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Lichttherapie in de dermatologie 
 

- UVB smalspectrum en breedspectrum 

- Lokale UVB (deelbelichting) 

- Excimer lamp 

- PUVA oraal, topicaal en bad 

- UVA-1 

- PDT 

 

Evt. in combinatie met ontschilferende therapie  

- salicylzuurzalven en/of vette zalven 

-     zoutbaden 
 

 



Ultraviolet-A 

(320-400 nm) 

70% wordt opgenomen 

door de hoornlaag 

20% bereikt diepere delen 

van de opperhuid 

10% bereikt de lederhuid 

20-30% bereikt de 

lederhuid 

Ultraviolet-B 

(280-320 nm) 



 

Anti inflammatoir 

 

UV beïnvloedt voornamelijk epidermale keratinocyten, 

Langerhanscellen en cutane lymfocyten 

 

1) het vrijkomen van intra- en extracellulaire factoren 

waardoor immuunsuppressie optreedt. 

2) de vorming van pyrimidine dimeren: DNA schade 

 

 

Werking UV 



Effecten van UV-B: 

 

Erytheem (na ongeveer 8 uur) 

Pigmentatie (delayed tanning) 

Hyperplasie epidermis 

Synthese vitamine D 

Fotocarcinogenese 

 

Effecten van UV-A: 

 

Erytheem (na 72 uur)  

Pigmentatie (direct tanning)  

Huidveroudering 

Fotocarcinogenese 

 
 

 



 

 

Erytheem     zeer frequent 

Jeuk       

Hyperpigmentatie 

Blaarvorming     incidenteel 

Huidkanker     zelden (vnl PUVA) 

 

    

Bijwerkingen van UV 



 

 

Huidveroudering (photo-aging) 

Huidkanker (photocarcinogenesis) 

 

    

Chronische bijwerkingen van UV 



Indicaties   
 

UVB SMAL / BREED SPECTRUM (3X per week)  

psoriasis     

atopisch eczeem    

vitiligo     

seborrhoisch eczeem    

photodermatosen (PMLE, urticaria solaris)  

PLEVA     

parapsoriasis en plaque    

mycosis fungoides    

pityriasis rosea    

subcorneale pustuleuze dermatose  

pruritic folliculitis of pregnancy   

pruritus  (door uremie)    

prurigo nodularis    

lichen ruber planus 

….    

 

 

 



Indicaties  
 
LOCALE PUVA (HANDEN EN VOETEN) (2 X per week)  

psoriasis/pustulosis palmoplantaris  

eczema hyperkeratoticum et rhagadiforme (tylotisch eczeem)   

      

  

BAD-PUVA (2 X per week)   ORALE PUVA   

psoriasis     cutane lymfomen (MF) 

lichen ruber planus       

granuloma annulare  

chronische GVHD   

atopisch eczeem    

prurigo nodularis   

parapsoriasis   

ziekte van Grover       

morfea     

sclerodermie   



Contraindicaties 

Absoluut 

 

- Genetische defecten die een verhoogde lichtovergevoeligheid 

veroorzaken of een verhoogd risico geven op huidkanker (zoals 

xeroderma pigmentosum, Cockayne-syndroom, Syndroom van Bloom) 

- Lupus erythematosus  

- Lichtgevoelige dermatitis  

- Aanwezige cutane maligniteiten  

- Behandeling met immuunsuppressiva 

 

Voor PUVA:   

- Zwangerschap of borstvoeding  

 



Contraindicaties  

Relatief 

 

- Epilepsie 

- Zwangerschap bij bad PUVA  

- Onvermijdbare fotosensibiliserende geneesmiddelen  

- Huidtype I 

- Melanocytaire dysplastische naevi  

- Huidkanker in voorgeschiedenis  

- Slechte therapietrouw  

- Fysiek of emotioneel onvermogen om therapie te verdragen (hartfalen 

NYHA klasse III-IV, claustrofobie)  

- De aanwezigheid van actinische schade   

- Kinderen tot 18 jaar  

 



Contraindicaties 

Relatief (vervolg) 

 

- Hoog cumulatief aantal behandelingen, voor UVB: 400 

 

In geval van orale PUVA: 

- Hoog cumulatief aantal behandelingen (meer dan 150-200)  

- Voorafgaande therapie met arseen of ioniserende straling  

- Uitgesproken leverschade 

 



Smalspectrum UVB vs breedspectrum UVB 

Smalspectrum: 311 nm 

 

Breedspectrum: 285-315 nm 



2-3 x per week 

De dosering is afhankelijk van het huidtype 

Gemiddeld 30 behandelingen 

In geval van dikke plaques wordt dit gecombineerd met 

zoutbaden: fotobalneotherapie  

Indien gelocaliseerde dermatose: locaal! 
 

 

 

UVB 
 



Smalspectrum UVB voor psoriasis 

Na 30 behandelingen 



Handeczeem 

voor en na 

locale UVB 



Is onderhoudstherapie zinvol ? 

Nee !  

- Door UV gewenning wordt de lichttherapie steeds 

minder effectief 

 

- Verhoogde risico’s op UV schade 

Advies NVDV:  Maximaal 2 kuren per 

jaar 



 

PUVA = Psoraleen plus UVA 

- oraal  

- lokaal 

- bad  

UVA : tussen 315 en 340 nm  

(kortgolvig UVA deel)  

 

PUVA 



Orale PUVA 

2x per week 

De dosering is afhankelijk van de huidaandoening en het 

huidtype. 

 

8-methoxypsoraleen capsules met een glas melk en brood 

1 uur voor de belichting 

 

Na ongeveer 8 uur uitgewerkt  

 



Bad PUVA 



Bad PUVA  

Freq: 2-3 X per week.  

Warm water bad 30-37 gr.  

Duur bad: 10 minuten, binnen 30 minuten UVA bestraling 

geven (in UVA-kabine) 

Na 2 uur is psoraleen uitgewerkt 

 

 

 



Hand- en….  

……..voet 

PUVA 



Excimer lamp 
 

Excited Dimer lamp 

Golflengte: 308 nm 
(monochromatisch) 

Werkt met sjablonen van 
verschillende vormen  

  



Excimer voor psoriasis 

- patiënten die niet (meer) willen smeren 

- plekken die niet (meer) reageren op zalven 

 

- voorwaarde: < 5% lichaamsoppervlakte 

 



Excimer voordelen  

Selectieve belichting van de plekken mogelijk; 

gezonde huid wordt niet meebelicht 

Optimale dosering per plek 

Kortere behandelsessies 

Minder behandelingen: gemiddeld 20X 

Lagere totale UV-doses: veiliger 



Behandelschema 

2 X per week 

Behandelduur max. 10 minuten 

Dosis volgens vast schema  



Resultaten 

Na 15 behandelingen 



Resultaten 

   Na 14 behandelingen 

 



Resultaten 

Na 13 behandelingen 



Resultaten 

Na 14 behandelingen 



Bijwerkingen 

Tijdens behandeling: warmte 

Enkele uren na behandeling: zonnebrandreactie 

Paar dagen na behandeling: hyperpigmentatie, kan 

soms weken zichtbaar zijn 



Andere indicaties 

Vitiligo 

Eczemen 

Lichen simplex chronicus 

Lichen sclerosus extragenitalis 

Alopecia areata 

Prurigo nodularis 



Vitiligo 

     Na 20 behandelingen; > 50% 

repigmentatie  

 



Alopecia areata 

Na 25 behandelingen: hergroei van haren 



Casus 1 

- vrouw, 32 jaar 

 

- sinds kort uitbarsting psoriasis 

 

- VG : cholesterol, hoge bloeddruk 

en diabetes type II 

- zwangerschapswens  

 

- lokale middelen geen effect meer 

 

 

 



Casus 1 

Welke vorm van lichttherapie is 

voor haar het meest geschikt ? 

 

 

A. Orale PUVA 

 

B. UVB smalspectrum 

 

C. UVA 1 



Casus 1 

Welke vorm van lichttherapie is 

voor haar het meest geschikt ? 

 

 

A. Orale PUVA 

 

B. UVB smalspectrum 

 

C. UVA 1 



Casus 2 

38 jarige man met psoriasis die 

UVB (311 nm)  therapie krijgt.  

 

Na de 10e behandeling bemerkt 

hij een nieuwe plek aan de 

rechter hiel.  

 

Het jeukt. 



Casus 2 
 

Wat adviseert u hem ? 

 

A. Naar de dermatoloog, want het 

lijkt niet op psoriasis 

 

B. Niet aan krabben, psoriasis 

wordt erger dan 

 

C. Dermovate opsmeren met 

pleister overheen, dat werkt beter 

 



Casus 2 
 

Wat adviseert u hem ? 

 

A. Naar de dermatoloog, want het 

lijkt niet op psoriasis 

 

B. Niet aan krabben, psoriasis 

wordt erger dan 

 

C. Dermovate smeren met pleister 

overheen, dat werkt beter 

 



Casus 2 : Resultaat KOH onderzoek 



Nazorg na lichttherapie 

- huid insmeren met invettende of 

hydraterende crèmes of zalven om 

uitdroging en jeuk tegen te gaan  

- instructies geven gebruik van 

andere lokale middelen 

- na PUVA: tot 8 uur na belichting 

zonnebril dragen 

- algemeen advies: zon vermijden en 

zonbescherming 



Samenvattend.. 

- Lichttherapie is vaak erg effectief, maar kan niet 

eindeloos gegeven worden 

- UVB smalspectrum is 1e keus qua effectiviteit en 

veiligheid 

- Locale UVB of locale badpuva zeer geschikt voor 

hardnekkige eczemen en palmoplantaire psoriasis 

- Denk bij alopecia areata of gelocaliseerde psoriasis 

(capitis) aan de excimer lamp!  

 


