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Foto 1.
Klinisch beeld van 

de verschillende 
Hurley stadia3

Hidradenitis suppurativa, een chronische 
ziekte met veel pijnlijke ontstekingen

Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronische, recidiverende 
huidziekte die zich kenmerkt door pijnlijke ontstekingen en 

abcessen, die voornamelijk voorkomen in de oksels en liezen. 
In Europa heeft ongeveer 1% van de mensen HS 1,2. Bij jongeren komt 

het zelfs vaker voor, en ligt de prevalentie tussen de 1,5 en 4% 1,2. 
Vrouwen zijn ongeveer drie keer zo vaak aangedaan als mannen 1,2. 

Daarnaast zijn bij vrouwen vaker de oksels en liezen aangedaan, 
terwijl bij mannen de ziekte vaker op de billen voorkomt 3.
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Ziektebeeld

Diagnose en het beloop van HS
De diagnose wordt meestal gesteld op basis van het 
klinische beeld, zonder dat daar aanvullend onder-
zoek voor nodig is. Karakteristiek voor HS zijn de 
pijnlijke, ontstoken nodi en abcessen met fistelvor-
ming, vaak gevolgd door verlittekening en fibrose-
ring3,4. Deze ontstekingen zitten op specifieke 
lichaamsgebieden, zoals de oksels, liezen, genitaal 
regio, billen en onder de borsten. Vaak hebben 
patiënten daarnaast veel dubbele comedonen, 
waarvan de aanwezigheid typisch is voor de ziekte. 
De Hurley classificatie wordt gebruikt om de ernst 
van HS in kaart te brengen (tabel 1). Ongeveer 
twee-derde van de patiënten heeft Hurley stadium I, 
een derde Hurley stadium II en maar 2 tot 4% heeft 
Hurley stadium III5.

HS ontstaat meestal na de puberteit met een piek na 
het 20e jaar3,5. Er werd altijd gedacht dat mensen 
zelden HS voor de puberteit kregen, echter recent 
hebben we aangetoond dat 8% van de patiënten al 
klachten van HS heeft voor hun 13e verjaardag6. 
Er is gesuggereerd dat HS minder zou worden na de 

overgang3, echter hiervoor is tot op heden geen 
bewijs gevonden7.

Ontstaan en risicofactoren
Hoe HS precies ontstaat, is nog grotendeels onduide-
lijk. Hierbij spelen waarschijnlijk meerdere factoren 
een rol. Lang werd gedacht dat ontsteking van de 
zweetklieren de oorzaak van de ziekte was4, echter 
de zweetklieren lijken pas in tweede instantie mee 
te doen. Momenteel wordt gedacht dat eerst een 
toegenomen verhoorning met verstopping van het 
haarfollikel/talgklier uitmonding (folliculair infundi-
bulum) ontstaat, waarna de follikel opzwelt en 
vervolgens barst met ontsteking tot gevolg8,9. 
Vroeger werd gedacht dat bacteriën een grote rol 
speelden in het ontstaan van HS, maar kweken van 
HS ontstekingen zijn vaak steriel of er worden alleen 
‘normale’ huidbacteriën gekweekt3. Steeds vaker 
wordt gedacht dat genetische aanleg een rol speelt 
in HS. Meer dan een derde van de HS patiënten heeft 
een familielid dat ook aan HS lijdt5,10. Ondertussen 
zijn meerdere genen gelinkt aan HS, maar hoe 
mutaties in deze genen leiden tot klinisch HS, is nog 
onduidelijk11. Roken en overgewicht zijn de belang-
rijkste risicofactoren voor HS. Ongeveer 75% van de 
HS patiënten rookt en 45-60% van de patiënten 

Tabel 1. Hurley classificatie
I  Abces vorming, enkele of meerdere, zonder sinus 

of littekenvorming.
II  Terugkerende abcessen met sinus formatie en 

littekenvorming. De laesies kunnen los zijn of 
verbonden.

III  Meerdere verbonden strengen en abcessen 
waarbij het gehele gebied is aangedaan.

Hurley classificatie voor klinische stadiering van de 
ziekte ernst.3



    jaargang 2 | nummer 2 | april 2015                33CC

Foto 2.
Hidradenitis 

suppurativa, Hurley 
stadium II. A. voor 

deroofing. B. Eén 
week na deroofing. 

heeft overgewicht (body mass index > 25 kg/m2)5,10. 
Daarnaast hebben patiënten die roken en/of overge-
wicht hebben, vaak een ernstige ziekte10,12. Hoewel 
stoppen met roken op de korte termijn geen verbete-
ring van de ontsteking lijkt te geven12, blijkt dat op 
de lange termijn stoppen met roken wel bijdraagt 
aan het verbeteren van de ziekte7. Ook voor overge-
wicht is gebleken dat afvallen kan bijdragen aan het 
verminderen van de ontstekingen13. HS patiënten  
ervaren veel stress door hun ontstekingen wat het 
stoppen met roken bemoeilijkt, maar ook sporten is 
vaak lastig met de pijnlijke ontstekingen in hun 
oksels en liezen. Daarom is goede begeleiding en 
stimulering erg belangrijk om deze patiënten te 
helpen bij het veranderen van hun levensstijl.

Behandeling
Tot op heden is er geen genezende behandeling voor 
HS. Momenteel bestaat de behandeling vaak uit een 
combinatie van medicatie en operatie. Bij de milde 
Hurley I patiënten kan soms worden volstaan met 
lokale antibiotica (clindamycine 1% lotion)14. Bij 
onvoldoende effect kunnen langdurige orale antibio-
tica geprobeerd worden15.  Bij uitgebreide vorm van 
HS, Hurley II of III, geeft de combinatie therapie 
van clindamycine en rifampicine voor een periode 
van minimaal tien weken een duidelijke verbetering 
van het aantal ontstekingen16. Het smeren van 
resorcinol 15% in lanettecrème kan helpen bij het 
sneller laten openbarsten van ontstekingen en 
mogelijk ook bij het voorkomen van nieuwe ontste-
kingen17. Hoewel antibiotica de ziekte voor een lange 
periode kunnen onderdrukken, treden er bijna altijd 
recidieven op nadat de antibioticakuren zijn ge-
staakt. Bij patiënten met zeer uitgebreide HS kunnen 
als laatste optie nog biologics gegeven worden18. 
Helaas worden deze medicijnen alleen vergoed als 
patiënten alle andere behandelingen zonder effect 
ondergaan hebben. 

Bij veel patiënten vindt uiteindelijk een operatie 
plaats. Bij Hurley I of II is deroofing de meest 
aangewezen operatieve methode. Hierbij worden met 
een sonde de sinusgangen in kaart gebracht en 
vervolgens wordt het dak van de sinusgang verwij-
derd19. Wanneer grote gebieden zijn aangedaan is 
ruime excisie, waarbij al het aangedane weefsel 
wordt weggesneden, het meest effectief20. De beste 
resultaten worden bereikt als de wonden open 
worden gelaten voor spontane, secundaire gene-
zing21. De wonden moeten daarna twee maal per dag 
gereinigd  worden (bijvoorbeeld onder de douche) 
gevolgd door het dik aanbrengen van betadine zalf. 
Hierop wordt een niet verklevend vetgaas aange-
bracht en als laatste een absorberend verband. Een 
nadeel van opereren is dat het alleen effectief is 
voor de geopereerde gebieden. Patiënten kunnen 
nieuwe ontstekingen krijgen op andere, niet-behan-
delde, lichaamsgebieden. Dit maakt opereren vooral 
geschikt voor patiënten met ontstekingen die 
continue op precies dezelfde plek terugkomen of een 
geheel anatomisch gebied beslaan, zoals de gehele 
oksel.

Conclusie
Hidradenitis suppurativa, is een chronische, terugke-
rende huidaandoening die vaak voorkomt, maar waar 
tot op heden geen genezende behandeling voor 
bestaat. Goede uitleg en begeleiding is belangrijk, 
om valse verwachtingen over de behandeling te 
voorkomen, maar ook om patiënten te helpen bij het 
afvallen of om te stoppen met roken.
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