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De herziene standaard ‘Acne’ van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de diagnostiek,
behandeling en begeleiding van patiënten met acne vulgaris en een ernstige vorm daarvan: acne conglobata.1 Zie ook
de Gebu-Plaatsbepaling van de NHG-Standaard van 2014 in Gebu 2014; 48: 95-103.

Achtergrond
Van de adolescenten ontwikkelt de meerderheid in meer of mindere mate acne.2 Voor vrouwen en mannen samen zijn
incidentie en prevalentie gemiddeld circa zeven en respectievelijk 14 per 1.000 patiënten per jaar. Vrouwen bezoeken de
huisarts tweemaal zo vaak voor acne als mannen.3 Slechts een deel van de patiënten met acne bezoekt de huisarts; de
meeste adolescenten beschouwen acne als een normaal onderdeel van de puberteit. Zelfzorg speelt daarom een grote
rol bij deze aandoening. Acne kan voor de patiënt ingrijpende psychosociale gevolgen hebben. De subjectieve beleving
door de patiënt is daarbij vaak niet evenredig met de objectieve ernst van de acne.

Niet-medicamenteuze therapie
De huisarts geeft uitleg over het ontstaan van acne, de prognose en behandelingsmogelijkheden. Er wordt daarbij
aandacht besteed aan (vermeende) etiologische en acne beïnvloedende factoren alsmede aan eventueel verkeerde
ideeën van de patiënt daarover.

Medicamenteuze therapie
De NHG-Standaard bevat een stappenplan voor de medicamenteuze therapie dat afhankelijk is van de ernst van de acne
(mild, matig-ernstig of ernstig, zie Tabel 1). Bij het bepalen van de ernst van de acne wordt ook de subjectieve beleving
door de patiënt meegewogen. Medicamenteuze behandeling voorkomt vooral nieuwe laesies en heeft veel minder effect
op het laten verdwijnen van bestaande laesies, zodat het vaak vier tot acht weken duurt voordat de patiënt verbetering
ervaart. Omdat bijwerkingen wel direct optreden, wordt extra aandacht aan het bevorderen van therapietrouw besteed.

Milde acne
Bij milde acne wordt begonnen met stap 1 (zie Tabel 1): benzoylperoxidegel 5% (merkloos, Benzac®) of lokaal retinoïd
tretinoïnecrème (merkloos, Acid A Vit®) of adapaleengel (Differin®). Aangetoond is dat deze middelen werkzamer zijn
dan placebo. Eventueel kan bij onvoldoende effect het eerstgekozen middel vervangen worden door een van de andere
middelen uit stap 1. Er is geen plaats voor benzoylperoxide gel 10%, omdat de effectiviteit niet groter is dan de 5% gel,
maar er wel meer bijwerkingen optreden.4 Beide lokale retinoïden zijn vergelijkbaar in effectiviteit en bijwerkingen.5 6
Van deze lokale retinoïden is bekend dat ze geen systemische bijwerkingen hebben7, behalve teratogeniteit. Er is geen
adequaat wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over de vergelijking tussen de lokale middelen.8 Er geldt een contraindicatie voor lokale retinoïden tijdens zwangerschap en lactatie; vruchtbare vrouwen dienen effectieve anticonceptie
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toe te passen tot minstens een maand na het staken van het lokale retinoïd.
Bij onvoldoende effect van stap 1 kan clindamycinelotion (merkloos, Dalacin-T®) of erytromycine-oplossing (Inderm®,
Zineryt®) gedurende drie maanden toegevoegd worden aan de bovengenoemde middelen (stap 2). Deze
combinatietherapie zou effectiever zijn dan monotherapie met stap 1 middelen of lokale antibiotica.9-13 Mogelijk leidt
combinatiebehandeling dan ook tot een kortere totale behandelingsduur en dus tot minder kans op resistentievorming.14
Clindamycinegel (Clindamycine FNA) is duurder dan de andere middelen en heeft daarom niet de voorkeur.

Matig-ernstige acne
Bij matig-ernstige acne kan begonnen worden met de combinatietherapie uit stap 2. Bij onvoldoende effect vervangt de
huisarts het lokale antibioticum door oraal doxycycline (merkloos,), tetracycline (merkloos) of erytromycine (merkloos,
Erytrocine®). Dit is stap 3. Alle orale antibiotica zijn vergelijkbaar effectief, maar doxycycline is de eerste keus op basis
van resistentie, gebruikersgemak, bijwerkingen en kosten.15 Doxycycline 100 mg kan bij gastro-intestinale of
fotosensitieve bijwerkingen vervangen worden door de (duurdere en ‘off label’) 40 mg tablet met gereguleerde afgifte
(Efracea®).16-20 De combinatietherapie zou effectiever zijn dan monotherapie21 22 en zou leiden tot minder
resistentievorming.23
Bij onvoldoende effect van deze behandeling kan toepassing van oraal isotretinoïne (merkloos) zonder lokale middelen
worden overwogen. Hierbij wordt het zwangerschapspreventieprogramma toegepast.

Ernstige acne
Bij ernstige acne start de huisarts meteen met stap 3.
De NHG-Standaard raadt minocycline af. Uit een systematische review is gebleken dat minocycline meer bijwerkingen
geeft dan doxycycline.28 Minocycline is niet duidelijk effectiever, is duurder dan de andere antibiotica en er is een aantal
zeldzame, maar ernstige bijwerkingen beschreven, waaronder auto-immuun hepatitis, eosinofiele pneumonitis, benigne
intracraniële hypertensie en op SLE lijkende beelden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid,
hyperpigmentatie van huid en slijmvliezen en gastro-intestinale klachten.10 11 15 25-27 Bij behandeling van een nietlevensbedreigende aandoening als acne wegen deze mogelijke bijwerkingen zwaar.
Bij vrouwen met anticonceptiewens kan de huisarts in overleg met haar de acne-behandeling met een oraal hormonaal
combinatiepreparaat overwegen. De NHG-Standaard Anticonceptie geeft daarbij de voorkeur voor de sub-30 pil met
ethinylestradiol en levonorgestrel, gezien het relatief gunstige bijwerkingenprofiel wat betreft het risico op trombose.24
Er is geen plaats voor het voorschrijven van combinatiepreparaten met cyproteron (merkloos, Diane-35®), omdat deze
niet effectiever zijn dan andere combinatiepreparaten, terwijl ze wel een extra verhoogd risico op veneuze tromboembolieën veroorzaken.28 29 Combinatie-anticonceptiepreparaten met als eindpunt acne zijn nimmer vergeleken met
alternatieve behandelingen tegen acne behalve met minocycline.28 30

Wijzigingen.
• Het ‘step-up’beleid uit de vorige versie van de standaard is vervangen door een beleid waarbij de keus van de
behandeling afhankelijk is van de ernst van de acne.
• Bij keuze voor lokale retinoïden zijn lokaal tretinoïne en adapaleen gelijkwaardige alternatieven.
• Zet behandeling met lokale en orale antibiotica bij voorkeur niet langer dan (elk) drie maanden voort.
• Bij behandeling van vrouwelijke patiënten met oraal isotretinoïne dient vanwege het teratogene risico een
protocollair zwangerschapspreventieprogramma te worden toegepast.

Ge-Bu Plaatsbepaling
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Ook deze plaatsbepaling zal net als die van 1999 en 2014 moeten vaststellen dat “er
weinig gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken waren gepubliceerd naar de
werkzaamheid van verschillende behandelingen en dat de beschikbare onderzoeken van
beperkte omvang waren en methodologische tekortkomingen hadden.”
De reden om van een ‘step-up’beleid naar een beleid op basis van de ernst van de acne
te gaan is niet gegeven. Mogelijk is de hanteerbaarheid van het nieuwe systeem
verbeterd.
Het voorschrijven van minocycline vanwege acne wordt afgeraden.
Indien betrouwbare en veilige anticonceptie voor de vrouw nodig is, met een goede
therapietrouw, bijvoorbeeld vanwege minder bloedingsproblemen, is een combinatieanticonceptiepil met 30 ug ethinylestradiol en levonorgestrel te overwegen boven een pil
met 20 ug.31 En geen combinatiepil met cyproteron (Diane-35, merkloos).
Tabel 1. Medicamenteus stappenplan naar ernst acne volgens NHG op basis van consensus.
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