
 

 

Uw behandelaar heeft u geadviseerd om zich te behandelen met UV therapie. U zult 

hiervoor een lichttapparaat gebruiken dat een hele precieze vorm van UVB licht 

afgeeft, 311nm UVB. Deze vorm van lichttherapie is een veelgebruikte en bewezen 

manier om eczeem te behandelen. Door regelmatig het eczeem met de apparatuur te 

belichten, nemen de roodheid en jeuk af. U kunt het apparaat thuis gebruiken, zodat u 

de behandeling kunt volgen waar en wanneer het u het beste uitkomt. Binnenkort 

krijgt u van ons een lichtapparaat. Dat kan per post, maar ook op de kliniek zijn. 

Hieronder staan alvast enkele belangrijke punten voor een goed gebruikt van de 

apparatuur. Lees deze rustig door voordat u de lamp en de uitleg van de behandelaar 

krijgt. 

Hoe werkt lichttherapie thuis? 

De gedachte achter lichttherapie is dat het licht de ontsteking van de huid kan 

remmen. Het wordt nog vaak op het ziekenhuis gegeven, maar u kunt deze 

uitstekende therapie gewoon thuis volgen. Op zicht kunt u de behandeling dus op elk 

moment uitvoeren. Maar, de belichting moet wel regelmatig plaatsvinden, namelijk 

om de dag. Daarnaast is het belangrijk dat u iedere dag de juiste hoeveelheid licht op 

de huid aanbrengt. Deze ideale hoeveelheid licht hang af van de gevoeligheid van de 

huid voor UV licht, ook wel uw huidtype genoemd. Uw behandelaar zal tijdens het 

gesprek u vertellen wat uw huidtype is, en welk schema u moet volgen. 

  

Het apparaat heeft twee minuten nodig om op te warmen. Zet het apparaat van te 

voren aan, anders is de sterkte van de lampen in het begin lager dan verder in de 

behandeling.  U plaatst daarna het apparaat op de plekken. Het zorg ervoor dat de 

afstand tussen het lichtapparaat zo klein mogelijk is, bijvoorbeeld 10 cm. Hoe groter de 

afstand, hoe langer u per keer moet belichten. 

 

Let wel op bij de ogen en de genitaliën. Langdurig zonder bescherming naar UV-licht 

kijken schadelijk voor uw ogen. Gebruik daarom het bijgeleverde brilletje. Moet u de 

ogen wel belichten? Houdt deze dan goed gesloten. Slijmvliezen kunnen gevoeliger zijn 

voor UV licht. Bescherm tijdens het belichten uw genitaliën met ondergoed. 

 

  

UV lichttherapie thuis bij eczeem 

(Lux311) 



 

Hoe weet ik dat de belichting goed was? 

Een belangrijk teken dat u de behandeling goed gedaan heeft is de MED. U kijkt dan 

één dag na de behandeling naar de kleur van de behandelde plekken. Is deze duidelijk 

roder dan eerst? En kan je de roodheid met de vinger even wegdrukken? Dan heeft u 

de juiste hoeveelheid licht voor de huid gevonden. De huid om de plek heen kan wat 

droog aanvoelen. Dat is normaal en kan verholpen worden met een normale vocht 

inbrengende crème. 

 

De kans is heel klein dat u vanaf de eerste belichting al de MED bereikt. U wilt namelijk 

niet dat u een plek te sterk belicht. De huid wordt dan vuurrood en kan pijnlijk 

aanvoelen. Belicht de huid dan niet zolang deze nog niet hersteld is. Om te voorkomen 

dat u in één keer teveel licht op de huid brengt, werken wij met een stappenschema. 

Dat staat hieronder. 

 

Stap 1, 35 seconden voor huidtype I en 1 minuut 48 seconden voor huidtype VI, zal bij 

heel weinig mensen een MED veroorzaken. Is de huid de dag na het belichten niet 

duidelijk rood/ rossig? Ga dan bij de volgende belichting één trede omhoog. Dat is bij 

huidtype I 39 seconden en bij huidtype VI 2 minuten en 5 seconden. U belicht de huid 

iedere belichtingsdag een stukje langer, totdat u de MED gevonden heeft. Is de huid 

duidelijk rood of rossig tot twee dagen na de belichting? Hou dan de gebruikte tijd aan 

zolang de huid op de belichting reageert. 

 

Hoe lang duurt een lichtkuur? 

Een lichtkuur duurt twaalf weken. Daarna spreekt u met uw behandelaar over het 

behaalde resultaat. Het apparaat levert u in op de kliniek of stuurt u per post op. Als er 

een nieuwe kuur nodig is, krijgt u weer een lamp op de kliniek of sturen we één per 

post toe. 

 

  



 

Belichting oppakken na een langere pauze 

Heeft u de lichttherapie een paar weken niet kunnen uitvoeren? Ga dan 10 stappen 

terug in het schema. De huid kan door de belichting beter tegen UV-licht. Tijdens een 

lange onderbreking van meerdere weken kan deze bescherming afnemen.  

 

Let op! Sommige medicatie, zoals antibiotica, kan een gevoeligheid voor UV licht 

veroorzaken. Krijgt u geneesmiddelen van een andere arts mee? Lees de bijsluiter dan 

goed door of vraag advies aan uw apotheker. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de belichting, weet u niet zeker of u het goed doet, zijn er 

onduidelijkheden of houden klachten langer aan dan de verwachting is, neem dan 

altijd contact met ons op. Wij zijn bereikbaar per e-mail op info@zbcmulticare.nl, op 

onze website en per telefoon op 035-6249576. Wij plannen dan een (video)consult 

voor u in. 
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Laat de lamp voor het belichten 2 minuten opwarmen. 

U belicht om de dag (3-4x per week). 

 

 Skintype 

Behandeldag I II III IV V VI 

1 00:35 00:59 01:10 01:29 01:34 01:48 

2 00:39 01:05 01:20 01:41 01:50 02:05 

3 00:43 01:11 01:30 01:53 02:06 02:22 

4 00:47 01:17 01:40 02:05 02:22 02:39 

5 00:51 01:23 01:50 02:17 02:38 02:56 

6 00:55 01:29 02:00 02:29 02:54 03:13 

7 00:59 01:35 02:10 02:41 03:10 03:30 

8 01:03 01:41 02:20 02:53 03:26 03:47 

9 01:07 01:47 02:30 03:05 03:42 04:04 

10 01:11 01:53 02:40 03:17 03:58 04:21 

11 01:15 01:59 02:50 03:29 04:14 04:38 

12 01:19 02:05 03:00 03:41 04:30 04:55 

13 01:23 02:11 03:10 03:53 04:46 05:12 

14 01:27 02:17 03:20 04:05 05:02 05:29 

15 01:31 02:23 03:30 04:17 05:18 05:46 

16 01:35 02:29 03:40 04:29 05:34 06:03 

17 01:39 02:35 03:50 04:41 05:50 06:20 

18 01:43 02:41 04:00 04:53 06:06 06:37 

19 01:47 02:47 04:10 05:05 06:22 06:54 

20 01:51 02:53 04:20 05:17 06:38 07:11 

21 01:55 02:59 04:30 05:29 06:54 07:28 

22 01:59 03:05 04:40 05:41 07:10 07:45 

23 02:03 03:11 04:50 05:53 07:26 08:02 

24 02:07 03:17 05:00 06:05 07:42 08:19 

25 02:11 03:23 05:10 06:17 07:58 08:36 

26 02:15 03:29 05:20 06:29 08:14 08:53 

27 02:19 03:35 05:30 06:41 08:30 09:10 

28 02:23 03:41 05:40 06:53 08:46 09:27 

29 02:27 03:47 05:50 07:05 09:02 09:44 

30 02:31 03:53 06:00 07:17 09:18 10:01 

31 02:35 03:59 06:10 07:29 09:34 10:18 

32 02:39 04:05 06:20 07:41 09:50 10:35 

33 02:43 04:11 06:30 07:53 10:06 10:52 

34 02:47 04:17 06:40 08:05 10:22 11:09 

35 02:51 04:23 06:50 08:17 10:38 11:26 

36 02:55 04:29 07:00 08:29 10:54 11:43 

37 02:59 04:35 07:10 08:41 11:10 12:00 

38 03:03 04:41 07:20 08:53 11:26 12:17 

39 03:07 04:47 07:30 09:05 11:42 12:34 

40 03:11 04:53 07:40 09:17 11:58 12:51 


