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Medicijnen bij huidaandoeningen 

corticosteroïden 
VI-51 © 
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Wat u moet weten over dit medicijn: 

� Vermindert huidontstekingen, roodheid, jeuk en 
zwelling. 

� Gebruik het medicijn zoals de dokter u verteld heeft. 
� De jeuk wordt meteen minder. Na een paar dagen is uw 

huid niet meer rood en gezwollen.  
� Minder klachten? Dan minder vaak smeren, 

bijvoorbeeld nog maar 3 dagen per week. 
   

� Gebruik op dagen dat u het medicijn niet gebruikt 
een vette basiscrème. Daarmee heeft u minder kans 
op bijwerkingen. 

� Last van bijwerkingen, zoals een dunne kwetsbare 
huid? Overleg met uw dokter of u minder van het 
medicijn moet smeren. 

   

 

 Wat zijn corticosteroïden? 

Deze medicijnen heten corticosteroïden. Corticosteroïden zijn stoffen die lijken op de eigen natuurlijke hormonen uit 
de bijnierschors. Deze medicijnen helpen bij huidproblemen als eczeem, psoriasis, jeuk en andere huidziekten. De 
medicijnen zorgen ervoor dat uw huid minder rood is, dat u minder last heeft van jeuk en dat de huid minder 
gezwollen (dik) is.  
Er zijn crèmes voor vochtige plekken en zalven voor droge plekken. Voor de delen van de huid met haar zijn er lotions 
en vloeibare crèmes. 

 

 Hoe helpen de medicijnen? 

Deze medicijnen zorgen ervoor dat u minder last heeft van de ontsteking. Hierdoor wordt de huid minder rood, en de 
zwelling en de jeuk worden minder. Ook zorgen de medicijnen ervoor dat er minder nieuwe huidcellen worden 
gemaakt. Daardoor krijgt u minder schilfers op de huid. 

 

 Wanneer merkt u dat de medicijnen helpen? 

De jeuk moet minder worden zodra u begint met smeren. Het duurt een paar dagen voordat uw huid niet meer rood 
en gezwollen is. 

 

 Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)? 

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Als u dit medicijn lange tijd 
(enkele weken) gebruikt, dan kan de huid dun en kwetsbaar worden.  
Bij crèmes en zalven kunt u bij verbetering afwisselend een vette basiscrème gebruiken. Daarmee heeft u minder 
kans op bijwerkingen. 
Sommige mensen krijgen last van overgevoeligheid. De huidziekte wordt dan niet beter en soms zelfs erger. Heeft u 
veel last van bijwerkingen? Bel dan uw dokter. 

 

 Hoe moet u de medicijnen gebruiken? 

Gebruik de medicijnen zoals de dokter u verteld heeft. Als u net begint met het medicijn moet u het meestal twee 
keer per dag op uw huid smeren. Zorg ervoor dat er geen crème, zalf of lotion in uw ogen of op de gezonde delen van 
de huid komt. Het heeft meestal geen zin om het medicijn vaker op een dag te gebruiken. U heeft dan meer kans op 
bijwerkingen. Het medicijn hoopt zich op in de huid. Hierdoor hoeft u na 1 tot 4 weken het medicijn vaak nog maar 
één keer per dag te gebruiken. 
 
Zijn de klachten minder geworden dan kunt u het medicijn afbouwen. U moet dan meestal nog maar één keer per dag 
smeren, op bijvoorbeeld 3 tot 5 dagen in de week. Deze dagen moeten dan wel opeenvolgend zijn, bijvoorbeeld 
woensdag , donderdag en vrijdag. De andere dagen van de week smeert u niets of gebruikt u een basiscrème of zalf.  
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Welke hoeveelheid crème moet u gebruiken? 
Bij het smeren van het medicijn is het belangrijk dat u de juiste hoeveelheid zalf 
gebruikt. Een handig hulpmiddel hierbij is de Finger Tip Unit (vingertopeenheid). Een 
Finger Tip Unit (FTU) is een hoeveelheid die gelijk is aan streepje crème of zalf dat 
net zo lang is als het vingertopje van een volwassene (zie foto hiernaast). Eén zo’n 
FTU is ongeveer 0,5 gram crème of zalf. Om een lichaamsdeel in te smeren heeft u 
één of meerdere FTU’s nodig. In de tabel hieronder staat hoeveel FTU u moet 
smeren per lichaamsdeel. 
 
Leeftijd Aantal FTU per keer smeren 

 Hoofd + 

hals 

Arm +  

hand 

Been + 

voet 

Romp 

(voorkant) 

Rug + 

billen 

Hele 

lichaam 

Volwassene 2,5 4 (alleen 
hand : 1 

8 (alleen 
voet:2) 

7 7 40,5 

Kind 6-10 

jaar 

2 2,5 4,5 3,5 5 24,5 

Kind 3-5 jaar 1,5 2 3 3 3,5 18 
Kind 1-2 jaar 1,5 1,5 2 2 3 13,5 
Kind  3-12 

maanden 

1 1 1,5 1 1,5 8,5 

 
Moet u een kleiner plekje insmeren (bijvoorbeeld een plekje op uw hand, of alleen uw elleboog)? Vraag uw apotheker 
hoeveel FTU u dan moet gebruiken.  
 
Medicijn vergeten?  
Alsnog aanbrengen als de volgende dosis nog langer dan 12 uur duurt. Anders overslaan. Lees ook de bijsluiter of kijk 
op www.apotheek.nl om te weten wat u moet doen.  

 

   

 

 Wat kunt u zelf doen? 

• Zorg ervoor dat u niet gaat krabben: houd de nagels kort, trek eventueel verbandhandschoenen aan, zoek 
afleiding als u jeuk heeft. 

• Zorg ervoor dat uw huid niet uitdroogt: ga niet te lang, te vaak of te warm in bad. Gebruik badolie in plaats van 
zeep of badschuim 

• Gebruik een vette basiscrème (bijvoorbeeld vaselinecetomacrogol-crème of vaselinelanette-crème) om de huid 
vet te houden. 

• Eczeem en psoriasis zijn niet besmettelijk: vooral voor kinderen is het belangrijk, dat ze normaal worden 
aangeraakt en geknuffeld. 

   

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter. 

 


