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We hebben er allemaal weleens last van: natte plekken
onder de oksels, klamme handen of ‘n zweetuitbarsting op
onzekere momenten. Hetzij op een eerste afspraak, een
presentatie of gewoon na het sporten. Niks mis mee en een
normale reactie van het lichaam op emoties zoals stress,
ongemak en inspanning. 
Maar wat als natte oksels en handen voortdurend voorko-
men zonder specifieke reden? Wat als zweetplekken dage-
lijkse in je kleding zitten en je minimaal twee keer per dag

van kleding moet wisselen? Wat als je door het zweten je
werk en hobby’s niet meer op een normale manier kunt uit-
voeren of in een sociaal isolement raakt? In dat geval spre-
ken we van overmatig zweten of hyperhidrosis. 

Twee varianten
Hyperhidrosis is het overmatig zweten op specifieke plek-
ken zonder dat er de noodzaak is de lichaamstemperatuur
te reguleren. Veel voorkomende plekken zijn oksels, hand-
palmen, voetzolen en het gelaat. Hoogstwaarschijnlijk ver-
oorzaakt doordat op deze plaatsen de grootste dichtheid
zweetklieren aanwezig is. 

Hyperhidrosis kan worden onderverdeeld in een primaire-
en secundaire variant. De secundaire variant wordt veroor-
zaakt door een ziekte of stoornis in de hormoonhuishou-
ding van het lichaam. Denk aan een schildklieraandoening,
bepaalde medicijnen of een andere hormonale disbalans
(zoals ‘de overgang’). De oorzaak van de primaire variant
is tot nog toe onbekend. Onderzoek heeft uitgewezen dat
de anatomie en functie van de zweetklieren bij deze pa-
tiënten niet anders is dan bij mensen die de aandoening
niet hebben. Hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak van 

Sergei Hermelijn
Sergei Hermelijn is coassistent Heelkunde in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis. 

Het onderzoek waar Sergei verslag van doet, werd
begeleid en mede uitgevoerd door Pieter Klitsie
(AIOS Heelkunde), Sander van Duin (Anesthesist)
en dr. Marco Schnater (Long- en Kinderchirurg).
Allen werkzaam in het Albert Schweitzer ziekenhuis. 

Endoscopische thoracale sympathectomie biedt uitkomst

Klotsende oksels en natte handen
Patiënten met overmatig zweten van handen of oksels,
ofwel hyperhidrosis palmaris of axillaris, kunnen hier in
het dagelijks leven behoorlijke hinder van ondervinden.
Wat dacht u van bijvoorbeeld handen schudden tijdens
een kennismaking, terwijl je handen drijfnat zijn. En ook
niet zo prettig: natte vlekken onder je oksels als je licht-
kleurige kleding draagt. Allemaal voorbeelden die logi-
scherwijs door patiënten als hinderlijk worden ervaren.
Indien niet-invasieve, vaak tijdelijke oplossingen, onvol-
doende werken kan een operatie eventueel uitkomst
bieden. De endoscopische thoracale sympathectomie is
een kijkoperatie in de borstkas, waarbij de grensstreng
(de zenuw die onder andere de zweetklieren in de han-
den en oksels aanstuurt) op een bepaalde plaats wordt
onderbroken. De aangepaste techniek wordt in het Al-
bert Schweitzer ziekenhuis nu ongeveer vier jaar uitge-
voerd. 
Sergei Hermelijn is coassistent chirurgie en deed onder-
zoek naar de resultaten van deze behandeling. Hij ana-
lyseert tevens de patiënttevredenheid. 

Figuur 1. Hyperhidrosis palmaris
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hyperhidrosis in een ‘verkeerde’ aansturing of overregulatie
van de zweetklieren. Wel is duidelijk dat de sympathische
prikkels vanuit het autonome (het onwillekeurige) zenuw-
stelsel in de grensstreng hierbij een rol spelen. 

Symptomen
Patiënten met hyperhidrosis hebben meestal sinds de kin-
derleeftijd last van deze aandoening.  De klachten zijn na-
genoeg altijd beiderzijds en in ongeveer 50% van de
gevallen komt de aandoening familiair voor. 
Er bestaan testen die de klachten kunnen kwantificeren,
maar die zijn zo onbetrouwbaar dat in de praktijk de 
diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese en 
lichamelijk onderzoek. Het blijft lastig om een ge-
standaardiseerde omgeving te creëren, waarin de exacte
mate van zweten kan worden bepaald. Beïnvloedende fac-
toren zoals stress en emoties kunnen namelijk nauwelijks
worden beïnvloed. 

Therapie
Hyperhidrosis wordt meestal stapsgewijs behandeld, waar-
bij na het falen of het door de patiënt niet meer kunnen
opbrengen van de ene therapie, een volgende stap kan
worden ingezet. De eerste stap omvat levensstijladviezen,
zoals uitlokkende factoren zoals gebruik van koffie, alcohol
en pittig voedsel vermijden. Indien aanwezig kan ook over-
gewicht behandeld worden, omdat dit tot verhoogde
zweetproductie kan lijden. Verder kunnen eventuele emo-
tionele spanningen of stress aangepakt worden met behulp
van counseling door een hulverlener. 

Andere behandelingen
De volgende stap is focale behandeling of medicamenteus.
Lokale aluminiumpreparaten in een crème, lotion of zalf
kunnen tijdelijk voor vermindering van zweetklachten zor-
gen. De cellen rondom de uitmonding van de zweetklier
nemen het aluminium op, wat tot zwelling en daarmee
blokkade van de klieruitgang leidt. Een andere optie is ion-
tophorese. Hierbij worden de aluminiumdeeltjes door mid-
del van een elektrische stroom in een bak water
toegediend. Lontophorese geeft goede uitkomsten wan-
neer er niet dagelijks behandeld hoeft te worden.
Een ander alternatief is injecteren van Botox, waarbij lokaal
de innervatie van de zweetklieren wordt geremd. Nadelen
van de behandeling zijn de pijnlijke injecties (vooral bij toe-
diening in de handpalmen), het kostenaspect en de be-
perkte werkingsduur (drie maanden).
Anti-cholinergica, zoals oxybutinine (een medicijn tegen
urine-incontinentie), is één van de medicamenten die wordt
voorgeschreven bij hyperhidrosis. Hiermee wordt de sym-
pathische zenuwgeleiding geremd met als resultaat een
vermindering van de zweetproductie. Ondanks dit effect
wordt het middel niet vaak voorgeschreven, vanwege de
bijwerkingen als droge mond, urineretentie en buikpijn.

Operatieve ingrepen
Als conservatieve opties geen uitkomst bieden, bestaan er
operatieve mogelijkheden om de klachten te verhelpen.
Lokale procedures waarbij door middel van curettage of la-
serablatie geprobeerd wordt de zweetklieren te vernieti-
gen, zijn nog relatief nieuw en weinig onderzocht.
Postoperatieve tevredenheid is vaak matig, vanwege reci-
dieven en bijwerkingen zoals sensibiliteitsverlies en verlit-
tekening van het behandelde gebied. 

ETS
Tot op dit moment lijkt de meest effectieve invasieve be-
handeling die mogelijk permanent een oplossing kan bie-
den, de endoscopische thoracale sympathectomie (ETS).
Hierbij wordt door middel van een kijkoperatie in de borst-
kas de grensstreng onderbroken ter hoogte van het gebied
waarvan bekend is dat deze de zweetproductie aanstuurt.
De plek waar deze onderbreking dient plaats te vinden is
afhankelijk van het klachtenpatroon, maar meestal volstaat
een onderbreking ter plaatse van de derde rib voor zowel
de handpalmen en de oksels.
ETS wordt al decennia toegepast, maar is de laatste jaren
aangepast en geoptimaliseerd. De aanpassingen op zowel
anesthesiologisch als chirurgisch gebied in onder andere
het ASz, hebben er toe geleid dat dit inmiddels een snelle
effectieve procedure is geworden, die in dagbehandeling
kan worden uitgevoerd.

Werkwijzen
Anesthesiologisch wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt
van een single lumen tube, waarna de patiënt na pre-oxi-
genatie onder tijdelijke apneu wordt geopereerd. Het ge-
bruik van een dubbellumen tube - een meer invasieve en
tijdrovende intubatietechniek, zoals die standaard bij an-
dere  long-/borstkasoperaties wordt gebruikt - is daarmee
bij deze operatie verleden tijd. Op chirurgisch gebied is de
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Figuur 2. Het clippen van de sympatische grensstreng
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manier van uitschakelen van de grensstreng en de thorax-
drainage aangepast. Meest gangbaar is het doorknippen,
doorbranden of gedeeltelijk wegnemen van de grens-
streng. 
In het ASz wordt de grensstreng met een metalen clip on-
derbroken (voor zover bekend als enige ziekenhuis in Ne-
derland). Voordeel van deze clipbehandeling is, dat lokale
uitschakeling zonder ‘uitstralende effecten’ mogelijk is, dat
de tijdsduur van de operatie is afgenomen en dat de ope-
ratie indien nodig weer ongedaan gemaakt kan worden. Tot
slot hebben de aanpassingen in het drainbeleid ertoe ge-
leid, dat patiënten tegenwoordig zonder drains naar de uit-
slaapkamer gaan waardoor ze ook dezelfde dag naar huis
kunnen.
Een bekende en mogelijke bijwerking van de sympathecto-
mie is het zogenaamde compensatoire zweten. Hierbij
treedt er op andere plekken dan de oksels en handen meer
zweetproductie op.

Het onderzoek
Om de aangepaste ETS-techniek te analyseren, hebben we
een retrospectief onderzoek verricht naar de resultaten van
deze behandeling. Ook onderzochten we een eventuele
verandering van de kwaliteit van leven. 

Methoden 
De data werden retrospectief vanuit SAP en de (poli)klini-
sche dossiers verzameld. De enquêtes werden per post toe-
gestuurd. De enquête bestond uit één gedeelte waarin naar
de zweetklachten voor en na de operatie werd gevraagd.
Een ander gedeelte bevatte twee gestandaardiseerde Qua-
lity of life-vragenlijsten. De gebruikte lijsten waren De Hy-
perhidrosis Disease Severity Scale, een lijst die de invloed
op de kwaliteit van leven meet en de Dermatologic Life
Quality Index, een scorelijst waarbij de eindscore correspon-
deert met de invloed van de aandoening op dagelijkse ac-
tiviteiten. 

Resultaten 
Alle 41 patiënten (27 vrouwen met een mediaan van 28 jaar)
hadden ernstige hyperhidrosis (oksels 24 en handen 17) en
een preoperatieve slechte kwaliteit van leven. Een compli-
catie trad bij drie patiënten op (één bloeding, twee pneu-
mothorax). Zes weken postoperatief was bij 94% van de
patiënten de hyperhidrosis sterk verminderd of verdwenen.
Drie patiënten werden opnieuw geopereerd in verband met
onvoldoende resultaat. Bij twee patiënten was dit succesvol.
Er zijn geen operaties nodig geweest om de clips te verwij-
deren. 
Tot op heden hebben 28 van de 41 geopereerde patiënten
de enquête ingevuld teruggestuurd (mediane follow-up 19
maanden). Uit de enquête bleek dat 81% van de patiënten
een zweetafname van 50% en meer rapporteerde. Van de
patiënten gaf 17% aan dat de klachten nog een ernstig 

effect hadden op de kwaliteit van leven. Over het algemeen
was 71% tevreden met het besluit de ingreep te ondergaan.

Conclusie 
Hyperhidrosis is een invaliderende aandoening met vermin-
derde kwaliteit van leven. Een endoscopische thoracale
sympathectomie met behulp van clips is een relatief sim-
pele en veilige procedure met goede resultaten. Het retro-
spectieve karakter van deze studie en de relatief kleine
groep patiënten rechtvaardigt een vervolgstudie. 
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Het boek ‘Hyperhidrosis, een positief boek over over-
matig zweten’ door Marja Boedart, beschrijft vanuit pa-
tiëntperspectief de aandoening. Patiënten van het ASz
en chirurg Marco Schnater hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van dit boek.
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