
Hurley classificatie 
De Hurley classificatie wordt gebruikt om de ernst van HS in kaart te
brengen. Het gaat dan over de mate van HS in een bepaald gebied. 
De stadia volgen elkaar niet perse op.

Hurley Stadium I 
Lichte vorm van HS gekenmerkt door één of meerdere puistachtige 
bulten. Er zijn (nog) geen sinuskanalen, geen littekenweefsel en de  
bultjes kunnen soms als gewone bultjes worden waargenomen. 
Sommige mensen in dit stadium weten niet dat ze HS hebben.

Hurley Stadium II 
Matige tot ernstige vorm van HS gekenmerkt door meerdere telkens 
terugkerende bulten en ontstoken gebieden. Er kunnen sinuskanalen 
en littekenweefsel aanwezig zijn. De klachten zijn wisselend.
 
Hurley Stadium III 
Ernstige vorm van HS. De patiënt heeft een heel lichaamsgebied 
bedekt met aaneengesloten sinuskanalen en abcessen.

Voor HS is geen genezing, maar wel behandeling mogelijk. De juiste geneesmidde-
len, verbandmiddelen en eventuele operatieve ingrepen helpen om de aandoening 
(enigszins) onder controle te houden. 

Wat is Hidradenitis
suppurativa?  
Hidradenitis Suppurativa (HS) is een chronische huidaandoening die zich uit via steeds 
terugkerende pijnlijke ontstoken abcessen (ontstekingen van de haarzakjes). Vaak ook op 
dezelfde plaats, in lichaamsplooien als de oksels, de schaamstreek (liezen en genitaliën) en 
(bij vrouwen) onder de borsten en (bij vnl. mannen) billen. HS ontstaat in haarzakjes en kan 
voorkomen op alle plekken van de huid, met uitzondering van handpalmen, voetzolen en 
lippen. De ziekte gaat gepaard met pijn, vermoeidheid en soms ook jeuk. HS ontstaat vaak 
in pubertijd en neemt af na de menopauze. 

Hoe vaak komt 
hidradenitis voor?

1% 
van de totale
bevolking 

Factoren die een 
negatieve rol 
spelen bij HS   

●  familiaire aanleg
●  hormonale invloeden
●  stress
●  roken
●  overgewicht

Impact op kwaliteit van leven  

●  fysieke beperking bij lopen, zitten, strekken 
●  niet 100% kunnen inzetten op werk of thuis
●  regelmatig tot continu pijn en/of  vermoeidheid en jeuk
●  angst om wondvocht in kleding, geur van de pus
●  vaak schaamte tegenover anderen/partner 
●  gevoelens van stress
●  onbegrepen voelen

circa 170.000 
mensen in Nederland

Meer informatie  
Lees meer over hidradenitis op www.hidradenitis.nl of neem 

contact met ons op via secretariaat@hidradenitis.nl. De vereniging is op 

ma-di-do-vrij telefonisch bereikbaar van 10.00 -13.00 uur op 06 25 47 45 71.

3x 
vaker bij vrouwen
dan bij mannen 

 www.hidradenitis.nl

Word lid 
Patiëntenverenigingen zoals de HPV zijn belangrijk, omdat zij vragen en opmerkingen van patiënten vertalen naar artsen, bijvoorbeeld als er nieuwe behandelrichtlijnen worden vastgesteld. Wij geven voorlichting aan medici en andere zorgverleners en wisselen ervaringen uit. Wij nemen deel aan commissies, zoals over wondzorg. Ook spreken wij met farmaceuten over nieuwe medicijnen, onderzoeken en wensen van patiënten. De HPV werkt samen met HPN en de Patiëntenfederatie Nederland om chronische huidziekten onder de aandacht te brengen bij het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars. Als de HPV betalende leden heeft, behouden we subsidie voor het uitvoeren van jaarplannen. 

Word dus lid en ontvang onze digitale nieuwsbrief, 4 keer per jaar het blad HeeldeHuid en minimaal 2 keer per jaar het HPV themanummer via de post. Meld je aan via de link: ‘word lid’ op de website of stuur een mail naar secretariaat@hidradenitis.nl. 

Geven en schenken
Wil je bijdragen aan de HPV, bijvoorbeeld voor onderzoek naar HS? Dat kan door een bijdrage over te maken naar onze rekening  NL62 INGB 0006 309 918. Giften zijn bovendien aftrekbaar van de belasting (ANBI status reg# 8063 519 020).

Meer weten?
Postadres: Floralaan 21B 
7321 BA Apeldoorn 
Mail: secretariaat@hidradenitis.nl
Web: www.hidradenitis.nl
N @HidradenitisNL
M Hidradenitis Patiënten Vereniging

De vereniging is op ma-di-do-vrij bereikbaar van 10-13 uur op 06 2547 4571. 
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Over de Hidradenitis Patiënten Vereniging De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een vereniging van, voor en door HS-patiënten. De HPV maakt zich sterk voor vroegtijdige herkenning en goede behandeling van hidradenitis. Wij zorgen voor goede voorlichting over HS, op o.a. beurzen en themadagen. Ook maken we persoonlijk en online contact tussen mensen met HS mogelijk. We hebben een medisch adviesteam, met in HS gespecialiseerde dermatologen en chirurgen, wondverpleegkundigen en huidtherapeuten. Zij doen in samenwerking met ons wetenschappelijk onderzoek om het ontstaan van HS te voorkomen en om behandeling mogelijk te maken. Dit alles doen we om de kwaliteit van leven voor mensen met HS te verhogen!

De vereniging is aangesloten bij Huidpatiënten Nederland (HPN) en via HPN ook bij de Patiëntenfederatie Nederland. We werken samen met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Ontstekingen
in huidplooien, 
oksels of liezen?
Hidradenitis Suppurativa (HS)

Gratis patiëntfolders 
beschikbaar via 

secretariaat@hidradenitis.nl


