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Dermatologie 
 

Behandeling met Dithranol 
 
Inleiding 
In verband met uw psoriasis is in overleg met uw behandelend arts besloten dat u 
behandeld wordt met Dithranolcrème. De behandeling vindt plaats op de Intensieve 
Behandel Unit Dermatologie (IBUD). Op de IBUD worden patiënten met huidziekten 
zoals een uitgebreide psoriasis behandeld. De begeleiding bij de behandeling is 
intensiever dan op de polikliniek mogelijk is. Speciaal opgeleide verpleegkundigen 
voeren de behandeling in overleg met uw dermatoloog uit. In deze folder staat de 
gang van zaken tijdens de behandeling beschreven.  
 
Behandeldoelen 
Met de behandeling met Dithranolcrème op de IBUD proberen we volgende doelen 
te bereiken: 

 Het bieden van een intensieve poliklinische behandeling die u in staat stelt het 
normale dagelijkse leven zo veel mogelijk voort te zetten (in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een ziekenhuisopname). 

 Het geven van aanvullende informatie over psoriasis, en hoe u daar het beste mee 
om kunt gaan. 

 Het begeleiden bij de behandeling met Dithranolcrème.  

 Het verminderen van aantal en omvang van de psoriasisplekken; 90% van de 
patiënten heeft baat bij een behandeling met Dithranol. Een groot deel van deze 
patiënten is na de behandeling langdurig klachtenvrij. 

 Indien nodig het begeleiden bij psychosociale problemen voortvloeiend uit het 
hebben van een chronische huidaandoening. 

 
Psoriasis 
Bij psoriasis is er een verhoogde deling van de opperhuidcellen. Tevens bestaat er 
een ontsteking van de huid. De bloedvaatjes in de huid staan verder open, dit geeft 
de roodheid. Ook de afweercellen van het lichaam (lymfocyten) zijn actiever in een 
psoriasisplek. Samen veroorzaakt dit rood opgezette plekken met schilfers. 
 
Behandeling met Dithranolcrème 
Dithranolcrème remt de versnelde celdeling in psoriasisplekken, en heeft effect op de 
ontsteking. Het resultaat is dat de psoriasis afneemt en voor kortere of langere tijd 
wegblijft. Hoe lang het effect van de behandeling aanhoudt is niet te voorspellen, 
maar meestal langere tijd dan van andere soorten zalfbehandeling die er zijn voor 
psoriasis. Soms wordt Dithranol gecombineerd met een andere behandeling. 
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De sterkte van de Dithranol crème en de duur van opbrengen worden langzaam 
opgevoerd. De tijd dat de crème op de huid aanwezig blijft varieert tussen de 10 en 
30 minuten.  
 
Als de zalftijd is verstreken spoelt u zich goed af onder de douche (douche en 
handdoeken zijn aanwezig op de IBUD-afdeling). Om de reactie van de psoriasis op 
de behandeling te controleren komt u drie maal per week op de IBUD-afdeling. Dan 
vindt ook aanpassing van de concentratie of zalftijd plaats. Op de resterende dagen 
van de week doet u de behandeling thuis. U krijgt instructies hoe u de behandeling 
thuis kunt uitvoeren.  
U wordt verzocht bij elk bezoek oude, ruimzittende kleding en eventueel badslippers 
mee te nemen. 
 
Bijwerkingen 
Behandeling met Dithranol is veilig voor de huid en kent geen bijwerkingen die effect 
hebben op de algemene gezondheid. Dithranol kan gecombineerd worden met 
andere behandelingen voor psoriasis. Als u medicijnen gebruikt voor andere 
aandoeningen dan psoriasis, gaat dat meestal goed samen met een behandeling 
met Dithranol. 
 
Dithranolcrème kan de huid irriteren. Een bepaalde minimale irritatie is nodig voor de 
genezing. Overmatige irritatie wordt getracht zoveel mogelijk te voorkomen. Als dit 
toch optreedt ontstaat een brandend gevoel en roodheid. Hoewel soms vervelend is 
overmatige Dithranol irritatie van tijdelijke aard en niet schadelijk voor de huid of de 
algemene gezondheid! Als overmatige Dithranol irritatie optreedt dan zal de 
behandeling hierop worden aangepast. 
 
Dithranolcrème is licht geel van kleur. Door reactie met zuurstof uit de lucht, kan het 
een bruine verkleuring geven van de huid en alles waar het verder mee in aanraking 
komt (handdoeken, kleding, sanitair). De verkleuring van de huid ontstaat zeer 
geleidelijk als de concentratie van de gebruikte zalf hoger wordt en verdwijnt weer 
vanzelf. 
 
Tijdens de zalfbehandeling kunt u het beste oude kleding dragen, en bij het douchen 
oude handdoeken gebruiken. Tijdens het douchen kan Dithranolcrème op het sanitair 
terechtkomen, wat later vlekken zou kunnen geven. Deze vlekken kunt u voorkomen 
door de wanden in de badkamer af te plakken, en / of voor het douchen tegels, 
doucheslang en (oud) douchegordijn goed nat te maken. Maak het sanitair na 
gebruik direct schoon met een zacht schuurmiddel en water. 
 
Duur behandeling Dithranolcrème 
Gemiddeld komt u drie keer per week voor controle en behandeling. De tijdsduur per 
behandeling wordt door de verpleegkundige samen met u bepaald en kan variëren 
van een half uur tot een uur. 
 
De duur van de totale behandeling is van tevoren niet exact aan te geven. Deze is 
afhankelijk van de ernst van de huidaandoening en de reactie van de huid op de 
Dithranolcrème. U dient rekening te houden met een gemiddelde behandelduur van 
7 tot 9 weken. 
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Medewerkers IBUD 
Op de IBUD-afdeling werkt een vast team van speciaal opgeleide verpleegkundigen. 
Deze zullen u tijdens uw behandeling voor het grootste deel begeleiden. Met vragen 
kunt u bij hen terecht. Zij overleggen regelmatig met uw dermatoloog over de 
vooruitgang en het verder te volgen beleid. Regelmatig komt u voor controle bij uw 
dermatoloog. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Intensieve Behandel Unit Dermatologie (IBUD) 
Locatie Venray 
routenummer 74 (1e verdieping) 
(0478) 52 23 07 
ma t/m vr  van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur 
 

Poli Dermatologie 
Locatie Venlo  Locatie Venray 
routenummer 9   routenummer 71 (1e verdieping) 
(077) 320 68 48  (0478) 52 24 26 
 
Kijk ook eens op www.viecuri.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
Locatie Venlo Locatie Venray 
Tegelseweg 210 Merseloseweg 130  
5912 BL Venlo 5801 CE Venray  
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22 
internet: www.viecuri.nl 

© VieCuri Patiëntenservicebureau 
januari 2016 bestelnummer 11781 

 


