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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Informatie over photodynamische therapie

Waarom deze behandeling?
Er is voor u een afspraak gemaakt voor behandeling met photodynamische 
therapie. Bij u is een voorloper van huidkanker (bijvoorbeeld actinische 
keratose, morbus Bowen) of een vorm van huidkanker 
(basaalcelcarcinoom) geconstateerd. In deze brochure wordt uitgelegd hoe 
deze photodynamische therapie werkt en wat er precies gedaan wordt als u 
voor deze behandeling in het Ikazia Ziekenhuis terugkomt.

Wat is photodynamische therapie?
Photodynamische therapie is een behandeling waarbij de aangetaste 
huidcellen met een speciale gel of crème gevoelig worden gemaakt voor 
zichtbaar licht.
De huid wordt vervolgens belicht, waardoor de aangetaste cellen worden 
opgeruimd.

De behandeling.
Eerst zal de te behandelen huid worden gemarkeerd met speciale inkt. 
Alleen in sommige gevallen zal plaatselijke verdoving worden toegediend 
door de arts.
Soms is het nodig bij een erg ruwe of korstige huid de bovenste laag van de 
huid weg te schrapen. De te behandelen huid wordt ingesmeerd met een 
speciale gel of crème en vervolgens afgedekt met een pleister / kleeffolie en 
lichtdicht afgeplakt met aluminiumfolie. Blootstelling aan koude lucht of zon 
dient te worden vermeden. Het is belangrijk dat u op de dag van de 
behandeling geen zalf of (dag) crème gebruikt op de te behandelen plekken. 
Zalf maakt de huid vet en dan houden de pleisters niet goed.

Ongeveer 3 uur later, na verblijf en lunch op de afdeling dagbehandeling 
(4CJ), zal op de polikliniek Dermatologie in de lichtunit de speciale 
belichting plaatsvinden. Dit duurt maximaal 10 minuten.
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Na de behandeling.
Na deze behandeling kunt u in geval van napijn een Paracetamol innemen.  
Soms treden enige roodheid, korstvorming, zwelling, en/of 
kleurverandering van de huid op.
Soms is een behandelsessie voldoende, soms dient de banhandeling na 
een week te worden herhaald. Na de belichting kunt u het ziekenhuis 
verlaten en dient de behandelde huid nog minstens 24 uur bedekt te 
blijven. Bescherm uw huid daarna ook steeds met een 
antizonnebrandcrème en draag een hoofddeksel.

De afspraak.
Een aantal dagen voor uw behandeling heeft u een belafspraak met het 
apotheek servicepunt van het ziekenhuis voor een medicatie controle. zie 
bijgevoegde formulier.
Op de dag van de behandeling wordt u verzocht om u 15 minuten voor het 
tijdstip van de afspraak te melden bij de afdeling Opname Wanneer u in de 
centrale hal van het ziekenhuis arriveert, kunt u op de informatiezuil kiezen 
voor ‘Opname’. Een medewerkster van de afdeling Opname roept u op en 
brengt bij u een polsbandje aan in verband met de dagbehandeling. 
Vervolgens gaat u naar de poli Dermatologie (route 38) waar u zich meldt 
aan de balie, hier zal de afgesproken handeling meteen worden voorbereid 
en uitgevoerd.

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met de polikliniek Dermatologie.

Ons telefoonnummer is 010 297 52 30 en we zijn te bereiken van 
maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur.

Team polikliniek Dermatologie
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
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