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Fotodynamische 
therapie 
 

Fotodynamische therapie 
In overleg met uw arts is besloten dat u behandeld wordt met fotodynamische therapie 

(hierna afgekort als PDT). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie 

anders kan zijn dan hier beschreven wordt. 

 

Wat is fotodynamische therapie (PDT)? 
PDT is een vorm van lichttherapie waarbij de onrustige en kwaadaardige cellen 

veranderen en afsterven. Deze cellen worden met behulp van een crème gevoelig gemaakt 

voor rood licht. Nadat de crème een aantal uur is ingetrokken wordt de aandoening op 

de huid belicht. Het intrekken van de crème duurt vier uur, het belichten van de huid 

ongeveer acht minuten.  

Na een paar weken worden de behandelde cellen vervangen door nieuwe gezonde 

cellen.Voordeel van deze therapie is dat grote delen van de huid kunnen worden 

behandeld zonder dat chirurgisch ingrijpen nodig is. 

 

Wanneer kunt u met PDT behandeld worden? 
Dit kan bij: 

 Een bepaalde vorm van huidkanker (oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom); 

 Als aanvullende behandeling van deze huidkanker voor of na een chirurgische 

ingreep; 

 Actinische keratose (zonbeschadiging van de huid); 

 Morbus Bowen (voorstadium van een bepaalde vorm van huidkanker). 

 

Voorbereiding 
Als de te behandelen plekken op uw schedel voorkomen, adviseren wij u een pet of hoed 

mee te nemen. Als de plek dicht bij het oog zit is een zonnebril wenselijk. Deze kunt u 

dragen tijdens het intrekken van de zalf en/of na de behandeling over het verband. Soms 

is het nodig om de huid van tevoren soepel en vrij van korstjes te maken. Als dit voor u 

van toepassing is, legt de arts of doktersassistente u uit hoe dat gaat. Het is mogelijk dat 

u daar een keer extra voor terug moet komen. U mag de dag van de behandeling gewoon 

eten en uw medicijnen innemen. 

Als u kort na de behandeling met vakantie gaat naar een zonnig land is het belangrijk 

om dit te melden bij de verpleegkundige. De behandeling vindt dan op een ander tijdstip 

plaats. 

Houdt u er rekening mee dat u niet zelf terug naar huis kunt rijden na een behandeling 

van een aandoening dicht bij uw oog. 
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De behandeling 
 

Waar meldt u zich? 

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich altijd eerst bij de polikliniek Dermatologie. 

 

Verloop behandeling 

De behandeling begint in de ochtend met het insmeren van de te behandelen plaats. Deze 

wordt daarna licht dicht ingepakt. De assistente spreekt een tijd met u af voor het 

tweede deel van de behandeling. Tijdens het intrekken van de crème kunt u in het 

ziekenhuis blijven. Hier kunt u en eventuele begeleiding gebruik maken van koffie en thee 

en u krijgt een lunchbon voor u en één begeleider. U mag tijdens het intrekken van de 

zalf het ziekenhuis verlaten mits u rekening houdt met het feit dat de te behandelen plek 

goed afgedekt blijft en u op tijd weer terug bent op de polikliniek. 

Het tweede deel van de behandeling volgt na vier uur. Dan heeft de huid voldoende 

werkzame stof uit de crème opgenomen. De lamp wordt ingesteld en hangt ongeveer vijf 

tot tien centimeter boven de huid. Het intens felle rode licht is niet schadelijk voor de 

ogen of de omringende huid. Omdat het niet prettig is om lang in het felle licht te kijken, 

krijgt u een neutraliserende bril op. Na het aanzetten van de lamp blijft de assistente in 

de buurt. De lamp springt vanzelf uit als de behandeling voltooid is. 

De behandeling is in veel gevallen niet pijnloos. De lamp geeft vaak een branderig gevoel 

op de ingesmeerde plekken en dat wordt in hevigheid per persoon verschillend ervaren. 

Er zijn mogelijkheden om de pijn ter plaatse te verlichten, bijvoorbeeld door te koelen of 

plaatselijk te verdoven. Als u pijn heeft tijdens de behandeling, meldt dit dan direct zodat 

uw behandelaar met u de mogelijkheden kan bespreken. 

 

Na de behandeling 
De behandelde plek wordt met zilversulfadiazine-zalf (Flammazine®) ingesmeerd en 

weer afgeplakt. U krijgt voor de zalf een recept mee. De zalf mag u gebruiken zolang u 

dat prettig vindt. De behandelde plek is nog een tijdje lichtovergevoelig. Houdt het 

daarom nog ongeveer 24 uur afgedekt. 

Afhankelijk van de grootte van de behandelde plek kunt u de dagen na 

de behandeling de volgende reacties verwachten: 

 Pijn (één tot drie dagen); 

 Roodheid (één tot twee weken); 

 Zwelling (twee tot vijf dagen); 

 Korstvorming of schilfervorming (twee tot tien dagen); 

 Kleurverandering van de huid ( tot twee maanden). 

 

Wat te doen? 

 U kunt de huid koelen met de voorgeschreven zalf of een natte doek. Een cold-pack 

kan ook prettig zijn. 

 U mag met de behandelde huid douchen. 

 Als de zon schijnt na de behandeling dan raden wij u aan de plekken drie dagen 

afgedekt te houden. 
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Controle 
Op de dag van de behandeling krijgt u een controle afspraak mee van de assistente. 

 

Mogelijke complicaties en risico’s 
Soms komt het voor dat de behandelde plek gaat ontsteken. Dit kunt u herkennen door 

een kloppend gevoel en toenemende pijn op de behandelde plek. In dat geval is het 

belangrijk dat u contact opneemt met de polikliniek Dermatologie. Er bestaat een kans 

dat u ongewenst pigment aanmaakt in het behandelde gebied als u in de weken na de 

behandeling in de zon gaat. Dit kan ook ontstaan als u gebruik maakt van de zonnebank. 

Gebruik een zonnebrandcrème met factor 30-50 in de zon en ga niet onder de 

zonnebank. Als een aandoening op het behaarde hoofd behandeld wordt, bestaat de kans 

dat ter plaatse van de nieuwe gezonde huid de haargroei tijdelijk stopt. 

 

Vragen? 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Dermatologie. Ook als u na de behandeling nog vragen hebt, kunt u ons altijd 

bellen tijdens kantooruren. 

 

Bereikbaarheid 
Polikliniek Dermatologie, Gelre ziekenhuizen Zutphen 

 maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur 

 tel: 0575 – 592 826 

 


