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Hyperhidrose
Hyperhidrose (overmatig zweten) komt bij 3 op de 100 Nederlanders voor en kan leiden tot
groot sociaal-maatschappelijk ongemak. Medicatie en in het bijzonder antidepressiva kunnen
deze klacht uitlokken. Dit kan een reden zijn om de therapie te stoppen of te willen switchen
naar een ander middel. Is dit niet mogelijk, dan kan het nodig zijn om de hyperhidrose te
behandelen. Dat kan met lokale middelen zoals antitranspirantsprays of -crèmes of systemische
middelen zoals alfa-1-blokkers en anticholinergica. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen
tijdelijke behandelingen en permanente behandelingen. In dit artikel wordt inzicht gegeven in
de incidentie van hyperhidrose tijdens het gebruik van geneesmiddelen en worden handvatten
gegeven om deze te behandelen.
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Leerdoelen
Na het bestuderen van dit artikel
! weet u hoe vaak hyperhidrose voorkomt bij de
behandeling met geneesmiddelen, en dan met name
antidepressiva
! weet u welke antidepressiva minder vaak hyperhidrose
veroorzaken
! weet u welke lokale en systemische behandelingen van
hyperhidrose effectief kunnen zijn
! weet u welke tijdelijke en blijvende behandelingen van
hyperhidrose beschikbaar zijn
! bent u in staat een afgewogen keuze te maken voor
een van de behandelingen

Inleiding
Zweten is een belangrijke manier voor het menselijk
lichaam om de lichaamstemperatuur te kunnen reguleren. Als een grotere metabole activiteit of blootstelling
aan hogere omgevingstemperaturen tot een verhoging
van de lichaamstemperatuur leidt, vindt onder normale
omstandigheden een respons plaats van het sympathische zenuwstelsel die resulteert in onder andere
vasodilatatie en gegeneraliseerd zweten. De verdamping van het zweet zorgt vervolgens voor afkoeling van
het lichaam tot een normale temperatuur, waardoor de
homeostase in stand blijft. Bij hyperhidrose is sprake
Tabel

1

Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS).

Hoe scoort u de ernst van uw hyperhidrose?
score

antwoord

mijn zweten valt niet op en beïnvloedt mijn
dagelijkse activiteiten niet
2

mijn zweten is draaglijk, maar beïnvloedt regelmatig
mijn dagelijkse activiteiten

3

mijn zweten is nauwelijks draaglijk en beinvloedt
meestal mijn dagelijkse activiteiten

4

mijn zweten is ondraaglijk en beïnvloedt altijd mijn
dagelijkse activiteiten

De weergegeven schaal is een vertaling uit het Engels en
niet gevalideerd.

