
Verandering van de huid
Informatieblad bij antikankertherapie

Omschrijving
Je behandeling kan invloed hebben op je huid. Je huid kan droger en schilferig worden maar kan ook harder en meer 
gespannen lijken. Sommige mensen hebben last van huidkloofjes ter hoogte van de handen.

Je huid kan iets donkerder worden, vooral op plaatsen die aan het zonlicht blootgesteld zijn, zoals het aangezicht, de 
handen en de armen. Soms kan er tijdelijk huiduitslag optreden. Huidreacties zijn altijd tijdelijk.

Wat kan je zelf doen?
• Gebruik producten die uitdroging van je huid tegen gaan zoals een badolie of een niet geparfumeerde, pH-

neutrale zeep bij het wassen
• Na het nemen van een bad of douche gebruik je best een hydraterende creme.
• Smeer ook je handen in, meteen nadat je ze gewassen hebt.
• Bescherm je huid tegen irritatie en verwondingen. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen tijdens het afwassen om 

niet in contact te komen met producten die de huid kunnen irriteren. Ook bij klusjes of werken in de tuin doe je 
best handschoenen aan.

• Vermijd blootstelling aan de zon zoveel mogelijk. Als je toch in de zon komt, gebruik dan zeker een beschermende 
zonnecrème met een beschermingsfactor die hoger is dan 30.

• Ga niet onder de zonnebank.

Waar kan je terecht?
• Contacteer je arts, verpleegkundige wanneer je plotse hevige jeuk ervaart, rode vlekken hebt of plaatselijke en 

pijnlijke huiduitslag.
• Verpleegkundig team DE2, tel. 012 39 72 63 of 012 39 72 86 na 16.00 uur.
• Verpleegkundig team E2 Dagziekenhuis, tel. 012 39 63 60.
• Je kan ook je oncocoach contacteren via tel. 012 39 66 24 of 012/39 60 42.
• In ons ziekenhuis bestaat er de mogelijkheid voor een individuele sessie bij een gespecialiseerde 

schoonheidsconsulente.  Zij kan tips geven over aangepaste make-up en verzorgingsproducten. Deze sessie(s) zijn 
voor jou kosteloos. 


