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Steeds meer huisartsen en verpleeghuisartsen 
hebben op het spreekuur een digitale camera 
paraat. Komt er een patiënt langs met een 
lastig huidprobleem, dan maakt de arts foto’s 
en stuurt die samen met een beknopt vragen-
formulier naar een dermatoloog. Binnen drie 
dagen ontvangt hij dan een diagnose met 
behandeladvies. Dermatoloog drs. Clemens 
L.A. van Eijk van het Diaconessenhuis in 
Leiden vindt dit een goede ontwikkeling.’

‘Voor huisartsen en verpleeghuisartsen heeft tele-
consulting een grote meerwaarde’, vindt der-
matoloog drs. Clemens L.A. van Eijk van het 
Diaconessenhuis in Leiden, die zelf als eerste 
Nederlandse dermatoloog 1.000 teleconsulten 
op zijn naam schreef en zichzelf een enthousiast 
gebruiker noemt. ‘Huisartsen kunnen nu gemak-
kelijk diagnostiek en behandeladvies inwinnen 
over een groot aantal huidaandoeningen. Dat 
versterkt hun vertrouwensrelatie met de patiënt. 
Vaak hoeft de patiënt niet meer naar het zieken-
huis te worden doorverwezen en kan de verant-
woordelijkheid bij de huisarts blijven. Het vraagt 
wel extra werk. Maar teleconsulting bespaart 
reistijd en wachttijden.’

Bovendien draagt teleconsulting duidelijk bij 
aan de scholing van huisartsen. Van Eijk: ‘Ze leren 
van onze differentiaaldiagnoses. ook de Casus van 
de Maand, met achtergrondinformatie en litera-
tuurverwijzingen bij een veelvoorkomend prak-
tijkgeval, is erg populair. Per teleconsult kan de 
dermatoloog een informatieve folder meesturen, 
die de huisarts dan voor de patiënt kan uitprin-
ten.’ ook bij doorligwonden, open benen en slecht 
helende chirurgische wonden die misschien bac-
terieel geïnfecteerd zijn, kunnen huisartsen via 
teleconsulting de dermatoloog raadplegen.

Soms vraagt de huisarts na verloop van tijd 
om een tweede teleconsult voor dezelfde patiënt, 
maar meestal blijkt één aanvraag voldoende. 
Betreft het een ernstige indicatie, waarvoor acute 
behandeling nodig is, dan kan de patiënt onder 

verwijzing naar het teleconsult extra snel bij de 
dermatoloog terecht. ‘Maar als de huisarts zelf 
al denkt dat het ernstig is, stuurt hij de patiënt 
natuurlijk met spoed door, zonder eerst foto’s te 
sturen’, zegt Van Eijk.

Friese dermatologen kwamen als eersten op 
het idee. Bij huidklachten van patiënten op de 
Waddeneilanden lieten ze de huisarts foto’s mai-
len. Vaak was dat al voldoende en dan hoefden 
de eilanders niet naar de vaste wal te reizen. 
Dermatoloog Robert Damstra van ziekenhuis Ny 
Smellinghe in Drachten heeft het systeem verder 
geprofessionaliseerd. Hij is oprichter van het 
bedrijf Teledermatologisch Consultatie Centrum 
Nederland (TCCN). Vorig jaar werkten al meer 
dan 2.200 huisartsen, 100 dermatologen en 69 
ziekenhuizen in Nederland met het systeem van 
TCCN. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met alle 
zorgverzekeraars. ksyos Telemedisch Centrum is 
met ruim 2.000 huisartsen en 142 aangesloten 
dermatologen een tweede grote speler op deze 
markt. Daarnaast zijn enkele kleinere bedrijven 
actief als bemiddelaars in de teledermatologie. 

Diagnose a vue
Zelf verzorgt Van Eijk samen met de leden uit 
zijn maatschap dagelijks gemiddeld drie tot vier 
teleconsulten. ‘Soms werkt dit sneller dan een 
spreekuurconsult, soms ook niet. Soms zijn foto’s 
niet duidelijk, maar in de spreekkamer stel je de 
diagnose a vue. Je hebt een totaalplaatje, je kunt 
de huid even voelen. Als je bijvoorbeeld vermoedt 
dat het om psoriasis gaat, kijk je meteen even 
naar de elleboog en je krast even met een spatel 
over de bewuste plek om te zien of zilverwitte 
schilfering net als kaarsvet vervloeit. Nu moet ik 
al zulke overwegingen gaan intypen.’ 

De dermatoloog is gemiddeld tien minuten 
bezig met een teleconsult. Hij geeft ook aan hoe 
zeker of onzeker hij van zijn diagnose is. De ont-
vangende huisarts kan via een feedbackformulier 
laten weten in hoeverre het teleconsult bruikbaar 
was en stelt desgewenst een aanvullende vraag.

Teledermatologie is bij veel huidaandoeningen 

Teleconsulting dermatologie  
in opmars
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bruikbaar. Alleen gepigmenteerde laesies zijn 
minder geschikt voor een betrouwbare diagnose, 
omdat die op foto’s niet goed te beoordelen zijn. 
‘En sommige vormen van huidkanker hebben een 
typerende, parelmoerachtige glans die je op foto’s 
niet goed kunt zien’, zegt Van Eijk. Artsen sturen 
zowel een overzichtsfoto als enkele gedetailleerde 
foto’s in. Speciale workshops besteden aandacht 
aan een optimale belichting van de foto’s en 
bijvoorbeeld ook aan praktische manieren om de 
teledermatologie te koppelen aan het gedigitali-
seerde Huisarts Informatie Systeem.

Van Eijk: ‘Huisartsen belden altijd al met vra-
gen over lastige huidaandoeningen. Sommigen 
konden het probleem zo beeldend beschrijven, 
dat je het al helemaal voor je zag. En anders vroeg 
je om even een foto te mailen. Het is tenslotte 
een nogal visueel vakgebied. Maar e-mail is niet 
beveiligd. We beschikken over een beveiligde 
internetverbinding om patiëntgegevens en foto’s 
uit te wisselen. Daarvoor krijg je, net als bij het 
telebankieren, een inlognummer.’

Teleconsulting
In de regio Leiden en Leiderdorp begonnen 
huisartsen en dermatologen in 2004 met telecon-
sulting op initiatief van Van Eijk en zijn collega 
Marianne Crijns, dermatoloog in het Rijnland 
Ziekenhuis. Inmiddels doet ruim de helft van de 
huisartsen in de regio Leiden mee. Van Eijk: ‘onze 
ziekenhuisdirecties hebben het initiatief van meet 
af aan gesteund door teleconsulten in te kopen 
bij de zorgverzekeraars. Voor elk teleconsult moe-
ten namelijk drie partijen betaald krijgen: de 
huisarts, de dermatoloog en het ICT-bedrijf dat 
de faciliteiten verzorgt. Nu is dat niet meer nodig, 
want momenteel is de financiering structureel 
geregeld.’ Sinds 2008 bestaat er een vaste DBC 
voor teleconsulten. Het ICT-bedrijf declareert de 
kosten van het teleconsult bij de zorgverzekeraar 
en daaruit worden zowel de huisarts als de der-
matoloog betaald.

‘Huisartsen worden steeds enthousiaster. 
Maar merkwaardig genoeg blijven juist de ver-
pleeghuisartsen in onze regio nogal achter’, zegt 
Van Eijk. ‘Mijn collega’s en ik werken zelf ook als 
consulent in een verpleeghuis. “Het moet eerst 
door de commissie en we hebben geen budget”, 
hoor je dan. Maar iedereen heeft thuis toch wel 
een digitale camera? En anders heb je al voor 100 
euro al een goede. Die koudwatervrees begrijp ik 

niet helemaal.’
Teleconsulting heeft de toekomst. ECG’s wer-

den al langer door de huisartsen via internet naar 
de cardioloog gestuurd. In de regio Rotterdam-
Dordrecht loopt sinds kort een proef met tele-
optometrie. Deelnemende opticiens sturen vier 
maal per jaar zogenoemde fundusfoto’s van het 
netvlies van diabetespatiënten, voorzien van com-
mentaar van de huisarts, door naar de oogarts ter 
beoordeling van de gezondheid van de bloedvaat-
jes in het oog.

Voordelen
Zeker in dunbevolkte streken, bijvoorbeeld in de 
VS, Australië of in ontwikkelingslanden, heeft tele-
consulting grote voordelen. Van Eijk: ‘Sommige 
dermatologen zijn bang dat hun vak in de uit-
verkoop wordt gezet – straks sturen de huisarts 
hun teleconsulten naar China! Maar dat zal zo’n 
vaart niet lopen. Wij hebben immers een vertrou-
wensrelatie met de huisartsen opgebouwd en een 
deel van de patiënten moet alsnog naar ons wor-
den doorgestuurd. Ik zeg wel eens gekscherend: 
‘Straks verhuis ik naar Spanje en houd spreekuur 
met de laptop op mijn terras’. Maar ik zou het 
rechtstreekse contact met de patiënt niet willen 
missen. En een teleconsult kan een spreekuur-
consult nooit overtreffen.’ n

Drs. Clemens L.A. van Eijk
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‘Atopisch eczeem vraagt om  
zorgvuldige diagnose’
Huisartsen moeten bij een vermoeden van 
atopisch eczeem een zorgvuldige diagnose 
stellen. Het is van groot belang om huid- of 
bloedonderzoek te laten doen om de aan-
wezigheid van allergeen-specifiek IgE aan te 
tonen, vindt dermatoloog prof. dr. J.D. Bos 
van het Academisch Medisch Centrum (AMC) 
in Amsterdam.

Atopisch eczeem, ook wel constitutioneel eczeem 
of dauwworm genoemd, is in de westerse wereld 
sterk toegenomen. Een op de zeven kinderen heeft 
er een paar maanden tot een paar jaar last van. 
op volwassen leeftijd lijdt nog 3% van de bevol-
king eraan. Volgens Bos bestaat er veel verwar-
ring over de definitie ‘onder atopisch syndroom 
verstaan we een allergisch syndroom waartoe 
patiënten verschijnselen als astma, hooikoorts, 
conjunctivitis en atopisch eczeem kunnen krijgen. 
Bij sommige ziektebeelden is het verband met 
de blootstelling aan allergenen glashelder. Zo 
krijgen hooikoortspatiënten bij blootstelling aan 
graspollen binnen een kwartier een hooikoorts-
aanval. Astmapatiënten reageren op blootstelling 
aan huisstofmijt prompt met een astma-aanval. 
Bij atopisch eczeem is het verband met de bloot-
stelling aan allergenen echter minder eenduidig. 
Wij vinden dat er pas sprake is van atopisch 
eczeem als er allergeenspecifiek IgE kan worden 
aangetoond.’ 

Uit onderzoek op de poli van het AMC in 
Amsterdam blijkt dat dit bij 8 tot 9% van de 
patiënten niet het geval is, ook al lijken de symp-
tomen op het oog precies hetzelfde. Als aandui-
ding voor deze subgroep van patiënten stelt de 
hoogleraar de term atopiforme dermatitis voor. Bos: 
‘Het is van groot praktisch belang dat huisartsen 
en dermatologen dit onderscheid maken. Want 
allerlei levensstijladviezen en beperkingen die 
gewoonlijk aan patiënten met atopisch eczeem 
worden opgelegd, hebben bij deze subgroep geen 
enkel nut.’ Zo krijgen patiënten met atopisch 
eczeem vaak dieetadviezen, adviezen voor een 

anti-allergene woonomgeving en beperkingen in 
hun beroepskeuze voorgeschoteld. Veelvuldige 
blootstelling aan water in beroepen als kapper of 
verpleegkundige wordt afgeraden. ouders krijgen 
te horen dat het om een erfelijke aandoening 
gaat, waarmee ook andere kinderen in het gezin 
te maken kunnen krijgen. ‘Maar voor mensen met 
atopiforme dermatitis slaan al zulke adviezen 
nergens op’, onderstreept Bos. ‘Daarom moet de 
huisarts eerst zeker weten of de betrokken patiënt 
wel echt atopisch is. En als de huisarts er zelf niet 
uitkomt, moet hij ook kinderen altijd doorverwij-
zen naar een dermatoloog, niet naar een allergo-
loog of naar een kinderarts.’

De omvang van de subgroep met atopiforme 
dermatitis varieert per land en per studie. Hoe het 
ziektebeeld zich op langere termijn ontwikkelt is 
nog niet goed te voorspellen. over het algemeen 
is het voorkomen van atopische ziekten in de 
laatste twintig tot dertig jaar verdubbeld. In de 
westerse wereld lijkt de grootste groei er nu wel 
uit, in de ontwikkelingslanden komt die juist op 
gang.

Zalven
klassiek is de behandeling met topicale corti-
costeroïden, zoals hydrocortison acetaat en tri-
amcinolon acetonide. Dergelijke hormoonzalven 
onderdrukken de ontsteking in de huid, zodat 
de roodheid afneemt, en werken jeukstillend. Ze 
kunnen echter niet onbeperkt worden gesmeerd 
omdat ze bij langdurig, onafgebroken gebruik de 
huid dun maken. Ze worden ook minder effectief 
en er is meer risico op infecties. Goede alter-
natieven zijn pimecrolimuszalfa en de nog iets 
sterkere tacrolimuszalfb. Momenteel wordt een 
groot aantal van dergelijke immuunmodulato-
ren bij atopisch eczeem onderzocht. Bos: ‘Groot 
pluspunt van deze alternatieven is dat ze niet het-
zelfde bijwerkingenprofiel hebben als de klassieke 
corticosteroïden.’ 

De klassieke behandeling van atopisch eczeem 
varieert met de ernst van de klachten. Bij niet al 
te ernstige kinderhuidziekten kan men vaak met 
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een goede verzorging van de huid en gebruik 
van een vettende crème al een heel eind komen. 
Vervolgens komen bij jonge kinderen ook de 
klassieke teerzalven nog in aanmerking. Daarna 
komen de glucocorticoïden in beeld. Voor zwaar-
dere gevallen bestaan er lichttherapieën, zoals 
UV-B en langgolvig UV-A1. Deze laatste therapie 
is erg werkzaam, maar ook zeer bewerkelijk. De 
patiënt moet elke dag een uur in een kast met 
UV-A1 lampen staan.

Bos: ‘Doorgaans reageren atopisch eczeempa-
tiënten al goed op de zwakkere hormoonzalven, 
klasse 1 en 2. Hogere klassen zijn maar zelden 
nodig. Vaak wordt tweemaal daags smeren aan-
bevolen, maar eenmaal daags is ruim voldoende.’ 
Indien langdurig gebruik van een hormoonzalf 
noodzakelijk is, adviseert hij een pulsschema. 
‘Vier dagen smeren en dan drie dagen rust en als 
dat goed uitpakt kan men drie dagen smeren en 
vier dagen niet. Een dergelijk pulsschema met 
onderbrekingen geeft niet alleen minder bijwer-
kingen, maar houdt de hormoonzalf ook langer 
effectief. Recent waarschuwde de Amerikaanse 
Food and Drugs Administration (FDA) dat er nog 
onzekerheid bestaat over mogelijke bijwerkingen 
van pimecrolimus- en tacrolimuszalf op langere 
termijn. ‘Het blijven tenslotte immuunmodule-
rende stoffen, die bij orale toediening het ont-
staan van kanker kunnen vergemakkelijken’, zegt 
Bos. ‘Fabrikanten zijn nu gesommeerd om lange-
termijnvervolgstudies naar bijwerkingen te doen. 
Voorlopig zien wij bij toediening via de huid geen 
reden tot ongerustheid.’

De hoogleraar verwacht een sterke verschuiving 
in het gebruik van biologicals, die oorspronkelijk 
ontwikkeld zijn voor reuma en immunologische 
ontstekingen van de darm, naar minder zware indi-
caties, zoals eczeemklachten. ‘Naarmate dergelijke 
middelen, zoals TNF-alfablokkers, goedkoper te 
produceren en veiliger toe te passen zijn, zullen 
we ze bijvoorbeeld ook steeds meer bij psoriasis 
gaan toepassen. In Nederland denken we ook 
na over toepassingsmogelijkheden van anti-T cel 
biologicals, zoals efalizumabc, bij ernstig atopisch 
eczeem. Naarmate we er beter in slagen om het 
ziektebeeld te ontrafelen en beter gaan begrijpen 
welke eiwitten zich ‘misdragen’, kun je die eiwitten 
gaan beschouwen als target van een biologische 
therapie. Je kunt cellijnen tal van specifieke antili-
chamen laten maken, waarmee we steeds beter in 
de roos kunnen schieten.’ n

Referentie:
1. Bos JD. Atopiform dermatitis. Br J Dermatol 2002; 147:426–9.
2. Bos JD. ‘Atopiform dermatitis’ or ‘atopic eczema’. Expert Rev Dermatol 
2006; 1: 627-9.
3. Brenninkmeijer EEA, Spuls PhI, Lindeboom R, Sillevis Smitt JH, Bos JD. Clinical 
differences between atopic and atopiform dermatitis. J Am Ac Dermatol 2008: 
58; 407-414.

a. infliximab - Remicade

b. adalimumab - Humira

c. cyclosporine -  Neoral, Sandimmune

In dit artikel genoemde geneesmiddelen

Biologicals effectiever tegen psoria
sis dan conventionele medicijnen
Dermatologen van de Technische Universiteit 
Dresden voerden een meta-analyse uit naar effec-
tiviteit en verdraagzaamheid van conventionele 
en biologische systemische behandelingen van 
matige tot ernstige psoriasis. 

Sinds enkele jaren worden biologicals die al 
langer werden gebruikt bij de behandeling van reu-

matoïde artritis ook voorgeschreven bij psoriasis 
arthropathica en bij ernstige vormen van ‘gewone’ 
psoriasis. De Duitse onderzoekers bestudeerden 
24 studies waaraan in totaal 9.384 patiënten had-
den deelgenomen. Ze definieerden effectiviteit als 
het aandeel van de patiënten bij wie de klachten 
na acht tot zestien weken behandeling met ten 
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minste 75 procent waren afgenomen, volgens de 
Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75). 
 Uit de meta-analyse kwam infliximaba als beste 
middel naar voren, gevolgd door adalimumabb. 
Patiënten die infliximab kregen hadden – vergele-
ken met de placebogroep – 77% meer kans op een 
PASI-75 respons. Voor adalimumab was dat 64%, 

voor ciclosporinec 33%, voor efaluzimabd 24% en 
voor etanercepte 30%. Efaluzimab was significant 
minder effectief dan fumaarzuuresters. Maar bij 
die laatste groep - én bij methotrexaatf - werden 
de meeste bijwerkingen gesignaleerd en trokken 
de meeste patiënten zich voortijdig uit het onder-
zoek terug. 
 De onderzoekers concluderen dat er binnen en 
tussen de groepen biologische en niet-biologische 
middelen aanmerkelijke verschillen in effectiviteit 
en verdraagzaamheid bestaan. Ze plaatsen vraag-
tekens bij de huidige aanbeveling om biologicals 
alleen als tweedelijntherapie bij matige tot ern-
stige plaque psoriasis in te zetten. n

Referentie:
1. SchmittJ, Zhang Z, et al. Efficacy and tolerability of biologic and nonbiologic 
systemic treatments for moderate-to-severe psoriasis: meta-analysis of rando-
mized controlled trials. Br J of Dermatology, 2008;159 (3):513-26.

a. infliximab - Remicade

b. adalimumab - Humira

c. cyclosporine - Neoral, Sandimmune

d. efaluzimab - Raptiva

e. etanercept - Enbrel

f. methotrexaat - Emthexate, Metoject

In dit artikel genoemde geneesmiddelen

Gunstige effecten zonlicht niet 
onbesproken laten
In publiekscampagnes wordt vooral gewezen op 
de schadelijk effecten van (overmatige) bloot-
stelling aan zonlicht. Tot deze effecten behoren 
frequenter en vroegtijdiger optreden van huid-
kanker, degeneratieve veroudering van de huid 
en het optreden van fotodermatoses. Zonlicht 
heeft echter ook een gunstige uitwerking. Het 
temt het ontstaan en voortschrijden van bot-, 
spier- en huidziekten, evenals het optreden van 
verscheidene kwaadaardige vormen van kanker, te 
weten: prostaat-, borst-, darm- en eierstokkanker 
en non-hodgkin lymfoom. Mogelijk is zonlicht 
ook betrokken bij de preventie van bepaalde 
auto-immuunziekten, vooral multiple sclerose. 
Het beschermende effect wordt toegeschreven aan 

een verhoogde vitamine-D-synthese, van belang 
voor botmetabolisme en voor het in goede banen 
leiden van celdeling en celdifferentiatie en speelt 
een rol bij apoptosis, tumorinvasie en angioge-
nese. Publieksvoorlichting over de schadelijke 
effecten van overmatige blootstelling zonlicht 
blijft noodzakelijk, maar daarbij mogen de gun-
stige effecten van een gematigde blootstelling aan 
zonlicht niet onbesproken blijven, zo concludeert 
dermatoloog dr. H. van der Rhee van het Haga 
Ziekenhuis in Den Haag. n

Referenties:
Van der Rhee HJ, De Vries E, Coebergh JWW. Does sunlight prevent cancer?  
A systematic review. Eur J Cancer, 2006;42(14):2222-32
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Vernieuwde NHGstandaarden 
bacteriële huidinfecties en  
dermamycosen

De NHG-standaarden met betrekking tot bac-
teriële huidinfecties en dermamycosen zijn 
geactualiseerd ten opzichte van de vorige 
versie. De belangrijkste punten zijn in de 
tabellen 1 en 2 op een rijtje gezet.

Belangrijkste wijzigingen:
-  Antiseptica worden bij impetigo, folliculitis en 

furunculose niet langer aanbevolen als primaire 
behandeling.

-  Erysipelas wordt beschouwd als een specifieke vorm 
van cellulitis; beide worden primair behandeld met 
flucloxacillinea. 

-  Mupirocineb heeft alleen een plaats bij een bekende 
of aangetoonde resistentie van stafylokokken tegen 
fusidinezuurc.

Kernboodschappen:
-  Het afnemen van huidkweken wordt geadviseerd bij 

patiënten met een verhoogd risico op een infectie 
met meticillineresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA) bij wie orale antibiotica zijn geïndiceerd. 

-  Serologisch onderzoek of kweek bij erythema 
migrans heeft geen meerwaarde. 

-  Antibioticaprofylaxe na een tekenbeet wordt niet 
aanbevolen omdat de besmettingskans klein is en 
de effectiviteit van de profylaxe onduidelijk is. 
Bij een oppervlakkige bacteriële huidinfectie volstaat 
doorgaans lokale behandeling.

-  Bij een diepe bacteriële huidinfectie die gepaard 
gaat met koorts en algemene ziekteverschijnselen is 
in de regel behandeling met orale antibiotica of chi-
rurgische behandeling geïndiceerd.

Tabel 1 – Vernieuwde NHG-standaard  
bacteriële huidinfecties

Bron:
Wielink G, Koning S, Oosterhout RM, Wetzels R, Nijman FC, Draijer LW. 
NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (eerste herziening). Huisarts Wet 
2007;50(9): 426-44.

Belangrijkste wijzigingen:
-  Bij voorkeur wordt geen combinatiepreparaat met 

een imidazol en een corticosteroïd voorgeschreven.
-  Diepe dermatomycosen moeten oraal worden 

behandeld met terbinafined. 
Het gebruik van griseofulvine wordt niet meer  
geadviseerd.

Kernboodschappen:
-  Bij veelvoorkomende dermatomycosen als tinea 

pedis of onychomycose kan de diagnose meestal 
worden gesteld op grond van het klinische beeld.

-  Bij twijfel over de diagnose en over de noodzaak  
van orale behandeling is aanvullend onderzoek 
(koH-preparaat of kweek) van belang.

-  Vrijwel alle beschikbare lokale antimycotica zijn 
effectief tegen schimmels en gisten.

-  Bij candida-infecties hebben imidazolen (zoals  
ketoconazole miconazolf, sulconazolg, bifonazolh, 
clotrimazoli) de voorkeur.

-  In het algemeen raadt de huisarts orale medicamen-
teuze behandeling van een onychomycose af.

Tabel 2 - Vernieuwde NHG-standaard 
dermatomycosen

Bron:
NHG-Standaard Dermatomycosen (Eerste herziening)
Van Puijenbroek EP, Duyvendak RJP, De Kock CA, Krol SJ, Jaspar AHJ, 
Loogman MCM. Huisarts Wet 2008;51(2):76-84. Deze standaard en de 
wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd ten opzichte van de 
vorige versie (Huisarts Wet 1997;40:541-52).

a. flucloxacilline - Floxapen
b mupirocine - Bactroban
c. fusidinezuur - Fucidin
d. terbinafine - Lamisil 
e ketoconazol - Nizoral
f. miconazol - Daktarin
g. sulconazol - Myk
h Bifonazol  - Mycospor
i. Clotrimazol  - Canesten

In dit artikel genoemde geneesmiddelen


