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Smeer corticosteroïden niet te dun, gebruik 
altijd een indifferente crème, smeer met de 
haren mee. In het kader van het OKEE-project 
gaven apothekersassistenten van Apotheek 
Burgum in Burgum (Friesland) deze  – en nog 
veel meer – adviezen aan ouders van kinderen 
met constitutioneel eczeem. Inmiddels maken 
deze adviezen deel uit van de reguliere FPZ in 
de apotheek. Wiesje Kloosterman en Anke 
Semplonius vertellen over hun ervaringen. 

Apotheek Burgum was een van de 
apotheken die zich opgaven voor het 
OKEE-project van UPPER (zie kader). 
Patiëntjes met constitutioneel eczeem 
(CE) beter leren begeleiden was het 
doel voor de apotheek, en natuurlijk 
werden ook de patiënten er beter van.  
Na een toets over hun kennis van 
constitutioneel eczeem kregen de 
assistenten een cursus, vertelt Wiesje 
Kloosterman. Zij werkt al 36 jaar in 
deze apotheek. “Mijn eerste apotheek, 
en ik ben er gebleven. Toen ik kleine 
kinderen had, had de apotheek een 
crèche. Daardoor kon ik hier blijven 
werken en dat gold ook voor mijn 
collega’s. We zijn één grote familie, 
samen opgegroeid als het ware. We 
houden van elkaar.” De apotheek is 
best groot, met twee apothekers, 
zestien apothekersassistenten en vier 
B-medewerkers en verzorgt met de 
randdorpen erbij een groot gebied. 
 
Terug naar het project. Vijf apothekers -
assistenten deden eraan mee en voor 
elk van hen werden tien CE-patiëntjes 
geselecteerd. Hun ouders werden 
uitgenodigd om mee te doen. Niet alle 
ouders hadden daar zin in, vertelt  
Anke Semplonius. Zij is nu vier jaar 
apothe kersassistent en zij-instr omer. 
“Mijn werk als verpleeg kundige bij 
Defensie was te onregelmatig om te 
combin eren met de zorg voor de 
kinderen”, verklaart ze haar switch. Ook 
voor Anke waren er tien CE-patiënten 
geselecteerd, maar van vier patiënten 
deden de ouders daadwerkelijk mee. 
 
Stroomschema 
De ouders die meededen, waren blij 
met de informatie die ze kregen. De 

Apotheek Burgum deed mee aan het OKEE-project:  
“Mensen moeten niet bang zijn voor hormoonzalf”
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begeleiding verliep heel gestructu -
reerd, zodat alle belangrijke informatie 
aan bod kwam. Wiesje: “We hadden 
een stroomschema voor het gesprek. 
Daarin stond wat we moesten 
uitvragen: de klachten, of men wist 
hoe en waarom de verschillende 
crèmes gebruikt moesten worden, en 
of dat goed lukte. Als je dat schema 
doorliep, dan kwam je uit bij de 
vervolgacties, zoals voorlichting geven 
over bepaalde aspecten van het 
gebruik, of het geven van niet-
medicamenteuze adviezen, of 
eventueel overleg met de arts of 
apotheker over een andere sterkte  
van het corticosteroïd.” 
 
Angst wegnemen 
Zo kwamen de assistenten erachter  
dat de medicatie in veel gevallen niet 
goed werd gebruikt. Ouders smeerden 
de hormoonzalf te dun of gebruikten 
geen indifferente crème. Veel ouders 
zijn bang voor hormoon zalf, merkten 
ze. Daarom smeren ze te dun, maar 
dan heeft het geen effect. “Ze denken 
nog steeds dat het cortico steroïd de 
huid dun maakt. Dan leggen we uit  
dat de huid dik was door het eczeem. 
Doordat het eczeem rustiger wordt, 
krijgt de huid zijn normale dikte”, legt 
Wiesje uit. “Mensen moeten niet bang 
zijn voor de hormoonzalf. Als je het 
goed ge bruikt, heeft het geen 
bijwerkingen .En bij goed gebruik 
hoort: niet te dun.” 
 
Indifferent  
Ook zijn er veel ouders die geen 
indifferente crème gebruiken. “Meestal 
had de arts niet verteld dat dat erbij 
hoort. Wij vragen nu bij een recept 

voor een corticosteroïdencrème altijd 
waar het voor is. Als het voor een  
kind met CE is, dan raden we een 
indifferente crème aan. Indifferente 
crème moet je elke dag gebruiken,  
ook als het eczeem rustig is. We geven 
meestal twee soorten mee, zodat 
patiënten kunnen uittesten welke 
crème ze het prettigst vinden. Dat is 
beter voor de therapietrouw”, vertelt 
Anke. “Eerst maak ik een voorselectie 
op basis van de klachten. Bij nattend 
eczeem een crème, bijvoorbeeld 
cetomacrogol, al of niet met vaseline; 
bij droog eczeem een vette zalf, of een 
heel vette crème. Vaak geef ik dan 
koelzalf zonder rozenolie mee. Je kunt 
de indifferente crème ook afstemmen 
op de basis van het corticosteroïd.” Als 
de gekozen crème toch niet bevalt, 
kunnen patiënten een andere 
proeftube mee krijgen. Maar dat is 
zelden nodig.  
 
Hoe ernstig de gevolgen van verkeerd  
gebruik kunnen zijn, was te zien aan 
een baby met CE. Hij bleef achter in 
zijn ontwikkeling – daarbij kan de jeuk 

een rol hebben gespeeld. “Hij at en 
dronk slecht, bleef op zijn rug liggen, 
wilde niet omrollen, niet kruipen…” 
Inmiddels is het eczeem goed onder 
controle dankzij het juiste ‘smeer -
beleid’: dagelijks vette crème en nog 
eenmaal per week het corticosteroïd. 
Maar de moeder had dit graag eerder 
willen weten.  
 
“Het is effectiever als je met  
de haren mee smeert” 
 
Smeeradvies 
Om te zorgen dat de corticosteroïd -
crème niet te dun wordt gesmeerd, 
wordt de vingertopeenheid (VTE) 
gebuikt. “Als je laat zien hoeveel er 
nodig is voor bijvoorbeeld de armen, 
dan zien mensen echt dat ze voorheen 
te weinig smeerden en durven ze  
meer te smeren”, is Wiesjes ervaring.  
“Het is echt een eyeopener.” Verder 
smeren veel ouders een crème in 
rondjes, maar het is gebleken dat het 

 

Wiesje (links) en Anke: “Veel ouders zijn bang voor hormoonzalf. Daarom smeren ze te dun, 

maar dan heeft het geen effect.” 



EVEN VOORSTELLEN

UA | 5 | 2019 | 48

effectiever is als je met de haren mee 
smeert. Dus dat wordt nu standaard 
geadviseerd. 
 
Afbouwschema 
Bij het protocol hoort ook het mee -
geven van een afbouwschema voor 
het corticosteroïd voor als het eczeem 
rustiger wordt. Door niet in één keer te 
stoppen, maar af te bouwen, wordt 
voorkomen dat het eczeem weer 
opvlamt. “Daar moesten mensen aan 
wennen. Maar als je vertelt dat ze dan 
minder gauw weer hormoonzalf nodig 
hebben, slaat het wel aan.” 
 
“Door niet in één keer te 
stoppen, maar het corticosteroïd 
af te bouwen, wordt voorkomen 
dat het eczeem opvlamt” 
 
Niet-medicamenteuze adviezen 
Ook niet-medicamenteuze adviezen 
worden meegegeven, zoals: niet te 
vaak, te lang of te heet douchen, niet 
te vaak zwemmen, goed insmeren 
voor het zwemmen, zeep vermijden,  
geen wasverzachter gebruiken maar 

liever azijn door het spoelwater. “Heel 
handig dat in het team ook die kennis 
is opgefrist.” 
 

Tegenstrijdig  
Veel ouders kregen van verschillende 
zorgverleners tegenstrijdige adviezen, 
merkten de apothekersassistenten. 
Huisartsen schreven bijvoorbeeld eerst 
een vette crème voor en als dat niet 
hielp een corticosteroïd, terwijl de 
richtlijnen tegenwoordig anders zijn. 
Ook vertelden huisartsen nog dat 
corticosteroïden dun gesmeerd moeten 
worden, ze vertelden niets over het 
dagelijks smeren van indifferente 
crème en ook niet dat je cortico -
steroïden geleidelijk moet afbouwen. 
In een FTO zijn de adviezen van het 
OKEE-project nu ook bij de huisartsen 
terechtgekomen, zodat patiënten 
eenduidig advies krijgen. 
 
Blijvend 
Het project is afgesloten, maar de 
werkwijze blijft. “We geven deze 

Hoeveel vingertopeenheden (VTE’s) smeren? 
 

leeftijd aantal VTE’s per smeerbeurt 

hoofd + hals 1 arm +1 hand 1 been + 1 voet borst+buik rug+billen hele lichaam 

3-12 mnd. 1 1 1,5 1 1,5 8,5 

1-2 jaar 1,5 1,5 2 2 3 13,5 

3-5 jaar 1,5 2 3 3 3,5 18 

6-10 jaar 2 2,5 4,5 3,5 5 24,5 

volw. 2,5 4 8 7 7 40 
(arm 3, hand 1)  

OKEE 
 

OKEE (dit staat voor Optimaliseren behandeling  

Kinderen met Eczeem in de Eerstelijn) is een  

studie die als doel heeft om (ouders van) kinderen  

met eczeem ‘optimaler’ te begeleiden vanuit de apotheek.  

De studie werd opgezet en uitgevoerd door UPPER, onderdeel van de 

afdeling Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht. 

Op de site van het project – https://okee.sites.uu.nl/ – staat nuttige informatie over constitutioneel 

eczeem, evenals handige ‘tools’ zoals een gespreksschema en behandeltips. 

 

Met de haren mee smeren.



Jouw advies bij constitutioneel eczeem

● Adviseer naast een corticosteroïd altijd een indifferente crème. Laat de patiënt een 

crème kiezen die goed bij hem past; dat verbetert de therapietrouw. 

● De indifferente crème kan het beste dagelijks worden gebruikt, ook als het eczeem 

rustig is.

● Niet te dun smeren! Gebruik voor de smeerinstructie de tabel met de vingertop -

eenheden (FTU’s). Bespreek eventuele angst voor hormoonzalf. 

● Geef een afbouwschema mee voor het corticosteroïd. 

● Geef advies over de smeerrichting: met de haren mee, niet in rondjes. 
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informatie aan alle CE-patiënten of hun 
ouders”, vertellen Wiesje en Anke. Ook 
de andere teamleden doen dat, al 
moet deze richtlijn tijdens het werk -
overleg soms weer even opgefrist 
worden. 

Ouders van patiënten reageren positief 
op de aanpak, vertellen de assistenten: 
“Heel fijn dat jullie dit doen, zeggen 
deze ouders. En dat doet ons weer 
goed. Het maakt ons werk nóg 
leuker.”<

“We geven meestal twee soorten indifferente 

crème mee, zodat patiënten kunnen uittesten 

welke crème ze het prettigst vinden.”


