Achterhalen oorzaken van suboptimaal behandelresultaat

Is er sprake van constitutioneel eczeem?
□ Ja
□ Nee, er is sprake van _______________
□ Weet ik niet

Gebruik corticosteroïd
● Weet u wat de crème doet ?

Vervolgacties/advies

Gebruik goed
□ Andere sterkte
nodig

□ Overleg met arts/apotheker

Gebruik niet
goed

□ Geef voorlichting over het doel:
onderdrukken ontsteking, bestrijden jeuk

□ Doel niet duidelijk
□ Hoeveelheid is niet duidelijk/goed

□ Teveel
□ Te weinig

□ Frequentie is niet duidelijk/goed
□ Er zijn zorgen of praktische problemen in
het gebruik (z.o.z.)

□ Niet altijd zoals
zou moeten
(therapietrouw)

□ Adviseer over gebruik: vingertopeenheid,
frequentie
□ Geef (na overleg met arts) een
behandelschema mee (zie tool 5)

● Weet u hoe u de crème moet gebruiken?
● Lukt het om de crème volgens voorschrift
te gebruiken?

□ Verwijs naar patiënteninfomatie (zie tool 4)

Gebruik indifferente crème
□ Aanhoudende
klachten

Hoe gaat het met de
eczeemklachten?

(jeuk, pijn, roodheid,
droge huid,
slaapproblemen)

□ Geen klachten
Vraag onderdelen
volgende kolom wel
uit. Ga daarna door op
ommezijde

● Weet u hoe u de crème moet gebruiken?
● Lukt het om de crème volgens voorschrift
te gebruiken?

Gebruik niet
goed

□ Adviseer over gebruik: geen beperkingen,
gebruik dagelijks

□ Doel niet duidelijk
□ Hoeveelheid is niet duidelijk/goed

□ Te weinig
□ Geen gebruik

□ Adviseer gebruik indifferente middelen, ook
als het eczeem rustig is. Laat de patiënt
verschillende soorten proberen. Koppel dit
terug aan de behandelende arts.
□ Verwijs naar patiënteninformatie (zie tool 4).

□ Frequentie is niet duidelijk/goed
□ Er zijn zorgen of praktische problemen in
het gebruik (z.o.z.)

□ Kort (5 min.), lauw en niet te vaak douchen
(1 à 2 keer per week)
Uitsluiten teveel prikkels/irritatie huid
□ Mogelijke irritatie door zeep, wasmidel of
bepaalde textiel
□ Mogelijke uitdroging door te lang, te warm
of te vaak douchen of zwemmen
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□ Geef voorlichting over het doel: verhoging
vochtgehalte, verminderen jeuk en irritatie

● Weet u wat de crème doet ?

□ Extra irritatie door te veel krabben ('s
nachts)

□ Weinig zeep of liever badolie gebruiken
□ Ongeparfumeerd wasmiddel gebruiken en
liever geen wasverzachter (maar bijvoorbeeld
schoonmaakazijn)
□ Geen synthetische of wollen kleding dragen
□ Voor zwemmen insmeren met een vette
crème
□ Gebruik een indifferent middel
□ Verbandhandschoentjes of krabpak voor
nacht (NB: wordt niet altijd vergoed)
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□ Bijwerkingen
□ Zorgen om gebruik
corticosteroïden (zie ook
gebruik corticosteroïd)

Zijn er andere
problemen?

(Bij langdurig dagelijks gebruik van klasse 3 of 4 TCS bestaat
kans op lokale bijwerkingen zoals roodheid, droge huid,
slaapproblemen)
□ Negatieve opvattingen over gebruik corticosteroïden
(corticofobie)

Vervolgacties/advies
Advies geven en zorgen wegnemen
□ Geef uitleg over het doel van de behandeling en het te
verwachten effect
□ Benadruk dat bijwerkingen van klasse 1 of 2
corticosteroïden zeldzaam zijn bij het geadviseerde gebruik
□ Over bijwerkingen:
Een bijwerking als atrofie komt nauwelijks voor (dus geen
zorgen)
De huid kan dunner lijken omdat de verdikte huid weer
normaal wordt
□ Verwijs naar patiënteninformatie (tool 4)
□ Eczeem is niet vies en niet besmettelijk
□ Bij eczeem is sprake van een ontstekingsreactie van de huid.

□ Invloed op sociaal leven
(pesten, andere reacties uit
de omgeving, schaamte)

□ Om de huid te beschermen wordt deze vet gehouden met
een crème. Zo kunnen schadelijke stoffen worden
tegengehouden.
□ Verwijs naar patiënteninformatie (ook om aan anderen te
geven; tool 4)
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