Rosacea
Wat is…
Rosacea is een veel voorkomende chronische huidaandoening in het gezicht, die vooral gezien
wordt bij vrouwen van middelbare leeftijd.
Oogafwijkingen komen veelvuldig voor bij rosacea en deze kunnen variëren van mild tot ernstig.
De aandoening is goed te behandelen (beter gezegd: te onderdrukken), maar zelden deﬁnitief te
genezen.

Symptomen
De verschijnselen van rosacea zijn vooral gelokaliseerd op de neus, de wangen, het voorhoofd en
de kin. De belangrijkste kenmerken van rosacea zijn:
Blozen (vanzelf wegtrekkende roodheid)
Blozen kan worden uitgelokt door bijvoorbeeld emoties, warmte, zonlicht, hete of
alcoholische dranken, hete of sterk gekruide spijzen en de menopauze.
Blijvende roodheid
Bultjes (papels)
Puistjes (pustels)
Uitgezette bloedvaatjes (couperose)
Zwellingen (minder vaak)
Minder vaak komen bij rosacea zwellingen van de huid voor. Soms ontstaan zwellingen door
ophoping van vocht. Dit heet oedeem; de zwelling voelt zacht aan en verdwijnt vanzelf.
Zwellingen kunnen ook ontstaan door toename van bindweefsel in de huid. Deze voelen
harder en knobbelig aan en gaan niet vanzelf weg. Het bekendste voorbeeld hiervan is
rhinophyma, dat ontstaat door vergroting van talgklieren op de neus en naderhand een
toename van bindweefsel. De neus gaat er verdikt en knobbelig uitzien en wordt in het
dagelijkse taalgebruik aangeduid als "drankneus” of "bloemkoolneus”. Ten onrechte, want
het ontstaan van rhinophyma heeft niets te maken met alcoholgebruik. Rhinophyma treedt
vrijwel alleen op bij oudere mannen.
Oogafwijkingen
Ongeveer de helft van de mensen met rosacea heeft ook oogafwijkingen. De oogafwijkingen
die bij rosacea kunnen optreden zijn vooral ontstekingen van de oogleden (blefaritis) en van
het hoornvlies en het bindvlies (keratoconjunctivitis). De meest voorkomende klachten zijn
droge ogen, een branderig of stekend gevoel, tranende ogen en een gevoel alsof er iets in
het oog zit (gevoel van zandkorrels).
Migraine
Ook komt migraine bij relatief veel patiënten met rosacea voor, vooral bij hen die last
hebben van blozen.
Soms gaat rosacea samen met seborrhoisch eczeem.

Oorzaken
Rosacea ontstaat meestal rond het 30ste levensjaar en komt meer voor bij vrouwen dan bij
mannen. Het treft vooral mensen met een licht huidtype.
De oorzaak van rosacea is onbekend. De ernst van rosacea kan worden beïnvloed door uitwendige
factoren, waardoor de klachten kunnen toenemen. Voorbeelden hiervan zijn warmte, zonlicht,
cosmetica, huidverzorgingsproducten en sommige geneesmiddelen.
Geneesmiddelen die corticosteroïden (bijnierschorshormonen) bevatten kunnen rosacea
veroorzaken of verergeren, zowel door inwendig gebruik als bij toepassing op de huid.
Een oorzakelijke rol van voeding is nooit aangetoond; wel kan (tijdelijke) verergering van de
roodheid optreden door het drinken van alcohol en het eten van sterk gekruid voedsel.

