Lichttherapie:
UVB en PUVA

U krijgt binnenkort lichttherapie met UVB of met PUVA. In deze
folder leest u hoe u zich moet voorbereiden en waar u na de
behandeling rekening mee moet houden.

Wat is lichttherapie?
Bij lichttherapie wordt gebruik gemaakt van een bepaald deel van
het zonlicht, namelijk het ultraviolette (UV) licht. Het gedeelte van
het UV-licht dat gemakkelijk zonverbranding kan veroorzaken, wordt
UVB-licht genoemd. Een ander deel is UVA-licht. UVA-licht werkt alleen
als er ook gebruik gemaakt wordt van een stof die de huid lichtgevoelig
maakt, het zogenaamde psoraleen. Psoraleen wordt als tablet gebruikt
(PUVA) of aan een bad toegevoegd (bad PUVA). De behandeling
wordt toegepast bij huidaandoeningen zoals psoriasis, eczeem, vitiligo,
zonlichtovergevoeligheid en lichen planus. Lichttherapie is iets anders dan
“bestraling” of “radiotherapie”.

Afspraak maken
Uw afspraken maakt u via de doktersassistente van de polikliniek
Dermatologie in HMC Antoniushove, HMC Bronovo of via het
Dagbehandelingscentrum HMC Westeinde. Wanneer er niet direct een
behandelplek beschikbaar is, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Als er een
behandelplek beschikbaar is, neemt de polikliniek Dermatologie contact
met u op. Voor iedere patiënt is een bepaalde tijd gereserveerd, dus u wordt
vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met
de afdeling waar u de behandeling krijgt:
• Polikliniek Dermatologie HMC Antoniushove:
088 979 43 15
• Polikliniek Dermatologie HMC Bronovo:
088 979 44 03
• Dermatologisch Dagbehandelingscentrum HMC Westeinde:
088 979 23 21

Voorzorgsmaatregelen
• Heeft u sterk schilferende huidafwijkingen, dan moet u deze eerst
ontschilferen door de plekken enkele dagen in te smeren met een Salicyl
bevattende vaselinezalf.
• Tijdens de behandeling draagt u een speciale beschermende bril die u
van ons krijgt.
• Mannen moeten tijdens de behandeling de geslachtsdelen beschermen
door een string te dragen.
• Lichaamsdelen die niet belicht hoeven te worden, kunt u bedekken met
kleding. LET OP: Gebruikt u dezelfde kledingstukken voor de belichting,
zodat de kans op verbanding van de huid zo laag mogelijk gehouden
wordt.
• Wanneer u griep of koorts heeft, is het verstandig om in overleg met de
doktersassistente de behandeling tijdelijk te staken.
• Sommige medicijnen kunnen in combinatie met zonlicht of UV-licht
huiduitslag veroorzaken; overleg het gebruik hiervan met de behandelend
arts.
• Vermijd onnodige blootstelling aan zonlicht, zowel op behandeldagen als
op niet-behandeldagen.
• Smeer uw huid niet in vlak voor de behandeling, anders kan de huid
verbranden.

De behandeling
Tijdens de behandeling staat u in een gesloten cabine. De belichtingstijd
wordt zeer langzaam opgevoerd om verbranding te voorkomen. De
optimale belichtingstijd is bereikt wanneer de huid na de belichting een
lichtroze kleur krijgt. Na 24 uur bij UVB of 48 uur bij PUVA verdwijnt deze
reactie weer.
Er is regelmatig overleg tussen u en de doktersassistente om de
behandeling optimaal uit te voeren.
De behandeling vindt twee à drie keer per week plaats. De duur van
de behandeling is afhankelijk van de huidziekte en de reactie op
de behandeling. In het algemeen vinden er circa 30 behandelingen
plaats. Gedurende de therapie heeft u regelmatig een afspraak met de
dermatoloog voor controle.

Bijwerkingen UVB korte termijn
Na een behandeling zijn een droge huid, lichte roodheid en jeuk normale
bijwerkingen. Als u na een behandeling verbrand bent en de roodheid
houdt langer aan dan 24 uur, dan moet u contact opnemen met de
polikliniek Dermatologie.
Bijwerkingen UVB lange termijn
Langdurige blootstelling aan zonlicht kan huidkanker en
verouderingsverschijnselen van de huid kan veroorzaken. Ook bij
langdurige lichttherapie kunnen deze huidproblemen optreden. Door
regelmatige controle van uw huid wordt de totale hoeveelheid UV-licht zo
laag mogelijk gehouden, zodat de kans op huidkanker en veroudering van
de huid minimaal is.
Vergoeding
Sommige ziekenfondsen/ziektekostenverzekeraars vergoeden slechts een
beperkt aantal behandelingen. Het is verstandig om hiernaar te informeren
bij uw ziektekostenverzekeraar.

Belangrijke informatie bij behandeling met PUVA
Wordt u met PUVA behandeld, dan is het belangrijk dat u zich ook aan
onderstaande maatregelen houdt.
Zwangerschap of kinderwens
Voor vrouwen geldt: tijdens de periode dat u met PUVA wordt behandeld
en tot drie maanden erna, mag u niet zwanger raken.
Voor mannen geldt dat zij tijdens de periode dat zij met PUVA worden
behandeld geen kinderen mogen verwekken. De medicijnen kunnen
invloed hebben op het ongeboren kind. U moet voor een doeltreffende
anticonceptie zorgen.

Voorbereiding
Eén uur voor de afspraak moet u de methoxaleencapsules (psoraleen)
tijdens een maaltijd innemen. U kunt hier misselijk van worden. U moet zich
exact aan de tijden van het eten en de belichting houden. Dit in verband
met de werking van de medicijnen.
Na de behandeling
Tot circa acht uur na het innemen van de methoxaleencapsules moet u zich
aan een aantal leefregels houden:
• Draag een zonnebril buitenshuis.
• Vermijd zoveel mogelijk blootstelling aan zonlicht.
• Niet te dicht bij het raam zitten.
• Geen andere medicijnen gebruiken zonder voorafgaand overleg met uw
behandelend specialist en/of medewerker van de PUVA.
• Geen alcoholhoudende dranken gebruiken.
U moet zich aan deze leefregels houden omdat methoxaleen u gedurende
acht uur na het innemen extra gevoelig maakt voor zonlicht. Het gebruik
van andere geneesmiddelen of alcoholische dranken kan leiden tot
bijwerkingen.
Bijwerkingen PUVA korte termijn
Na een behandeling zijn een droge huid, lichte roodheid en jeuk normale
bijwerkingen. Als u na een behandeling verbrand bent en de roodheid
houdt langer aan dan 24 uur, dan moet u contact opnemen met de
polikliniek Dermatologie. Andere bijwerkingen kunnen zijn: extra haargroei
op het lichaam, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid.
Bijwerkingen PUVA lange termijn
Langdurige blootstelling aan zonlicht kan huidkanker en
verouderingsverschijnselen van de huid kan veroorzaken. Ook bij
langdurige lichttherapie kunnen deze huidproblemen optreden. Door
regelmatige controle van uw huid wordt de totale hoeveelheid UV-licht zo
laag mogelijk gehouden, zodat de kans op huidkanker en veroudering van
de huid minimaal is.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u deze stellen
aan de doktersassistente van de polikliniek Dermatologie.
• Polikliniek Dermatologie HMC Antoniushove:
Telefoon: 088 979 43 15
• Polikliniek Dermatologie HMC Bronovo:
Telefoon: 088 979 44 03
• Dermatologisch Dagbehandelingscentrum HMC Westeinde
Telefoon: 088 979 23 21

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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