
Versie 2.0

Contactgegevens
Olmenlaan 38
1404 DG Bussum
088 - 425 10 00
info@nationaalhuidcentrum.nl
www.nationaalhuidcentrum.nl

Versie 2.0

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
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CDLE komt bij vrouwen vaker voor dan 
bij mannen. Het is geen erfelijke aan-
doening, maar er lijken wel aangebo-
ren factoren te zijn die een aanleg voor 
CDLE of LE beïnvloeden. CDLE is geen 
besmettelijke aandoening.  

Hoe ontstaat CDLE? 
Ons afweersysteem (immuunsysteem) 
beschermt ons onder andere tegen 
bacteriën en virussen. Bij LE is er spra-
ke van een verstoring van dit systeem 
waardoor het lichaamseigen weefsel 
aangevallen wordt door het eigen af-
weersysteem. Als het afweersysteem 
zich alléén richt tegen de huid, kan er 
sprake zijn van CDLE. Als het zich ook 
richt tegen andere organen, bijvoorbeeld 
de nieren en de gewrichten, kan er spra-
ke zijn van systemische LE (SLE). Omdat 

het ziektebeeld van SLE nogal complex 
is wordt dit hier niet verder besproken. 
Zonlicht, sommige geneesmiddelen en 
zwangerschap kunnen de reactie van 
het afweersysteem verergeren of zelfs 
voor het eerst doen optreden. 

Hoe ziet de behandeling 
eruit? 
Doorgaans wordt gestart met plaat-
selijke (lokale) therapie in de vorm 
van corticosteroïd bevattende zalven,  
crèmes of lotions. 

Corticosteroïden zijn geneesmiddelen 
die zijn afgeleid van bijnierschorshor-
monen, die ieder mens zelf aanmaakt. 
Sommige werken zeer sterk, andere veel 
zwakker. Voor CDLE is vaak een wat 
sterkere soort nodig. De bijwerkingen, 

Discoïde lupus 
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Chronische discoïde lupus erythematodes (CDLE) is een vorm 

van de auto-immuunziekte lupus erythematodes (LE). Bij auto-

immuunziekten is er een stoornis ontstaan in het eigen afweer-

systeem. Als gevolg van deze stoornis kunnen ziekteverschijnse-

len optreden in verschillende organen. Bij CDLE blijft de ziekte 

gewoonlijk tot de huid beperkt. 
 

zoals het dunner worden van de huid 
(atrofie) of het ontstaan van kleine rode 
vaatverwijdingen (couperose) hangen 
onder andere af van de sterkte van het 
corticosteroïd. Als het voorschrift van 
de arts nauwkeurig gevolgd wordt is de 
kans op bijwerkingen niet groot. Naast 
deze behandeling worden altijd zonbe-
schermingsmaatregelen geadviseerd. 
Dit betekent het zoveel mogelijk vermij-
den van de zon, vooral tussen 11.00 en 
15.00 uur. Het dragen van kledingstuk-
ken met lange mouwen of broekspijpen 
waar de zon niet doorheen kan schijnen 
en een hoofddeksel wordt aangeraden. 

Daarnaast wordt het gebruik van anti-
zonnebrandcrèmes met een hoge be-
schermingsfactor geadviseerd ter voor-
koming van nieuwe plekken. Het gebruik 
van een zonnebank wordt afgeraden. Als 
de crèmes of zalven na een paar weken 
nog niet voldoende hebben gewerkt of 
als de plekken op veel plaatsen aanwe-
zig zijn, kan ervoor gekozen worden om 
medicijnen in te nemen. Hydroxychloro-
quine (een antimalariamiddel) is een me-
dicijn dat goede resultaten kan geven. 
Hoge doseringen en langdurig gebruik 
van hydroxychloroquine kunnen echter 
soms oogklachten geven en dan is regel-
matige controle door de oogarts nodig. 
Verder wordt ook wel gebruik gemaakt 

van andere geneesmiddelen (zoals bijv. 
methotrexaat en thalidomide) waar-
voor regelmatig bloedcontroles moe-
ten worden verricht in verband met 
mogelijke bijwerkingen. Voor mensen 
met ernstige littekenvorming in bij-
voorbeeld het gezicht, kan cosmetische 
camouflage uitkomst bieden.

Wat kunt u zelf doen? 
Het is belangrijk om directe blootstelling van 
de huid aan zonlicht te voorkomen, omdat dit 
het ontstaan van de plekken kan bevorderen. 
U kunt voor verdere informatie ook contact 
opnemen met de patiëntenvereniging voor 
LE via hun website www.nvle.org. 

Wat zijn de vooruitzichten? 
In principe blijft CDLE beperkt tot de huid. 
Mensen met deze vorm van LE kunnen in 
heel zeldzame gevallen (minder dan 5%) ook 
andere klachten ontwikkelen, die geleidelijk 
overgaan in SLE. Daarom kan de dermatoloog 
u adviseren onder controle te blijven en af en 
toe (bijvoorbeeld 1 keer per jaar) bloed en/of 
urine onderzoek te laten verrichten. Van de 
CDLE plekken die behandeld zijn en daardoor 
tot rust zijn gekomen blijft in veel gevallen 
wel een litteken over. Dit kan weliswaar 
cosmetische bezwaren opleveren, maar 
verder is CDLE geen ernstige ziekte. 


