
Overzicht 
aandoeningen en behandelingen

Mogelijke behandelingen 

Acne

Rosacea / Couperose

Allergie

Medicatie, huidbehandeling: peeling, microneedling.  

Aandoening 

Medicatie, IPL, LASER.

Allergietesten (epicutaan allergologisch onderzoek). 
Behandeling met medicatie (topicaal/systemisch).

Goedaardige tumoren zoals 
ouderdomsplekken, steel-
wratjes, cystes, fibromen

Excisie, laserbehandeling.

Huidinfecties met schim-
mels, bacteriën, schurft

Medicatie, triple therapie voor kalknagels (medicatie in tabletvorm, 
medicatie in zalfvorm, lasertherapie), microscopisch onderzoek 
van huid en nagels bij verdenking op schimmel of schurft.

Eczeem Medicatie in zalfvorm, medicatie in tabletvorm (MTX, ciclosporine, 
cellcept), lichtbehandeling (UV-cabine, deelbelichting met de 
excimerlamp), intensieve zalftherapie (teer, wetwraptherapie 
bij kinderen), allergietesten.

Oedeem en lymfeoedeem Duplex onderzoek, compressietherapie (zwachtelen, therapeutisch 
elastische kousen aanmeten, huidbehandeling (manuele lymfe-
drainage van benen en armen). 

Haren 

Nagels

Haarverlies: Analyse oorzaken haarverlies, microscopisch onder-
zoek van haren, UV therapie met excimer bij haarverlies, injectie 
met kenacort bij pleksgewijs haarverlies. 
Overbeharing: analyse overbeharing. Behandeling met LASER, IPL, 
elektrisch epileren.

Operatieve behandeling van nagelproblemen zoals ingegroeide 
teennagel, microscopisch onderzoek van nagels.
Triple therapie bij kalknagels (medicatie - creme - LASER)

Inflammatoire huidziekten 
en vasculitis

Huid en/of slijmvliezen, ook genitaal, diagnostiek (lab, huidbiopt, 
onderzoek van vulva of penis), medicatie in zalfvorm, medicatie 
in tabletvorm.

Huidkanker Diagnostiek met handmicroscoop en weefselonderzoek d.m.v .
huidbiopt, chirurgische excisie, Slow Mohs chirurgie, 
fotodynamische therapie, topicale chemotherapie (efudix, 
imiquimod), CO2  laser in combinatie met topicale chemotherapie 
(efudix). Jaarlijkse controle.
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Acne / rosacea
Mogelijke behandelingenAandoening 

Moedervlekken Diagnostiek met handmicroscoop en weefselonderzoek bij 
verdenking op boosaardigheid. Behandeling: chirurgische excisie 
met hechting, laserexcisie zonder hechting. Jaarlijkse follow-up.

Pigmentafwijkingen Melasma: behandeling met medicatie in zalfvorm. Vitiligo: diagnostiek 
huidbiopt voor weefselonderzoek. Behandeling met medicatie (zalf), 
behandeling met UV therapie (UV cabine en/of excimerlamp).

Voorloopstadia van 
huidkanker

Diagnostiek met handmicroscoop en weefselonderzoek d.m.v. 
huidbiopt, standaardexcisie, cryotherapie met vloeibare stikstof, 
fotodynamische therapie, topicale chemotherapie (efudix, imiqui-
mod), CO2 laser in combinatie met topicale chemotherapie (efudix).

Aambeien, marisken en 
anale problemen

Diagnostiek: proctoscopie.
Behandeling: rubberbandligatie bij aambeien, chirurgische excisie van 
aambeien en marisken, medicamenteuze behandeling van fissuren.

Jeuk Analyse oorzaak jeuk, medicatie in zalfvorm of met tabletten. 
UV therapie.

Psoriasis Analyse, medicatie zalf en/of tabletten (MTX, fumaarzuur, 
ciclosporine), UV therapie, excimer-laser, intensieve zalftherapie 
(teer, ditranol).

Genitale wratten Laser chirurgie, chirurgische excisie, cryotherapie, zalftherapie 
(wartec, imiquimod).

Ulcus cruris Analyse: veneus duplexonderzoek, enkel arm index.
Wondbehandeling: chirurgisch schoonmaken, wondzorg,
compressietherapie met zwachtels en/of aanmeten therapeutisch 
elastische kousen.

Netelroos Analyse en onderzoek, behandeling met medicatie (zalf/tabletten).

Vasculaire afwijkingen Zichtbare bloedvaatjes in gelaat (couperose) en op lichaam 
(angiomen), behandeling met coagulatie, vaatlaser, IPL. (meestal niet 
vergoed door zorgverzekeraar).

Wratten Aanstippen met carbonzuur, cryotherapie met vloeibare stikstof, Bij 
hardnekkige gevallen operatief verwijderen of CO2 laser behandeling.

Overmatig transpireren Handen en voeten: iontoforesis, oksels: miradry (niet vergoed door 
zorgverzekeraar), gehele lichaam: medicamenteuze behandeling.

Spataderen Duplexonderzoek, enkel/arm index, endoveneuze lasertherapie, 
flebectomie volgens methode van Muller, sclerotherapie (met schuim), 
ambulante compressietherapie, aanmeten elastische kousen.


