STEEKKAART
ACNE

ANAMNESE
Stel de diagnose van acne aan de hand van de anamnese en het klinische onderzoek.
Vraag naar:
• aard
• ernst
• mogelijke

onderliggende oorzaken

• gevolgen

van acne met het oog op een behandeling

Bespreek de impact van de acne met het oog op een behandeling.

DIAGNOSE
Maak in volgende situaties een onderscheid tussen varianten van acne en mogelijk andere diagnosen:
• acnebeeld

op zeer jonge leeftijd of op oudere leeftijd

• acneïforme

letsels op atypische plaatsen (oksels, liezen, anogenitaal)

• vermoeden

van excessief krabben/uitknijpen

• vermoeden

van acne als gevolg aan lokale druk, blootstelling aan irriterende producten,

chloortoxiciteit, medicatie, vermoeden van hyperandrogenisme, enzovoort
• acne

met algemene klachten

• afwezigheid

van comedonen

KLINISCH ONDERZOEK
Zoek tijdens het klinisch onderzoek naar comedonen die een sleutelrol spelen in het ontstaan van
acne. Spoor ook eventuele papels, pustels en/of nodules op.
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BEHANDELING
Niet-medicamenteuze behandeling
Overweeg:
• het

ontraden van voeding met een hoge glycemische lading

• verwijzing

naar een dermatoloog of schoonheidsspecialist voor een chemische peeling of

comedonenextractie in geval een klassieke behandeling niet mogelijk is of niet getolereerd wordt,
of eventueel als adjuvante behandeling

Medicamenteuze behandeling
Aanvalsbehandeling
Comedonale acne (topische behandeling)
• eerste

keuze: topisch benzoylperoxide, topisch retinoïd (adapaleen) of azaleïnezuur in monotherapie

• tweede

keuze: topisch combinatieproduct (van bovenstaande producten) voor de behandeling van

comedonale acne
Milde tot matige papulopustuleuze acne (topisch)
• gebruik

een topische combinatie (van bovenstaande producten)

Ernstige papulopustuleuze acne (peroraal)
• hou
•

rekening met het profiel van de patiënt bij de keuze voor één van onderstaande behandelingen:

orale antibiotica (doxycycline, lymecycline, minocycline), steeds in combinatie met een topisch
niet-antibiotisch product (van bovenstaande producten)

•

oraal isotretinoïne

Gebruik gecombineerde orale contraceptiva voor de behandeling van acne bij vrouwen die ook een
anticonceptiewens hebben.
Onderhoudsbehandeling
Start een onderhoudsbehandeling op na een succesvolle inductietherapie om de kans op recidief
te verminderen. Gebruik hiervoor adapaleen in monotherapie bij milde tot matige acne. Gebruik de
combinatie van adapaleen en benzoylperoxide bij ernstigere vormen van acne.

DOORVERWIJZING
Overweeg verwijzing naar een dermatoloog:
• bij

twijfel over de diagnose

• in

geval van zeer ernstige acne, acne conglobata of ernstige littekenvorming

• in

geval van intolerantie voor de behandelingen

• bij

onvoldoende therapeutische respons

• bij

het overwegen van adjuvante fysische behandelingen (chemische peeling, comedonenextractie,

laserbehandeling voor littekens)
• wanneer
• in

men onvoldoende vertrouwd is met de behandeling van acne en/of gebruik van isotretinoïne

geval van ernstige psychosociale complicaties
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