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Komend najaar onderzoek bij eczeempatiënten in VUmc 

Nieuwe behandelmethode met lichttherapie  
thuis lijkt ‘veelbelovend’
Wie kent het niet: twee of drie keer per 

week naar het ziekenhuis om lichttherapie 

te ondergaan? Soms in combinatie met het 

nemen van een bad ervoor en uitgebreide 

smeersessies erna? En dat gedurende 

weken of zelfs maanden: behoorlijk belas-

tend dus voor je werkzame en sociale leven. 

Er lijkt licht aan de horizon! 

Ultraviolette therapie wordt al lange tijd 

toegepast om ernstig eczeem te bestrijden. 

Een behandeling met deze ‘lichttherapie’ 

vindt plaats in het ziekenhuis. Daar lijkt 

nu verandering in te komen met de komst 

van een andere, praktischere lichttherapie-

behandelmethode. In het Amsterdamse VU 

Medisch Centrum loopt een pilot-project 

met de DermaSun Medical. Een apparaat 

voor lichttherapie, dat thuis in de douche is 

op te hangen.

Studie naar effectiviteit
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een 

dagelijkse lage onderhoudsdosis UV-licht 

met de DermaSun Medical goede resulta-

ten geeft bij mensen met een huidziekte of 

zonneallergie. In het najaar van 2011 is het 

VUmc gestart met een studie naar de wer-

king van het apparaat bij psoriasispatiënten. 

Komend najaar begint in het VUmc ook een 

onderzoek naar de 

effectiviteit van de 

DermaSun Medical bij 

eczeempatiënten. De 

verwachtingen zijn 

hooggespannen. Dr. 

Thomas Rustemeyer, 

verbonden als derma-

toloog aan het VUmc 

en onderzoeksleider, 

noemt de DermaSun Medical ‘veelbelovend’. 

Dat reguliere lichttherapie in het zieken-

huis voor veel eczeempatiënten effectief is, 

weten we. Rustemeyer: ‘Zo’n 80 procent van 

de patiënten heeft er baat bij. Bij 10 procent 

wordt de huid slechter en 10 procent merkt 

geen verschil.’ 

Verder zoeken naar gebruiksvriendelijkere 

manieren van effectieve lichttherapie is het 

onderzoeken waard. Behandeling in het 

ziekenhuis heeft een tijdelijk effect. ‘Thuis 

kan de patiënt op een veilige manier worden 

doorbehandeld’, aldus Rustemeyer.

Gebruiksgemak behandeling 
Rustemeyer gaat twee groepen eczeem-

patiënten vergelijken. Groep 1 krijgt een 

standaardbehandeling met hormoonzalven. 

Groep 2 wordt behandeld met de DermaSun 

Medical. Na enkele weken krijgt groep 1 ook 

een behandeling met de DermaSun Medical.

Rustemeyer: ‘De tijd van het alleen maar 

voorschrijven van recepten, is voorbij. 

Er moet meer worden gekeken naar het 

gebruiksgemak van behandelingen en de 

kwaliteit van leven van de eczeempatiënt. De 

invloed van eczeem op het dagelijks leven 

moet niet worden onderschat. Het heeft 

invloed op alle gebieden van het leven. Denk 

bijvoorbeeld aan eigenwaarde en beroeps-

keuze.’ 

Momenteel behandelt het VUmc enkele 

eczeempatiënten met de DermaSun Medical. 

Dat gaat in de toekomst wellicht veranderen. 

Rustemeyer: ‘Als uit de studie blijkt dat de 

DermaSun Medical werkzaam is voor de 

eczeemhuid, zal dit de behandeling van 

eczeem enorm veranderen.’

Dit is ook een doel dat managing director 

Iwan van Vijfeijken van DermaSun Medical 

zichzelf heeft gesteld. Hij hoopt dat dermato-

logen in de toekomst de DermaSun Medical 
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als een van de standaardmogelijkheden aan-

biedt bij behandeling van matig tot ernstig 

eczeem. ‘Naast het praktische voordeel van 

het thuis kunnen behandelen van de huid, 

geeft de DermaSun Medical een veel lagere 

dosis licht af dan de reguliere lichtthera-

piebehandeling in een ziekenhuis. Voordeel 

hiervan is dat de huid niet verbrandt. Er kan 

ook elke dag worden behandeld, in tegenstel-

ling tot lichttherapie in het ziekenhuis.’ 

In de douche
De DermaSun Medical heeft een lengte van 

150 cm en bevat drie lage-dosis-UV-lampen. 

Het apparaat is permanent thuis op te han-

gen in de hoek van de douche. Je kunt ‘m 

aanzetten tijdens het douchen: zo kost de 

lichttherapie geen extra tijd. Dat is uiteraard 

wel het geval als je ervoor kiest om de Der-

maSun Medical zonder douche te gebruiken, 

een mogelijkheid die voor eczeempatiënten 

met een erg droge huid aantrekkelijk kan 

zijn. Zij kunnen het apparaat ook in de hoek 

van de slaapkamer hangen en er daar naakt 

voor gaan staan. Voor iedereen geldt overi-

gens de noodzaak om een beschermbril te 

dragen, omdat UV-licht schadelijk is voor de 

ogen. 

De dagelijkse behandeling duurt een minuut 

of zeven. Het gaat om een lage onderhouds-

dosis licht. Ter vergelijking: drie minuten 

zomerzon staat gelijk aan tien minuten  

onderhoudsbehandeling van DermaSun 

Medical. Bij goed gebruik bestaat geen 

gevaar van verbranding door overbelichting. 

De belichtingsduur wordt geleidelijk opge-

bouwd; je kunt deze naar eigen behoeften 

instellen. Zelfs op enkele seconden, bijvoor-

beeld voor mensen met lichtallergie.

Door de dagelijkse lage onderhoudsbehan-

deling met UVB-licht wordt er pigment in 

de huid aangemaakt. De huid wordt niet 

echt bruin, maar zal op den duur wel een 

‘gezond’ kleurtje krijgen. 

Niet voor kinderen
Vooralsnog worden er alleen studies gedaan 

naar de effectiviteit van de behandeling bij 

volwassenen. Het gebruik door kinderen 

van de DermaSun Medical lijkt niet schade-

lijk, omdat het een heel lage dosis UV-licht 

betreft. Maar bij kinderen is het essentieel 

dat een dermatoloog het gebruik begeleidt!

Vergoeding ziektekostenverzekering
Patiënten betalen zelf de aanschaf van  

DermaSun Medical, zo’n 2500 euro. Het 

apparaat heeft circa zeshonderd branduren 

en gaat een jaar of tien mee. Omgerekend 

kost de lichttherapiebehandeling ongeveer  

1 euro per dag, inclusief zo’n 2 tot 3 cent 

elektriciteitskosten. 

CZ en Ohra werken met een vooraf bepaald 

driejaarlijks budget voor lichttherapie thuis. 

Zij vergoeden de aanschaf in de aanvullende 

verzekering. Indien de werkzaamheid tegen 

eczeem bewezen is, gaan wellicht meerdere 

ziektekostenverzekeringen het apparaat ver-

goeden.

Susan Rozemeijer 

Bronnen
www.dermasun.com

www.KWFkankerbestrijding.nl

Zon 
Teveel UV-straling kan schade aan de huid 
veroorzaken. Op korte termijn verbranding, 
op lange termijn een versnelde veroude-
ring van de huid en een groter risico op 
huidkanker. Waar voorheen het advies gold 
om uit de zon te blijven, geeft de KWF Kan-
kerbestrijding nu de aanbeveling dagelijks 
vijftien tot dertig minuten – afhankelijk 
van je type huid – onbeschermd de zon op 
de huid te laten schijnen. Dit blijkt uit het 
SCK-rapport De relatie tussen kanker, zon-
nestraling en vitamine D. De huid maakt 
op deze manier vitamine D aan; noodzake-
lijk om een goede weerstand op te bouwen 
en botontkalking te voorkomen. Na die 
vijftien tot dertig minuten blijft een zon-
nebrandcrème wel nodig om schadelijke 
effecten te voorkomen. 
Een dagelijkse lichttherapie thuis met de 
DermaSun Medical past binnen de advie-
zen van KWF Kankerbestrijding.  
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