
     

 

 
 

Patiënteninformatie 
 

 

  

PUVA-bad  
 

Inleiding 

Uw dermatoloog heeft met u besproken dat u PUVA-bad behandelingen gaat krijgen.  

 

Wat is een PUVA-bad behandeling? 

Bij een PUVA-bad behandeling ligt u tien minuten in een ligbad. Voor lokale behandeling gaat u 

uitsluitend met de handen en/of voeten gedurende 10 minuten in een badje. Aan het water is 

psoralenen (P) toegevoegd. Deze vloeistof activeert de aanmaak van nieuwe huidcellen, 

waardoor het belichten meer resultaat heeft. Vervolgens wordt uw lichaam of handen en/of 

voeten met UVA-lampen belicht. PUVA is de afkorting van Psoraleen UltraViolet A. Het aantal 

behandelingen dat u nodig heeft, is afhankelijk van de ernst van uw huidaandoening. 

 

Waarschuwing 

Zwangerschap en kinderwens  

Over lokale PUVA-therapie bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid in 

de zwangerschap te beoordelen. Daarom wordt lokale PUVA niet geadviseerd tijdens de 

zwangerschap. Wanneer u lokale PUVA krijgt en zwanger wordt, dient u dit te melden. Het is 

niet bekend of psoralenen schadelijk zijn voor de kwaliteit van de ei- of zaadcellen. Daarom 

adviseren wij betrouwbare anticonceptie vanaf het begin tot drie maanden na de bad PUVA-

behandeling. Dit geldt voor mannen en vrouwen.  

 

Voorzorgsmaatregelen 

 Het is van belang dat uw behandelend dermatoloog op de hoogte is van wijzigingen in 

de medicatie die u gebruikt, meldt deze wijzigingen daarom altijd aan de assistente 

van de lichttherapie. 

 Wanneer u griep en/of koorts heeft, moet u contact opnemen met de assistente en uw 

afspraak zal geannuleerd worden. 

 Voor de behandeling mag de huid niet worden ingesmeerd met zalf of crème; na de 

behandeling mag u een vette crème gebruiken.  

Geen hormonen zalf of crème op de lichttherapiedagen gebruiken. 

 Gedurende de behandeling krijgt u van ons een speciale beschermende bril. 

 U wordt vriendelijk verzocht om op tijd aanwezig te zijn. 

 U wordt vriendelijk verzocht van tevoren te douchen. 

 Indien het hele lichaam of alleen de voeten belicht moeten worden, dient u slippers mee te 

nemen. Na belichting van de voeten moet U sokken dragen en schoenen , zodat de voeten 

beschermd zijn tegen licht. 

 Indien de handen belicht moeten worden, moeten deze na de belichting beschermd worden 

tegen licht d.m.v . katoenen handschoenen .(die dient u zelf mee te brengen). 

 Mobiele apparatuur dient te worden uitgeschakeld. 
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 Mannen dienen de geslachtsdelen te beschermen tijdens de behandeling door het dragen 

van een onderbroek, string of sok. 

 Lichaamsdelen die niet belicht hoeven te worden, worden bedekt. 

 Het is niet mogelijk kinderen mee te nemen in de lichtkamer. 

 Het is bekend dat langdurige, overmatige blootstelling aan zonlicht een versnelde 

veroudering van de huid en ook huidkanker kan veroorzaken. Extra zonnebaden, onnodige 

blootstelling aan de zon of zonnebankkuren worden tijdens UVA-behandeling sterk 

afgeraden, zowel op behandeldagen als op niet-behandeldagen. Wij adviseren om op 

zonnige dagen een zonnebeschermingscrème aan te brengen op de aan zonlicht 

blootgestelde delen van de huid (mits u tegen de zonnebrandcrème kan). 

 

Na behandeling 

Door verschillende oorzaken kan de huid ‘zonnebrand’ oplopen. Ook na de belichting is het 

belangrijk om de belichte huid zowel binnenshuis ( ook achter vensterglas) als buitenshuis te 

beschermen tegen ultraviolet licht. De eerste 24 uur na de belichting wordt geadviseerd om 

beschermende kleding (handschoenen, sokken) te dragen, en/of zonnebrandcrème (SPF50) 

(mits u tegen de zonnebrandcrème kan) om de 3 uur aan te brengen (ná de belichting kan  de 

psoraleen nog 24 uur doorwerken).  

Ga niet dicht bij het raam zitten (ook niet in de auto). UVA licht komt door de ramen heen, 

vermijd felle tl-buizen. 

 

Bijwerkingen 

Het behandelende gebied kan bruin worden, na stoppen verdwijnt deze kleur geleidelijk. Ook 

rode en schilferige huid (uitdrogen van de huid) kan voorkomen, vraag om een vette zalf aan de 

behandelaar.  

 

Lange termijn  

Langdurige PUVA therapie heeft dezelfde effecten op de huid als zonlicht en geeft dus ook risico 

op (tijdelijke) verkleuring van de huid, droge huid en het ontstaan van huidkanker. Voor de droge 

huid kunt u een vettende zalf gebruiken, deze kan via de assistente van de lichttherapie worden 

aangevraagd worden. 

Wanneer dient u contact op te nemen? 

 Als u griep en/of koorts heeft is het aan te raden om telefonisch contact op te nemen met 

de polikliniek dermatologie, wij zullen de behandelafspraak voor u annuleren. 

 Indien u na de behandeling toch ernstig verbrand bent (pijnlijke roodheid, zwelling en/of 

blaarvorming) dient u contact op te nemen. U belt hiervoor de Huidkliniek (079) 346 

2886, optie 2 of 06-57750845 

 

Tot slot 
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Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Dermatologie. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 

12.30 en van 13.30 - 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 86, optie 2. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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