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Programma:
• Inleiding.
• Werkwijze huidartsen.
• Veel voorkomende huidaandoeningen.
Inleiding:
De dermatoloog is de specialist, welke zich voornamelijk bezig houdt met de bestudering en behandeling van
huid- en geslachtsziekten. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen om veel voorkomende aandoeningen als
eczemen, schimmelinfecties, huidkanker, gonorroe en syfilis, maar ook om de minder bekende aandoeningen,
zoals psoriasis, schurft, vitiligo, haarverlies, chlamydia-infecties, enz. enz.
Werkwijze huidartsen:
De huidarts zal eerst middels een uitgebreide anamnese, de medische-, beroepsmatige- en familiaire
voorgeschiedenis van de patiënt uitvragen en het ontstaan / verloop van diens klachten. Daarna volgt een
uitgebreide inspectie (evt. met loep/microscoop) en bevoeling van de (huid)afwijkingen, welke daarna exact
beschreven worden; vervolgens kan nog aanvullend bloed-, virologisch-/bacteriologisch- of pathologischanatomisch onderzoek plaats vinden. Tegenwoordig worden de huidafwijkingen ook vaak fotografisch
vastgelegd, om de ontwikkeling te kunnen vervolgen. Ten slotte zal de dermatoloog zijn diagnose stellen en een
leefstijlaanpassing en/of behandeling (dieet, lotion/crème,zalf, tabletten) voorstellen.
Veel voorkomende huidaandoeningen en geslachtsziekten zijn:
• Jeuk = pruritis, door diverse oorzaken.
• Roodheid = erytheem, door diverse oorzaken.
• Galbulten = urticaria, door diverse oorzaken.
• Eczemen: b.v. contacteczeem, constitutioneel-eczeem, dishydrotisch-eczeem, seborrhoisch eczeem,
enz.
• Huid-/nagelschimmelinfecties: candida, baders-/zwemmerseczeem, ‘kalknagels’, enz.
• Huidinfecties: b.v. impetigo = krentenbaard, erytrasma, belroos = erysipelas; enz.
• Herpesinfecties: waterpokken, gordelroos, koortslip, enz.
• Schurft = scabiës; hoofd-/schaamluis; vlooien; enz.
• Spataderen = varices.
• Open benen = ulcus cruris.
• Jeugdpuistjes = acne; rosacea.
• Psoriasis; lupus-erythematodes; sarcoïdoses; enz.
• Wratten; waterwratjes = molluscae; kerato-acanthoma; moedervlekken = naevi; halo-naevi;
ooievaarsbeet = naevus flammeus.
• Haemangioma; enz.
• Huidkanker: basalioma, melanoma, enz.
• Kaalheid = alopecia.
• Vitiligo.
• Gonorroe; syfilis; chlamydia; enz.
Over een aantal van deze aandoeningen, zal onze dermatoloog U nader informeren.
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