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Wat is fotodynamische  
therapie?

Fotodynamische therapie is een vorm 
van lichttherapie waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een lichtgevoelig product 
(methylaminolevulinezuur) dat actief 
wordt wanneer het aan rood licht wordt 
blootgesteld. Deze lichtgevoelige stof is 
verwerkt in een crème die op het huidlet-
sel wordt aangebracht. De crème wordt in 
het bijzonder opgeslorpt door snel verme-
nigvuldigende huidcellen, zoals kankercel-
len en hun voorlopers, waardoor gezonde 
cellen bij deze techniek gespaard blijven. 
Drie uur na het aanbrengen van de crème 
wordt het letsel belicht. 

Door de combinatie van de lichtgevoeli-
ge crème en het rode licht zal een reac-
tie ontstaan in alle cellen die de crème 
hebben opgeslorpt. Dit zorgt ervoor dat 
deze cellen zullen afsterven en vervangen 
worden door nieuwe, gezonde cellen. In 
sommige gevallen kan het aan te raden 
zijn de behandeling te herhalen.

Waarvoor wordt fotodyna-
mische therapie gebruikt? 

Fotodynamische therapie of photody-
namic therapy (afgekort PDT) wordt ge-
bruikt om sommige huidkankers en hun 
voorlopers te bestrijden. Bij PDT worden 
enkel de afwijkende cellen behandeld, 
waardoor de gezonde huid intact blijft en 
er een snellere genezing volgt met een 
mooi resultaat. Littekens, zoals na een 
chirurgische ingreep, blijven achterwege. 
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Hoe verloopt de 
behandeling?

Bij korstvorming ter hoogte van het te 
behandelen huidletsel zal die eerst ver-
wijderd worden om een betere werking 
van de crème te verkrijgen. Dit is vrijwel 
pijnloos. Het letsel wordt afgetekend en 
na het inwrijven met de crème wordt een 
afsluitend verband aangebracht dat mini-
mum drie uur dicht moet blijven. Tijdens 
deze wachttijd bent u vrij, maar omdat de 
crème onder invloed van lucht en licht af-
gebroken wordt, vragen we u om zon of 
extreme koude te vermijden.

Na drie uur wordt het verband verwij-
derd en vindt de belichting met rood licht 
plaats. De behandeling duurt maximum 
tien minuten per zone en kan een brande-
rig gevoel geven. Omdat rood licht erg fel 
is, zullen uw ogen afgedekt worden gedu-
rende de behandeling. De behandelde let-
sels worden achteraf met een afsluitend 
verband bedekt dat gedurende de dag van 
de behandeling ter plaatse mag blijven.

Na de behandeling krijgt u een nieuwe 
afspraak voor het opvolgen van het re-
sultaat of voor een eventuele verdere 
behandeling.

Wat kunt u verwachten na 
de behandeling?

Afhankelijk van de grootte en de plaats 
van de behandelde zone kunnen de vol-
gende reacties optreden:
•  Schilferen van de huid, blaasjes of don-

kerrode vlekken. Dit mag u koelen en be-
handelen met de voorgeschreven crème.

•  Een gevoel van zonnebrand. Dit kan af-
gekoeld worden met koud water of een 
ice pack. Hiervoor mag het verband ver-
wijderd worden.

•  De huid wordt erg rood en gaat zwellen. 
Dit kan vergeleken worden met een gro-
te muggenbeet. Deze bijwerking is van 
voorbijgaande aard.

•  Ter hoogte van het behandelde gebied 
kunnen tijdelijk korstjes en soms wond-
jes ontstaan: 
-  Beperk bij korstvorming het gebruik 

van water en zeep: ga dus niet baden 
en zwemmen. Korte douches waarbij 
u ter hoogte van de behandelde zones 
niet wrijft maar dept, kunnen wel.

-  Open wondjes moeten met fysiolo-
gisch water gereinigd en met een 
voorgeschreven, antibacteriële crème 
ingewreven worden. Deze reacties ver-
dwijnen meestal binnen de 2 weken.
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Goed om weten

•  Voor de behandeling hoeft u niet nuch-
ter te zijn.

•  De therapie duurt een halve dag.
•  Als het te behandelen letsel zich op 

de hoofdhuid bevindt, is het aangera-
den een hoofddeksel mee te brengen 
(hoed of pet).

•  De behandeling is niet pijnloos. Als er 
tijdens de behandeling pijn optreedt, 
bestaan er verschillende mogelijkhe-
den om de pijn te verlichten.

•  We adviseren u om de behandelde 
zone niet bloot te stellen aan zonne-
stralen. Wanneer dit toch het geval is, 
gebruik dan een zonnecrème met een 
zo hoog mogelijke beschermingsfactor.

•  De symptomen en reacties besproken 
in deze brochure zijn afhankelijk van 
persoon, lokalisatie en situatie.

•  Soms is het nodig een behandeling te 
herhalen.


