FOLLICULITIS

Folliculitis is een ontsteking van het bovenste deel van een haarfollikel (haarzakje). De infectie leidt er meestal toe dat er een
puskopje/pustel ontstaat op de plek van een haarzakje vaak in combinatie met een jeukende en pijnlijke huid.
Deze ontsteking ontstaat door een infectie met een gist, schimmel, virus of een bacterie. De voornaamste veroorzakers zijn
Staphylococcus aureus, S.epidermis, Streptoccus haemolyticus, P. acnes, candida albicans en pityrosporon.
NIET MEDICAMENTEUZE THERAPIE:
Er wordt aangeraden om te beginnen met het gebruik van betadine scrub.
MEDICAMENTEUZE THERAPIE:
Lokale antibacteriële therapie:
Behandel in principe lokaal
 Stap 1: chloorhexidine 1%
 Stap 2: fusidinezuur reumatische etiologie
Systemische antibacteriële therapie:
Bij koorts of een uitgebreide infectie orale antimicrobiële therapie
 Stap 1: Flucloxacilline, bij penicilline overgevoeligheid zie stap 2
 Stap 2: Clindamycine
Antimycotica
Slaat de therapie tegen bacteriële folliculitis niet aan? Overweeg behandeling tegen een gist of parasiet

Stap 1: Lokale therapie: Ketoconazolcrème

Stap 2: Systemische, orale therapie: Itraconazol
PREPARATEN BIJ FOLLICULITIS

Chloorhexidine

Creme 10 mg/g

D: 1-2 dd op de huid aanbrengen
B: lokale huidreacties
CI: -

Fusidinezuur

Crème 20 mg/g
Zalf 20 mg/g
(Fucidin)

D: 3 dd op de huid aanbrengen, max 2 weken gebruiken
B: lokale huidreacties
CI: -

Flucloxaciline

Capsule 500 mg

D: 500-1000 mg 4 dd gedurende 7 dagen
B: Capsule mag niet geopend worden. Alternatief: suspensie op
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aanvraag, Bijw. GI-klachten, huiduitslag, urticaria, purpura
CI: Clindamycine

Capsule 300mg
Suspensie 150
mg/ml

D: 600 mg 3 dd gedurende 10 dagen
B: GI-klachten, huiduitslag, tijdelijke verhoging transaminasewaarden.
CI: -

Ketoconazolcrème

Creme 20 mg/g

D: 2 dd gedurende enkele weken op de plekken aanbrengen, vooral
wanneer een beperkt deel van de huid is aangedaan
B: bijw. Lokale huidreacties
CI: -

Itraconazol

Capsule 100 mg

D: 100 mg p.o. 1 dd, gedurende 2-4 weken
B: let op sterke CYP3A4 remmer, verlenging QT-interval
CI: -

Versie 1.0 vastgesteld in FTO Care d.d. 20180409

