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Actinische keratose is een huidafwijking die voorkomt bij circa 30% van de personen boven de 50 jaar (vaker bij
mannen). Blootstelling aan zonlicht is de belangrijkste oorzakelijke factor. Onbehandeld bestaat er een risico op maligne
ontaarding. Plaveiselcelcarcinoom kan ontstaan met risico’s tot 20%, afhankelijk van de uitgebreidheid van de laesies.
Op basis van effectiviteit en kostenoverwegingen blijkt gebruik van tweemaal daags 5-fluoro-uracilcrème (5-FU-crème),
gedurende 4 weken, een goede eerste behandelkeus, zeker als aanstippen met vloeibare stikstof (cryotherapie) of
verantwoord afwachten geen optie (meer) zijn. Men moet bij het toepassen van 5-FU-crème wel rekening houden met
vaak voorkomende lokale bijwerkingen als roodheid, lokale pijn, jeuk, brandende huid en schilfering. In de NHGStandaard Verdachte huidafwijkingen is 5-FU-crème opgenomen als behandeloptie voor actinische keratose.
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Nederlands onderzoek laat zien dat 4 weken 5-fluoro-uracilcrème (5-FU-crème) het
meest effectief is bij een veldbehandeling van actinische keratose in het hoofdhalsgebied in vergelijking met ingenolmebutaatgel, imiquimodcrème of methyl-5aminolevulinaatcrème plus fotodynamische therapie.
Er is geen onderzoek bekend dat 4 weken 5-FU-crème effectief is bij het voorkomen van
maligne ontaarding van actinische keratose (plaveiselcelcarcinoom).
Een behandelkeuze met 5-FU-crème voor actinische keratose heeft uit kostenperspectief
de voorkeur boven ingenolmebutaatgel, imiquimodcrème of methyl-5aminolevulinaatcrème plus fotodynamische therapie.
Voor actinische keratotische varianten met weinig laesies blijft lokale bevriezing een
goedkope therapeutische mogelijkheid met voldoende aanwijzingen voor effectiviteit.
Een spontaan beloop afwachten is een te verdedigen therapeutische optie, voor kleine,
goed door de patiënt controleerbare, laesies.
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