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Dermatologie 
 

Behandeling met Koolteerproducten 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
In overleg met uw behandelend arts is besloten tot een behandeling met 
koolteerproducten. De behandeling zal plaatsvinden: thuis, op de polikliniek 
Dermatologie, Intensieve Behandel Unit Dermatologie(IBUD), of de verpleegafdeling 
Dermatologie. 
 
In deze folder staat in grote lijnen de gang van zaken rondom deze behandeling 
beschreven. Meer informatie ontvangt u van uw dermatoloog en verpleegkundige. 
Indien uw partner, ouder(s) of verzorger(s) bij de behandeling betrokken willen 
worden dan is dit na overleg altijd mogelijk. 
 
Behandeldoelen 
Met de behandeling met koolteerproducten proberen we de volgende doelen te 
bereiken: 

 bestrijden van jeuk; 

 verbeteren van uw huidziekte; 

 verstrekken van extra kennis en inzicht in uw huidaandoening; 

 verstrekken van kennis en inzicht in de zalfbehandeling, en de daarbij gebruikte 
producten; 

 het aanleren van verbindtechnieken. 
 
Behandeling met koolteerproducten 
Koolteerproducten zijn effectief bij diverse huidaandoeningen. Ze worden het meeste 
toegepast bij eczemen en bij psoriasis. Koolteer remt ontstekingen, bevordert de 
normale groei van de huid en werkt jeukstillend. Hierdoor kan de huid zich herstellen 
en heeft u minder neiging tot krabben. Verder heeft de koolteer een gunstig effect op 
huidschilfers en de dikte van de plekken. 
Tijdens de behandeling kunnen verschillende soorten koolteerproducten worden 
gebruikt, afhankelijk van de aard en ernst van de huidaandoening en de mate van 
jeuk die u ervaart. 
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De meest voorgeschreven koolteerproducten zijn:  

 koolteerpasta 3% (koolteer in pasta quatro), deze pasta is grijsgroen van kleur. 

 koolteerzalf 3% (koolteer in vaseline / lanette crème), deze zalf is “spinaziegroen” 
van kleur. 

 koolteeroplossing 10%, 20% (koolteeroplossing in vaseline / lanette crème), deze 
oplossing wordt ook wel lichte teer genoemd en is beige van kleur. 

In geval van zeer ernstige huidklachten of jeuk wordt de behandeling met koolteer 
soms aangevuld met hormoonzalven (locale corticosteroïden) of een combinatiezalf: 
triamcinolon-teerzalf. 
 
Aanvullende zalfbehandeling 
Vette onderhoudszalven zorgen dat uw huid, naast de koolteerbehandeling, in een 
betere conditie komt (en blijft). De meest gebruikte onderhoudszalven zijn: 
vaseline/lanette-crème en cremor vaselini cetomacrogolis 
 
Bijwerkingen 
Koolteerproducten hebben enkele eigenschappen die belangrijk zijn om te weten: 

 Koolteer heeft een typische geur. Sommige mensen, met name astmapatiënten, 
kunnen deze soms minder goed verdragen. 

 Koolteer maakt de huid gevoeliger voor een bepaald deel van het zonlicht 
(ultraviolet A). Hierdoor bestaat een verhoogd risico op zonlichtverbranding. Direct 
en indirect zonlicht moet u daarom vermijden. Dit betekent dat u bijvoorbeeld 
zonlicht achter ramen, in de auto maar ook van de zonnebank moet vermijden. 
Doorgaans biedt bedekkende kleding hiertoe voldoende bescherming. Dit geldt 
gedurende de gehele koolteerbehandeling, totdat de zalf volledig door de huid is 
opgenomen. Deze termijn bedraagt doorgaans enkele dagen. 

 Verkleuring van de huid en haren: het koolteerproduct kan stapelen in de 
hoornlaag van de huid, dit is een tijdelijk effect. U moet dit niet proberen schoon te 
wassen, het verdwijnt vanzelf binnen enkele dagen na het stoppen met de 
teerzalf. Dit effect wordt versneld als consequent met onderhoudszalf wordt 
gesmeerd. 

 Verkleuring van kleding en linnengoed: dit is niet uitwasbaar, en daarom dient u 
hiermee goed rekening te houden door gebruik van oude kleding, pyjama, 
handdoeken en linnengoed. 

 Koolteerproducten, (met uitzondering van de koolteeroplossing) kunnen kruimelen 
en / of door het verband heen komen, waardoor vlekken kunnen ontstaan. U kunt 
daarom het beste na het zalven oude kleding aandoen en deze kleding ook apart 
wassen. Vlekken op sanitair en tegels kunt u verwijderen met een zacht 
schuurmiddel. 

 Koolteerproducten zijn licht ontvlambaar; pas dus op met open vuur, roken en 
koken. 

 Bij teerzalfbehandeling kunnen op behaarde plaatsen, irritatie van de haarzakjes 
ontstaan. Dit zijn kleine onschuldige ontstekingen die het meest lijken op puistjes. 
Wanneer u dit bemerkt, overleg dan met de verpleegkundige. Ze verdwijnen na 
enkele dagen. 

 Een erg zeldzame bijwerking is het optreden van een allergische huidreactie. In 
dat geval moet het gebruik van teerzalf gestopt worden. 

 Koolteerproducten bevatten stoffen die mogelijk kankerverwekkend zouden 
kunnen zijn.           
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Bij medicinaal gebruik van koolteerproducten is zowel bij kinderen als volwassenen 
nooit een verhoogd risico op kanker vastgesteld. 
 
Zwangerschap en borstvoeding  

 Gebruik van koolteerproducten wordt afgeraden bij vrouwelijke patiënten met een 
kinderwens en tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Overleg met 
uw arts over gebruik van teerproducten gedurende de laatste maanden van de 
zwangerschap. 

 Vrouwen die hun kind borstvoeding geven, kunnen koolteer in beperkte mate 
gebruiken. Dit kunt u overleggen met uw arts. Vermijd bij het smeren de huid op 
en rond de tepels. 

 

Vragen 
 

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

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/dermatologie 
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