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Onderzoek
Het onderzoek was zo opgezet dat de beoor-

delaars van de ernst van het eczeem niet wis-

ten in welke groep de patiënten zaten. Dit is 

een enkel geblindeerde studie. De computer 

bepaalde de indeling van de patiënten in 

de methotrexaat- of azathioprinegroep. De 

verhouding was 1:1. De duur van de studie 

was 24 weken. Na twaalf weken konden de 

patiënten continueren of stoppen met de 

behandeling. Zij konden tevens switchen 

naar het andere medicament.

Patiënten die in aanmerking kwamen voor 

de studie waren volwassen patiënten met 

ernstig constitutioneel eczeem, die eerder 

ciclosporine hadden gebruikt (maar dit mid-

del niet verdroegen of bij wie het niet effec-

tief was) of die geen ciclosprorine konden 

gebruiken in verband met andere ziekten of 

medicijnen. We vroegen geschikte patiënten 

van de polikliniek AMC om mee te doen, 

maar ook patiënten die onder behandeling 

waren bij dermatologen die niet werkzaam 

zijn in een academisch ziekenhuis. Tevens 

werd er een oproep in GAAF! geplaatst. 

Van de 45 patiënten die werden gescreend 

voor dit onderzoek zijn 42 patiënten daad-

werkelijk gestart met de studie. Twintig 

patiënten zijn gestart in de methotrexaat-

groep, 22 in de azathioprinegroep. De helft 

van de patiënten was vrouw; de gemiddelde 

leeftijd was 40 jaar. De gemiddelde duur van 

het eczeem was 36 jaar. Het betrof dus een 

zeer chronische populatie. Om verbetering 

van het eczeem vast te stellen, gebruikten 

we onder andere een eczeem-score-systeem 

(SCORAD), een vragenlijst voor patiënten, 

een kwaliteit-van-leven-lijst en globale ziek-

tebeoordelingen door zowel patiënten als 

beoordelaars.

Uitkomst
Na twaalf weken bleek dat de patiënten in 

de methotrexaatgroep 42 procent waren 

verbeterd op de SCORAD-scorelijst. Voor de 

patiënten in de azathioprinegroep was er na 

die periode een verbetering van 39 procent.

De middelen methotrexaat en azathioprine 

kunnen effectief zijn voor mensen met 

ernstig constitutioneel eczeem. Dat blijkt 

uit een recente studie van dr. M.E. Schram, 

verbonden aan het Amsterdam Medisch 

Centrum. De middelen zijn niet geregi-

streerd voor eczeem; ze worden wel al 

decennialang ingezet bij reuma, psoriasis 

en de ziekte van Crohn. Dermatoloog in 

opleiding Mandy Schram geeft uitleg over 

het onderzoek.

Patiënten met ernstig constitutioneel 

eczeem hebben vaak langdurig hoge klasse 

hormoonzalven of systemische medicatie 

(pillen) nodig om hun klachten te onder-

drukken. De enige twee soorten pillen die 

officieel zijn geregistreerd voor de behande-

ling van ernstig constitutioneel eczeem zijn 

ciclosporine en prednisolon. Deze middelen 

kunnen echter onvoldoende werken of teveel 

bijwerkingen geven. Daarbij zijn beide mid-

delen geen goede behandelingen voor de 

langere termijn in verband met schadelijke 

effecten op bijvoorbeeld nieren of botdicht-

heid. Wanneer dit aan de orde is, kan een 

geneesmiddel worden ingezet dat niet 

officieel is geregistreerd voor constitutioneel 

eczeem, maar dat wel gebruikt en geregi-

streerd is voor andere (huid)ziekten.

Op de afdeling Huidziekten van het AMC is 

onlangs een onderzoek uitgevoerd om twee 

niet voor eczeem geregistreerde middelen 

(off-label-gebruik) te vergelijken. Het gaat 

hierbij om methotrexaat en azathioprine. Beide 

middelen hebben een effect op het immuun-

systeem. Ze zijn al meer dan veertig jaar op 

de markt voor andere ziekten zoals reuma, 

psoriasis en de ziekte van Crohn.

borstvoedingsfreak!   Onderzoe-
ken tonen aan: minstens zes maanden 
volledige borstvoeding beschermt het kind 
tegen het ontwikkelen van atopische aan-
doeningen. Ik geloof alles wat is bewezen. 
Als control freak doe ik daarom wat in mijn 
macht ligt om iets te beïnvloeden. Doel: een 
jaar. Dus op borstvoedingscursus, boeken 
lezen, contact met borstvoedingsvereniging 
en lactatiedeskundige. Hormonen gierden 
door mijn lijf. WIE HEEFT MIJN FLESJE MELK 
GESTOLEN?! Het staat niet meer in de 
koelkast op de managersgang! Het zou mij, 
doorzetter pur sang écht niet gebeuren dat 
de borstvoeding zou mislukken. KENNIS IS 
MACHT! Het kostte bloed, zweet en tranen. 
Mensen zeiden dat ik ‘moest’ stoppen, 
want Jorian vrat mij op. Normaal al tenger 

van postuur, woog ik nu maar 48 kilo. Ik 
had een melk-, soja-, en eivrij dieet, want 
zoonlief was hiervoor allergisch. Na tien 
maanden weigerde hij de borst. Whááát?! 
Dat liet ik niet gebeuren! Of zorgt hij voor 
mij door te stoppen? Nou, ik wil het niet! 
Dus meer kolven. Foto’s uit die tijd tonen 
een standvastige vrouw met een big smile 
en giga-kind aan de borst. Elfenhalve maand 
was Jorian toen ik losliet. Nu is er Feline. 
Denk je dat ik er iets van heb geleerd? 
Welnee! GAAN! Ze is nu 11 maanden en 
hapt er lustig op los. Ze is vast 6 als ik nog 
geef. Het kost bergen energie. Maar het is 
de investering waard. Want het is immers 
bewezen. Mailt een vriendin dat de ‘laatste 
inzichten’ aantonen dat borstvoeding niet 
zou werken als preventie tegen eczeem. 
Denk je nu echt dat ik dit geloof?!
Susan Rozemeijer
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Onderzoek AMC naar methotrexaat en azathioprine 
bij constitutioneel eczeem

Nieuwe behandelmogelijk-
heden bij ernstige klachten

Wij denken dat het goed is deze 

therapieën alleen bij ernstig 

en chronisch constitutioneel 

eczeem te overwegen


