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Dit artikel is een vertaling en bewerking voor de Nederlandse situatie van ‘Drug-induced photosensitivity’ dat verscheen
in ons Franse zusterblad Prescrire International 2009; 18: 208-211.
Fotodermatosen zijn huidafwijkingen ten gevolge van blootstelling aan ultraviolette straling van natuurlijke of
kunstmatige bron. Ze komen vaker voor op onbedekte huiddelen. De voornaamste klinische manifestaties zijn papels,
vesikels, eczemateuze beelden en urticaria. Veel geneesmiddelen doen de gevoeligheid van de huid voor ultraviolet licht
toenemen, soms voor therapeutische doelen, maar meestal betreft het ongewenste effecten (Gebu 2010; 44: 37-42).

Inleiding
Blootstelling van de huid aan zonlicht heeft positieve invloeden op onder meer de vitamine D-synthese, maar kan ook
leiden tot huidkanker, actinische keratosen en andere nadelige effecten.1 2 Blootstelling aan ultraviolette straling leidt
tot een toename van de pigmentatie in de huid dat als een adaptief en beschermend mechanisme kan worden
beschouwd.2 3 Veel huidafwijkingen kunnen worden uitgelokt dan wel verergerd door zonlicht.1 4 Fotodermatosen zijn
huidafwijkingen die door ultraviolette straling en/of zichtbaar licht kunnen worden geïnduceerd.
In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken en risicofactoren van geneesmiddelengeïnduceerde fotodermatosen
beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde: lokalisatie, diagnose, klinische beelden, oorzaken en beloop,
fotosensibilisatie, en voorzorgsmaatregelen, therapeutische fotosensibilisatie, en geneesmiddelen met ongewenste
fotosensibiliserende eigenschappen. Ten slotte volgt een plaatsbepaling.

Lokalisatie, diagnose, klinische beelden, oorzaken en beloop
Lokalisatie. Fotodermatosen komen met name voor op de onbedekte huiddelen, maar bij zeer gevoelige patiënten kan
ook de huid onder de kleding reageren. De lichaamsgebieden die zijn blootgesteld aan ultraviolette straling zijn,
afhankelijk van het type kleding dat men draagt: het aangezicht en de oorschelpen, de nek, de rugzijde van de handen,
armen, onderarmen en de bovenzijde van de voeten.1 4
Diagnose. De diagnose wordt gesteld op basis van de lokalisatie van het aangedane gebied en na het afnemen van een
zorgvuldige anamnese waarbij de nadruk moet liggen op de relatie tussen het eerste optreden van de symptomen en de
blootstelling aan ultraviolette straling.1 4
Klinische beelden. De voornaamste klinische manifestaties zijn papels, vesikels, eczemateuze beelden en urticaria.
Zonnebrand en pigmentatie zijn normale reacties op ultraviolette straling, alleen bij een versterkte reactie is er sprake
van een afwijkend reactiepatroon.1 2 4 5 Ook bij fototoxische reacties (zie verder) is er vrijwel altijd sprake van
erythemen en pigmentatie. Foto-onycholyse (het loslaten van een nagel door zonlichtblootstelling) wordt bijna alleen
gezien na fotosensibilisatie. Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om uitspraken te doen over de
incidentie en prevalentie van geneesmiddelengeïnduceerde fotodermatosen.
Oorzaken en beloop. Een groot aantal stoffen, waaronder planten, cosmetica, industriële producten en
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geneesmiddelen, kan na topische (ofwel lokale) of systemische toepassing een abnormale gevoeligheid voor ultraviolette
straling induceren.1 2 4 Tijdens gebruik van deze stoffen zijn de afwijkingen bij blootstelling aan zonlicht ernstiger dan
zou worden verwacht op basis van alleen blootstelling aan ultraviolette straling (die anders goed zou worden verdragen).
1 4 Het beloop van door geneesmiddelen geïnduceerde fotodermatosen hangt niet alleen af van het geneesmiddel,
maar onder meer ook van de initiële tolerantie van de patiënt, de mate van blootstelling aan de zon en het seizoen.4 De
individuele gevoeligheid voor ultraviolette straling varieert sterk en is afhankelijk van genetische en omgevingsfactoren,
zoals abnormale keratinisatie, metabole afwijkingen en abnormale pigmentatie of DNA-herstel (bv. porfyrie,
fenylketonurie, xeroderma pigmentosum, albinisme).1 4

Fotosensibilisatie en voorzorgsmaatregelen
Fotosensibilisatie, fototoxiciteit en fotoallergie. Onder fotosensibilisatie verstaat men de veranderde reactie van
de huid door de gecombineerde werking van een chemische stof, de fotosensibilisator, en licht.6 Fotosensibilisatie kan
worden onderverdeeld in onder meer dyschromie (pigmentstoornis van de huid), pseudoporfyrie, foto-onycholyse, en
lichenoïde (gelijkend op lichen planus, aandoening gekenmerkt door papels) en teleangiëctatische (verwijding van
capillair) reacties.7 Pseudoporfyrie kenmerkt zich door bullae, die soms hemorragisch zijn, op de aan licht blootgestelde
lichaamsdelen (gezicht, hand- en voetrug) en het optreden van wonden na lichte traumata die na genezing littekens
achterlaten. Het klinische beeld doet denken aan porfyria cutanea tarda, maar hier is er geen metabole stoornis van de
porfyrinen en is er geen verhoogde concentratie van porfyrinen in de urine.4
Fotosensibilisatie kan verlopen via twee mechanismen: fototoxiciteit en fotoallergie.6 8 Fototoxiciteit komt het vaakst
voor en het klinische beeld lijkt sterk op een heftige zonnebrandreactie: fel erytheem, zwelling en soms ook vesikels en
bullae.7 Het gaat om een versterkte reactie van de huid door de interactie van de fotosensibilisator en licht die leidt tot
directe schade zonder tussenkomst van een immunologisch mechanisme.6 Het risico op toxische fotodermatosen hangt
af van de hoeveelheid geneesmiddel die in de huid aanwezig is. Zij kan optreden na een enkele dosis, komt vaker voor
bij hogere doseringen, en kan verminderen als de dosering wordt verlaagd.
Bij de minder vaak voorkomende fotoallergie gaat het om een abnormale reactie van de huid op de fotosensibilisator en
licht, waarbij wel een immunologisch mechanisme meespeelt.6 De huidafwijking kan zich in dit geval uitbreiden naar de
bedekte huid. Na blootstelling aan zonlicht is er sprake van een latentieperiode van zeven tot tien dagen. Het risico
bestaat dat de aandoening verergert bij aanhoudende of hernieuwde blootstelling aan het geneesmiddel, zelfs bij
minimale blootstelling aan licht.
Eenzelfde geneesmiddel kan zowel toxische als allergische fotodermatosen veroorzaken.4 Het vaststellen van het exacte
mechanisme van een fotosensibiliserende reactie is van belang voor de wijze van aanpak. Door het verminderen van de
mate van blootstelling aan straling kan het effect van een fototoxisch geneesmiddel sterk worden verminderd dan wel
worden opgeheven. Fotoallergische reacties worden niet wezenlijk beïnvloed door verandering van de mate van
blootstelling aan straling. In de praktijk blijkt het echter lastig om het onderscheid te maken, aangezien nogal wat
geneesmiddelen zowel fototoxische als fotoallergische reacties kunnen geven. Het betreft met name fenothiazinen,
chinolonen, sulfonamiden en thiazidediuretica.
In tabel 1 staan geneesmiddelen vermeld waarvoor onder meer in Nederlandse apotheken die gebruik maken van het
apotheekinformatiesysteem Pharmacom, wordt gewaarschuwd dat er een verhoogd risico op fotodermatosen bestaat.
De overige geneesmiddelen die in de tekst worden vermeld, staan in tabel 2 (zie pag.41).

De fotosensibiliserende eigenschappen van geneesmiddelen
kunnen ook therapeutisch worden toegepast.
De fotosensibiliserende eigenschappen van bepaalde geneesmiddelen worden soms therapeutisch gebruikt (zie
hieronder), maar meestal zijn het ongewenste effecten.4 In beide gevallen dient een aantal voorzorgsmaatregelen te
worden genomen.
Voorzorgsmaatregelen. Als blootstelling aan zonlicht te verwachten valt, zoals in de zomer, bij verblijf in de tropen en
bij wintersporten, kan men het beste fotosensibiliserende geneesmiddelen vermijden en zo mogelijk een ander middel
kiezen.9
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Patiënten die fotosensibiliserende geneesmiddelen voorgeschreven krijgen, moeten worden gewaarschuwd voor het
risico verbonden aan de blootstelling aan zonlicht en intensief kunstlicht, zoals zonnebanken, sterke halogeenlampen,
felle lampen in operatiekamers en in tandartsenpraktijken. Als blootstelling niet is te vermijden, dient men
beschermende kleding te dragen.2 4 9-11 Het gebruik van een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor biedt
enige bescherming, maar is niet altijd voldoende. Het gebruik van meerdere fotosensibiliserende geneesmiddelen moet
worden vermeden omdat dit het risico op een fotodermatose verhoogt.10 12
De genoemde voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen tijdens de behandeling tot soms enkele dagen of
weken na het staken van de behandeling, afhankelijk van de uitscheidingshalfwaardetijd van het geneesmiddel. Als de
eerste tekenen van een huidreactie zich voordoen, wordt wel geadviseerd het gebruik van fotosensibiliserende
geneesmiddelen direct te staken.4 13 14 Dit zal niet altijd snel tot resultaat leiden gezien de verschillende
uitscheidingshalfwaardetijden van geneesmiddelen. Het
Tabel 1. Geneesmiddelen met een verhoogd risico op fotodermatosen.*
Geneesmiddelen met een verhoogd risico op fotodermatosen.

Image not found or type unknown
* Voor de geneesmiddelen die in deze tabel zijn opgenomen wordt door het apotheekinformatiesysteem Pharmacom
gewaarschuwd dat er een verhoogd risico op fotodermatosen bestaat. De voornaamste bron hiervoor is ref. 58.

Therapeutische fotosensibilisatie
De fotosensibiliserende eigenschappen van bepaalde geneesmiddelen worden gebruikt om dermatologische,
oogheelkundige of maligne aandoeningen te behandelen. Deze therapeutische werking kan echter op zijn beurt ook weer
aanleiding geven tot ongewenste effecten.
Psoralenen. Psoralenen, zoals methoxsaleen, worden in combinatie met ultraviolet A-bestraling (fotochemotherapie
ofwel PUVA) gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van diverse huidaandoeningen, waaronder ‘psoriasis en
plaque’. Deze toepassing is geassocieerd met een risico op ernstige huidverbrandingen tijdens blootstelling aan zonlicht
of kunstmatige bronnen van ultraviolet licht.4 Er zijn gevallen beschreven waarbij personen moesten worden opgenomen
in brandwondencentra en blijvende littekens ontwikkelden na onbegeleid gebruik van psoralenen in zonnebanken.4 Fotoonycholyse is ook beschreven na gebruik van psoralenen.4
Voorzorgsmaatregelen
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. Patiënten dienen tijdens de behandeling een speciale bril, die tegen ultraviolet A beschermt, te dragen. Na de
behandeling dienen, volgens de productinformatie, onbedekte huiddelen te worden ingesmeerd met een
benzofenonbevattende (ultravioletlichtabsorberende) crème. Na inname van methoxsaleen dient gedurende ten minste
acht uur blootstelling aan direct zonlicht te worden vermeden.
Verteporfine. Verteporfine wordt in combinatie met een laserbehandeling (fotodynamische therapie) nog wel gebruikt
als aanvullende behandeling van bepaalde typen maculadegeneratie en sommige complicaties van ernstige myopie
(bijziendheid). In klinische onderzoeken blijkt verteporfine bij 2% van de patiënten zonnebrandachtige reacties te geven
als bijwerking.10 11
Voorzorgsmaatregelen. Patiënten die verteporfine gebruiken moeten worden gewaarschuwd zich niet bloot te stellen aan
zonlicht of intens kunstlicht gedurende 48 uur, met name door het dragen van beschermende kleding en een zonnebril.
Zonnebrandcrèmes zijn niet effectief bij de preventie van deze reacties. Na een injectie met verteporfine dient een
patiënt gedurende 48 uur een armband met medische informatie te dragen. Aan verblijf binnenshuis met
binnenhuisverlichting wordt de voorkeur gegeven boven verblijf in totale duisternis, omdat uit onderzoek bij gezonde
vrijwilligers is gebleken dat bij binnenhuisverlichting de eliminatie van verteporfine sneller verloopt.9 10
Aminolevulinezuurderivaten. Methylaminolevulinaat, de methylester van aminolevulinezuur, is een
fotosensibiliserende stof die wordt aangebracht op de huid voor fototherapie bij de behandeling van actinische keratose
en bepaalde vormen van huidkanker. Bij deze toepassing komen frequent lokale brandwondachtige lesies voor.15
De meest frequent toegepaste vorm van aminolevulinezuur is het ß-aminolevulinezuur, maar deze is niet geregistreerd.
Dit wordt in de huid, maar vooral in de tumor omgezet in protoporfyrine IX. Het protoporfyrine is fotosensibiliserend en
niet het aminolevulinezuur of zijn esters.
Voorzorgsmaatregelen. Voorafgaand aan de behandeling dient elke behandeling met ultraviolet licht te worden gestaakt.
De eerste twee dagen na de behandeling dient de behandelde en direct omringende huid niet te worden blootgesteld
aan zonlicht.

Geneesmiddelen met ongewenste fotosensibiliserende eigenschappen
Antimicrobiële middelen. Bij alle tetracyclinen is er een risico op fotosensibilisatie.3 Bij doxycycline lijkt het risico
groter dan bij minocycline.16 Fotosensibilisatie komt bij tetracyclinen vaker voor bij hoge doseringen en als de
behandelduur langer is dan acht dagen.4 17 18 Tijdens gebruik van tetracyclinen kan blootstelling aan licht
brandwonden, foto-onycholyse en in zeldzamere gevallen pseudoporfyrie veroorzaken.4 19 Ook bij het Nederlands
Bijwerkingen Centrum Lareb zijn meldingen over foto-onycholyse tijdens gebruik van doxycycline gedaan (www.lareb.nl).
20
Bij alle fluorchinolonen en eerstegeneratiechinolonen bestaat er een risico op fotosensibilisatie en soms op fotoonycholyse.4 11 21
Fotosensibilisatie is ook beschreven bij sulfonamiden, zoals sulfamethoxazol, en antimalariamiddelen, zoals kinine22 en,
in zeldzame gevallen, hydroxychloroquine23.3 4
Andere antibiotica die in veel zeldzamere gevallen zijn geassocieerd met fotosensibilisatie zijn: antibacteriële middelen,
zoals trimethoprim,24 middelen tegen lepra, zoals dapson25 en clofazimine, het tuberculostaticum pyrazinamide,
antischimmelmiddelen, zoals griseofulvine (is in Nederland uit de handel, maar kan nog wel als een magistrale bereiding
worden verkregen), terbinafine (zie tevens www.lareb.nl) en voriconazol,26 en antivirale middelen, zoals ribavirine.3 4
27
Het lokale desinfectans chloorhexidine kan ook fotosensibiliserend werken.3 28
Cardiovasculaire middelen. Amiodaron. Het anti-aritmicum amiodaron is een sterk fotosensibiliserend middel dat
zonnebrandachtige reacties teweeg kan brengen. Deze lopen uiteen van erytheem tot ernstige brandwonden die snel
ontstaan na blootstelling aan zonlicht dat anders goed zou zijn verdragen.3 4 29
Hyperpigmentatie van de niet-bedekte huid kan ook optreden tijdens gebruik van amiodaron.30 Huiddelen worden
goudbruin bij lage doseringen, leikleurig grijs of lichtpaars bij hoge doseringen. Beschaduwde delen van het gezicht en
huidplooien worden niet getroffen door de hyperpigmentatie. De hyperpigmentatie verschijnt vaak pas na enkele
maanden behandeling. Na staken van het gebruik van amiodaron verdwijnt de hyperpigmentatie geleidelijk na verloop
van enkele maanden tot jaren.4 30 In een Brits onderzoek was bij 47% van 114 patiënten die werden behandeld met
amiodaron sprake van fotodermatosen.31 In zeldzame gevallen kan het middel pseudoporfyrie veroorzaken.32
Voorzorgsmaatregelen. De ernst van de huidreacties op ultraviolet licht tijdens gebruik van amiodaron lijkt afhankelijk
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van de dagelijkse dosering van het middel. Dosisverlaging zal, indien mogelijk, vaak de reacties verminderen. Voorts lijkt
een cumulatief effect een rol te spelen, aangezien de eerste reacties van fotosensibilisatie vaak pas na enkele maanden
gebruik optreden.3 4 29
Van sulfonamide afgeleide diuretica kunnen fotosensibilisatie geven. Dit geldt zowel voor thiazidediuretica zoals,
hydrochloorthiazide33 34 en indapamide, als voor lisdiuretica, zoals bumetanide en furosemide35. Pseudoporfyrie is
gerapporteerd bij gebruik van furosemide en bumetanide en pseudolichenificatie bij hydrochloorthiazide.4 12 Andere
diuretica, zoals triamtereen, kunnen deze beelden soms ook geven.3 Van indapamide is foto-onycholyse beschreven.36
Er zijn gevallen van fotosensibilisatie beschreven bij andere anti-aritmica dan amiodaron, zoals flecaïnide en kinidine37,
antiangineuze middelen, zoals nicorandil, calciumantagonisten, zoals diltiazem38, nifedipine39 en amlodipine (
www.lareb.nl), ACE-remmers, zoals enalapril, angiotensine II-antagonisten, fibraten, zoals bezafibraat, en statinen.4 4042
Psychofarmaca. Chloorpromazine is het oudste antipsychoticum uit de fenothiazinegroep. Leikleurig grijze of
lichtpaarse pigmentatie van de blootgestelde huid wordt soms gezien bij patiënten die langdurig met hoge doseringen
(vaak >400 mg/dag) worden behandeld. Andere fenothiazinen kunnen deze beelden ook veroorzaken, zoals alimemazine
en perfenazine.43-45 Gevallen van pseudolichenificatie en pseudoporfyrie bij gebruik van chloorpromazine zijn ook
beschreven.4 In diverse onderzoeken liep de frequentie van fotosensibilisatie door chloorpromazine uiteen van 3-25%.4
Het anti-epilepticum carbamazepine kan eveneens fotosensibilisatie veroorzaken.12 In een casuïstische mededeling
wordt een vrouw beschreven die werd behandeld met carbamazepine en in het gelaat brandwondachtige lesies
ontwikkelde nadat zij gedurende twee uur had gewerkt aan een fotokopiëerapparaat zonder de klep te sluiten.4 Ook van
andere anti-epileptica, zoals felbamaat, stiripentol, lamotrigine en rufinamide is fotosensibilisatie beschreven.3 46 47
Van het antidepressivum imipramine zijn gevallen beschreven van hyperpigmentatie en zeldzame gevallen van
fotosensibilisatie zijn gerapporteerd van duloxetine, fluoxetine en venlafaxine. Sint-janskruid (let op: ook de vrij
verkrijgbare producten) bevat eveneens fotosensibiliserende stoffen.3 4 48 Voorts zijn gevallen beschreven met
benzodiazepinen, zoals alprazolam.3
Oncolytica. Parenteraal toegediend methotrexaat is in verband gebracht met de reactivatie van zonnebrand. Er zijn
diverse patiënten beschreven die recent zonnebrand hadden ontwikkeld en die na aanvang van een behandeling met
methotrexaat een reactivatie of verergering daarvan ondervonden, zelfs als zij niet langer aan zonlicht waren
blootgesteld.49 50 In sommige gevallen ontstonden tweedegraads brandwonden, terwijl de oorspronkelijke zonnebrand
slechts uit erytheem bestond.4 In een serie van 204 patiënten die oraal methotrexaat gebruikten vanwege psoriasis was
bij tien patiënten sprake van fotosensibilisatie.51
Er is een hoog risico op fotosensibilisatie in huidgebieden waar lokaal wordt behandeld met imiquimod, een
immunomodulator die wordt gebruikt als een lokaal cytotoxisch middel, vooral bij basocellulair carcinoom.52
Dacarbazine,53 fluoruracil54 en vinblastine55 gelden eveneens als fotosensibilisatoren.4 56
Ten slotte zijn ook gevallen beschreven van de niet-steroïde androgeenantagonist flutamide die wordt gebruikt bij de
behandeling van prostaatkanker.4 12 57
Systemische NSAID’s. Vesiculaire, bulleuze en eczeemachtige huiduitslag, veelal in combinatie met blootstelling aan
zonlicht, zijn beschreven van systemisch toegediende NSAID’s, zoals tiaprofeenzuur,59 60 diclofenac, ibuprofen,61
indometacine,62 ketoprofen,63 naproxen,60 piroxicam60 en sulindac 62.4 64
Pseudoporfyrie kan voorkomen tijdens behandeling met naproxen65 66 en nabumeton67. In een Canadese
patiëntenserie van kinderen die vanwege reumatoïde artritis werden behandeld met naproxen, had 12% van de kinderen
tekenen van pseudoporfyrie ontwikkeld.68 In de aangedane huid treedt snel verlittekening op na kleine trauma’s.
Topische NSAID’s. Van topische toediening van NSAID’s op de huid is bekend dat ze contactdermatitis kunnen geven.
Deze zijn beschreven van onder meer ketoprofen54 69 en diclofenac.70 In 20 tot 30% van de gevallen doet het type en
de locatie van de afwijkingen vermoeden dat ultraviolet licht een uitlokkende of verergerende rol heeft gespeeld. De
lesies kwamen soms op grote afstand van de plaats van toediening voor.3 4 71-73
Andere geneesmiddelen. Een groot aantal andere geneesmiddelen is betrokken bij geïsoleerde gevallen van
fotosensibilisatie. Het betreft middelen tegen acne, zoals azelaïnezuur voor lokale toepassing en isotretinoïne voor orale
toepassing, en op teer gebaseerde stoffen die worden gebruikt bij de behandeling van psoriasis. Voorts zijn gevallen
geschreven van anti-emetica, zoals aprepitant, middelen voor de behandeling van glaucoom, zoals acetazolamide, van
fenothiazine afgeleide antihistaminica, zoals promethazine, andere anti-inflammatoire middelen, zoals sulfasalazine en
goudzouten, hormonale anticonceptiva, fosfodiësteraseremmers, zoals vardenafil, protonpompremmers, zoals omeprazol
, spierrelaxantia, orale bloedglucoseverlagende sulfonylureumderivaten, zoals glibenclamide, vitaminen, zoals pyridoxine
, vitamine D-analoga, zoals calcipotriol, en het oncolyticum erlotinib.3 4 74-77
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Ge-Bu Plaatsbepaling
Door geneesmiddelen geïnduceerde fotodermatosen zijn huidafwijkingen ten gevolge van
blootstelling aan ultraviolette straling van een natuurlijke of kunstmatige bron. Ze komen
vooral voor op niet-bedekte huiddelen, maar kunnen ook op bedekte huiddelen voorkomen in
het geval van toxische of allergische reacties. De voornaamste klinische manifestaties zijn
papels, vesikels, eczemateuze beelden en urticaria. Zonnebrand en pigmentatie zijn normale
reacties op ultraviolette straling, alleen bij een versterkte reactie is er sprake van
fotosensibilisatie.
Patiënten die fotosensibiliserende geneesmiddelen krijgen voorgeschreven, moeten worden
gewaarschuwd voor het risico verbonden aan de blootstelling aan zonlicht en intensief
kunstlicht, zoals zonnebanken, sterke halogeenlampen, felle lampen in operatiekamers en in
tandartsenpraktijken. Als blootstelling niet is te vermijden, dient men beschermende kleding
te dragen. Het gebruik van een zonnecrème met een? hoge beschermingsfactor biedt enige
bescherming, maar is niet altijd voldoende. Het gebruik van meerdere fotosensibiliserende
geneesmiddelen moet worden vermeden omdat dit het risico op een fotodermatose verhoogt.
Fotosensibilisatie kan verlopen via twee mechanismen: fototoxiciteit en fotoallergie. De
laatste verloopt via een immunologisch mechanisme en is niet gevoelig voor vermindering van
de blootstelling aan straling. In de praktijk is het onderscheid echter lastig te maken,
aangezien nogal wat geneesmiddelen zowel fototoxische als fotoallergische reacties kunnen
geven.
Veel geneesmiddelen doen de gevoeligheid van de huid voor ultraviolet licht toenemen, soms
voor therapeutische doelen, maar over het algemeen betreft het ongewenste effecten. Er zijn
onvoldoende betrouwbare gegevens over het voorkomen van geneesmiddelengeïnduceerde
fotodermatosen. In apotheken die gebruik maken van het apotheekinformatiesysteem
Pharmacom worden voor de volgende geneesmiddelen waarschuwingen gegeven dat ze deze
reacties kunnen geven: analgetica en antireumatica, antimicrobiële middelen, amiodaron,
dermatologica, desinfectantia, immunomodulantia, oncolytica en verteporfine (zie tab. 1).

Trefwoorden: fotodermatosen, fotosensibilisatie, fototoxiciteit, fotoallergie, geneesmiddelen

Tabel 2. Overige stof- en merknamen
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* alleen via magistrale bereiding verkrijgbaar.
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