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Binnenkort wordt u op de behandelafdeling Dermatologie verwacht voor 
fotodynamische therapie bij M. Bowen of actinische keratose. Volg route 8. 
In deze folder leest u over deze behandeling en wat er voor en na de behande-
ling gebeurt. 

Van uw dermatoloog heeft u ook de folder actinische keratose (nummer 21) 
gekregen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. 
Lees deze folders goed door.
 
WAT IS M. BOWEN?
Bij de ziekte van Morbus Bowen zijn er kwaadaardige huidcellen te vinden in 
de bovenste laag van de huid. Het is geen gevaarlijke ziekte. Toch wordt de 
ziekte altijd behandeld, omdat de kwaadaardige cellen heel soms naar diepere 
lagen van de huid kunnen groeien. M. Bowen wordt meestal veroorzaakt door-
dat de huid zonschade (verbranden) heeft opgelopen in het verleden. 

WAT IS ACTINISCHE KERATOSE?
Actinische keratose zijn plekjes op de huid die ontstaan als gevolg van bescha-
digingen door zonlicht. Deze plekjes ontstaan op delen van het lichaam die 
vaak in de zon zijn geweest. Het kan een begin zijn van huidkanker. Daarom is 
het belangrijk om de plekjes te behandelen. 

WAT IS FOTODYNAMISCHE THERAPIE?
Fotodynamische therapie is een behandeling waarbij de aangetaste huidcel-
len heel gevoelig worden gemaakt voor zichtbaar licht. Vervolgens worden de 
aangetaste cellen belicht, waardoor deze afsterven. Na enkele weken komen 
hiervoor nieuwe, gezonde huidcellen in de plaats. Fotodynamische therapie is 
eenvoudig, veilig en effectief.

ZIJN ER NOG ANDERE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN WAAROM 
RAADT U MIJ FOTODYNAMISCHE THERAPIE AAN?

• Meestal wordt M. Bowen en actinische keratose behandeld met vloeibare 
stikstof. Bij deze behandeling bevriest de huid. Uw dermatoloog heeft geko-
zen voor fotodynamische therapie. Deze therapie werkt erg goed en tast de 
gezonde huid niet aan. Het heeft een goed cosmetisch resultaat. 

• Daylight is ook een behandelvorm met licht.
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HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE BEHANDELING?
• Uw reactievermogen kan door de spanning en de medische ingreep ver-

minderd zijn. Het is prettig als een familielid of kennis met u meekomt of u 
ophaalt. Het is goed dit vooraf te regelen.

DE DAG VAN DE BEHANDELING
• Voor de hele behandeling bent u ongeveer vier uur in het ziekenhuis. Neem 

eventueel iets te lezen mee. U krijgt koffie en thee aangeboden. 
• U kunt op de dag van behandeling gewoon eten en drinken, tenzij anders 

met u is afgesproken.
• U meldt zich op de behandelafdeling Dermatologie (volg route 8) en neemt 

plaats in de wachtruimte. U wordt door de assistente opgehaald.
• In speciale gevallen is het toegestaan dat iemand anders, bijvoorbeeld een 

familielid of kennis, bij de behandeling mag zijn. Overleg dit met de derma-
toloog.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?
• In de eerste behandeling wordt het bovenste laagje van de aangedane huid 

verwijderd. Dit doet niet of nauwelijks pijn. 
• Een crème wordt aangebracht. In deze crème zit een stof: ‘methylaminole-

vulinaat’. Kwaadaardige huidcellen nemen deze stof op. Zo worden de cellen 
heel gevoelig voor rood licht.

• Daarna wordt de ingesmeerde huid af gedekt met afdekfolie. Hierover komt 
een bedekking die het licht tegenhoudt. 

• Vervolgens wordt u opgehaald en gaat u naar de afdeling Dagopname. Hier 
moet u drie uur wachten, zodat de crème kan intrekken. U krijgt koffie of 
thee aangeboden. 

• Na drie uur wordt u weer teruggebracht naar de behandelafdeling Dermato-
logie op route 8. Hier wordt de overgebleven crème met een doek afgeno-
men en wordt de huid schoongemaakt. 

• Tenslotte wordt de huidplek belicht met rood licht. Dit duurt ongeveer acht 
minuten. Door deze werkwijze zullen de kwaadaardige cellen afsterven. 
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WAT MERKT U VAN DE BEHANDELING?
Sommige mensen voelen zich tijdens de belichting een beetje ongemakkelijk. 
Voelt u pijn tijdens de behandeling? Geef dit aan. De behandelaar kan de pijn 
verlichten door de huid te koelen of de behandeling te onderbreken.
Wat gebeurt er na de behandeling?

• De afgestorven cellen worden afgestoten en nieuwe, gezonde cellen worden 
aangemaakt. 

• Tot 24 uur na de behandeling kunt u nog een beetje pijn voelen. 
• De behandelde plek kan wat opzwellen in de eerste vier dagen na de behan-

deling. Ook kunnen zich korstjes vormen op de huid. 
• Uw huid kan tot twee weken na de behandeling rood zijn en tot vier weken 

na de behandeling wat van kleur veranderen. 
• U mag met de behandelde plek niet in de zon. 
• Heeft u korstjes op de huid? U kunt hier wat vaseline op smeren. 
• Na zeven tot acht weken wordt de behandeling herhaald.
• Zes maanden na de tweede behandeling wordt u ter controle bij de derma-

toloog terugverwacht.
 
ADVIEZEN VOOR THUIS

• Ga, lig of zit niet te lang in de zon. 
• Ga niet onder de zonnebank. 
• Zorg dat u niet verbrandt. Bescherm uw huid zo nodig met een zonnebrand-

crème (factor 50 en om de 2 à 3 uur smeren). 
• Bescherm uzelf tegen te veel zon. Draag kleding, een hoed of pet. 

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft 
minimaal 24 uur voor de afspraak aan ons door. We maken dan een nieuwe 
afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de polikliniek Dermatologie geven u graag meer informatie. 

POLIKLINIEK DERMATOLOGIE 
 0344-674054.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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