
 

 

Polikliniek Dermatologie 

Photodynamische Therapie (PDT) 

 

U wordt op ……………..……dag ………………………. om …………… uur verwacht op polikliniek dermatologie. 

 Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? 

 Wij verzoeken u om 10 minuten voor de behandeling aanwezig te zijn. 

Lees deze folder goed door. 

U bent door uw behandelend dermatoloog aangemeld voor Photodynamische Therapie (PDT). Deze 

folder geeft u informatie over deze behandeling.    

Belangrijk 

 Geef het aan de poli-assistente door als u nieuwe medicijnen heeft gekregen. 

 Geef het ook door als u overgevoelig bent voor soja of pinda.  

Doel van de behandeling 

Photodynamische therapie is een behandeling voor: 

 Zonneschade (actinische keratose) 

 Een voorstadium van huidkanker (ziekte van Bowen) 

 Oppervlakkige huidkanker (oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom) 

 

Wat houdt de behandeling in? 

Photodynamische therapie is een behandeling waarbij onrustige of kwaadaardige huidcellen gevoelig 

gemaakt worden voor licht. Hierdoor gaan deze huidcellen kapot en worden ze binnen enkele weken 

vervangen door nieuwe, gezonde huidcellen.  

De poli-assistente van de polikliniek dermatologie spreekt 1 tot 2 dagen met u af voor deze 

behandeling op onze polikliniek, afhankelijk van wat  de dermatoloog heeft aangegeven. 

Hoe verloopt de behandeling? 

 Op de dag van de behandeling meldt u zich aan op route 6 en neemt u plaats in de 

wachtruimte. U wordt door de assistente opgehaald. 

 Eventuele korstjes op de te behandelende plek(ken) worden eerst verwijderd.  



 

 

 Soms krijgt u een recept voor een zalf om de korsten zachter te maken of korsten te 

verwijderen. Ongeveer 5-7 dagen voor de afspraak mag u met deze zalf beginnen (2x per dag 

smeren), tenzij anders met u is afgesproken. 

 Als de plekken glad zijn, wordt de huid ingesmeerd met crème waarin 

“methylaminolevulinaat” zit. Deze stof maakt de cellen gevoelig voor rood licht.  

 De huid met de crème wordt afgedekt.  

 De crème moet gedurende 3 uur intrekken.  

 Tijdens deze 3 uur blijft u wachten in het ziekenhuis. De assistente of een vrijwilliger neemt u 

mee naar een ruimte waar u koffie of thee krijgt. 

 Na 3 uur wordt de crème verwijderd en worden de plek(ken) belicht met een lamp met rood 

licht. Dit duurt ongeveer 9 minuten.  

 De plek(ken) gaat(n) dan branderig aanvoelen en wordt rood. Soms worden de plekken ook 

wat roder en verdikt.  

 Na deze behandeling mag u weer naar huis. 

Adviezen en aanwijzingen 

 De behandelde plek mag op dezelfde dag niet in de zon komen. Zorg ervoor dat u de plek 

kunt bedekken. Indien de hoofdhuid is behandeld, draag dan een hoed of pet na afloop. 

 Door de behandeling kunt u zich oncomfortabel voelen. We raden wij u aan 1 uur voor de 

behandeling 2 tabletten van 500 mg paracetamol in te nemen. 

 In de avond na de behandeling is de plek vaak nog gevoelig en kunt u de plek koelen met 

ijsklontjes of een coldpack. 

 In de weken na de behandeling kan de plek nog rood zijn. Dit trekt geleidelijk weg. 

 Heeft u na de behandeling korstjes? Dan kunt u deze insmeren met vaseline. 

 Vermijd de zon en zonnebank na de behandeling. 

 Zorg dat u de behandelde plekken de eerste 2 weken niet te lang in water weekt. Dus wees 

voorzichtig met baden / zwemmen / sauna. De dag na de behandeling kunt u wel weer 

douchen. 

Mogelijke bijwerkingen 

 Pijn tijdens de behandeling met rood licht  Dit zakt na de behandeling weer af. 

Paracetamol en koelen geven verlichting. Lokale verdoving is niet nodig. 

 Pigmentverkleuring  Enkele mensen krijgen donkere vlekken na afronding van de 

behandeling. Dit verdwijnt meestal na een half jaar. 

 Haarverlies  Na behandeling van een gebied met hoge dosis rood licht. Dit kan blijvend 

zijn. 

 Littekens  Deze treden zelden tot nooit op na de behandeling. 

 Infectie  Indien het behandelgebied nattend wordt, gele korsten 

heeft  of roder wordt neem dan contact op met onze polikliniek via 

onderstaand telefoonnummer. 



 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de 

polikliniek dermatologie geven u graag meer informatie. 

Polikliniek dermatologie: 0344-674054 

 

Aantekeningen 
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