Fotodynamische therapie (PDT)
Uw dermatoloog heeft voor u de behandeling fotodynamische therapie (PDT)
aangevraagd in Meander Medisch Centrum. De verpleegkundige neemt contact met u
op om hiervoor een afspraak te maken. De behandeling vindt plaats op de
dagbehandeling van de polikliniek Dermatologie.

Waarom wordt u behandeld?
Bij u is een lokale vorm van huidkanker of een voorstadium hiervan geconstateerd. Het
doel van de behandeling is de kwaadaardige cellen, die bij deze huidaandoening
aanwezig zijn, te laten verdwijnen. In deze folder kunt u lezen hoe deze behandeling in
zijn werk gaat.

Hoe verloopt de behandeling?
Mogelijk krijgt u van de dermatoloog een recept mee voor een crème die u gedurende 1
tot 2 weken voor de behandeling aanbrengt op de aangedane plekken. Hierdoor
verdwijnen eventuele korstjes. Tijdens de eerste behandeling worden nog resterende
korstjes weggeschaafd. Dit gaat niet of nauwelijks met pijn gepaard.
De verpleegkundige brengt vervolgens een crème aan op de aangedane plekken. Deze
crème zorgt ervoor dat deze plekken gevoelig worden voor zichtbaar licht. De optimale
inwerktijd is minimaal 3 uur. Vervolgens wordt de behandelde huid afgedekt met folie.
Over deze folie wordt aluminiumfolie aangebracht. Deze folie is lichtwerend: het is van
groot belang dat er geen licht op de te behandelen huid komt. Tijdens de inwerktijd
bieden wij u een lunch aan in het restaurant. U mag, als u dat prettiger vindt, ook
tussendoor naar huis gaan.
Na minimaal 3 uur komt u terug bij de verpleegkundige die de folies en de crème met
een gaasje verwijdert. Daarna wordt de plek belicht met rood licht. Tijdens de
belichtingstijd die ongeveer 10 minuten duurt, draagt u een speciale bril ter
bescherming van uw ogen. De aangedane kwaadaardige huidcellen worden dan
selectief afgestoten. Afhankelijk van de huidaandoening kan het zijn dat de behandeling
na 1 week wordt herhaald.
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Wat merkt u van de behandeling?
U kunt tijdens de belichting een prikkende of stekende pijn ervaren. Dit is sterk
afhankelijk van de grootte van het behandelend gebied.

Wat gebeurt er na deze behandeling?
De aangedane cellen worden afgestoten en nieuwe gezonde cellen worden
aangemaakt. Het effect op de huid is vergelijkbaar met een heftige
zonverbrandingsreactie.
Het kan het zijn dat u last krijgt van:
 Zwellingen: 2 tot 4 dagen.
 Kleurveranderingen van de huid: 2 tot 4 weken.
 Lichte pijn: tot 24 uur na de behandeling.
 Roodheid: 1 tot 2 weken na de behandeling.
 Korstvorming: 2 tot 5 dagen.
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Waar moet u na de behandeling op letten?
De behandelde plek blijft nog een tijd lichtgevoelig en moet daarom minimaal 24 uur bedekt blijven. Zorg voor
bedekkende kleding en voor een hoed of pet als de plek op het hoofd zit.

Hoe kunt u voorkomen dat er plekjes terugkomen?
Bescherm uw huid bij zonnig weer tegen overdadig zonlicht met een zonnebrandcrème met factor 20 of meer.
Draag een pet of hoed.

Wanneer komt u op controle?
U krijgt een controleafspraak op de polikliniek, 6 weken tot 3 maanden na de behandeling voor het bekijken en
bespreken van het resultaat. Meer informatie over de polikliniek Dermatologie kunt u vinden op onze website
ww.meandermc.nl/dermatologie.
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.
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