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Schoonheidsspecialisten krijgen regelmatig in hun praktijk de aandoe-
ning rosacea onder ogen. Zo’n tien procent van de bevolking hee! er 
last van. Kenmerkend zijn chronische roodheid (teleangiëctasieën), ery-
theem, papels en pustels op met name neus, wangen en kin. De aandoe-
ning komt in verschillende stadia voor.

Huidbeeld
Op de huid van rosaceapatiënten wordt de haarfollikelmijt Demodex 
follicularum in grotere aantallen aangetro"en vergeleken met mensen 
die deze aandoening niet hebben. Wetenschappelijk is het echter nog 
steeds de vraag of er sprake is van een oorzakelijk verband. 
Vroeger werd gedacht dat comedonen bij deze aandoening niet voor-
kwamen, onlangs is ontdekt dat dit af en toe wel gebeurt. Rosacea ver-
schilt acne doordat de lee!ijd waarop de klachten ontstaan veel later is. 
En het verschilt van seborrhoisch eczeem in die zin dat de eczemateuze 
afwijkingen niet optreden. 

Stadia
Er worden verschillende stadia van de rosacea onderscheiden, namelijk:
Stadium I:  Rosacea bestaande uit peristerend erytheem en tele- 

angiëctasieën (couperose). De teleangiëctasieën zijn met 
name op de wangen aanwezig.

Stadium II:  Rosacea bestaande uit papels en pustels. Geleidelijk  
ontstaan groepen papels met name op de neus, wangen,  

kin en voorhoofd. Bij deze aandoening worden af en toe  
comedonen gezien.

Stadium III:  Rosacea bestaande uit noduli en plaques. De ontstekingen 
breiden zich uit en de laesies worden groter. 

Stadium IV:  Soms wordt als een apart stadium het oculaire stadium 
aangeduid, hierbij zijn de ogen aangedaan. Erytheem en 
teleangiëctasieën zijn dan mogelijk aanwezig.

Mengbeelden
Daarnaast zijn er mengbeelden van een rosacea en seborrhoisch eczeem. 
Deze hebben in de dermatologie aparte namen. Als de papels en pustels 
zich vooral rondom de mond bevinden dan wordt dit ook wel een peri-
orale dermatitis genoemd. Bevinden dezelfde afwijkingen zich vooral 
rondom de ogen dan wordt dit een peri-orbitale dermatitis genoemd. 
Het oculaire stadium van de rosacea kan over het hoofd worden gezien, 
een schoonheidsspecialist is vaak getraind in het kijken naar de huid. 
Echter bij deze aandoening kunnen eveneens afwijkingen in de ogen 
aanwezig zijn. De mensen hebben vaak een branderig gevoel in de ogen. 
De rosacea kan in dit stadium de volgende gevolgen hebben: ontsteking 
in een ooglid (blefaritis), slijmvliesontsteking in het oog (conjunctivitis), 
een hoornvliesontsteking in het oog (keratitis), een ulcus in het hoorn-
vlies van het oog (corneaal ulcus) en vaatvorming in het hoornvlies. 
Deze combinatie leidt uiteindelijk tot verminderd gezichtsvermogen. 
De phymateuze veranderingen (verdikkingen) komen voor op de kin, 
wangen en zelfs de oren. De rhino-phyma is de meest bekende verande-
ring van de huid bij deze aandoening. Het is het eindstadium. Er wor-
den vier vormen onderscheiden, namelijk de glandulaire vorm (vergrote 
talgklieren), de #bromateuze vorm (verbindweefseling), de angio-#bro-
mateuze vorm en de actinische vorm. Deze door rosacea veroorzaakte 
afwijkingen aan de vorm van de neus worden in de volksmond ook wel 
een drankneus genoemd. 

Therapie
Er zijn verschillende therapieën mogelijk bij rosacea. Allereerst wordt 
de rosacea ingedeeld in mild, matig en ernstig. Bij de milde vorm van 
rosacea volstaat het vaak om te starten met de metronidazol crème of 

Rosacea is een aandoening die meestal begint rondom het dertigste levens-

jaar. Het begint vaak met frequent blozen (flushing) van de wangen en het 

voorhoofd. Bepaalde stimuli zoals zonlicht, het gebruik van alcohol, scherpe 

specerijen, emotionele stress en warme dranken kunnen de aandoening beter 

zichtbaar maken, maar verergeren haar niet.
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de rozex hydrogel. Andere antibiotische crèmes die eveneens werken 
zijn de clindamicine lotion of crème en de azalainezuur 20 procent in  
unguentum lannette en permetrine crème. Bij deze vorm kan de schoon-
heidsspecialist een milde reiniging toepassen. Zij mag niet irriterend 
werken op de huid, daarom kan het beste afgezien worden van chemi-
sche peelingen, alcoholische cleansers en abrasieve behandelingen.
Bij de matige vorm van rosacea werken tetracycline derivaten het best. 
Deze bestaan uit tetracycline, minocycline en doxycyline. Inmiddels is 
er eveneens een laag gedoseerd antibioticum op de markt met een doxy-
cyline hoeveelheid van 40 mg met de naam efracea. De lage dosering 
blijkt ook e"ectief te zijn bij dit stadium. Echter het oedeem in de huid 
en de phymateuze veranderingen reageren hier niet op. Indien de antibi-
otica onvoldoende e"ect hebben, dan zal de dermatoloog net als bij acne 
starten met roaccutane, waarbij vaak dezelfde hoeveelheid en dosering 
wordt gegeven als bij acne.
Bij deze vorm kan de schoonheidsspecialist een belangrijke rol spelen 
door de huid te ontledigen. Puisten (pustels) vormen voor de patiënten 
vaak een groot probleem.

Ernstig
Bij de ernstige vorm van rosacea bestaande uit verdikkingen van de 
huid, kunnen de verhoudingen in het gelaat weer worden hersteld door 
(plastische) chirurgie, elektro-coagulatie (diathermie), dermabrasie en 
lasertherapie. 
Bij de mengvormen met seborrhoisch eczeem en rosacea, de zoge-
naamde dermatitis peri-oralis en peri-orbitalis, kunnen combinatiebe-
handelingen bestaande uit elidel crème 2 dd of protopic zalf met een 
tetracycline snel e"ectief zijn. Het gebruik van een locaal corticosteroïd 
kortdurend is een optie, maar kan bij langdurig gebruik in hetzelfde ge-
bied juist leiden tot deze aandoeningen.

Praktische adviezen
Patiënten kunnen zelf ook het een en ander doen. De volgende zaken 
hebben invloed op de vaatjes, waardoor de aandoening tijdelijk meer 
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Rosacea in het laatste stadium.



zichtbaar kan zijn, maar verergeren de aandoening niet:
- Psychische stress en emoties (woede, angst, schaamte) 
- Klimaatomstandigheden (koude, warmte, vochtigheid, zon, wind) 
- Koorts 
- Inspanning 
- Opvliegers

Eten en drinken
- Alcohol 
- Ko$e/thee 
- Zuivelproducten 
- Chocolade 
- Chili/Curry/pepers 
- Tomaten 
- Soja 
- Azijn 
- Capsaicine

Irritantia
- Alcohol bevattende reinigingsproducten voor gelaat 
- Reinigingsdoekjes voor gelaat 
- Parfum/a!ershave 
- Menthol 
- Scheerschuim 
- Peeling producten 
- Zeep 
- Zonnebrandcrèmes

Dr. A.J. Oosting, dermatoloog Spaarneziekenhuis, Hoofddorp
C.M. Uppelschoten, directeur U-Consultancy, Nieuwegein

Dr. A.J. Oosting (rechts)  
en C.M. Uppelschoten.
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