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CONCLUSIE

Het syndroom van Sweet is een zeldzame neutro-
fiele dermatose, waarbij een onderliggende oorzaak 
moet worden uitgesloten. 
De huidlaesies volgens het syndroom van Sweet 
van patiënt A passen hoogstwaarschijnlijk bij de 
pre-existente nierinsufficiëntie. Het behandelplan 
betreft dialyse en lokale controle van de sweetlaesies 
met betamethasondiproprionaat, waarbij terughou-
dend prednison kan worden voorgeschreven.Bij 
patiënt B, waarbij het sweetsyndroom voor de diffe-
rentiële diagnose werd overwogen, is er na opnieuw 
overleg met de patholoog vastgesteld dat er sprake is 
van chronische urticaria.
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Dermatitis perioralis is een acneïforme eruptie 
bestaande uit erytheem, papels en papulopustels 
typisch gelokaliseerd rondom de mond. Exogene 
factoren lijken een rol te spelen waarbij met name 
het gebruik van topicale corticosteroïden een beken-
de uitlokkende factor is voor het ontstaan van der-
matitis perioralis. Wij beschrijven een casus waarbij 

gebruik van een inhalatiecorticosteroïd de oorzaak 
was van het ontstaan van een periorale dermatitis.

zIEkTEGESCHIEDENIS

Een 12-jarig meisje van Nederlandse afkomst 
zien we op het spreekuur vanwege een sinds drie 
jaar terugkerende uitslag rond mond en neus die 
optreedt in de winter. Ze is bekend met astma en 
allergische rhinitis waarvoor ze, vooral in de zomer-
maanden, Flixotide® (fluticason) gebruikt. Bij verder 
navragen blijkt dat de uitslag steeds ontstaat wan-
neer ze de Flixotide®-inhaler stopt. 
Bij klinisch onderzoek zien we perioraal en perina-
saal erythemateuze papels met minimale schilfe-
ring. Bij de oogleden beiderzijds worden tevens 
enkele papels gezien.
Als aanvullend onderzoek wordt een epicutaan aller-
gologisch onderzoek verricht met de standaardreeks, 
cosmeticareeks, fucidin crème en fluticason-propio-
naat. Dit onderzoek blijkt negatief.

Dermatitis perioralis na gebruik 
van inhalatiecorticosteroïden
d.a.t. Hanssen1, r.L.P. Lijnen2



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE  |  VOLUME 23  |  NUMMER 05  |  MEI 2013272

Inhalatiecorticosteroïden zijn zelden in de literatuur 
vermeld als oorzakelijke factor voor het ontstaan van 
dermatitis perioralis. In het onderzoek van Dubus 
et al. werden 639 astmatische kinderen gevolgd die 
behandeld werden met beclometason dipropionaat 
of budesonide. Hiervan bleek 2,9% een periorale 
dermatitis te ontwikkelen.7 Parveen Kumar et al. 
beschreven een casus van een 13-jarige jongen die 
eveneens een dermatitis perioralis ontwikkelde ten 
gevolge van gebruik van een inhaler fluticason/
salmetrol in een dosering van 250/50 microgram. 
Twee maanden voor het ontstaan van de periorale 
dermatitis was de dosering van de inhalatieme-
dicatie verhoogd.8 Eveneens zijn door Held et al. 
een tweetal casus beschreven waarbij een periorale 
dermatitis optrad ten gevolge van gebruik van een 
inhalatie corticosteroïd.9 Er wordt gedacht dat een 
sub optimaal gebruik van inhalatiemaskers zorgt voor 
de positie van inhalatiecorticosteroïden op het gelaat.7 
Nguyen et al. beschreven in een cohort van 79 
kinderen en adolescenten met periorale dermatitis 
tegelijkertijd voorkomen van perioculaire (25%) 
en perinasale (43%) dermatitis.2 Henningsen et al. 
beschreven een casus waarbij de periorale dermati-
tis in eerste instantie begon met perioculaire symp-

Het klinisch beeld en het aanvullend onderzoek pas-
sen het best bij een dermatitis perioralis als gevolg 
van (gefluorideerd) cortisongebruik. De uitslag 
wordt met het meisje en haar ouders besproken en 
ze krijgen het advies mee om Flixotide® niet via de 
koker te inhaleren maar rechtstreeks in de mond. 
Daarnaast wordt ze behandeld met metronidazol-
crème. Hierop verbeteren de huidklachten. De vol-
gende winter komen de klachten niet meer voor.

bESpREkING

Dermatitis perioralis is een acneïforme dermatose 
bestaande uit erytheem, papels, papulovesikels en 
papulopustels die typisch gelokaliseerd zijn rondom 
de mond waarbij een rand rondom de lippen vrij 
blijft. De patiënt kan een brandend gevoel ervaren.1 
Tevens kan het perinasale en perioculaire gebied 
aangedaan zijn. Om deze reden wordt de term ‘peri-
orificiale dermatitis’ vaak gebruikt.2 De meerder-
heid van de patiënten is vrouw. De leeftijd waarop 
de huidaandoening zich het meest presenteert is 
tussen de 16-45 jaar. Bij kinderen komt dermatitis 
perioralis minder vaak voor, en dan meestal rond de 
prepuberale leeftijd.3

Dermatitis perioralis wordt in verband gebracht met 
een infectieuze component. De rol van micro-orga-
nismen in het optreden van dermatitis perioralis is 
tot op heden echter nog niet opgehelderd. Daarnaast 
is een aantal factoren geassocieerd met het voorko-
men van dermatitis perioralis waaronder gebruik 
van gefluorideerde topicale corticosteroïden, anti-
conceptiva, fluor bevattende tandpasta, cosmetica, 
vettende crèmes, systemische glucocorticosteroïden 
en inhalatiecorticosteroïden.2 Door waarnemingen 
van Weber en Sneddon in 1972 bij meer dan 200 
patiënten ontstond de overtuiging dat vooral geflu-
orideerde corticosteroïden verband houden met het 
optreden van dermatitis perioralis.4 
Het moleculaire mechanisme waarop corticoste-
roïden bijdragen aan het ontstaan van dermatitis 
perioralis is niet geheel opgehelderd. Van topicale 
corticosteroïden is bekend dat ze acneïforme erup-
ties veroorzaken door degradatie van het folliculaire 
epitheel waardoor de inhoud van de follikel vrijkomt 
in het omliggende weefsel, en op deze wijze inflam-
matie veroorzaakt.5 
Glucocorticoïden zijn in verband gebracht met een 
verhoogde expressie van toll-like-receptor 2 (TLR2) 
in epidermale keratinocyten. TLR2 is een receptor 
betrokken bij de herkenning van micro-organismen 
en weefselschade. Via TLR2 vindt een verhoogde 
productie van antimicrobiële peptiden plaats, 
waaronder cathelicidinepeptiden. Bij rosacea is 
aangetoond dat de verschijnselen grotendeels zijn 
toe te schrijven aan verhoogde expressie van cathe-
licidinepeptiden, die zorgen voor chemotaxis van 
leukocyten, angiogenese en expressie van extracellu-
laire matrixcomponenten. Gezien de verwantschap 
tussen rosacea en dermatitis perioralis lijkt het voor 
de hand liggend dat corticosteroïden dermatitis 
perioralis kunnen veroorzaken door middel van een 
verhoogde expressie van TLR2.6 

Figuur 1. Perioraal en perinasaal erytheem met papels 
en schilfering.

Figuur 2. Typische lokalisatie van dermatitis perioralis 
in het gebied van de flixotide-inhaler.
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of metronidazolegel 0,75% of -crème 1%.1,2 Vanaf 
8 jaar mogen tetracycline, minocycline of doxycy-
cline eveneens gebruikt worden. 
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tomen die geduid werden als blefaritis, chalazion en 
een Staphylococcus folliculitis. Pas toen het beeld 
zich verspreidde naar het periorale gebied werd 
de juiste diagnose gesteld.10 Om deze reden is het 
belangrijk om bij kinderen die zich presenteren met 
papels en pustels in het perioculaire en perinasale 
gebied altijd navraag te doen naar het gebruik van 
inhalatiecorticosteroïden.
De diagnose dermatitis perioralis wordt veelal 
gesteld op basis van het typisch klinische beeld in 
combinatie met een passende anamnese. Het beeld 
kan onder andere lijken op rosacea, acne, sebor-
rhoïsch eczeem, contactdermatitis, granulomateuze 
periorale dermatitis en lip-licking cheilitis.1 
Histopathologisch onderzoek is niet-specifiek en zel-
den noodzakelijk voor het stellen van de diag nose. 
Er worden oppervlakkige perifolliculaire infiltraten 
gezien met epithelioïde cellen en lymfohistiocyten. 
Uiteindelijk is ook spongiose waar te nemen.1,10 
Zonder behandeling heeft cortico steroïd dermatitis 
een fluctuerend beloop. De eerste stap in de behan-
deling bestaat uit het staken of uitsluipen van het 
gebruik van topicale corticosteroïden. Vaak ontstaat 
er dan een opvlamming van het huidbeeld. Deze 
opvlamming kan enkele weken aanhouden. Om 
een opvlamming te voorkomen kan er voor worden 
gekozen om het topicale corticosteroïd stapsgewijs 
af te bouwen of tijdelijk te behandelen met minder 
potente topicale corticosteroïden.8 Indien de der-
matitis perioralis is veroorzaakt door gebruik van 
inhalatiecorticosteroïden, zoals bij onze casus, is het 
raadzaam om deze geleidelijk te staken of de wijze 
van toediening te veranderen waarbij geen gebruik 
wordt gemaakt van een inhalatiekoker. 
Indien nodig kunnen kinderen aanvullend behan-
deld worden met erytromycineoplossing 1-2% 2x 
daags of lotion 2% 2x daags of oraal erytromycine 

SAMENVATTING
Dermatitis perioralis is een acneïforme eruptie bestaande 
uit erytheem, papels en papulopustels typisch gelokali-
seerd rondom de mond. Met name het gebruik van topi-
cale corticosteroïden is een bekende uitlokkende factor. 
Wij beschrijven een casus waarbij gebruik van een inha-
latiecorticosteroïd de oorzaak was van het ontstaan van 
een periorale dermatitis. Tevens bespreken we een aantal 
artikelen waarbij eveneens sprake was van een dermatitis 
perioralis, uitgelokt door gebruik van inhalatiecorticoste-
roïden. Daarnaast beschrijven we de huidige therapieën 
voor dermatitis perioralis.

TREFwOORDEN
dermatitis perioralis – kinderen – inhalatiecorticosteroï-
den

SUMMARy
Perioral dermatitis is an acneïform eruption consisting 
of erythema, papules and papulopustules typically dis-
tributed around the mouth. Perioral dermatitis is often 
precipitated by the use of topical corticosteroids. We 
present a case in which use of an inhalation corticoste-
roid caused perioral dermatitis. We also discuss other 
articles in which the use of an inhalation corticosteroid 
caused perioral dermatitis. Finally, we discuss treatments 
for perioral dermatitis.
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perioral dermatitis – children – inhalation corticoste-
roids.


