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Interview met hoogleraar dermatologie Thomas Rustemeyer over een weerbare huid

‘Dit is een nieuwe benadering van eczeem’
De inzichten over eczeem zijn de laatste tien jaar aanzienlijk veranderd. Er vindt een verschuiving plaats in denken over 

eczeem en het vergroten van de leefbaarheid met deze aandoening. Susan Rozemeijer spreekt hierover met prof. dr. 

Thomas Rustemeyer, als dermatoloog verbonden aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. 

Wat is het verschil in de behandeling van eczeem vroeger 

en nu?

‘De behandeling van eczeem bestond vanaf de jaren vijftig 

van de vorige eeuw voornamelijk uit het smeren met cortico

steroïden. De rol van weekmakende middelen (emollientia, 

zoals vaselineparaffine) werd vaak onderschat. Ik zie graag dat 

de behoefte aan corticosteroïden omlaag gaat. Sinds de jaren 80 

worden vaak systemische medicijnen gebruikt die ook worden 

ingezet om afstotingsreacties na orgaantransplantaties tegen te 

gaan of bij reumatologische ziektes. Vroeger werd bij eczeem 

alleen gedacht aan het onderdrukken van de ontsteking. Dit 

blijkt veel te kort door de bocht. De huid is kwetsbaar. Bij aan

leg voor eczeem is de huid éxtra kwetsbaar. Wollen kleding of 

afsluiting onder kleding voel je dan. Door de huid in een betere 

staat te brengen, jeukt deze minder. De huid wordt als het ware 

weerbaarder. Dit is een nieuwe benadering van eczeem.

‘Door de huid in een betere staat te 
brengen, jeukt deze minder’

Sinds 2006 hebben we beter inzicht in de ziekte. Bijvoorbeeld 

dat de huid een genetisch defect heeft door een tekort aan 

filaggrine. Maar niet ieder mens met eczeem heeft deze muta

tie. Dus moeten er nog andere oorzaken zijn, maar welke dat 

zijn, weten we niet. De ene patiënt is de andere niet.’

Hoe weet een patiënt of hij een tekort heeft? 

‘Door slijmvlies af te nemen, maar ik zeg hier duidelijk bij dat 

dit in de praktijk niet gebeurt. Alleen in studieverband om 

te zien of dit een belangrijke factor is voor de prognose of de 

behandeling.’ 

 

Zijn eczeempatiënten een bepaald type mensen?

‘Het immuunsysteem heeft invloed op de hersenen en zorgt 

ervoor dat bepaalde delen van de hersenen anders werken 

bij mensen met eczeem. Er zijn studies gedaan die die kant 

opgaan. Maar deze zijn nooit goed herhaald of uitgebreid. Ik 

ken bijvoorbeeld geen mens met eczeem die depressief is. Er 

zit zo’n overlevingskracht in mensen met eczeem. Als ik som

mige patiënten zie met zoveel eczeem op hun lijf en dan hoor 

hoe ze met hun leven omgaan: totale discrepantie!’ 

Wat zijn de nieuwste inzichten over eczeem?

‘We zijn bezig te onderzoeken wat vitamine D kan doen voor 

eczeempatiënten. In het verleden werd het alleen gezien 

als vitamine voor sterke tanden en botten. Sinds een jaar of 

tien is het duidelijk dat vitamine D ook het immuunsysteem 

kan beïnvloeden. Dit werd het eerst zichtbaar bij de behan

deling van psoriasispatiënten. We hebben het vitamine van 

de producent gekregen en op celkweek gezet. Wat blijkt? 

Afhankelijk of het eczeem acuut of chronisch is, worden de 

ontstekingscellen afgeremd. Juist vitamine D onderdrukt 

alles en maakt ruimte voor modulerende, oftewel normale, 

cellen. Twintig jaar geleden werd gedacht dat ontstekings

reacties door Th2cellen werden veroorzaakt, maar later 

bleek dat deze cellen alleen in de acute fase een rol spelen. 

In de chronische fase spelen juist Th1cellen een belangrijke 

rol. En sinds 2009 is duidelijk dat nog andere cellen, bijvoor

beeld Th17cellen, een relevante rol in de acute fase kunnen 

spelen. In feite zijn al deze cellen ontstekingsbevorderende 

cellen.’

Hoeveel druppels vitamine D maken het verschil?

‘We hebben het nooit in druppels uitgedrukt en de vitamine 

alleen verwerkt in crèmes. We hebben een pilotstudie ver

richt met 28 mensen met eczeem. We zagen mooie effecten. 

Hierdoor hebben we inzicht gekregen hoe we de aanleg 

‘normaal’ kunnen maken.’  

Hoe zit het met onderzoek naar filaggrine?

Volgens Wikipedia is de belangrijkste functie van de huid 

het vasthouden van water in de hoornlaag, het bovenste laag

je van de huid. Als de hoornlaag uitdroogt, schilfert en jeukt 

de huid. Huidziekten als constitutioneel eczeem hebben te 

maken met een verminderde aanmaak van filaggrine. De 

ontsteking breekt de filaggrine af.

Rustemeyer: ‘Klopt, mensen met een slechte huidbarrière 

krijgen een nog slechtere conditie. Op dit moment zetten 

we een vervolgstudie hiernaar uit. Corticosteroïden zijn nog 

steeds de basisbehandeling bij bestrijding van eczeem. Dit is 

mij toch een beetje te breed en daarom zoek ik naar alter

natieven om de ontsteking van de huid te beïnvloeden. We 

willen de oorzaken van eczeem beter leren kennen en hoe 

patiënten het beste leren leven met eczeem.’
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Zijn er meer nieuwe inzichten?

‘Lichttherapie! Voorheen was licht gedoemd om te knallen 

en nét niet te verbranden. Maar een lagere dosis, dat werkt 

mis schien veel beter. Uit onderzoek blijkt dit goed te zijn voor 

mensen met lichtallergie en psoriasis. We gaan verder onder

zoek doen naar lichttherapie bij eczeempatiënten met een 

Dermasunapparaat voor thuisgebruik. Mensen vergelijken 

de Dermasun teveel met een zonnebank. Het gebruik van een 

zonnebank heeft zeker bijwerkingen. Van een Dermasun

apparaat word je niet bruin. Meer dan een tintje wordt 

het niet. En de dosis is veel lager. Een eczeempatiënt heeft 

behandeling nodig die op lange termijn geen bijwerkingen 

heeft. Zeker in de donkere maanden wordt eczeem erger. Ik 

zie de Dermasun als mogelijke onderhoudsbehandeling. Maar 

ook vitamine D kan dit zijn.’

Wanneer is het tijd om van huisarts naar dermatoloog 

over te stappen?

‘Als je het gevoel hebt dat het eczeem je leven begint te domi

neren, dan is het goed om naar de dermatoloog te gaan. En je 

kunt na adviezen weer terug naar de huisarts. Het is eigenlijk 

een kwestie van het hanteren van leefregels. Als het eczeem 

te erg wordt, ga je weer naar de dermatoloog. We hebben een 

spoedlijn voor mensen bij wie we aanvoelen dat dit nodig is. Ik 

ben niet voor bijvoorbeeld maandelijkse controles terwijl het 

op dat moment niet noodzakelijk is.’

Wat is belangrijk voor onze lezers?

‘Het begint met dagelijks twee keer de huid te verzorgen. In de 

ochtend en de avond. En genieten en ontspannen. Je mag best 

elke dag douchen als je hieraan behoefte hebt. Doe je dit niet 

omdat je bang bent dat je huid ervan uitdroogt, maar vind je 

het heerlijk om elke dag te douchen? Doe het dan gewoon! 

Haal de lading eraf, anders word je er gestrest van. Kijk wel 

goed welk product je gebruikt. En probeer dingen uit.’

Heeft u een tip?

‘Het probleem bij mensen die veel en langdurig eenzelfde crè

me smeren kan zijn dat ze overgevoelig worden voor bestand

delen. Soms werkt de crème niet meer. Dan moet je het laten 

uitzoeken.’

Hoe wordt dit uitgezocht?

‘Met behulp van contactallergologisch onderzoek. De patiënt 

houdt een klachtendagboek bij. Eénopééncontact geeft meer 

informatie dan een studie waarop mensen zijn geselecteerd.’

Interview met hoogleraar dermatologie Thomas Rustemeyer over een weerbare huid

‘Dit is een nieuwe benadering van eczeem’

Thomas Rustemeyer tijdens de VMCE-ledenvergadering in 
september vorig jaar.
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‘Het is een feit dat het reduceren van 
slechte bacteriën op de huid nuttig is’

Er is momenteel een heleboel te doen over verbandpak-

ken die niet meer worden vergoed door de ziektekosten-

verzekeraar. Wat is uw visie over het gebruik van verband-

pakken?

‘De gewone verbandpakken staan niet ter discussie. Bedekken

de kleding met actieve bestanddelen wel. Denk dan aan het 

zilver dat erin is verwerkt. De overheid wil de meerkosten niet 

betalen. Maar om te zeggen dat ze niet werkzaam zijn omdat 

ze niet zijn onderzocht, dat is echt te kort door de bocht. We 

gaan nu onderzoeken of ze een meerwaarde hebben of niet. 

Het is zeker een feit dat het reduceren van slechte bacteriën 

op de huid nuttig is. Het is statistisch zo dat mensen met 

eczeem een andere samenstelling van bacteriën op de huid 

hebben dan mensen zonder eczeem. 

Een ander verbandpak bevat chitosan. Dat is ook antibacte

rieel. Het wordt uit zeedieren gewonnen. Ik weet niet of er 

voldoende chitosan vrijkomt uit de pakken zodat het zou 

werken, want ik ken geen echt overtuigende klinische studie. 

Maar het idee is goed om de slechte bacteriën te onderdruk

ken bij eczeem.’ 

Als deze verbandpakken worden gebruikt om bacteriën 

op het lichaam te doden, dan zouden ze toch vergoed 

moeten worden? 

‘Ze worden uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem 

gehaald, want er is geen bewijs dat ze werken. Maar het is 

dus ook niet voldoende onderzocht. Deze verbandpakken 

worden gezien als medische hulpmiddelen. Het gaat niet in 

het lichaam, zoals medicijnen. Het zou goed kunnen dat het 

nuttig is om antibacteriële verbandpakken te gebruiken. De 

theorie is leuk. De bedekking van de huid is zeker nuttig. Hard 

materiaal, zoals een spijkerbroek, schuurt meer en geeft dus 

vaak irritatie. Ik denk dat een eczeempatiënt vaak behoefte 

heeft aan textiel dat is gemaakt van zacht materiaal.

In die zin is de klassieke geneeskunde een ontdekkingstocht. 

Het is altijd een verrassing wat we vinden. Het is een taak om 

beelden, dogma’s te kunnen herzien. Als je een idee hebt, 

moet je het kunnen toetsen. Heel veel van de ontdekkers ko

men nooit terug. Die bereiken het einddoel niet. Een arts wil 

nieuwe inzichten creëren. Oude beelden herzien en interpre

teren. De kwaliteit van de zorg mag niet ter discussie staan, 

maar de zorg wordt ondertussen wel gecommercialiseerd.’

Wat wilt u in de toekomst?

‘Ik wil beter naar behoefte gaan behandelen. Maatwerk leveren. 

Mensen beter begeleiden. Uit behoefte van de huid, maar ook 

uit behoefte van de patiënt en zijn of haar sociale omgeving, en 

niet te vergeten de omgeving waarin een patiënt werkt.’

‘Ik wil beter naar behoefte gaan 
behandelen, maatwerk leveren’

Als u over twintig jaar terug kijkt op uw loopbaan, wat 

wilt u dan hebben bereikt?

‘Verandering. En heb ik het verschil gemaakt bij de patiënt in 

de zin dat hij of zij weer regie over het eigen leven heeft gekre

gen en zelfredzaam is. Echt kleine, persoonlijke dingen. Dat 

ik niet alleen achter de grote farmaceuten heb aangelopen, 

maar dat ik altijd écht de patiënt heb gezien die tegenover mij 

zat. En dat ik altijd heb gevoeld waaraan zij behoefte hebben. 

Dit samen te vatten met innovatie en hoe mensen in het leven 

staan.’

Susan Rozemeijer




