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Naar schatting een op de honderd Nederlanders heeft last van overmatig zweten.  
We praten dan niet over zweten tijdens een zware inspanning, sport of seks, maar 
overmatig zweten, ook in rust. De aandoening heet hyperhidrosis en is met name 
heel belastend op het sociaal maatschappelijke vlak. Mensen die hier last van 
hebben generen zich en mijden de openbaarheid. Overmatig zweten wordt vaak  

ten onrechte in verband gebracht met slechte hygiëne. Het blijkt dat mensen met hyperhidrosis 
een lagere kwaliteit van leven ervaren dan bijvoorbeeld psoriasispatiënten. De website van de 
patiëntenvereniging (www.overmatigzweten.nl) registreert rond de 600.000 hits per maand op 
Google (waarvan 20.000 unieke bezoekers). Dit laat zien dat erg veel mensen op zoek zijn naar 
informatie over het onderwerp en er op de een of andere manier bij betrokken zijn. De patiënten
vereniging zelf telt 2500 leden, waarvan er maar 50 daadwerkelijk actief zijn. 

HYPERHIDROSIS EXPERTISECENTRUM
Met deze cijfers opent dermatoloog Noor van Oosten 
van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort 
het minisymposium, dat op 10 februari van dit jaar 
door de afdeling dermatologie van het ziekenhuis 
werd georganiseerd. Aanleiding was de aftrap van 
een multidisciplinair expertisecentrum voor de 
behandeling van hyperhidrosis in dit ziekenhuis.  
In haar introductie over de aandoening legt ze uit dat 
de hele kleine groep actieve leden van de patiënten-
vereniging een aanwijzing is voor de grote schaamte 
rond het onderwerp. Daarnaast blijkt dat voor 
hyper hidrosis patiënten vergoedingen een probleem 
vormen. Behandelingen die vergoed worden (botox 
behandelingen bij langdurige infecties als gevolg van 
overmatig zweten en botox behandelingen bij een 
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kapotte huid na langdurig overmatig zweten) 
worden niet of nauwelijks uitgevoerd. Overige 
behandelingen vallen nog steeds buiten de vergoe-
ding en zijn dus voor rekening van de patiënt.

Onder de naam Hyperhidrosis Expertise
centrum Meander Medisch Centrum werken 
sinds kort dermatologen samen met een thoraxchi-
rurg, een internist-endocrinoloog, een medisch 
psycholoog en een apotheker. Zij worden hierbij 
ondersteund door Wim Venema, dermatoloog en 
medisch advi seur van de Nederlandse Hyperhidrosis 
Patiëntenvereniging. Een dergelijk uitgebreide 
multidisciplinaire benadering is nieuw voor 
Nederland.

ZWAAIEN OF THUISBLIJVEN
Dermatoloog Wim Venema begint zijn presentatie 
tijdens dit symposium door te zwaaien naar zijn 
toehoorders in het Amersfoortse auditorium, met 
daarbij de uitnodiging om terug te zwaaien. 
Venema: ‘Waarom ik dit doe? Dat zal ik u zeggen, 
mensen die ernstig zweten zullen nooit terug-
zwaaien. Sterker nog, ze zouden hier misschien 
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niet eens zijn, als de dood dat iemand hun zweet-
plekken ziet.’ 

Wat is overmatig zweten en wanneer spreken 
we van overmatig en ernstig?  
Om daar een beeld van te krijgen kan de behande-
laar gebruik maken van de HDSS schaal, een korte 
vragenlijst. De uitkomst geeft een goed beeld van  
de mate van belasting voor de patiënt. (Figuur 1.) 
Daarnaast kan de behandelaar ook door middel  
van gravimetrie het zweet meten. Door een stuk 
vloeipapier te wegen in droge toestand, het op het 
lichaamsdeel te plaatsen en daarna weer te wegen 
kan volgens een vaste formule worden gemeten of 
iets overmatig is of niet. Daarbij maakt het wel uit 
wanneer de meting wordt gedaan, want mensen 
zweten vaak per situatie meer of minder. 
Je kunt ook kijken naar het psychologisch aspect, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Derma-
tology Life Quality Index (DLQI). Er zijn aangepaste 
versies voor dit doel. (https://www.sweathelp.org).
Of je maakt gebruik van de Skindex-29 bij de beoor-
deling van de kwaliteit van leven bij mensen met 
een huidaandoening.

 Figuur 1. Hyperhidrosis Disease Severity Scale

Deze 4-punten schaal meet de ernst van hyper-
hidrosis en de mate waarop de aandoening het 
dagelijkse leven van de patiënt beïnvloedt.  
Als antwoord op de vraag: “Hoe zou u de ernst  
van het overmatig zweten scoren?” krijgt de patiënt 
de keuze uit vier mogelijke antwoorden: 
1. Mijn zweten is nooit merkbaar en interfereert 

nooit met mijn dagelijkse activiteiten. 
2. Mijn zweten is te tolereren maar interfereert 

soms met mijn dagelijkse activiteiten. 
3. Mijn zweten is bijna niet tolereerbaar en interfe-

reert vaak met mijn dagelijkse activiteiten. 
4. Mijn zweten is niet tolereerbaar en interfereert 

altijd met mijn dagelijkse activiteiten.  
De score varieert dus van 1 tot 4.  
(http://www.sweathelp.org/pdf/HDSS.pdf) 
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De houdbaarheid van de resultaten verschillen erg. 
Naast lokale behandeling met botox of behandeling 
met radiofrequente golven (miraDry® techniek), 
kan er ook systemisch worden behandeld, met 
bijvoorbeeld lage doseringen antidepressiva (anti-
cholinergica (droge slijmvliezen) bblockers (vooral 
als stress een rol speelt, antidepressiva met anti-
cholinerge werking zoals amytriptiline en alfa-
blockers zoals doxazosine), die het signaal naar de 
zweetklier verstoren en daarnaast ook spanning  
en stress kunnen verminderen.

MULTIDISCIPLINAIR
Bij zijn toelichting op ontwikkelingen en over-
wegingen bij systemische behandeling, laat Venema 
duidelijk zien hoe belangrijk het is dat binnen het 
team van het Hyperhidrosis Expertisecentrum 
Meander Medisch Centrum ook een apotheker is 
aangesloten. Ingrijpen op het zenuwstelsel is bij 
uitstek een zaak van grote zorgvuldigheid, om niet 
op termijn meer schade dan verlichting te brengen. 
Het hebben van en scherpe blik van een deskundige 
binnen het team op dat vlak maakt dus erg veel uit. 
Het vergroot ook de mogelijkheid om nog gerichter 
te behandelen, aldus Venema.

ECCRIENE EN APOCRIENE ZWEETKLIEREN
Een overmatige zweetgeur hoeft nog niet te 
betekenen dat iemand ook overmatig zweet.  
De apocriene zweetklieren werken in dat geval te 
hard en scheiden talg af wat de geur veroorzaakt. 
Het kan ook zijn dat bacteriën op de huid niet in 
balans zijn en zo de geur veroorzaken. De eccriene 
zweetklieren zijn verantwoordelijk voor het 
overmatig vochtverlies. De twee typen klieren 
worden op verschillende manieren aangestuurd. 
Venema: ‘Het kan daarom zo zijn dat wanneer je 
mensen behandelt met botox, het werkt tegen 
overmatig vochtverlies, maar niets doet op de geur.’ 
Zelf heeft Venema inmiddels veel ervaring met  
de MiraDry® techniek, met name voor de oksels.  
De techniek is vergelijkbaar met een magnetron. 
De straling gaat door de huid en vernietigt de zweet-
klieren. Tijdens de procedure wordt de opperhuid 
gekoeld ter voorkoming van verbranding. Niet alle 

Venema geeft een korte toelichting op primaire 
hyperhidrosis (is doorgaans erfelijk, openbaart zich 
vaak in de pubertijd, zonder duidelijke oorzaak) en 
secundaire hyperhidrosis, vaker gegeneraliseerd 
(over het gehele lichaam). Ook medicatie of ziekte 
(diabetes, schildklierafwijkingen of lymfoom) 
kunnen triggers zijn voor het ontwikkelen van 
hyperhidrosis. Het is belangrijk om dit te herkennen 
en in dergelijke gevallen ook een internist bij de 
behandeling te betrekken. 

HOE WERKT HET
Onder normale omstandigheden gaat het lichaam 
zweten bij inspanning van fysieke of mentale aard, 
om overtollige warmte af te voeren, daartoe aan ge-
stuurd door het sympathisch zenuwstelsel. In het 
geval van hyperhidrosis is dit systeem, de prikkel, 
te scherp afgesteld, zo legt Venema verder uit.  
Naast deze puur fysieke verklaring op de werk-
zaamheid van ons systeem is er ook nog een ander 
verband, dat hij toelicht. Namelijk het feit dat de 
hypothalamus, het deel van de hersenen dat het 
sympathische zenuwstelsel aanstuurt, onderdeel 
uitmaakt van het linker systeem in de hersenen. 
Daar waar ook de emotie zit. Venema: ’Als je gestrest 
bent ga je meer zweten en als je meer zweet raak je 
gestrest. Dat verklaart hoe je daar zelf een rol in 
hebt, hoe je het versterkt. En als je dat weet, dan kun 
je je ook voorstellen dat je vaak met gedragstherapie 
een hoop kunt doen om de situatie te verbeteren.’  
Hij benadrukt dat het altijd belangrijk is om ook  
de psychische omstandigheden goed in kaart te 
brengen, die een oorzaak tot overmatig zweten 
zouden kunnen zijn. Zijn die ernstig verstoord,  
dan is het zaak om die eerst aan te pakken alvorens 
specifiek het overmatig zweten te gaan behandelen.

BEHANDELINGEN
Er zijn verschillende behandelopties beschikbaar, 
gericht op het uitdrogen, verschroeien, verdrogen 
of verstoppen van de zweetklieren of op het  
onderbreken van de signalen die de zweetklier 
aanzetten tot productie van vocht (zie overzicht op 
http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/
Folder-Hyperhidrosis-2015.pdf). 
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zweetklieren verdwijnen, maar 80 tot 90% van  
de behandelde patiënten kan na de behandeling 
normaal door het leven, zonder overmatige zweet-
productie.

MINIMAAL INVASIEVE OPERATIETECHNIEK
Binnen het Martini Ziekenhuis in Groningen is 
sinds het voorjaar van 2016 de HyperHidrosis-

Kliniek gevestigd. Cardiothoracaal chirurg  
Theo Klinkenberg is aan de kliniek 

verbonden. Tijdens het symposium in 
Amersfoort praat hij de aanwezigen  

bij over de operatietechniek die  
in het Groningse ziekenhuis 

wordt toegepast.  
De minimaal invasieve 
techniek (bekend als 
ETS-operatie) vindt zijn 

oorsprong in de hart chirurgie. 
Toen Klinkenberg als hart chirurg 

in 2011 met een nieuw instrument 
voor hartchirurgie kennismaakte, zag 

hij mogelijkheden om hiermee ook hyper-
hidrosis patiënten te helpen. Met de zoge -

naamde Vasoview heeft de chirurg zowel een camera 
als een werkkanaal in één instrument van ongeveer 
een centimeter. Hiermee kunnen in de benen aders 
worden weggenomen om te gebruiken bij bypass-
operaties. Klinkenberg gebruikt het nu voor een 
endoscopische sympathectomie. Via een incisie van 
minder dan één centimeter in de oksel, brengt hij 
onder algehele narcose, via de camera in het instru-
ment de sympathische zenuw in beeld. Zo wordt 
bepaald waar de zenuw zal worden doorgenomen. 
De patiënt wordt in één operatie aan beide kanten 
geopereerd en kan de volgende dag naar huis.
 
COMPENSATOIR ZWETEN
Het komt voor dat mensen na een geslaagde behan-
deling toch last krijgen van compensatoir zweten. 
Alle sprekers benoemen dit risico en zien inderdaad 
gevallen waarbij mensen in een bepaald gebied 
geholpen zijn, maar waarbij het overmatig zweet-
probleem zich na korte of langere tijd op een andere 
plaats op het lichaam manifesteert.  

Wetenschappelijk onderzoek naar compensatoir 
zweten na een endoscopische sympathectomie 
(ETS) kijkt naar een mogelijk verband tussen het 
bilateraal opereren versus een unilaterale ingreep. 
Bij de unilaterale ingreep worden beide zijden 
afzonderlijk van elkaar geopereerd met dezelfde 
techniek, met een tussenpoos van vier maanden 
tussen beide ingrepen.1

Het risico op compensatiezweten is groter bij het 
behandelen van oksels. Ook lijkt hierbij het effect 
van de behandeling minder voorspelbaar. Om die 
reden raden specialisten het bij alleen okselzweten 
niet aan. Bij zweten van de handen is ETS op dit 
moment de gouden standaard. Dit bevestigde  
Theo Klinkenberg ook tijdens zijn voordracht.

Van november 1995 tot februari 2011 ondergingen 
261 patiënten met ernstige palmaire en/of axillaire 
hyperhidrose endoscopische sympathectomie, met 
een follow-up van ten minste 4 jaar. 126 patiënten 
kregen een eentraps bilaterale, single-port 
video-geassisteerde thoracoscopische sympathec-
tomie. 135 patiënten ondergingen in twee fasen 
eenzijdige, single-port video-geassisteerde thora-
coscopische sympathectomie, met een gemiddeld 
tijdsinterval van vier maanden tussen de proce-
dures. Het resultaat was minder compensatoir 
zweten in de groep patiënten die de ingreep in twee 
fasen had ondergaan.

MEER OPENHEID ROND HYPERHIDROSIS
Het Amersfoortse expertisecentrum hoopt, mede 
door de multidisciplinaire benadering van hyper-
hidrosis, een bijdrage te kunnen leveren aan de 
verdere verbetering van de behandelingen voor 
mensen met deze aandoening. Het op de kaart 
zetten van hyperhidrosis en van de mogelijkheden 
die er zijn om er iets aan te doen, is een belangrijke 
eerste stap van het centrum, het doel van het 
minisymposium. 
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