


Wie zoekt die vindt…







Dank u voor 
uwaaaandacht…



OOS : Online On The Spot

Tijdsinvestering
Aantal gebruikte bronnen

Gem. DUUR
(in min)

OOS 1 bron 3:31

OOS 2 bronnen 5:49

OOS 3 bronnen 9:47
2/3 van alle OOS 
zoektochten in maar
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Resultaten OOS
Patiëntenparticipatie
in > 4/5
=>educatieve doelstelling

voor de patiënt!
Bevestiging van kennis
in 2/3 
=>affirmatie van dokter

en patiënt
Verandering van kennis
in > 2/5
in 4/5 van deze gevallen
door nieuwe kennis!!!
=>bijscholing dokter

24,87%

Verandering medisch beleid

in 1/4 !!!

=> Aanpassing aan
EBM: verbetering van 
kwaliteit van zorg!!!

HANU 2003, 
32 (10)



Vraag 1 – test voting system

De voorbije 3 maand heb ik de IWC deelwebsite
A. 2008 “huid in zicht” bezocht.

B. 2009 “onze rol in ORL” bezocht.

C. gezocht maar niet gevonden.

D. dit is mijn eerste IWC en ik wist dus niet dat er een 
deelwebsite is.



Vraag 2: deze 
oksel…

A. Vertoont resten van deodorant in 
poedervorm

B. Vertoont een mycose, ik schrijf lamisil
crème voor.

C. Is van iemand met een Zinktekort 
waardoor de haartjes onregelmatige 
vorm krijgen.

D. Moet best kort geknipt worden, en 
behandeld met ontsmettingsalcohol

E. Ik weet het niet, ik beloof om de IWC 
deelwebsites regelmatig te bekijken.



Trichomycosis axillaris

• Corynebacterium

• Zweten = predisponerende 
factor

• Verkleuring kledij

• R/ kort knippen

• Germicide zeep



Anatomie‐
fysiologie: klieren

• Holocrien: ganse cel gaat kapot 
en laat inhoud vrij (vb. 
sebumklier)

• Apocrien: apicale deel van de 
cel komt los en laat inhoud vrij.

• Merocrien (=eccrien): enkel 
inhoud komt vrij via exocytose



Zweetklieren
2 soorten voor de academicus

Apocrien:
In relatie met haartje
Thv oksels, tepels, anus
o.a. “feromonen”
Aktief vanaf puberteit
Bacteriën zetten stoffen om in oa
boterzuur → zweetgeur.

Eccrien:
Via ductus uitmondend naar huid
Thermoregulatie
Orthosympatische bezenuwing, 
weliswaar met Acetylcholine !



fysiologisch

Vele zaken kunnen normaal transpireren 
veroorzaken en dat geldt ook voor 
hyperhidrosis ‐maar de hoeveelheid verschilt. 
Voorbeelden zijn onder andere: 
‐ lichaamsbeweging
‐ warmte of kou 
‐ alcohol, koffie of thee, roken, heet of 
gepeperd voedsel 
‐ stress, angst of sterke emoties 
‐ bepaalde uren van de dag



Wanneer is het teveel  ?
Persoon of omgeving klaagt over

zweetlucht 

vochtplekken kledij

verkleuren kledij

hinder bij vasthouden voorwerpen/gereedschap

“gevoelige” huid (vnl voetzolen snel beschadigd)

idee dat de omstaanders het ruiken…

Bromhidrosis = bromosis= “slechte geur”

Hyperhidrosis = overmatige hoeveelheid

Hypochondrische hyperhidrose = enkel subjectief (DSM: 
angststoornis)



Differentieeldiagnose:
om van te zweten…

• Acute Febrile Illness (e.g. infection)

• Alcoholism

• Diabetes Mellitus

• Gout

• Heart Failure

• Hyperthyroidism

• Lymphoma

• Menopause

• Obesity

• Parkinson’s disease

• Pregnancy

• Rheumatoid Arthritis

• Congenital autonomic dysfunction with universal pain loss

• Congenital ichthyosiform erythroderma

• Epidermolysis bullosa simplex

• Familial dysautonomia

• Gopalan’s syndrome

• Palmoplantar keratodermas

• Pachyonychia congenita (Jadassohn‐Lewandowsky syndrome)

• Pressure and postural hyperhidrosis

• Nail‐patella syndrome

• Acute infection

• Carcinoid syndrome
Cardiac shock
Chédiak‐Higashi syndrome

• Chronic arsenic intoxication

• Chronic infection (e.g: tuberculosis, malaria, brucellosis)

• Cold injury

• Debility

• Diabetes mellitus

• Drug addiction (e.g. cocaine, amphetamines)

• Drugs

• Familial dysautonomia

• Erythrocyanosis

• Essential hyperhidrosis

• Exercise

• Gout

• Heart failure (congestive heart failure)

• Hines‐Bannick syndrome

• Hyperpituitarism

• Hyperthyroidism

• Hypoglycemia

• Hypothalamic mass (e.g.: tumor, abscess)

• Idiopathic unilateral circumscribed hyperhidrosis

• Infantile scurvy



Diagnostisch Landschap

Medicatie 
Alcohol
drugs

Endocrien
(hyperthyreose, 
DM, menopauze,feochromocytoma)

Parkinson

R.A. 

jicht

Hyperhi
drosis

Resp falen

Maligne 
(Hodgkin, intrathoracale T)

CVA/TIA

AMI & 
hartfalen

A = centrale klacht; voornaamste aanmeldingsklacht 
B = ernstige  of levensbedreigende, behandelbare 
       aandoeningen 
C = andere in overweging genomen aandoeningen 

zwangerschap

Angststoornis

Obesitas



Vraag 3: Patrick

Patrick, 36 jaar, komt op raadpleging wegens 
overmatig zweten ter hoogte van oksels, 
voorhoofd en handpalmen. Dit is al sedert zijn 
laatste jaar middelbaar zo, maar nu wordt hij 
het toch wel beu om op elk familiefeestje na 
een half uur zijn mooie das te moeten 
vervangen door een handdoek …

Verdere anamnese “à la Harrisons” levert niks 
op…



Vraag 3: U noteert in uw dossier 
bij “diagnose”:

A. Primaire focale hyperhidrosis, pluis

B. Primaire focale hyperhidrosis, niet pluis

C. Secundaire focale hyperhidrosis, pluis

D. Secundaire focale hyperhidrosis, niet pluis

E. Secundaire gegeneraliseerde hyperhidrosis, pluis

F. Secundaire gegeneraliseerde hyperhidrosis, niet pluis

G. Primaire gegeneraliseerde hyperhidrosis, pluis

H. Primaire gegeneraliseerde hyperhidrosis, niet pluis



Hyperhidrose: indeling

• Locatie
– Focaal

– Gegeneraliseerd

• Oorzaak
– Primair

– Secundair

• Pluis/niet pluis



Hyperhidrose: indeling

focaal

• Primair = idiopatisch
– Axillae, handen, voeten, scalp

– Geen onderliggende oorzaak

• Secundair focaal

gegeneraliseerd

• Meestal secundair aan
– Ziekte

– Medicatie/drugs

nakijken
pluis



De “vraag zonder bakske”

Welke vragen stelt u om de “niet‐pluis” er van 
tussen te vissen ? 



Wat moet ik uitpluizen ?

1. denk aan onderliggende oorzaak bij
– gegeneraliseerd zweten 

– Nachtelijk zweten (TBC, Hodgkin, infecties)

– Tekenen van systeemziekte (koorts, 
gewichtsverlies)

– Sommige medicatie (welke? Zie verder …)

– Unilateraal of asymmetrisch zweten

2. Denk aan primaire focale hyperhidrosis
indien diagnostische criteria vervuld.



Primaire fokale hyperhidrosis:
Definitie

1. Bilateraal excessief zweten

thv min.  1 plaats

axillae

palmair

plantair

craniofaciaal



Primaire fokale hyperhidrosis:
Definitie

2. Gedurende zes maanden ‐minstens 2 kenmerken
bilateraal en relatief symmetrisch
stoort dagelijkse activiteit
min. 1 episode/week
ontstaat voor lft van 25j
familiale anamnese
niet nachtelijk



Primaire fokale hyperhidrosis:
Definitie

3. Er is geen duidelijke oorzaak

The statement, 'If symptoms have lasted less than 6 months or onset is at 
25 years of age or older, primary focal hyperhidrosis remains a likely 
diagnosis if other criteria are met, but extra care should be taken to 
exclude an underlying cause' is the opinion of CKS



Primaire fokale hyperhidrosis:
Definitie

• LABO niet nodig voor diagnose

• ZWEETTEST niet nodig voor diagnose, kan 

wel nuttig zijn bij (opvolging) therapie



Primair fokale hyperhidrosis
hygiënisch advies

• Voor iedereen:
– Vermijd uitlokkende situaties (caffeïne, sterke kruiden, “crowded

rooms”)

• Voor de “okseltjes”
– Geen deodorant maar antiperspirant gebruiken 
(commercieel)

– Vermijd strakke kledij of maatpak

– Kledij: liever wit dan blauw

– Specifieke hulpmiddelen (okselcompressen)



Primair fokale hyperhidrosis
hygiënisch advies

• Voor de voetzolen
– Wollen of katoenen sokken (niet‐synthetisch)

– Absorberende zolen, absorberend voetpoeder

– Vermijd occlusie (sportschoenen, laarzen), draag lederen 
schoenen

– Wissel dagelijks van paar zodat volledig kan drogen

• Voor de gezichten  (“craniofaciaal”)
– Vermijd uitlokkend voedsel en drank (cafeïne, chocolade, 
zuur of sterk gekruid, alcohol, snoep/frisdrank met 
citroenzuur)



Primair fokale hyperhidrosis
hygiënisch advies

For Sleeveless 
clothes – White 

only



Primair fokale hyperhidrosis
eerste lijnstherapie

• 20% aluminium chloride hexahydrate in alcohol solution: (CKS)

• Praktisch: 
– ‘s avonds aanbrengen

– Op perfect droge huid (cave ogen indien faciaal gebruik)

– ‘s morgens afwassen

– Dagelijks of om de 2 dagen ngl tolerantie

– Zodra remissie: “zo nodig”

• Niet scheren 24h voor of na gebruik

• Bijwerking: irritatie
– Verminder frequentie

– Topische emollientia gebruiken

Weet je niet exact hoe het moet:
een oksel is geen voet,
een hand geen gelaat,
bedenk dit niet te laat…



“20% aluminium chloride hexahydrate in 
alcohol solution: (CKS)”… het EMD…



Of OOS…
www.mfk

.be



Andere medicijnen…

– Oxybutinine owv anticholinerge (bij)werking

– Benzodiazepines (bij angstgerelateerd zweten)

– Clonidine (catapressan ®) ??





NHG – FTR
clonidine

• Werking Clonidine is een centraal aangrijpende imidazoline en α‐2 agonist en 
geeft naast anti‐hypertensieve werking ook vermindering van het effect van 
vasoconstrictieve en vasodilatatoire stimuli.

• Werkzaamheid Wij vonden twee kleine onderzoeken naar het effect van 
clonidine bij hyperhidrosis. (9,10) In deze onderzoeken werd een subjectief gunstig 
effect (geen objectief effect gevonden) van clonidine (0.2mg per dag) gemeld. 

• Bijwerkingen zijn sedatie, onrust, slapeloosheid, droge mond, 
exantheem en hypotensie en bij hogere dosis moeheid.

• Aandachtspunt Clonidine is niet voor de indicatie hyperhidrosis geregistreerd 
maar wel voor vasomotore klachten (flushes en transpireren) in de overgang. (5)



NHG – FTR
clonidine

• Werking Clonidine is een centraal aangrijpende imidazoline en α‐2 agonist en 
geeft naast anti‐hypertensieve werking ook vermindering van het effect van 
vasoconstrictieve en vasodilatatoire stimuli.

• Werkzaamheid Wij vonden twee kleine onderzoeken naar het effect van 
clonidine bij hyperhidrosis. (9,10) In deze onderzoeken werd een subjectief gunstig 
effect (geen objectief effect gevonden) van clonidine (0.2mg per dag) gemeld. 

• Bijwerkingen zijn sedatie, onrust, slapeloosheid, droge mond, 
exantheem en hypotensie en bij hogere dosis moeheid.

• Aandachtspunt Clonidine is niet voor de indicatie hyperhidrosis geregistreerd 
maar wel voor vasomotore klachten (flushes en transpireren) in de overgang. (5)



Indien onvoldoende effect: verwijs 
naar de dermatoloog, deze kan …

• Fotootjes maken

• Iontoforese

• Botox

• Eventueel informatiefolder: www.huidarts.com



Eerst wordt er op de oksel jodium oplossing aangebracht
Na droging wordt er zetmeel (poeder) over de behandelde huid gestrooid. 
Zetmeel reageert met jodium in aanwezigheid van het water uit het zweet 

en geeft een donkerblauwe‐zwarte verkleuring op de plaats van de 
zweetdruppels.

Fotootjes 
maken



39

Treatment Response



iontoforese

Induceert electrische stroom in de zweetklieren wat 
leidt tot verstoring zweetproduktie



iontoforese

• 20‐30min 1/1of 2dagen 
tot euhidrosis (na 6‐10x)

• str 15‐20 mA

• onderhoud 1/1  week à 
4weken

• neven : irritatie

• c.i. zw, metaalimplant
pacemaker



AXILLAIRE HYPERHIDROSIS
Botox

intradermale injectie botulinum toxine A



AXILLAIRE HYPERHIDROSIS
Botox

Werking botulinumtoxine

Btx-A bindt cholinerge zenuwuiteinden

Zweetklieren innervatie via 
homolaterale sympathische 
postganglionaire cholinergische
vezels

Dit is een uitzondering,
Anders is Osy : NOR



AXILLAIRE HYPERHIDROSIS
Botox

Werking botulinumtoxine

Btx-A blokkeert in zenuwuiteinde de 
afgifte van acetylcholine



AXILLAIRE HYPERHIDROSIS
Botox

Werking botulinumtoxine

Zenuwuitloper legt nieuwe neuromusculaire
connectie aan na ongeveer 6 maanden



Chirurgie
• Resectie van de zweetklieren onder lokale anesthesie in 
geval van kleine regio’s axillaire hyperhidrosis

• Endoscopische thoracale sympathectomie
– “Laatste kans” bij zeer ernstige palmaire of axillaire en zelden
craniofaciale hyperhidrose. 

– Lumbale sympathectomie “not done” wegens seksuele dysfunctie

– Complicaties: 
• compensatoire hyperhidrosis (“very common, up to 100%”)

• gustatory sweating (“common, up to 50%”)

• rhinitis (“quite common, up to 10%”)

• pneumothorax (“common, up to 75%” but usually resolves spontaneously)

• significant bleeding (up to 5%)

• Horner's syndroom (rare, < 1%)



Samengevat volgens locatie

therapeutische orde

‐ axillair : AlCl ‐ btx

‐ palmair : AlCl ‐ iontoforese ‐ btx

‐ plantair : AlCl ‐ iontoforese

‐ craniofaciaal : btx





Secundaire focale hyperhidrose
casus…

• Jo – 62j ‐ consulteert met “een raar iets”. “De 
laatste weken heb ik meer last van zweten, 
hier rechts op mijn borstkas, juist rond mijn 
memmeke “. ‘s Nachts is het niet speciaal 
meer dan overdag. 

• medicatielijst: bisoprolol – aspirine – Lisinopril
– metformine – euglucon.

• Gezien u pas morgen les krijgt over het 
diagnostisch landschap zet u de 
mogelijkheden nu nog gewoon op een rijtje…. 



Secundaire focale hyperhidrose
vraag 4: 

Bij de eerste drie diagnoses die u noteerde 
stond onder andere:

A. Mesothelioma

B. Cervicale rib

C. CVA

D. Ischemisch letsel medulla spinalis

E. Blue rubber‐bleb naevus

F. Syndroom van Frey



Secundaire focale hyperhidrose

– Neurological disorders, such 
as stroke 

– peripheral neuropathies

– diabetic autonomic 
neuropathy spinal cord 
lesions

– tumours

– Intrathoracic neoplasms

– cervical rib

– Gustatory sweating
• Diabetic neuropathy

• Herpes zoster of the preauricular area. 

• Invasion of the cervical sympathetic trunk by 
a tumour. 

• Injury or surgery to the parotid gland such as 
that experienced in Frey's (auriculotemporal) 
syndrome.

– Cutaneous disorders: 
• blue rubber‐bleb nevus

• nevus sudoriferous, sudoriferous angioma, 
glomus tumour. 

– Other: Raynaud's phenomenon, 
erythromelalgia, arteriovenous fistula, cold 
injury, rheumatoid arthritis, pachyonychia
congenita, pachydermoperiostosis, nail‐
patella syndrome



Het syndroom van Frey of 
auriculotemporaal syndroom 

• is gekenmerkt door hyperhydrosis en 
hyperemie van de preauriculaire huid, 
optredend tijdens of vlak na het eten.

Meestal kent het een iatrogene
oorzaak(parotidectomie, halschirurgie), 
zeldzaam traumatisch of infectieus. 

• Behandeling: AlCl max 20% ‐ Botox – chirurgie 
plexus tympanicus.



Vraag 5: casus Tropische 
ziekten…

Sarah, 36j, RP op 21/11/2009 wegens koorts tot 
38,5°C, veel zweten.

I: koorts, 38,5 na reis Kenia vorige week

C: ‘t zal toch geen malaria zijn zeker…

E: bloed prikken !



Vraag 5: u denkt aan

A. Malaria

B. Leptospirose

C. Hepatitis A

D. H1N1 influenza

E. Faryngitis

F. pneumonie









Sarah had… 

Vergeten te zeggen dat ze ook wat keelpijn had…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Pharyngitis.jpg


gegeneraliseerde hyperhidrose
• Denken en zoeken…

• Indien niet‐specifieke symptomen : oriënterend onderzoek om 
doorverwijzing naar juiste tweedelijner

– RBC, WBC, thrombocyten

– Sedimentatie of CRP

– Ureum en electrolieten

– Leverfunctietesten

– Glycaemie

– TSH

– RX thorax  (TBC – intrathoracaal neo – cervicale rib)

– Dikke druppel onderzoek indien malariarisico

– HIV test 

• Recommendations are based on expert opinion from Guidelines for the primary care 
treatment and referral of focal hyperhidrosis [Lowe et al, 2003] and a US expert 
consensus statement, Recognition, diagnosis, and treatment of primary 
hyperhidrosis [Hornberger et al, 2004].

http://www.cks.nhs.uk/hyperhidrosis/evidence/references#A14214
http://www.cks.nhs.uk/hyperhidrosis/evidence/references#A13685


Vraag 6: de casus…

Uw nonkel Charel, 78j, parkeert zijn tractor mèt
aanhangwagen op de parking en komt al 
knipogend uitleggen:
“anders zwete kik noois nie, mô van verleden weke 
moe’k nog mor peizen an me werk en ‘k zwete mie 
te pletter, van ‘s nuchtens toet ‘s oavends, en ‘k 
zièvern nen godganse dag, en ‘k èn een vallinge
ook al een poar doagen. Ah, en k’èn verse freizen
mee”.



Vraag 6: uw antwoord… 

A. We gaan “plakken pakken” van je longen, ‘t zou 
kunnen TBC zijn.

B. Je zou best wat minder “oude klare” drinken, want 
daar zweet je ook van.

C. Ik ga eens bellen naar een collega, maar ik ga van uw 
“freizen” niet proeven

D. Ik denk dat je allergisch bent aan aardbeien ‐ prof 
Gevaert heeft me dat vorig jaar op congres uitgelegd, 
dat is een oraal allergiesyndroom



Uw antwoord… 

A. TBC  ‐ hier geen nachtzweten – korte periode –
andere klinische tekenen

B. minder “oude klare” drinken: is een “altijd prijs” 
antwoord, alchohol veroorzaakt ook zweten, maar 
hier ook andere klinische tekenen

C. Ik ga eens bellen naar een collega, maar ik ga van uw 
freizen niet proeven…

D. hazelnoot, appel, amandel, perzik, wortel.



Intoxicatie: sommige 
herbiciden of insecticiden…

Zoals paraquat/parathion zijn
cholinesteraseremmers en geven dus een
typisch een cholinerg syndroom :
– speekselvloed

– Zweten

– Wheezing

– fasciculaties... 



Bron 1
> 3’36”

Wie vindt 
een goede 

URL 
Voor deze 
OOS vraag ? 



Dokter, ik moet al zweten als ik nog maar 

naar mijn medicamenten kijk…







Wie wenst
mag ook de 
andere gm
nakijken



Take home messages
• www.domusmedica.be diensten – navorming –
inwooncursus

• www.cebam.be

• http://www.cks.nhs.uk/home of google “cks guidelines”

• www.itg.be (onderwijs en training – afstandsonderwijs – tropische 
geneeskunde

• www.antigifcentrum.be (of cebam – micromedex)

• www.mfk.be

• www.huidarts.com

• www.diabeteswijzer.be en  www.nierzorgaalst.be

http://www.domusmedica.be/
http://www.cebam.be/
http://www.cks.nhs.uk/home
http://www.itg.be/
http://www.antigifcentrum.be/
http://www.mfk.be/
http://www.huidarts.com/
http://www.diabeteswijzer.be/
http://www.nierzorgaalst.be/
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