
Bij contacteczeem wordt een derge-
lijke reactie veroorzaakt door een stof 
die van buitenaf de huid binnendringt. 
Er wordt onderscheid gemaakt in twee 
soorten contacteczeem: ortho-ergisch 
contacteczeem en allergisch contac-
teczeem. 
Ortho-ergisch contacteczeem wordt 
veroorzaakt door irriterende stoffen, 
zoals oplosmiddelen en zepen.
Men spreekt van allergisch contact- 
eczeem als de stoffen in de huid een 
allergische reactie teweegbrengen. 
Het is een “overgevoeligheid”-reactie 
van het lichaam waarbij de afweer is 
ingeschakeld. Dit gebeurt alleen bij 
personen die in een eerdere fase voor 

die bepaalde stof, ook wel allergeen 
genoemd, allergisch zijn geworden. 
Een combinatie van het allergisch con-
tacteczeem en eczeem door irritatie 
komt ook voor. Een allergisch contact- 
eczeem is niet besmettelijk en is niet 
erfelijk. Allergologisch onderzoek 
wordt uitgevoerd door middel van een 
plakproef.

Hoe ontstaat allergisch 
contacteczeem?
Of en op welk tijdstip een stof een con- 
tactallergie veroorzaakt, hangt af van 
de eigenschappen van de betrokken 
stof. Voor sommige stoffen wordt men 
snel en gemakkelijk allergisch. Als een 
stof met allergische eigenschappen 
goed door de huid heendringt, bijvoor-
beeld omdat deze beschadigd is door 
irritatie, treedt sneller overgevoeligheid 
op dan wanneer de huid intact is. Het 
is goed mogelijk om zonder proble-
men jaren achtereen met een bepaal-
de stof gewerkt te hebben voordat 
men, zomaar opeens, allergisch wordt. 

Allergisch 
contacteczeem

Soms zult u gevraagd worden om uw 
toiletartikelen, geneesmiddelen of 
een monster van stoffen waar u mee 
werkt mee te brengen. Het kan nodig 
zijn deze producten te testen.

Hoe ziet de behandeling 
eruit?
De behandeling van het allergisch 
contacteczeem gebeurt op verschillende 
manieren, maar meestal zal hierbij een 
corticosteroïd-houdende zalf of crème 
(zie tevens de folder “Corticosteroïden 
voor de huid”) gebruikt worden. In dit 
opzicht verschilt een contacteczeem 
niet van andere vormen van eczeem. 
Een enkele keer wordt het eczeem 
behandeld met lichttherapie (bestraling 
met ultraviolet licht). Soms is een 
stootkuur met corticosteroïd-tabletten 
nodig bij uitgebreid en ernstig eczeem.

De term eczeem wordt gebruikt voor 

huidafwijkingen, die gepaard kun-

nen gaan met jeuk, roodheid, kleine 

bobbeltjes (papels), blaasjes, natten 

en schilfering. Deze verschijnselen zijn 

het gevolg van een niet-infectieuze 

ontstekingsreactie in de huid. 

 

Wat kunt u zelf nog doen? 
Om te voorkomen dat het eczeem opspeelt, 
moet u alle contacten met de stof waarvoor 
u allergisch bent zoveel mogelijk zien te ver-
mijden. Dit is vaak gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Een stof zoals nikkel is praktisch niet 
te vermijden. Toch is het in een dergelijk geval 
belangrijk zo min mogelijk contact te hebben. 
Daarnaast is het belangrijk de eczemateuze 
huid zoveel mogelijk rust te geven. Ook al lijkt 
het dat de huid er normaal uitziet, in de mees-
te gevallen is dit niet zo en duurt de genezing 
nog maanden. In die periode kan iedere wille-
keurige prikkel voldoende zijn om het eczeem 
opnieuw uit te lokken. Niet alleen de stof waar 
u overgevoelig voor bent, maar water en agres-
sieve stoffen zoals zeep, poetsmiddelen en 
oplosmiddelen kunnen bij kortdurend contact 
weer eczeem veroorzaken op de plaatsen die al 
enigszins beschadigd waren. Ook mechanische 
invloeden op de huid zoals wrijving, kunnen het 
eczeem verergeren of opnieuw doen ontstaan. 

Bij eczeem aan de handen is het verstandig 
geen ringen te dragen. Hierdoor wordt irritatie 
vermeden van stoffen die zich onder de ring 
ophopen. Bovendien kunnen de vingers door 
het eczeem dikker worden, waardoor ringen 
gaan knellen en niet meer normaal verwijderd 
kunnen worden. 

Uitgebreide informatie over onze behandelin-
gen vindt u ook op nationaalhuidcentrum.nl

tijdelijk
Notitie
Deze ruimte is te krap en lettertype is naar mijn idee kleiner dan de andere brochures?


