijn de plekjes gevoelig als ze aange
raakt worden. Actinische keratosen zijn 
te	beschouwen	als	een	chronisch	effect	
van	 (teveel)	 ultraviolette	 straling	 en	 zij	
moeten gezien worden als een mogelijk 
voorstadium van huidkanker.

Hoe krijgt u actinische 
keratosen?
U krijgt actinische keratosen door de zon 
of	de	zonnebank.	Naast	de	hoeveelheid	
zon	 die	 u	 heeft	 gehad,	 is	 het	 ook	 van	
belang	 wat	 voor	 type	 huid	 u	 heeft.	
Iemand	met	een	lichte	huid	(blond/rood	
haar	en	blauwe	ogen)	heeft	meer	kans	
op actinische keratosen dan iemand 
met donker haar en een donkere huid. 
Hoe	ouder	u	bent,	hoe	meer	kans	u	heeft	
op het krijgen van actinische keratosen. 
Tot 80% van de mensen boven de  
60	 jaar	 met	 een	 lichte	 huid	 heeft	
actinische keratosen.

Actinische keratosen

Wat zijn actinische keratosen? Actinisch betekent veroor

zaakt door zonlicht en keratosen is de term voor een 

verhoorningsstoornis van de huid. Het zijn meestal kleine, 

veelal ruw aanvoelende plekjes op de huid. 
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Behandelcentrum	voor	Huidziekten,	Huidverbetering,	 
Injectables,	Liposuctie	en	Haartransplantatie

“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


