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Bruine verkleuringen
van de buik

E

en 23-jarige man die sinds zeven jaar de ziekte van
Crohn heeft, komt op de polikliniek MDL in verband
met klachten van hevige buikpijn op basis van actieve
ontsteking. Hij heeft al verschillende behandelingen
ondergaan, waaronder tweemaal een laparoscopische resectie
wegens stenosering van het ileum.
Bij lichamelijk onderzoek zien we een bruine reticulaire
pigmentatie van de huid. Hij vertelt dat dit een aantal maanden
geleden is begonnen en sindsdien niet meer is weggetrokken.
Na uitvragen blijkt de patiënt iedere dag een hete kruik op zijn
buik te leggen, om de buikpijn te verminderen.
De diagnose erythema ab igne werd à vue gesteld.
Erythema ab igne (letterlijk: door vuur), ontstaat als een
warmtebron langdurig tegen de huid wordt aangehouden.

Als uw casus
wordt gepubliceerd,
ontvangt u van ons het
boek Besturen in een
doktersjas van
Marcel Levi.

Voorbeelden hiervan zijn een straalkachel (verkleuringen op de
onderbenen bij ouderen), een kruik en het dragen van de laptop
op de schoot. Na langdurig contact met de warmtebron ontstaat
er een erythemateuze reticulaire pigmentatie door vasodilatatie
in de epidermis en uittreding van erytrocyten en hemosiderine
in de huid, wat op den duur de bruine verkleuring veroorzaakt.
Behandeling van erythema ab igne is het vermijden van de
hittebron. De kans dat de huidafwijkingen in dit stadium weer
verdwijnen is echter klein.

Wat ziet u?
Een 68-jarige
man heeft drie
dagen geleden
een voetenbad
met Chinese
kruiden genomen
vanwege
eczeem. Daarna
is hij onder
de zonnebank
geweest. Wat
ziet u?

U kunt reageren op medischcontact.nl/watzietu.
Het antwoord vindt u volgende week in
Medisch Contact.
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contact
lotte_oldenburg@live.nl
cc: redactie@medischcontact.nl
Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek?
Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar redactie@medischcontact.nl.

