“DE BEHANDELING
VAN HIDRADENITIS
SUPPURATIVA IS EEN
TOTAALAANPAK”
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Horváth: “In de vorige
richtlijn stond dat HS een
bacteriële infectie is en dat
naar de chirurg moet worden
verwezen. Nu zien we HS als
een inflammatoire ziekte die
door de dermatoloog moet
worden behandeld. Dat is in
de nieuwe NHG standaard
opgenomen. Door huisartsen
hierover goed te informeren,
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Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronische, recidiverende en vaak invaliderende,
inflammatoire huidziekte, die voornamelijk de lichaamsplooien treft. De tijd tussen de
eerste symptomen en diagnose is gemiddeld zeven jaar.1 Door de aandoening onder
de aandacht te brengen van huisartsen en artsen op de spoedeisende hulp kan deze
periode aanzienlijk worden verkort, denkt Barbara Horváth, dermatoloog in het UMCG.
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de eerste
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en diagnose
is gemiddeld
zeven jaar

het gebied van HS enorm
toegenomen, onder andere
door de inspanningen van
de Hidradenitis Patiënten
Vereniging (www.hidradenitis.
nl). Horváth brengt de
vereniging altijd
onder de aandacht van haar
patiënten en raadt collega’s
aan hetzelfde te doen.
Ook vindt elk jaar in de eerste
week van juni de internationale
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en dermatologen van het HiCare-netwerk. ››
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Hidradenitis suppurativa.

3

|

29

“Het UMCG is in de regio Noord-Oost Nederland

ontwikkelen. Met het enige voor HS geregistreerde

bezig met het opzetten van een regionaal zorgpad,

geneesmiddel op dit moment kan slechts een deel

waarin hoogcomplexe
zorg, medicamenteuze
behandeling, chirurgische
behandeling, maar ook
paramedische zorg
worden meegenomen.
Er is onder andere
aandacht voor pijnstilling,
wondverband, angst,
depressie, seksualiteit
en kwaliteit van leven.

De genetische
achtergrond
van HS is
nog niet
opgehelderd

van de patiënten met succes
behandeld, TNF-α-blokkade is
niet bij elke patiënt effectief.5
We zoeken dus verder naar
de specifieke ‘targets’ bij de
verschillende fenotypen om
vervolgens een doelgerichte
behandeling voor te ontwikkelen.
Er zijn heel veel verschillende
onderzoeken gaande, maar het is
nog steeds een zoektocht naar
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afvallen en stoppen met roken. De behandeling

eventueel kunnen worden gecombineerd.”

van HS is een totaalaanpak, waarbij ook de impact
van de aandoening op het dagelijks leven wordt
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