Middelen bij eczeem
Middel

Werkzame stof(fen)

Opmerking

Advies*

Aluminiumacetotartraatoplossing FNA

aluminiumacetotartraat, water

bij sterk nattend eczeem, als nat omslag gebruiken

1

Carbomeerwatergel FNA

carbomeer, gezuiverd water

bij vochtig eczeem op hoofdhuid

1

Cetomacrogolcrème FNA

cetomacrogolwas, cetiol V, water

geschikt bij droog noch nat eczeem

1

Cetomacrogolsmeersel (FNA)

lanettewas SX, gezuiverd water,
sorbitol

dunner dan de crème en daardoor geschikter voor
gebruik op behaarde huid/hoofd

1

Cetomacrogolzalf FNA

cetomacrogolwas, paraffine,
vaseline, isopropylmyristaat

geschikt bij zeer droog eczeem

1

Koelzalf FNA

arachideolie, mono-oleïne,
bijenwas

geschikt bij droog eczeem

1

Lanettecrème FNA

lanettewas, cetiol V, water

geschikt bij droog noch nat eczeem

1

Lanettesmeersel FNA

lanettewas SX, gezuiverd water,
sorbitol

dunner dan de crème en daardoor geschikter voor
gebruik op behaarde huid/hoofd

1

Lanettezalf FNA

lanettewas, paraffine, vaseline,
isopropylmyristaat

geschikt bij zeer droog eczeem

1

Vaselinecetomacrogolcrème
FNA

cetomacrogolwas, paraffine,
vaseline, propyleenglycol, water

geschikt bij droog eczeem

1

Vaseline-Lanette crème FNA

lanettewas, paraffine, vaseline,
propyleenglycol, water

geschikt bij droog eczeem

1

Vaselineparaffine zalf

vaseline, paraffine

erg vet en vloeibaar; minder prettig in gebruik

2

Waterhoudende Zalf FNA

water, wolvet, bijenwas,
mono-oleïne, vaseline

geschikt bij zeer droog eczeem

1

Zinkoxidesmeersel FNA

zinkoxide, oliezuur, arachideolie

geschikt bij licht nattend eczeem

1

ZOK-zalf FNA

zinkoxide, calciumhydroxide, ara- geschikt bij licht nattend eczeem
chideolie, bijenwas, oliezuur

1

Indifferente middelen

©

Corticosteroïden, met en zonder ureum of salicylzuur
Betamethason

betamethasonvaleraat

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

1

Betnelan

betamethasonvaleraat

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

1

Clarelux

clobetasolpropionaat

klasse 4-corticosteroïd; alleen bij zeer ernstig
eczeem

2

Clobex

clobetasolpropionaat

klasse 4-corticosteroïd; alleen bij zeer ernstig
eczeem

2

Cortifil

fluticasonpropionaat

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

2

Cutivate

fluticasonpropionaat

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

1

Dermovate

clobetasolpropionaat

klasse 4-corticosteroïd; alleen bij zeer ernstig
eczeem

2

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden		

Middel

Werkzame stof(fen)

Opmerking

Diprolene

betamethasondipropionaat, propyleenglycol

klasse 4-corticosteroïd; alleen bij zeer ernstig
eczeem

2

Diprosalic

betamethasondipropionaat met
salicylzuur

klasse 3-corticosteroïd plus salicylzuur; bij ernstig
eczeem met schilferende verdikking

2

Diprosone

betamethasondipropionaat

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

1

Elocon

mometasonfuroaat

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

1

Emovate

clobetasonbutyraat

klasse 2-corticosteroïd

1

Hydrocortisoncrème/-vaseline- hydrocortisonacetaat
crème/-zalf 1%

klasse 1-corticosteroïd

1

Hydrocortisonureumzalf FNA

hydrocortisonacetaat met ureum

klasse 1-corticosteroïd plus ureum; bij eczeem
met schilferende, verdikte en droge huid

2

Ibaril

desoximetason

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

2

Locacorten

flumetasonpivalaat

klasse 2-corticosteroïd; duurder

2

flumetasonpivalaat met salicylzuur

klasse 2-corticosteroïd plus salicylzuur; bij eczeem met schilferende verdikking

2

hydrocortisonbutyraat

klasse 2-corticosteroïd

1

mometasonfuroaat

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

1

Topicorte

desoximetason

klasse 3-corticosteroïd; bij ernstig eczeem

1

Triamcinoloncrème/-vaselinecrème/-zalf 0,1%

triamcinolonacetonide

klasse 2-corticosteroïd

1

Triamcinolonsalicylzuurcrème
FNA

triamcinolonacetonide met
salicylzuur

klasse 2-corticosteroïd plus salicylzuur; bij eczeem met schilferende verdikking

2

Triamcinolonureumcrème FNA

triamcinolonacetonide met
ureum

klasse 2-corticosteroïd plus ureum; bij eczeem
met schilferende, verdikte en droge huid

2

Locasalen
Locoid
Mometason
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Advies*

Overige middelen en combinaties met corticosteroïden
Affusine creme

fusidinezuur

eerste keus bij geïnfecteerd eczeem dat niet vanzelf overgaat

1

Bactroban zalf

mupirocine

bij geïnfecteerd eczeem in uitzonderingsgevallen

2

Calmurid crème

ureum

bij schilferende, verdikte en droge huid

1

Daroderm trekzalf

ichthammol

minder geschikt vanwege kleur, onaangename
geur en beperkte werkzaamheid

N

Elidel

pimecrolimus

liefst alleen op voorschrift specialist; kans op
huidinfecties

2

Floxapen

flucloxacilline

eerste keus bij geïnfecteerd eczeem wanneer kuur
nodig is (slikmiddel)

1

Flucloxacilline

flucloxacilline

eerste keus bij geïnfecteerd eczeem wanneer kuur
nodig is (slikmiddel)

1

Fucidin crème/zalf

fusidinezuur

eerste keus bij geïnfecteerd eczeem dat niet vanzelf overgaat

1

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden		

Middel

Werkzame stof(fen)

Opmerking

Fusidinezuur crème

fusidinezuur

eerste keus bij geïnfecteerd eczeem dat niet vanzelf overgaat

1

Houtteer (grondstof voor
bereiding in apotheek)

houtteer

minder geschikt dan koolteer, want minder effectief en meer bijwerkingen

N

Hydrocortison-Tetracycline
Crème/Zalf

hydrocortison, tetracycline

vaste combinatie antibioticum en corticosteroïd
niet zinvol

N

Koolteeroplossing-lanettezalf
FNA

koolteer

minder prettige geur; alleen als corticosteroïden
op bezwaren stuiten

2

Koolteeroplossingvaselinecrème FNA

koolteer

minder prettige geur; alleen als corticosteroïden
op bezwaren stuiten

2

Koolteeroplossingzinkoxidepasta FNA

koolteer

minder prettige geur; alleen als corticosteroïden
op bezwaren stuiten

2

Levomenthol crème

levomenthol

middel tegen jeuk; kan bij eczeem irritatie van de
huid geven

N

Locacorten-Vioform Crème

clioquinol, flumetason

vaste combinatie antibioticum en corticosteroïd
niet zinvol; meer kans op overgevoeligheid

N

Proctosedyl

hydrocortison, cinchocaïne,
framycetine

vaste combinatie antibioticum en corticosteroïd
niet zinvol; meer kans op overgevoeligheid; vooral
bij aambeien toegepast

N

Protopic

tacrolimus

liefst alleen op voorschrift specialist; kans op
huidinfecties

2

Salicylzuurzalf 5%-10% FNA

salicylzuur

bij schilferende verdikking van de huid

1

Tetracycline crème/zalf FNA

tetracycline

alternatief voor fusidinezuur bij geïnfecteerd
eczeem dat niet vanzelf overgaat

1

Toctino

alitretinoïne

alleen bij zeer ernstig handeczeem (slikmiddel);
zwangerschap uitsluiten!

2

Trekzalf

ichthammol

minder geschikt vanwege kleur, onaangename
geur en beperkte werkzaamheid

N

Triamcinolon-Tetracycline
Crème

triamcinolon, tetracycline

vaste combinatie antibioticum en corticosteroïd
niet zinvol

N

Ureumcrème 10% FNA

ureum

bij schilferende verdikking van de huid; ook bij
droge huid

1

Ureumcrème 5% FNA

ureum

bij schilferende verdikking van de huid; ook bij
droge huid

1

Ureumvaselinecrème 10% FNA

ureum

bij schilferende verdikking van de huid; ook bij
droge huid

1

Ureumvaselinecrème 5% FNA

ureum

bij schilferende verdikking van de huid; ook bij
droge huid

1

Ureumzalf 10% FNA

ureum

bij schilferende verdikking van de huid; ook bij
droge huid

1
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* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden		

Advies*

Middel

Werkzame stof(fen)

Opmerking

Advies*

Zwavelzinkoxidesmeersel 5%
FNA

sulfur praecipitatum (zwavel)

heeft meer nadelen dan voordelen

N

Azafalk

azathioprine

bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op
lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog

2

Azathioprine

azathioprine

bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op
lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog

2

Ciclosporine

ciclosporine

bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op
lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog

2

Ciqorin

ciclosporine

bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op
lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog

2

Dupixent

dupilumab

bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op
lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog

2

Imuran

azathioprine

bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op
lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog

2

ciclosporine

bij ernstig eczeem die onvoldoende reageert op
lokale therapie, alleen door ervaren dermatoloog

2

Overige middelen

Neoral
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* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden		

