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Okselvijvers, zweetvoeten, een 
parelend voorhoofd, klamme 
handjes ... Voor wie dagelijks in het 
zweet baadt, zijn deze zichtbare 
tekenen aanleiding tot schaamte 
en mogelijk zelfs sociale isolatie. Er 
bestaan oplossingen, maar vaak is 
het zoeken naar eentje op maat.

Katleen Dillen en Daisy Van Lissum

Overmatig transpireren

Leed met zweet
Doorheen de dag meermaals van 

hemd of sokken wisselen, tonnen 
antitranspirant gebruiken of 

zoveel mogelijk het handen schudden 
ontwijken... Wie last heeft van overmatig 
zweten, heeft door de jaren heen eigen 
trucjes ontwikkeld om de sporen zo goed 
mogelijk uit te wissen. Hyperhidrose, 
zoals dat in technische termen heet, heeft 
immers grote gevolgen op het dagelijkse 
leven, niet in het minst op de sociale 
aspecten ervan.  
Het brengt vaak heel wat schaamte 
met zich mee, zo weet ook de 46-jarige 
Thijs Barnhoorn uit het Nederlandse 
Assendelft: “Ik droeg sinds mijn puberteit 
altijd maar zwarte t-shirts, zodat de 
zweetplekken onder mijn armen minder 

opvielen. Ik schaamde me enorm en 
ik werd een expert in het verbergen”. 
Omdat hij op het internet weinig nuttige 
informatie vond, richtte hij in 2005 het 
onlineforum www.overmatigzweten.nl  
en even later ook de Nederlandse 
Hyperhidrosis Patiëntenvereniging op. 
Uit schaamte wachten mensen die veel 
zweten soms lang vooraleer ze medische 
hulp inroepen. Nochtans kan een arts 
wel een aantal mogelijke oplossingen 
voorstellen.

Symptoom of medisch probleem
Ons lichaam heeft twee tot vier miljoen 
zweetklieren. Per dag kunnen we tot wel 
twaalf liter zweet verliezen, bijvoorbeeld 
bij zware inspanningen 

157 testgezond  25



>

Overmatig zweten

op een warme dag. Dat houdt onze 
lichaamstemperatuur op peil. Door de 
verdamping van het vocht op onze huid 
koelen we af. 
Overmatig zweten kan gelokaliseerd 
(specifieke lichaamsdelen zoals 
oksels, handpalmen of voetzolen) of 
gegeneraliseerd (volledige lichaam) 
voorkomen, en verschillende oorzaken 
hebben. Als het zweten over het hele 
lichaam voorkomt, is het meestal het 
gevolg van een andere aandoening 
(zoals diabetes, schildklierprobleem of 
menopauze) of medicatie. Dan spreken 
we van secundaire hyperhidrose. 
Zonder onderliggende oorzaak gaat het 
om primaire hyperhidrose, dat bijna altijd 
gelokaliseerd is en aan beide kanten van 
het lichaam voorkomt. De zweetklieren 
zijn dan niet groter of talrijker dan 
normaal, maar reageren overdreven 
op prikkels zoals warmte, stress, 
inspanningen of pikant eten.
Om de juiste behandeling te kiezen, moet 
een arts dus eerst uitsluiten dat het om 

een onderliggend probleem gaat. In dat 
geval moet de oorzaak worden aangepakt.
Voor een officiële diagnose van primaire 
hyperhidrose moet het gaan om een 
gelokaliseerd patroon van minstens 
zes maanden zichtbaar zweten, zonder 
aanwijsbare onderliggende oorzaak. 

Bovendien moeten er minstens twee 
extra kenmerken voorkomen: het zweten 
moet min of meer symmetrisch zijn aan 
beide kanten van het lichaam, het moet 
een negatieve impact hebben op het 
dagelijkse leven, het moet minstens één 
keer per week voorkomen, het begint voor 
de leeftijd van 25 jaar, er is een familiale 
voorgeschiedenis of het zweten stopt 
tijdens de slaap. Naar schatting voldoet 
0,5 tot 6 % van de mensen, waarvan 
evenveel mannen als vrouwen, aan 
minstens twee van deze extra kenmerken.

Antitranspiranten als startpunt
Een behandeling is niet altijd nodig, soms 
verminderen de klachten na verloop 
van tijd vanzelf. Ook bepaalde algemene 
maatregelen kunnen het zweten helpen 
verlichten of verhullen. 
Het gebruik van antitranspiranten op 
basis van aluminiumzouten is de meest 
eenvoudige aanpak. Zulke middelen 
zijn vlot beschikbaar bij de apotheker 
of in de supermarkt, niet duur, en 
worden meestal goed verdragen. 
Terwijl deo’s enkel zweetgeuren 
maskeren, remmen antitranspiranten 
de zweetproductie af. Bij ernstige 
klachten kan de huisarts een magistraal 
preparaat voorschrijven op basis van 
20 % aluminiumchloridehexahydraat. 
Antitranspirantia kunnen echter 
irriterend zijn en allergische reacties 
uitlokken. Bij Thijs brachten ze geen 
soelaas. “Toen ik 15 was, ging ik naar 
de huisarts omdat ik altijd heel erg 
zweette onder mijn oksels”, vertelt hij. 
“Die schreef me een antitranspirant met 
aluminiumchloride voor, maar dat werkte 
echt voor geen meter.”
Als deze eenvoudige maatregelen 
onvoldoende effect hebben, zoals bij 
Thijs, dan kan het nuttig zijn om een 
dermatoloog te raadplegen. Die kan 
enkele behandelingen voorstellen, al 
werken die niet bij iedereen en worden ze 
bovendien niet allemaal terugbetaald. 

Vaak op eigen kosten
Echte geneesmiddelen tegen zweten 
hebben we niet in België, al worden 
sommige anticholinergica, beta-

“De ingreep 
maakte een ranzig 
geluid en ik zag 
bont en blauw, 
maar het was z’n 
geld dik waard”

Antitranspiranten 
blokkeren de uitgang 
van de zweetklier

MiraDry of lokale 
operatie zoals 
curettage beschadigt 
of verwijdert de 
zweetklieren 
permanent

Botulinum 
toxine A 
verlamt de 
zenuw die 
de zweetklier 
stimuleert

Endoscopische 
thoracale 
sympathectomie 
beschadigt de 
zenuwen naar de 
zweetklier

Anticholinergica 
onderdrukken de 
prikkeloverdracht 
van zenuw naar 
zweetklier

Iontoforese is een 
bad met elektrische 
stroom; precieze 
mechanisme nog 
onduidelijk 

Technieken spelen in op verschillende niveaus
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blokkers of kalmeermiddelen wel 
off-label voorgeschreven. Dat wil 
zeggen dat ze eigenlijk voor andere 
aandoeningen bedoeld zijn, maar dat 
ze de zweetproductie afremmen als 
neveneffect. De voordelen hiervan wegen 
echter meestal niet op tegen de nadelen. 
Voor wie overmatig zweet ter hoogte 
van handen of voeten, kan iontoforese 
een (tijdelijke) oplossing bieden. Deze 
worden dan ondergedompeld in een 
waterbad waar een lichte elektrische 
stroom doorgaat. Het mechanisme 
erachter is nog niet volledig duidelijk. De 
respons varieert van persoon tot persoon, 
en het duurt een tiental sessies tot je 
eventueel effect ziet. Elke zoveel weken 
zijn onderhoudsbehandelingen nodig.  
Wanneer het zweten zich ter hoogte 
van de oksels situeert, zoals bij Thijs, 
kan de dermatoloog de zenuwen die de 
zweetklieren stimuleren, inspuiten met 
botulinum toxine A (merknaam Botox of 
Dysport) om ze tijdelijk te verlammen. 
“In 1999 begonnen Nederlandse artsen 
voor het eerst botulinum toxine A te 
injecteren tegen overmatig zweten”, 
herinnert Thijs zich. “Nou, dat werkte 
perfect, ik was zó blij! Helaas moet je de 
behandeling ongeveer elke zes maanden 
herhalen, en dat heb ik zo’n tien jaar lang 
volgehouden.”
Het effect van botulinum toxine A houdt 
inderdaad drie tot elf maanden aan, 
waarna de zweetproductie terug op gang 
komt en er nieuwe injecties nodig zijn. 
Bijwerkingen zijn zeldzaam, maar het kan 
altijd dat men “ter compensatie” elders 
op het lichaam net harder gaat zweten én 
de behandeling wordt niet terugbetaald.  

Operatie als laatste redmiddel
Het MiraDry-apparaat, een relatief 
recente techniek, werkt met 
elektromagnetische energie. De hitte 
vernietigt de zweetklieren, dus het effect 
zou langdurig zijn. Het hoge kostenplaatje 
(zo’n € 1 500 per behandeling, niet 
terugbetaald), het feit dat de behandeling 
niet overal wordt aangeboden en dat 
ze enkel wordt ingezet voor de oksels, 
betekenen dat dit niet voor iedereen een 
optie is. Daarnaast is de werkzaamheid 

Hou het droog  
met deze tips

Draag losse, ventilerende kledij in wit 
of zwart. Zo zie je minder snel de zweet-
plekken dan bij gekleurde kleding.

Vermijd synthetische stoffen zoals nylon 
of lycra. Katoen, linnen of zijde absorberen 
meer vocht.

Er bestaan speciale pads voor onder je 
oksels, die overmatig zweet absorberen 
en je kleding beschermen. Ook epileren 
helpt, zo blijft het zweet niet aan de haart-
jes kleven.

Kies voor leren of open schoenen, en 
vermijd sportschoenen of gesloten laarzen 
waarin je voeten nog meer zweten. Loop 
zoveel mogelijk op blote voeten of in 
sandalen, en wissel twee keer per dag van 
sokken.

Wissel af tussen verschillende paren 
schoenen, zodat elk paar tussendoor 
volledig kan drogen.

Ook talkpoeder kan helpen om over-
matig vocht te absorberen en zichtbare 
plekken te vermijden.

Vermijd uitlokkende factoren zoals 
bijvoorbeeld warme omgevingen, pikante 
voedingsmiddelen, alcohol of emotionele 
stress.

en veiligheid van deze techniek op lange 
termijn nog niet onderzocht.
Operaties waarbij zweetklieren of hun 
bezenuwing worden beschadigd of 
verwijderd, zijn tot slot een allerlaatste 
redmiddel voor ernstige gevallen waarbij 
geen enkele andere aanpak het gewenste 
effect had. Ook hier zijn verschillende 
technieken mogelijk, zowel onder lokale 
als onder algemene verdoving. 
Toen de injecties na een tiental jaar 
niet meer zo goed werkten bij Thijs, 
ging hij op zoek naar een meer 
langdurige oplossing: “Ik had kunnen 
kiezen voor endoscopische thoracale 
sympathectomie, een ingrijpende 
operatie onder algemene verdoving 
waarbij de zenuwen naar de zweetklieren 
worden doorgesneden, maar dat zag ik 
niet zitten.” Thijs koos uiteindelijk voor 
een curettage. “Onder lokale verdoving 
heeft de dermatoloog via een klein 
sneetje zweetklieren afgeschraapt en 
weggezogen, en die groeien nooit meer 
terug”, legt hij de procedure uit. “Ik zag 
daarna bont en blauw, maar de pijn viel 
heel erg mee en gelukkig was ik een van 
de patiënten die blijvend verlost was van 
het zweten. De ingreep biedt immers 
geen garantie op succes.”

Soms lange zoektocht
Informeer altijd grondig bij je arts 
naar de voor- en nadelen van elke 
techniek. De kans op complicaties zoals 
infecties, tintelingen of gevoelloosheid, 
compensatoir zweten, pijn en 
littekenvorming is reëel. Sowieso kan de 
zoektocht naar een permanente oplossing 
lang en soms ook duur zijn. “Hoeveel 
ik in totaal heb uitgegeven? Pfoe, geen 
idee, zeker wel genoeg!”, bevestigt ook 
Thijs. “Botulinum toxine A wordt bij ons 
in Nederland gelukkig volledig vergoed 
voor overmatig zweten. (in België niet, 
nvdr.) De curettage was daarentegen 
uit eigen zak. Verder heb ik jarenlang 
zeker honderden euro’s uitgegeven aan 
deodorants, antitranspiranten en zalfjes. 
En aan nieuwe t-shirts, want die raakten 
steeds verpest door al die producten. Wat 
was ik blij om na 21 jaar eindelijk verlost 
te zijn van dat hele gedoe!” 
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