Lichen sclerosus (Urologie)
Uw arts heeft bij u of bij uw kind de aandoening lichen sclerosus geconstateerd. In deze
folder leest u algemene informatie over de aandoening.

Wat is lichen sclerosus?
Lichen sclerosus is een huidziekte waarvan de oorzaak onbekend is. Het komt vooral
voor aan de huid van de penis of vagina, maar heel soms kan ook gewone huid door de
ziekte worden aangedaan. De aandoening komt zowel bij vrouwen, mannen als
kinderen voor. Bij vrouwen wordt de aandoening 10 x vaker gezien dan bij mannen.

Wie krijgt het?

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Lichen sclerosus kan bij jongens of mannen van elke leeftijd gezien worden, maar
mannen van 45 jaar en ouder lopen meer risico dan jongeren.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Hoe ziet het eruit?

Postadres:

Vaak is er eerst een ontsteking van de voorhuid van de penis. Als gevolg van de
ontsteking van de voorhuid kan deze vernauwen. De voorhuid kan dan niet meer goed
over de eikel worden teruggeschoven. Dit heet fimosis. In een later stadium (en soms
tegelijkertijd) ontstaan een verdikking en littekens van de voorhuid. De huid wordt dan
ook wit van kleur. Ook kunnen kloofjes aan de voorhuid ontstaan die vooral bij het
vrijen bijzonder pijnlijk kunnen zijn.
Lichen sclerosus kan ook op de eikel voorkomen. Vooral als het rond de plasbuis zit, kan
het uitplassen moeilijk zijn door vernauwing van het plasgaatje. Dat gaat gepaard met
een hele harde en dunne straal.

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Lichen sclerosus die niet bij de geslachtsorganen optreedt
Heel soms kan lichen sclerosus ook ontstaan aan de ‘gewone’ huid, meestal op de rug of
de borst. Deze plekken zien er uit als porselein-witte, papierdunne huidgebiedjes die
over het algemeen weinig klachten geven.

Wat is de therapie en hoe is het beloop?
Met hormooncrèmes (corticosteroïden) kan de ontwikkeling van lichen sclerosus
worden afgeremd. De ziekte gaat hiermee niet over. Vaak is het nodig de voorhuid in
zijn geheel te verwijderen (besnijdenis). Bij een vernauwing van de plasbuis kan soms
ook daar een kleine operatie nodig zijn, eventueel gelijk met de besnijdenis.

Lichen sclerosus en kanker of besmetting
Bij mannen is er geen duidelijke relatie tussen lichen sclerosus en peniskanker.
De oorzaak van de ziekte is onbekend, maar het is niet besmettelijk.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

