
Actinische keratosen, wat zijn dat?
“Langdurige blootstelling aan zonlicht leidt tot 
schade aan de huid: verbrokkeling van onderhuids 
bindweefsel (“rimpels”), klonteren van pigmentcel-
len (bruine “zonnevlekken”) en onrust in de opper-
huid (“actinische keratosen”). Actinische keratosen 
uiten zich als ruwrasperige verhoornde plekjes. Ze 
komen met name voor op plaatsen van veel zon-
blootstelling, dus de neus en oorranden, de kalen-
de schedel bij mannen, alsmede de onderbenen 
en het decolleté bij vrouwen.”

Wat voor klachten geven ze?
“Meestal geven ze een pijnlijk, scherp of schrij-
nend gevoel, met name bij aanraking. Maar bo-
venal weten we dat actinische keratosen kunnen 
overgaan in huidkanker. Daarom worden ze als 
mogelijke voorlopers van kanker beschouwd. Als 

u twijfelt over een plekje, is het belangrijk naar de 
huisarts te gaan. Deze kan u, indien nodig, door-
verwijzen naar een dermatoloog.”

Hoe zijn ze te behandelen?
“Voorheen werd de enkele actinische keratose 
stukgemaakt, meestal met vloeibare stikstof. Maar 
omdat we steeds vaker hele velden van actinische 
keratosen zien (bijvoorbeeld een hele kalende 
schedel) is dat lang niet altijd meer een goede 
optie. Steeds vaker worden “veldbehandelingen” 
ingezet met zalf of met lichttherapie, die hele zieke 
opperhuid verwijderen of afschaven, waarna een 
nieuwe jongere en gezonde huid kan terugkeren. 
En ook worden deze behandelingen steeds se-
lectiever, waardoor niet de hele opperhuid wordt 
stukgemaakt maar slechts de onrustige cellen 
van de opperhuid tussen de goede cellen in.”

Wat kunt u zelf doen?
“Gelukkig gaan we steeds bewuster met de zon 
om. Blijf er van genieten, maar zoals met veel din-
gen ook hier met mate. En dat houdt met name het 
voorkomen van zonverbrandingen in. Een goede 
sunblocker in de tas en regelmatig insmeren blijft 
toch de beste preventie.”

Let op de voortekenen van huidkanker.Let op de voortekenen van Medische column van 
Centrum Oosterwal

 Alkmaar: 072 515 77 44
 Haarlem: 023 205 81 11
 Heerhugowaard: 072 515 77 44

Actinische keratosen kunnen voorstadia van 
huidkanker zijn. Vier vragen over actinische 
keratosen aan Rob Beljaards, dermatoloog bij 
Centrum Oosterwal in Haarlem.


