
Polikliniek Dermatologie 

LICHTTHERAPIE TL 01 (UV-B)
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U bent door uw dermatoloog aangemeld voor een UV-B TL01 lichtbehande-
ling. Deze folder geeft u informatie over deze behandeling en adviezen.

WAT IS UV-B TL01 BEHANDELING?
Zonlicht heeft een gunstig effect op verschillende huidziekten. Dit komt door 
het UV-licht (ultraviolet licht) in zonlicht. Er zijn 3 soorten UV-licht: UV-A, UV-B 
en UV-C. Bij lichttherapie wordt alleen UV-A licht en UV-B licht gebruikt. UV-B 
licht is licht met een golflengte van 280-320 nanometer (nm).    TL01 licht 
heeft een golflengte van 311 nm en is de meest gebruikte golflengte met een 
ontstekingsremmend effect op de huid. Dit kan zowel heel plaatselijk als ook 
op de hele huid gegeven worden.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?
U komt 2x per week naar het ziekenhuis, voor belichting van uw gehele huid 
of een gedeelte van uw huid volgens een bepaald schema. De belichtingstijd 
varieert van een aantal seconden bij de start tot een aantal minuten aan het 
einde van de kuur.
De belichtingstijd wordt afhankelijk van uw huidtype en huidreactie opge-
hoogd. De duur van de totale kuur is ongeveer 10 tot 12 weken. De resultaten 
zijn het beste als de kuur niet onderbroken wordt. 

Tijdens de behandeling staat u ontkleed in een cabine. U draagt hierbij een 
nauwsluitende UV-bril, die u van de assistente uitgereikt krijgt. Als u in het ge-
zicht geen huidafwijkingen heeft, krijgt u een doekje om het gezicht te bedek-
ken. Mannelijke patiënten dragen een string of een sok om hun geslachtsdeel, 
om deze te beschermen.

U gaat in het midden van de cabine staan en probeert iedere keer dezelfde 
houding aan te nemen. De lichtcabine is voorzien van een alarmsysteem en 
een alarmkoord in de cabine. U kunt altijd zelf uit de cabine door de deur te 
openen.

De lichttherapie assistent is gedurende de behandeling in de behandelruimte 
aanwezig.Indien alleen uw handen en voeten belicht hoeven te worden, dan 
kunt u de behandeling zittend volgen met uw handen en voeten op deelbelich-
ters. Na 6 tot 8 weken heeft u een controle-afspraak bij uw behandeld arts.
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ADVIEZEN EN AANWIJZINGEN
• Tijdens de behandeling mag u geen gebruikmaken van zonnebank, hoogte-

zon of solarium. Ga ook niet zonnebaden.
• Breng uw arts of de assistente op de hoogte van welke medicijnen u ge-

bruikt of als er wijzigingen zijn in de medicatie (bijvoorbeeld een antibioti-
cumkuur). Sommige medicijnen kunnen de huid erg gevoelig maken voor 
ultraviolet licht.

• Gebruik geen crèmes / zalven 2 uur voorafgaand aan de behandeling. Teer-
zalven mogen helemaal niet gebruikt worden tijdens de lichtkuur. Protopic-
zalf® en elidelcrème® niet op de dag van de belichting.

• Wij adviseren u om na de behandeling uw huid in te smeren met een onder-
houdszalf. Mocht u deze niet hebben, dan kunt u uw arts om een recept 
vragen.

• Draag geen sierraden, parfum / eau de toilette / aftershave tijdens de be-
handeling.

• Bij koorts kan de behandeling niet doorgaan. Indien u geen koorts heeft 
maar wel griepachtige klachten, dan dient u dit met de lichttherapie assis-
tente te overleggen.

• Indien u gevoelig bent voor een koortslip, raden wij u aan (parfumvrije) 
UV-werende lippenbalsem te dragen

• Informeer uw arts als u eerder ooit voor huidkanker bent behandeld of als 
huidkanker opvallend veel in uw familie voorkomt.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
• Verbranding van de huid (een lichte roodheid en irritatie is normaal en trekt 

binnen 24 uur weg).
• In het begin van de behandeling kan er sprake zijn van toename van droogte 

of jeuk.
• Langdurige blootstelling aan UV-licht kan versnelde veroudering van de huid 

geven en / of het risico op huidkanker vergroten. Wij raden u aan het te 
melden als er ongewone plekjes op de huid ontstaan.
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AFSPRAKEN
De behandelafdeling is op de polikliniek Dermatologie. Bij de behandelingen 
wordt een strikt tijdschema aangehouden. Wij verzoeken u om op tijd te ko-
men. Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit minimaal 
24 uur van te voren door.

Heeft u koorts, medicijnwijziging(en) of bent u verbrand na de vorige belich-
ting? Neem dan ook vóór de belichting contact op met ons via nummer 

 0344-674054 of stuur een e-mail naar poli.dermatologie@zrt.nl 

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. 
Telefoon:  0344-674054.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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