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Rosacea anno 2001
m.r.t.m.thissen en h.a.m.neumann
Rosacea is een chronische aandoening van de gelaatshuid die veelal sluipend begint met irritatie door cosmetica en geleidelijk in ernst toeneemt. Ze wordt gekarakteriseerd door een vasculaire component, tot uiting
komend in roodheid, persisterend erytheem en teleangiëctasieën (figuur 1), en intermitterende episoden van
inflammatie met oedeem en papulopustels, waardoor
een acneïform beeld ontstaat (figuur 2). Uiteindelijk kan
fibreuze hyperplasie van de neus ontstaan, bekend onder de term rhinophyma (figuur 3). Oculaire betrokkenheid met erytheem en teleangiëctasieën en disfunctie
van de glandulae tarsales (klieren van Meibom) is mogelijk (figuur 4). De extreemste, doch zeldzame variant
is rosacea fulminans, waarbij multipele confluerende papulonoduli en fistelvorming worden aangetroffen.1 Persisterend lymfoedeem (de ziekte van Morbihan)2 kan als
concomitante aandoening ontstaan (figuur 5).
Rosacea wordt nog vaak onjuist aangeduid als ‘acne
rosacea’. Bij rosacea is er echter geen sprake van overproductie van sebum, abnormale folliculaire keratinisatie of folliculair gelokaliseerde bacteriën.1
historiek
De eerste medische beschrijving van rosacea dateert uit
de 14e eeuw toen dr. Guy de Chauliac rode afwijkingen
in het gelaat, voornamelijk op wangen en neus, als ‘goutterose’ (‘roze druppel’) of ‘couperose’ beschreef.3 Daarna volgden velerlei beschrijvingen en classificaties van
‘acne rosacea’.
Niet alleen in een medische context, maar ook in de
wereldliteratuur (Chaucers Canterbury tales en Shakespeares Henry IV en Henry V) en de schilderkunst (Frans
Hals) komt men opvallend rode gezichten en hypertrofische reukorganen tegen, welke aanvankelijk werden
gerelateerd aan overmatig gebruik van wijn, zoals blijkt
uit benamingen als ‘bacchi’, ‘roth Tropf’, ‘pustule de vin’
en ‘wijnpuisten’. De eerste behandelingen bestonden uit
aderlaten en puncteren van voorhoofd en neus, gevolgd
door lokale toepassing van middelen zoals kwik, zwavel,
lood, zinksulfaat en plantenextracten.4

samenvatting
– Rosacea is een chronische aandoening van de gelaatshuid,
bestaande uit gefaseerd optredend erytheem en teleangiëctasieën, waarin later papels en papulopustels ontstaan.
– De aandoening wordt vooral gezien bij vrouwen met een leeftijd tussen 30 en 50 jaar.
– De pathogenese is niet geheel opgehelderd.
– Als eindstadium kan een rhinophyma of een persisterend
lymfoedeem ontstaan.
– Rosacea kan moeilijk te onderscheiden zijn van acne vulgaris, seborroïsch eczeem, dermatitis perioralis en lupus erythematosus.
– De voorkeursbehandeling bestaat uit lokaal of systemisch
toegepaste antibiotica. In geval van resistentie tegen therapie
kan isotretinoïne worden gegeven. De erythemateuze vorm
van rosacea reageert goed op behandeling met een vasculaire
laser.

een leeftijd tussen 30 en 50 jaar geconstateerd worden.
Het man-vrouwverschil kan het gevolg zijn van het relatieve belang dat beide geslachten aan de cosmetische
handicap hechten. Bij mannen zou de aandoening ernstiger verlopen. Persisterend lymfoedeem en het rhinophyma als eindstadium van rosacea zouden vaker bij
mannen worden aangetroffen. Over mogelijke raciale
verschillen is weinig bekend, al lijkt rosacea hoofdzakelijk bij het minder gepigmenteerde huidtype voor te komen.1
Volgens het representatiefste prevalentieonderzoek
(1989) onder 809 personen in Zweden komt de aandoening bij 10% van de bevolking voor (14% van de vrouwen en 5% van de mannen).5 Acht op de 10 personen

epidemiologische aspecten
Er is weinig goed gestructureerd epidemiologisch onderzoek naar rosacea verricht; prevalentiecijfers berusten
veelal op schattingen. Rosacea zou vaker bij vrouwen met
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figuur 1. Vasculaire fase van rosacea: erytheem en teleangiëctasieën symmetrisch gelokaliseerd op wangen en neus (afgedrukt met schriftelijke toestemming van belanghebbende).

optreden na inname van heet voedsel of hete dranken.
Ook het effect van koffie blijkt een reactie op hitte te
zijn en geen farmacologisch effect van coffeïne.7
Vasodilatatie kan tevens veroorzaakt worden door
vasoactieve geneesmiddelen en genotmiddelen, zoals
alcohol en nicotine, en door hormonale wisselingen tijdens de menopauze; ook kan ze reflexmatig ontstaan als
reactie op fysiologische gastro-intestinale stimuli, waardoor het reeds bestaande huidbeeld verergert. Overigens
is geconstateerd dat de capillairen in de door rosacea
aangedane huid normaal reageren op vasoactieve stimuli van histamine, lichaamseigen adrenaline en acetylcholine en dat afkoeling resulteert in vasoconstrictie.8
Er is geen bewijs geleverd voor infectieuze oorzaken,
zoals Demodex folliculorum en D. brevis en Helicobacter pylori. Demodex-mijten worden bij de mens veelal als
commensaal in follikelopeningen aangetroffen. In zeldzame gevallen kan bij uitgebreide kolonisatie met deze
mijt een rosacea-achtig beeld ontstaan dat alleen reageert op behandeling met crotamiton (in Nederland niet
geregistreerd).9 De Gram-negatieve Helicobacter-staaf
is aanwezig in de maag van de meeste patiënten met rosacea. De hypothese van een causaal verband werd versterkt doordat rosacea verminderde bij gebruik van

figuur 2. Papulopustuleuze elementen, kenmerkend voor de
inflammatoire fase van rosacea.

bleken het erythemato-teleangiëctatische type van rosacea te hebben, dat tevens als restvorm na de doorgemaakte ontstekingscomponent wordt gezien – hetgeen
het hoge prevalentiecijfer verklaart. Opvallend was de
unilaterale lokalisatie bij 14%. Oculaire betrokkenheid
(blefaritis, droge ogen, conjunctivitis, chalazion, iritis,
iridocyclitis en keratitis) zou bij de helft van personen
met rosacea worden gezien, alhoewel er geen zekerheid
bestaat over een gemeenschappelijke oorzaak. Geïsoleerde oogsymptomen van rosacea zijn uiterst zeldzaam.6
etiologie en luxerende factoren
Ondanks meerdere hypothesen over de invloed van voeding en van fysische, immunologische, endocriene, farmacologische, psychologische, infectieuze en klimatologische factoren, is de ontstaanswijze van rosacea niet
exact bekend.
De belangrijkste predisponerende factor lijkt de neiging tot vasculaire overreactiviteit die door bepaalde stimuli versterkt kan worden. Mogelijk is de door zonlicht
beschadigde huid de consistente basis waarop rosacea
gesuperponeerd wordt.1 In het Zweedse onderzoek
klaagde 17% over verergering onder invloed van zonlicht, terwijl 26% verbetering ervoer bij expositie aan
zonlicht.5 Waarschijnlijk reageert de huid niet op zonlicht, maar op warmte als zodanig. Een reactie kan ook

figuur 3. Rhinophyma, fibreuze hyperplasie van de neus in
een laat stadium van rosacea (afgedrukt met schriftelijke toestemming van belanghebbende).
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figuur 4. Geïsoleerde oculaire lokalisatie van rosacea.

metronidazol, de toenmalige voorkeursbehandeling bij
maagzweren.10 In een gerandomiseerd, dubbelblind en
placebogecontroleerd onderzoek werd deze hypothese
echter verworpen.11
histopathologisch substraat
De histopathologische veranderingen zijn karakteristiek, maar niet specifiek voor rosacea en bovendien afhankelijk van de fase van de huidafwijking. Degeneratie
van elastinevezels en vasodilatatie zijn altijd aanwezig.
In de loop der tijd wordt het infiltraat, dat vooral uit lymfohistiocyten bestaat (soms met bijmenging van neutrofielen) en hoofdzakelijk perivasculair en rond de haarfollikels ligt, celrijker. Bij nodulaire componenten kan
een granulomateuze ontsteking met reuscelvorming optreden. Bij oedemateuze typen zijn plasmacellen en
mestcellen aanwezig en in papulopustuleuze erupties
wordt een polymorfonucleair infiltraat gezien.1

lichaamsgewicht/dag, tot een cumulatieve dosis van 120
mg/kg) onder regelmatige controle van leverfunctie,
serumcholesterol- en triglyceridenconcentratie.15
In elke fase dient toepassing van lokale corticosteroïden vermeden te worden. Ondanks een goed beginresultaat leidt gebruik hiervan op den duur tot hardnekkige bijwerkingen zoals steroïdrosacea en atrofie. Alleen
bij therapieresistente rosacea fulminans is kortdurend
gebruik van prednisolon (1 mg/kg/dag, gedurende 7-10
dagen) gevolgd door nabehandeling met isotretinoïne of
antibiotica geïndiceerd.12
Door de ontwikkelingen in de lasertechnologie is het
mogelijk om, nadat de inflammatoire component bedwongen is, resterend erytheem en teleangiëctasieën te
verwijderen. De vasculaire hyperreactiviteit verdwijnt
echter niet, zodat ‘flushing’ en recidieven nog steeds mogelijk zijn. Grotere, solitaire teleangiëctasieën kunnen
behandeld worden met de argonlaser, terwijl de fijnere
diffuse afwijkingen goed reageren op de ‘pulse dye’-585nm-laser of de neodynium:yttrium-aluminiumgarnaat(Nd:YAG)-532-nm-laser.16 Bij 5 tot 20% kan nadien een
tijdelijke hyperpigmentatie ontstaan. De pulse-dyelaser
is eveneens effectief voor de behandeling van geringe
weefselhypertrofie, terwijl het uitgesproken rhinophyma primair chirurgisch behandeld dient te worden.
Waar voorheen met de elektrische lis werd gewerkt, kan

diagnostiek
De diagnose ‘rosacea’ kan meestal op grond van anamnese en klinisch beeld worden gesteld. De differentiaaldiagnose is afhankelijk van het stadium van de ziekte,
zoals weergegeven in tabel 1.1
behandeling
De behandeling is in principe niet curatief, maar symptomatisch. Therapeutische mogelijkheden tijdens de actieve fasen van rosacea variëren, afhankelijk van het stadium, van lokaal toegepaste antibiotica bij lichte vormen
tot systemisch toegepaste in ernstigere gevallen (tabel
2). Het gunstige effect berust vooral op anti-inflammatoire en niet op antibacteriële eigenschappen van deze
preparaten. Langdurig gebruik van orale antibiotica
leidt met name tot gastro-intestinale bijwerkingen en
vulvovaginale candidiasis.12
Essentieel tijdens de beginfase van rosacea is het
identificeren en vervolgens vermijden van factoren die
roodheid uitlokken. In extreme gevallen kan een vasoconstrictor13 of een β-blokker14 worden voorgeschreven.
In geval van nodulocysteuze afwijkingen die resistent
zijn tegen behandeling met antibiotica kan gekozen worden voor orale toediening van isotretinoïne (0,5-1 mg/kg
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figuur 5. Persisterend lymfoedeem na rosacea (ziekte van
Morbihan) (afgedrukt met schriftelijke toestemming van belanghebbende).

TABEL

1. Differentiaaldiagnosen van rosacea

vasculaire fase

inflammatoire fase*

blozen
menopauze
alcoholgebruik
carcinoïdsyndroom
feochromocytoom
polycythaemia
syndroom van Zollinger-Ellison
occlusie V. cava superior

eczema seborrhoicum (erytheem, schilfering)
acne vulgaris (in de puberteit, met comedonen, op rug of
borst)
lupus erythematosus (erytheem, atrofie, folliculaire
verhoorning (‘plugging’) en schilfering;
histologische bevindingen)
dermatitis perioralis (door steroïdgebruik)
dermatomyositis (spierzwakte, stijging van creatinekinase)
ziekte van Rendu-Osler-Weber
cutane tuberculose of sarcoïdose
lupus miliaris disseminatus faciei
angiosarcoom
geneesmiddelen
contactallergie
‘rebound’-fenomeen na staken van corticosteroïdgebruik

*Tussen haakjes staan onderscheidende kenmerken van de differentiaaldiagnosen.

tegenwoordig met de CO2-laser een fraai resultaat worden bereikt.17
Behandeling van het persisterend lymfoedeem is vaak
teleurstellend, ondanks enkele publicaties van gunstige
resultaten na langdurig gebruik van isotretinoïne.18
Antibiotica hebben geen invloed op het oedeem.
Systemisch toegediende corticosteroïden kunnen de
zwelling positief beïnvloeden, maar hebben geen effect
op het onderliggend lijden, waardoor na staken van de
behandeling snel een recidief optreedt. Regelmatige manuele lymfedrainage kan een positieve bijdrage leveren
aan de oedeemreductie. De methode volgens Sobye19
zou effectief zijn (deze kan de patiënt zelf leren): tweemaal per dag gedurende 2 min cirkelbewegingen maken
met de vingers over de neus, de wangen en het voorhoofd richting het oor.
Leefregels. Omdat zich bij patiënten met rosacea vaak
snel overgevoeligheidsreacties ontwikkelen, wordt het
gebruik van irriterende en alcoholhoudende topica en
cosmetica ontraden. Vette preparaten leiden door het
occlusieve effect tot problemen. Ook overdreven blootstelling aan zonlicht dient ontraden te worden om roodTABEL

2. Behandeling van rosacea

lokaal (bij lichte vormen; behandelduur op geleide van het
klinisch beeld)
metronidazol 7,5-10 mg/g crème eenmaal daags
systemisch (bij ernstige vormen; behandelduur: 2-5 maanden)
tetracyclinen 250 mg 4 dd gedurende 2-3 weken, daarna
afbouwen tot 250-500 mg/dag
minocycline 100 of 200 mg/dag, dalend naar 50-100 mg/dag
onderhoudsdosis*
metronidazol 500 mg/dag; tweede keuze wegens bijwerkingen
(neutropenie, neuropathie, nausea)
*Dosering 1 dd en minder gastro-intestinale bijwerkingen bevorderen de therapietrouw.

heid te voorkomen. Het gebruik van alleen een zonnebrandcrème (ultraviolet(UV)-A/UV-B-beschermingsfactor > 25) is onvoldoende.20 Een specifiek dieet volgen
is onnodig. Voedingsmiddelen en dranken die roodheid
kunnen veroorzaken (alcohol, hete/warme en sterk gekruide producten), dienen vermeden te worden.21
Behandelingsstrategie. Globaal kan men stellen dat
lichte vormen van rosacea met lokale antibiotica effectief behandeld kunnen worden, terwijl voor ernstigere
gevallen systemische therapie geïndiceerd is. Behandeling is in beginsel gericht op interventie gedurende enkele maanden in de acute situatie. Bij snel recidiverende ontstekingen kan beter voor een onderhoudsbehandeling met systemische antibiotica gekozen worden.
Onzes inziens bestaat er een medische indicatie voor
behandeling van rosacea, zowel voor de inflammatoire
als voor de vasculaire component. Vooral de erythemateuze component wordt door zorgverzekeraars als een
cosmetisch probleem gezien, waardoor laserbehandelingen hiervoor veelal voor rekening van de patiënt komen.22 Wij vinden dit geen correcte visie; vermoedelijk
spelen economisch-maatschappelijke motieven een rol,
gezien de hoge kosten van laserbehandelingen. Met laserbehandeling kunnen de teleangiëctasieën die het
erytheem veroorzaken volledig verwijderd worden. Of
deze verwijdering ook leidt tot minder recidieven of het
uitblijven van progressie van deze huidafwijking is tot op
heden nog niet prospectief wetenschappelijk onderzocht. Een effectieve behandeling van het erytheem zou
echter de recidiefkans kunnen verkleinen, hetgeen indirect een kostenbesparend effect oplevert.
abstract
Rosacea in the year 2001
– Rosacea is a chronic skin disorder of the face. Initially erythema and telangiectasia develop, followed at a later stage by
papules and papulopustules.
– Females between 30 and 50 years of age are most affected.
– Pathogenesis is not clearly understood.
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– Finally rhinophyma and persistent lymphoedema can develop.
– It can be difficult to distinguish acne vulgaris, seborrheic eczema, perioral dermatitis and lupus erythematosus from rosacea.
– Treatment of first choice consists of topically or systemically
applied antibiotics. More severe cases can be treated with isotretinoin. Erythema and telangiectasia respond well to treatment with vascular lasers.
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Fractionele en coronaire flowreserve: intracoronaire diagnostiek van
kransslagaderlijden
s.a.j.chamuleau, g.j.w.bech, n.h.j.pijls en j.j.piek
Voor de behandeling van patiënten met angineuze
klachten ten gevolge van coronarialijden vormt medicatie de hoeksteen van de behandeling. Een revascularisatie kan overwogen worden indien een patiënt, ondanks
optimale medicamenteuze therapie, klachten blijft houden. Thans vinden in Nederland per jaar zo’n 16.000 percutane transluminale coronaire angioplastiekingrepen
(PTCA’s) en circa 15.000 coronaire bypassoperaties
plaats. Deze ingrepen zijn niet zonder risico. De belangrijkste prognostische parameter voor de patiënt is de
aanwezigheid en uitgebreidheid van induceerbare myocardiale ischemie. Een beslissing tot revascularisatie
dient dus gebaseerd te zijn op objectief bewijs voor
ischemie in het stroomgebied van de aangedane coronairarterie.1 Hierbij kan gebruikgemaakt worden van
zowel niet-invasief als invasief onderzoek.
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samenvatting
– Een beslissing tot revascularisatie dient gebaseerd te zijn op
objectief bewijs voor ischemie in het stroomgebied van de aangedane coronairarterie. In de praktijk is het echter niet altijd
goed mogelijk om bij patiënten met meertakslijden te bepalen
welke vernauwing verantwoordelijk is voor de angineuze
klachten.
– Door de introductie van voerdraden, uitgerust met speciale
miniatuursensoren, is het tegenwoordig mogelijk om selectief
in kransslagaders hemodynamische parameters te bepalen:
de fractionele flowreserve (FFR; gebaseerd op intracoronaire
drukmetingen) en coronaire flowreserve (CFVR; gebaseerd op
intracoronair verkregen dopplerstroomsnelheidsmetingen).
– Op basis van deze intracoronair verkregen hemodynamische
parameters is de diagnostiek van coronarialijden in het hartkatheterisatielaboratorium in belangrijke mate verbeterd.
– In diverse klinische onderzoeken is aangetoond dat het verantwoord is om af te zien van een revascularisatieprocedure op
basis van een FFR  0,75 of een CFVR  2,0.
– Bij een abnormale testuitslag van FFR of CFVR kan de juiste behandeling worden toegepast. Voorts worden deze parameters gebruikt om te beoordelen of de behandeling is geslaagd.

