
16  NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR HUIDZORG

Samenvatting 
Rhinophyma is een progressieve aandoening van de (epi)dermis van de neus, die zich voornamelijk open
baart bij oudere blanke mannen. Rhinophyma verdwijnt nooit uit zichzelf en kan leiden tot psychosociale 
problematiek. Een therapie voor het reduceren van rhinophyma is dan ook wenselijk. In dit casereport is een 
65jarige mannelijke patiënt met een matig stadium van rhinophyma (stadium 2) in Kliniek Alphen behandeld 
met de CO2RE laser (Syneron Candela). Anderhalf jaar na de eerste behandeling is aan de hand van klinische 
fotografie een duidelijke reductie zichtbaar van het nodulair hypertrofisch weefsel en van talgklierhyper
plasieën. Daarnaast is een verbetering te zien in poriestructuur. Zes weken na de tweede behandeling is 
voornamelijk een verbetering te zien aan de contouren van het distale gedeelte van de neus. De patiënt  
heeft zijn tevredenheid beoordeeld met een 10 (zeer tevreden) op de visueel analoge schaal. In tegenstelling 
tot eerder uitgevoerd onderzoek, waarbij de patiënttevredenheid eveneens hoog was, zijn in deze casus  
geen bijwerkingen geconstateerd. De gebruikte CO2RE laser in deze casus beschikt over een radiofrequente 
digital super pulse (RFexcited), waardoor bijwerkingen beperkt zijn en de hersteltijd relatief kort is. Hoewel 
de resultaten in deze casus positief zijn, is de bewijskracht van de tot heden uitgevoerde onderzoeken naar 
de effectiviteit van de CO2 laser bij rhinophyma, nog te beperkt. 
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INLEIDING
Rhinophyma is een chronische aandoening van de 
(epi)dermis van de neus, die zich voornamelijk uit 
in het distale gedeelte van de neus1-2-3. Deze huid
aandoening wordt veelal bij blanke oudere mannen 
gezien en kenmerkt zich door hypertrofie van  
het bindweefsel en talgklieren1. Dit leidt tot een 
nodulaire zwelling en een verdikte (epi)dermis3. 
Daarnaast kan een toegenomen vascularisatie 
zorgen voor een erythemateus uiterlijk van de 
neus. Hierbij kunnen teleangiëctasieën optreden 
door dilatatie van de oppervlakkige vaatjes4.  
Ook kan een verwijde poriestructuur en een 
verhoogde talgafscheiding worden waargenomen4. 
In een gevorderd stadium kunnen contouren van 
de neus worden vervormd en kunnen zelfs lucht
wegen geblokkeerd worden1-3-5. Hoewel de precieze 
ontstaanswijze tot heden niet bekend is, wordt 
rhinophyma vaker als gevorderd stadium van 
rosacea gezien1-2-4-5-6. Rhinophyma kan echter  
ook op zichzelf staan1-2-4. Deze huidaandoening  
kan verward worden met lupus erythematosus/
vulgaris, sarcoïdose en sarcomen, zoals basaalcel
carcinoom, spinolair sarcoom en lymfosarcoom2.
Rhinophyma wordt in veel gevallen als cosmetisch 
storend ervaren en kan leiden tot psychosociale 
problematiek4. Daarnaast heeft rhinophyma  
een progressief verloop en zal nooit uit zichzelf 
verdwijnen, zodat behandelen wenselijk is3.  
Deze huidaandoening is tegenwoordig goed te 
behandelen: iets wat nog onvoldoende bekend is.
Een van de meest gebruikte behandelmethodes is de 
ablatieve Carbon dioxide (CO2) laser (10.600 nm)3. 
Het werkingsmechanisme van deze laser richt zich 

op het intra en extracellulaire water5. Doordat laag 
voor laag het weefsel wordt verdampt, kan op een 
gecontroleerde wijze het teveel aan weefsel tot de 
gewenste structuur geschaafd worden3. Daarnaast 
vindt door coagulatie hemostase plaats, waardoor 
bloedingen beperkt zijn6-7. Door deze twee werkings
mechanismen kunnen tevens talgklierhyperplasieën 
worden verminderd8. Wel worden er bijwerkingen 
gemeld, zoals hypopigmentatie en littekenvorming. 
Maar er is geen enkele andere therapie voor het 
behandelen van rhinophyma gevonden, die zonder 
kans op bijwerkingen is. De nieuwste lasersys temen, 
zoals de CO2RE laser, beschikken over een radio
frequente digital super pulse (RFexcited). Hierdoor 
wordt de warmte in de dermis sneller afgebouwd, 
in vergelijking tot DCexcited aangestuurde CO2 
lasers. Zo ontstaat er minder snel carbonisatie, 
waardoor bijwerkingen beperkt zijn en de herstel
tijd korter is9.
 
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DE 
HUIDTHERAPEUT
Het behandelen van rhinophyma zou een optie 
kunnen zijn voor de huidtherapeutische praktijk 
waarin samenwerking met een arts (van belang 
voor het toedienen van de anesthesie) plaatsvindt, 
zoals in Kliniek Alphen. Voor dit casereport hebben 
wij gekeken naar de effectiviteit, veiligheid en 
patiëntt evredenheid bij behandeling met de CO2RE 
laser, na slechts twee behandelingen, bij een matig 
stadium van rhinophyma. Dit casereport kan 
relevant zijn voor huidtherapeuten en andere 
professionals die deze laser willen inzetten voor  
het behandelen van rhinophyma of hier meer 
informatie over willen vergaren.

KLINISCHE CASUS
In deze casus wordt een 65 jarige mannelijke patiënt 
besproken. De patiënt heeft in december 2008 last 
van een verdikking van de (epi)dermis van de neus, 
die zich vanaf 2014 heeft uitgebreid. Bij inspectie en 
palpatie is een verhoogde talgafscheiding aanwezig, 
met voornamelijk aan het distale gedeelte van de 
neus een vergrote poriestructuur. Op de gehele neus
punt, maar voornamelijk links, is een duidelijke 
onregelmatige nodulaire hypertrofie aanwezig. 
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Daarnaast is over de gehele neus een verdikte (epi)
dermis zichtbaar met enkele talgklierhyperplasieën 
en een solitaire teleangiëctasie over de neusvleugel. 
Als huidtherapeutische diagnose wordt een matig 
stadium (stadium 2) van rhinophyma gesteld, 
geclassificeerd volgens elAzhary10. De patiënt is 
tot zes maanden voor de behandeling niet eerder 
behandeld, is verder gezond en slikt geen medicatie. 
Daarnaast heeft de patiënt een voorgeschiedenis 
met acne vulgaris. 

BEHANDELING
In totaal zijn twee behandelingen met de CO2RE 
(Syneron Candela) uitgevoerd in Kliniek Alphen  
te Alphen aan den Rijn. Lokale anesthesie  
(9% xylocaine / 1% bicarbonaat) werd vóór de 
behandeling toe  gepast door de plastisch chirurg.  
Behandelingen zijn op 19 oktober 2016 en 28 maart 
2018 uitgevoerd door de huidtherapeute.  
Het apparaat was ingesteld op 5 mJ (classic resur
facing) met een spotsize van 6.0x6.0 en vierkant 
patroonvorm. Voor de neusrug volstonden 1 tot  
2 passes. Voor hypertrofische verheffingen op de 
neuspunt zijn meerdere passes uitgevoerd tot het 
klinisch eindpunt (symmetrische verhouding) 
bereikt werd. Na de behandeling is Fucidin (fusi di ne
 zuur) ruim aangebracht met instructies om deze  
3 x 3 daags te smeren, om infectie tegen te gaan. 
Daarna werd gedurende 1 week vaseline aanbevolen, 
om het risico op littekenvorming en pigmentver
schuivingen te beperken. Tevens is 3 weken vóór de 
tweedeen laatste CO2RE behandeling een solitaire 
teleangiëctasie (breedte: 0,8 mm) op de linker neus
vleugel behandeld met een Nd: Yag laser (1064 nm / 
40 mJ / 1,5 spotsize / 30 ms), om eventuele bloeding 
tijdens de CO2RE behandeling te minimaliseren. 
De patiënt is gevraagd zijn klinische tevredenheid 
te beoordelen middels een visueel analoge schaal, 
waarbij 12 (teleurgesteld), 34 (ontevreden), 56 
(matig), 78 (tevreden) en 910 (zeer tevreden) is.

RESULTATEN
In figuur 1, 2 en 3 zijn de resultaten weergegeven. 
Anderhalf jaar na de eerste behandeling is aan de 
hand van klinische fotografie een duidelijke reductie 
te zien van het nodulair hypertrofisch weefsel en 

van talgklierhyperplasieën, waardoor een contour
verbetering zichtbaar is. Daarnaast is een verbete
ring te zien in poriestructuur. Zes weken na de 
tweede behandeling is voornamelijk een verbete
ring te zien aan de contouren van het distale 
gedeelte van de neus. Gedurende de periode zijn 
geen bijwerkingen geconstateerd. Oedeem, 
erytheem en crustae hielden een week na de behan
deling aan. Na twee weken was volledige genezing 
zichtbaar. De patiënt heeft zijn tevredenheid beoor
deeld met een 10 (zeer tevreden).
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DISCUSSIE
Er bestaan meerdere behandelopties voor rhino
phyma. Lokale en systemische medicamenten zoals 
antibiotica en retinoïde kunnen door artsen worden 
ingezet voor het behandelen van het ontstekings
component en de verhoogde talgafscheiding, maar 
levert onvoldoende vermindering op van phymateus 
bindweefsel1-3-5-6. Andere behandelingen, zoals 
elektrochirurgie en chirurgische excisie met 
scalpel, kunnen effectief zijn, maar zouden meer 
risico geven op littekenvorming vergeleken met 
lasertherapie2-3. Naast de CO2 laser kan de ablatieve 
Erbium YAG laser (2940 nm) een optie zijn voor 
het behandelen van rhinophyma. Met deze laser 
wordt echter minder snel hemostase bereikt, 
waardoor makkelijker bloedingen ontstaan5-6-7.
Er zijn zes relevante andere studies gevonden 
waarin patiënten met rhinophyma behandeld zijn 
met de CO2 laser. In een lange termijn studie uit 

2013 gaven 16 van de 19 patiënten met milde tot 
matige rhinophyma 8 1/2 maand na één behande
ling een tevredenheidsscore van 10 op een visuele 
analoge schaal1. Van deze 19 patiënten gaf 94,6% 
aan dat het effect na 18 maanden behouden is1.  
In een andere lange termijn studie uit 2009 hebben 
artsen na drie maanden na één behandeling bij  
118 patiënten een goede tot uitstekende verbetering 
geconstateerd en bij 6 patiënten een matige verbete
ring4. Vijftien jaar na de behandeling gaf 77% van 
de 52 patiënten het resultaat een 10. Daarnaast zou 
92% deze behandeling aanbevelen4. Er werden 
echter in beide studies bij enkele patiënten tevens 
bijwerkingen gezien, zoals hypopigmentatie en 
littekenvorming1-4.
Ook in een recenter prospectief klinisch onder  
zoek (uit 2016) gaven 19 van de 24 patiënten na  
6 maanden aan een grote verbetering te zien,  
4 patiënten een matige verbetering en 1 patiënt een 
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karige verbetering. Hierin zijn geen bijwerkingen 
gemeld11. Tevens is in twee andere studies alleen 
onderzoek gedaan met gefractioneerde instel
lingen3-6 . In één studie waren alle 5 de patiënten 
met milde tot matige rhinophyma 4 maanden  
na 1 behandeling tevreden over de verbetering in 
vorm, grootte en textuur, zonder bijwerkingen3.  
In een ander casereport, waarbij 3 mannelijke 
patiënten met milde tot matige rhinophyma 
behandeld zijn met de fractionele CO2 laser, zagen 
de patiënten voornamelijk een goede reductie van 
papulopustels en talgafscheiding. Ook werd er bij 
alle 3 de patiënten een afname van erytheem waar
genomen. Er is echter zelden verbetering geconsta
teerd in de afname van het hypertrofisch weefsel6. 
Hoewel gefractioneerde instellingen significant 
minder risico geven op bijwerkingen, zou deze 
methode minder geschikt zijn voor het reduceren 
van hypertrofisch weefsel, doordat er geen ablatie 
van 100% wordt behaald3. 
In slechts één andere studie is specifiek de CO2RE 
laser (Syneron Medical) onderzocht bij rhino phyma8. 
Hierin is een 46 jarige mannelijke patiënt behandeld, 
waarbij 4 weken na de tweedeen laatste behandeling 
een reductie zichtbaar was van het nasale volume. 
Het apparaat was ingesteld op classic modes (45 mJ), 
fusion modes (70 mJ) en fractional deep (70 mJ).

RICHTLIJNEN VOOR BEHANDELING
Gestandaardiseerde richtlijnen naar effectieve 
instellingen voor het behandelen van rhinophyma 
ontbreken. Bij de patiënt die in deze casus besproken 
wordt zijn behandelinstellingen daarom gebaseerd 
op training, handleidingen en klinische ervaring. 
Gekozen is om te behandelen op classic modes om 
zo laag voor laag het teveel aan weefsel te verdampen. 
Daarnaast is 5 mJ gehanteerd, waardoor er met 1 tot 
2 passes de juiste penetratiediepte werd bereikt,  
met uitzondering van meer hypertrofisch nodulair 
weefsel. De patiënt in dit casereport toont op lange 
en korte termijn aan de hand van klinische foto
grafie positieve effecten ten aanzien van rhino
phyma. De precieze mate van verbetering kan 
slecht worden vastgesteld, doordat gevalideerde 
klinimetrie ontbreekt voor het meten van rhino
phyma. Mogelijk zijn daarom resultaten in eerder 
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onder zoek voornamelijk gebaseerd op de patiënt
tevredenheid. Momenteel ontbreekt het aan goed 
uitgevoerde geblindeerde en gerandomiseerde 
studies van voldoende methodologische kwaliteit, 
waarbij resultaten zowel significant als klinisch 
relevant worden beschouwd. Hoewel positieve 
resultaten in deze casus zijn waargenomen, is de 
bewijskracht voor effectiviteit momenteel gering. 
De nieuwere CO2 lasers, zoals de CO2RE laser, 
hebben een verbeterd veiligheidsprofiel en beschikken 
over een radiofrequente digital super pulse. Toch 
blijft het van belang dat behandelaars getraind en 
ervaren zijn in het behandelen van rhinophyma. 

CONCLUSIE
De behandeling met de CO2RE laser, zoals in dit 
casereport is beschreven, laat aan de hand van het 
klinisch beeld, op lange en korte termijn een zicht
bare verbetering zien van rhinophyma, zonder 
bijwerkingen. Er dient echter meer kwalitatief, 
valide en betrouwbaar onderzoek te worden gedaan 
naar de effectiviteit van de CO2(RE) laser, voor meer 
bewijskracht.  
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