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Overzicht van de aanbevelingen 

1. Hydrochinoncrème 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen hydrochinoncrème bij melasma niet aan. 

2. Azelaïnezuurcrème 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg het voorschrijven van azelaïnezuurcrème bij melasma; bespreek de voor- en nadelen. 

3. Tretinoinecrème 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg het voorschrijven van tretinoïnecrème (offlabel) bij melasma; bespreek de voor- en nadelen. 

4. Triplecrème 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen triplecrème bij melasma niet aan. 

5. Tranexaminezuur 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen tranexaminezuur bij melasma niet aan. 
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1. Hydrochinoncrème 

Belangrijke Info 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen hydrochinoncrème bij melasma niet aan. 

Voordelen: 

We zijn onzeker, maar mogelijk is hydrochinoncrème effectiever dan placebo.  

Binnen de tweede lijn is er veel ervaring met het gebruik van hydrochinon bij pigmentstoornissen. 

 

Nadelen: 

Er is maar 1 klein onderzoek en het onderzoek kijkt niet naar effecten en bijwerkingen op de lange termijn. 

Tijdens gebruik van hydrochinon dient blootstelling aan (fel) zonlicht zoveel mogelijk vermeden te worden en dient een 

zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor (SPF > 30) te worden gebruikt. Zonlicht kan depigmentatie en huidirritatie van 

de behandelde vlekken verergeren. 

Bij hydrochinon kunnen lokaal een brandend of prikkelend gevoel, jeuk, droge huid en roodheid als bijwerking optreden. Bij 

langdurig gebruik zijn sensibilisatie, lokale vlekkige hypopigmentatie (confettidepigmentatie) en hyperpigmentatie (ochronose) 

beschreven. Het Lareb meldt daarnaast dat gepigmenteerd colloid milium kan ontstaan. In de besproken onderzoeken (ook met 

de triplecrème) werd geen ochronose waargenomen. 

In een overzichtsartikel wordt gewezen op de mogelijke gezondheidsrisico’s van hydrochinon. Ongeveer 45% van de op de huid 

aangebrachte dosis wordt snel door de intacte huid geabsorbeerd. De uitscheiding van de metabolieten vindt met de urine 

plaats. Bij dagelijks gebruik treedt cumulatie in het lichaam op, omdat de opname via de huid sneller is dan de uitscheiding met 

de urine [KNMP 2020]. Carcinogeniteit bij de mens van hydrochinon bij cutaan gebruik is niet bewezen, anderzijds zijn er in 

dierproeven en celstudies wel aanwijzingen voor carcinogeniteit [Kooyers 2004, Shao 2017, Xu 2017, Luo 2018]. Daarnaast is 

bekend dat bij langdurig cutaan gebruik stapeling van hydrochinon in het lichaam op kan treden [KNMP 2020, Lareb 2020]. 

Hydrochinon wordt deels systemisch opgenomen door de intacte huid waardoor, ondanks gebruik op kleine plekjes, nadelige 

effecten bij de foetus niet zijn uit te sluiten. Hydrochinon mag niet tijdens zwangerschap of lactatie gebruikt worden. 

Hydrochinon mag niet langer dan 2 jaar aaneengesloten gebruikt worden. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs is zeer laag. Er werd afgewaardeerd in verband met indirect bewijs (het huidtype van de patiënten is 

onbekend) en in verband met onnauwkeurigheid (zeer laag aantal patiënten in het onderzoek). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Wanneer patiënten zich bij de huisarts melden met een cosmetische klacht die hun dusdanig hinder oplevert dat zij bereid zijn 

hiervoor naar de huisarts te gaan, zal als geruststelling of niet-medicamenteus beleid onvoldoende is, het smeren van een crème 

waarschijnlijk een te accepteren interventie zijn. Voor sommige patiënten zal de kans op bijwerkingen (waaronder de eventuele 

kans op carcinogene bijwerkingen) reden zijn om liever het natuurlijk beloop af te wachten. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 
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Rationale 

Op grond van het beschreven onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat hydrochinoncrème effectief is voor de behandeling van 

melasma, de kwaliteit van bewijs is zeer laag en het betreft maar 1 onderzoek van 12 weken. Een uitspraak over veiligheid op de 

lange termijn is op basis van deze studie niet te maken. Het Lareb meldt dat nadelige (carcinogene) effecten bij de mens niet 

bewezen zijn, wel lijken er aanwijzingen op celniveau en in dierproeven te zijn voor carcinogeniteit. In het detail met betrekking tot 

azelaïnezuur is te lezen dat de effectiviteit van azelaïnezuurcrème 20% en hydrochinoncrème 4% mogelijk vergelijkbaar is.  

Vanwege onzekere effectiviteit en niet uit te sluiten carcinogene bijwerkingen bevelen we hydrochinoncrème niet aan. 

Hydrochinon is in Nederland verkrijgbaar als 2% en als 5% crème. De kosten voor beide concentraties liggen tussen de € 0,32 

en € 0,52 per dag (zie medicijnkosten van Zorginstituut Nederland, geraadpleegd 28 mei 2020). 

Patiënten met melasma krijgen al het advies dagelijks met een SPF-bevattende crème te smeren. Het smeren met een 

aanvullende crème zal niet veel praktische bezwaren opleveren. Voor sommige patiënten zal de kans op bijwerkingen en 

averechts effect op het beeld door mogelijke postinflammatoire hyperpigmentatie en aanwijzingen voor carcinogeniteit reden 

zijn om liever het natuurlijk beloop af te wachten. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

In het beschreven onderzoek is het effect van hydrochinon 4% crème beschreven. In Nederland zijn 2% en 5% crèmes 

verkrijgbaar. Een uitspraak over meer of minder effectief ten opzichte van de onderzochte 4% is niet te onderbouwen, maar op 

basis van werkingsmechanisme en ervaringen in de praktijk kan gestart worden met een 2% crème. Bij onvoldoende effect kan 

er worden verhoogd naar 5%.  

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Hydrochinoncrème 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Hydrochinoncrè

me 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Effectiviteit 
(totale 

verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 4.59 

Gebaseerd op data van 
48 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

83 
per 1000 

Verschil: 

381 
per 1000 

298 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

indirect bewijs 1 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk is 

hydrochinoncrème 
effectiever dan placebo. 

Effectiviteit 
(totale plus 

gedeeltelijke 

verbetering) 

Relatief risico 1.43 

Gebaseerd op data van 
48 patiënten in 1 

666 
per 1000 

952 
per 1000 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk is 

hydrochinoncrème 
effectiever dan placebo. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Hydrochinoncrè

me 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Huidtype patiënten onbekend . Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Huidtype patiënten onbekend. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten. Publicatie bias: geen. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Huidtype patiënten onbekend. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten. Publicatie bias: geen. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Huidtype patiënten onbekend. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten. Publicatie bias: geen. 

9  Cruciaal 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Verschil: 286 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

indirect bewijs 2 

Geen 

bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Relatief risico 0.9 

Gebaseerd op data van 
48 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

791 
per 1000 

Verschil: 

712 
per 1000 

79 minder per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

indirect bewijs 3 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk geeft 

hydrochinoncrème niet 
meer bijwerkingen dan 

placebo bij gebruik 
gedurende 12 weken. 

Geen 
bijwerkingen of 
bijwerkingen die 
spontaan weer 

verdwijnen 

8  Cruciaal 

Relatief risico 1.14 

Gebaseerd op data van 
48 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

833 
per 1000 

Verschil: 

950 
per 1000 

117 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

indirect bewijs 4 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk geeft 

hydrochinoncrème niet 
meer bijwerkingen dan 

placebo bij gebruik 
gedurende 12 weken. 

Lange-termijn 

bijwerkingen 

 

Er werden geen onderzoeken gevonden 
met deze uitkomstmaat. Het Lareb 
meldt dat na langdurig gebruik of 

gebruik van hoge concentraties crème 
blauw-zwarte vlekken (onchonose) en 
gepigmenteerd colloid milium kunnen 

ontstaan. 

Patiënttevredenh

eid 

 

Er werden geen onderzoeken gevonden 
met deze uitkomstmaat. 

Recidief 

 

Er werden geen onderzoeken gevonden 
met deze uitkomstmaat. 
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Referenties 
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2. Azelaïnezuurcrème 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg het voorschrijven van azelaïnezuurcrème bij melasma; bespreek de voor- en nadelen. 

Voordeel: we zijn onzeker, maar azelaïnezuurcrème is mogelijk effectiever dan hydrochinoncrème. Het verschil is echter klein en 

niet klinisch relevant. 

 

Nadelen [Lareb 2020, KNMP 2020]:  

Er zijn geen onderzoeken met de vergelijking azelaïnezuurcrème versus placebo gevonden. 

Het advies om zonnebrandcrème (SPF > 50) bij patiënten met melasma te gebruiken is bij gelijktijdig gebruik met azelaïnezuur 

extra belangrijk vanwege fotosensibilisatie en hypopigmentatie. 

Niet behandelen in de zomer in verband met intensiteit UV-licht. 

Bijwerkingen van azelaïnezuurcreme zijn jeuk, brandend of prikkelend gevoel en tintelingen (1-10%) en huiduitslag, droogheid, 

schilfering, irritatie, erytheem en (contact)dermatitis (< 1%). Hypopigmentatie en fotosensibilisatie komen zelden voor. 

Hypopigmentatie is vooral bij een donkere huid goed zichtbaar; staak het gebruik indien zichtbare vlekken optreden. Na 

meerdere maanden gebruik kan irreversibele verkleuring van de huid ontstaan. 

Over het gebruik van azelaïnezuur tijdens de zwangerschap is weinig informatie bekend. De absorptie door de huid is ongeveer 

4%, daarom kan het waarschijnlijk veilig gebruikt worden. Azelaïnezuur is van nature aanwezig in moedermelk. Over het gebruik 

tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Het Lareb classificeert het gebruik tijdens de zwangerschap en 

borstvoeding als waarschijnlijk veilig. Echter, op basis van de overweging dat klachten vaak weggaan of sterk verminderen na de 

partus, bevelen we het gebruik van deze middelen tijdens zwangerschap en lactatie niet aan. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs is zeer laag. Er werd afgewaardeerd in verband met kans op vertekeningen (weinig informatie over 

randomisatie en geen intention to treat analyse), in verband met indirect bewijs (het huidtype is afwijkend van de Europese 

populatie) en in verband met inconsistentie (hoge heterogeniteit (grote verschillen tussen de uitkomsten van de onderzoeken) 

en in verband met publicatiebias (samenwerking farmaceutische industrie). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Wanneer patiënten zich bij de huisarts melden met een cosmetische klacht die hun dusdanig hinder oplevert dat zij bereid zijn 

hiervoor naar de huisarts te gaan, zal als geruststelling of niet-medicamenteus beleid onvoldoende is, het smeren van een crème 

waarschijnlijk een te accepteren interventie zijn. Voor sommige patiënten zal de kans op bijwerkingen en averechts effect op het 

beeld door mogelijke irreversibele huidverkleuringen reden zijn om liever het natuurlijk beloop af te wachten. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten voor het gebruik van azelaïnezuur 20% bedragen € 0,97 per dag (zie medicijnkosten van Zorginstituut Nederland, 

geraadpleegd 28 mei 2020). 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 
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Rationale 

Op grond van de beschreven onderzoeken lijkt de effectiviteit van azelaïnezuurcrème 20% en hydrochinoncrème 4% vergelijkbaar te 

zijn, hoewel de onderbouwing van de effectiviteit mager is. Azelaïnezuurcrème lijkt op korte termijn wat meer bijwerkingen 

(erytheem, droogheid, jeuk, irritatie, enzovoorts) dan hydrochinoncrème te geven. De kans op mogelijke irreversibele 

huidverkleuringen beperkt de toepasbaarheid. Indien medicamenteuze behandeling gewenst is, is behandeling met 

azelaïnezuurcrème een mogelijkheid. 

Patiënten met melasma krijgen al het advies dagelijks met een SPF-bevattende crème te smeren. Het smeren met een 

aanvullende crème zal niet veel praktische bezwaren opleveren. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

De crème is in Nederland beschikbaar als azelaïnezuurcrème 20%. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Azelaïnezuurcrème 

Vergelijking 

(comparison):  Hydrochinoncrème 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hydrochinoncrè

me 

Intervention 
Azelaïnezuurcrè

me 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Effectiviteit 
(goede of 

uitstekende 

respons) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.11 
(CI 95% 0.94 — 1.32) 

Gebaseerd op data van 
243 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 24 weken 
(Balina 1991). 

648 
per 1000 

Verschil: 

719 
per 1000 

71 meer per 1000 

( CI 95% 39 
minder — 207 

meer ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 

bewijs, door 
ernstige publicatie 

bias 1 

We zijn onzeker, maar 
azelaïnezuurcrème is 

mogelijk even effectief als 
hydrochinoncrème. 

Effectiviteit 
(aantal patiënten 

met >50% 

verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.25 
(CI 95% 1.06 — 1.48) 

Gebaseerd op data van 
300 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 24 weken 
(Sivayathorn 1995). 

575 
per 1000 

Verschil: 

719 
per 1000 

144 meer per 
1000 

( CI 95% 35 meer 
— 276 meer ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 

bewijs, door 
ernstige publicatie 

bias 2 

We zijn onzeker, maar 
azelaïnezuurcrème is 

mogelijk effectiever dan 
hydrochinoncrème, maar 
dit verschil is niet klinisch 

relevant. 

Effectiviteit 
(redelijk of 
uitstekend 

effect) 

Relatief risico 2.86 

Gebaseerd op data van 
29 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 

200 
per 1000 

Verschil: 

572 
per 1000 

372 meer per 
1000 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 
bewijs, door zeer 

serieuze 

We zijn onzeker, maar 
azelaïnezuurcrème is 

mogelijk effectiever dan 
hydrochinoncrème. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hydrochinoncrè

me 

Intervention 
Azelaïnezuurcrè

me 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

9  Cruciaal 

gecontroleerde studie 
(Randomized Controlled 

Trials)) 
Follow-up: 8 weken 

(Farshi 2011). 

CI 95% 0 minder 
— 

onnauwkeurigheid 
3 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Relatief risico 17.85 
(CI 95% 2.42 — 131.64) 
Gebaseerd op data van 

243 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 24 weken 
(Balina 1991). 

8 
per 1000 

Verschil: 

143 
per 1000 

135 meer per 
1000 

( CI 95% 11 meer 
— 1,045 meer ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 

bewijs, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 4 

We zijn onzeker, maar 
azelaïnezuurcrème geeft 

mogelijk meer 
bijwerkingen dan 

hydrochinoncrème. 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Relatief risico 3.3 
(CI 95% 2.21 — 4.91) 

Gebaseerd op data van 
300 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 24 weken 
(Sivayathorn 1995). 

157 
per 1000 

Verschil: 

518 
per 1000 

361 meer per 
1000 

( CI 95% 190 meer 
— 614 meer ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 

bewijs, door 
ernstige publicatie 

bias 5 

We zijn onzeker, maar 
azelaïnezuurcrème geeft 

mogelijk meer 
bijwerkingen dan 

hydrochinoncrème. 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Relatief risico 0.21 

Gebaseerd op data van 
29 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken 
(Farshi 2011). 

667 
per 1000 

Verschil: 

140 
per 1000 

527 minder per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 
bewijs, door zeer 

serieuze 
onnauwkeurigheid 

6 

We zijn onzeker, maar 
azelaïnezuurcrème geeft 

mogelijk minder 
bijwerkingen dan 

hydrochinoncrème. 

Effectiviteit 

(MASI score) 

9  Cruciaal 

Gemeten met: MASI 
Schaal: 0 — 48 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

29 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken 
(Farshi 2011) (baseline: 

7,4). 

6.2 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

3.8 
(Gemiddelde) 

MD 2.4 lager 

CI 95% 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 
bewijs, door zeer 

serieuze 
onnauwkeurigheid 

7 

We zijn onzeker, maar 
azelaïnezuurcrème is 

mogelijk effectiever dan 
hydrochinoncrème, maar 

dit verschil is niet 
klinische relevant. 

Patiënttevredenh

eid 

Er werden geen onderzoeken gevonden 
met deze uitkomstmaat. 
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Referenties 

2. Jutley GS, Rajaratnam R, Halpern J, Salim A, Emmett C : Systematic review of randomized controlled trials on 
interventions for melasma: an abridged Cochrane review. Journal of the American Academy of Dermatology 
2014;70(2):369-73 Pubmed Journal 

3. Austin E, Nguyen JK, Jagdeo J : Topical Treatments for Melasma: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. 
Journal of drugs in dermatology : JDD 2019;18(11): Pubmed 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hydrochinoncrè

me 

Intervention 
Azelaïnezuurcrè

me 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. weinig informatie over randomisatie, geen ITT analyse . Inconsistentie: geen. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: ernstig. huidtype patiënten onbekend . Onnauwkeurigheid: geen. 

Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

2. Risico op bias: ernstig. weinig informatie over randomisatie, geen ITT analyse . Inconsistentie: geen. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: 

geen. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Risico op bias: ernstig. weinig informatie over randomisatie. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype 

patiënten onbekend. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

4. Risico op bias: ernstig. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede 

betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

5. Risico op bias: ernstig. weinig informatie over randomisatie, geen ITT analyse. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. 

huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. 

6. Risico op bias: ernstig. weinig informatie over randomisatie. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype 

patiënten onbekend. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

7. Risico op bias: ernstig. weinig informatie randomisatie. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype patiënten 

onbekend. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

 

Recidief 

 

Er werden geen onderzoeken gevonden 
met deze uitkomstmaat. 
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3. Tretinoinecrème 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg het voorschrijven van tretinoïnecrème (offlabel) bij melasma; bespreek de voor- en nadelen. 

Voordeel: we zijn onzeker, maar tretinoïnecrème is mogelijk effectiever dan placebo.  

Nadelen [KNMP 2020, Lareb 2020]:  

Er werden geen onderzoeken gevonden met de vergelijking tretinoïnecrème versus hydrochinoncrème of azalaïnezuurcrème. 

Het gebruik van tretinoïnecrème bij melasma is offlabel. 

Bijwerkingen van tretinoïne zijn bij meer dan 10% van de patiënten: huidirritatie, branderig gevoel, erytheem, droge huid en 

afschilfering. Daarnaast zijn hypo- of hyperpigmentatie (postinflammatoir) gemeld. 

Het advies bij patiënten met melasma om zonnebrandcrème (SPF > 50) te gebruiken is bij gelijktijdig gebruik met 

tretinoïnecrème extra belangrijk. 

Niet behandelen in de zomer in verband met intensiteit UV-licht. 

Gebruik van tretinoïne op de huid tijdens de zwangerschap en lactatie wordt uit voorzorg afgeraden. Dit omdat het structureel 

verwant is aan isotretinoïne, een bewezen teratogeen middel. 

De in de studies onderzochte geneesmiddelsterkte van tretinoïne is 0,1%. In Nederland zijn crèmes beschikbaar met 0,02% en 

0,05%. Op basis van ervaring uit de praktijk en werkzaamheid bij andere indicaties verwachten wij dat deze dosering even 

effectief zal zijn en beter verdragen kan worden. Bij verdragen of onvoldoende effect kan eventueel de lotion met 0,1% 

overwogen worden. 

Substantieel netto-voordeel van de aanbevolen interventie Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs is zeer laag. Er werd afgewaardeerd in verband met indirect bewijs (het huidtype is afwijkend van de 

Europese populatie), in verband met inconsistentie (hoge heterogeniteit (grote verschillen tussen de uitkomsten van de 

onderzoeken), in verband met onnauwkeurigheid (brede betrouwbaarheidsintervallen of een laag aantal patiënten) en in 

verband met publicatiebias (betrokkenheid van de farmaceutische industrie). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Wanneer patiënten zich bij de huisarts melden met een cosmetische klacht die hun dusdanig hinder oplevert dat zij bereid zijn 

hiervoor naar de huisarts te gaan, zal als geruststelling of niet-medicamenteus beleid onvoldoende is, het smeren van een crème 

waarschijnlijk een te accepteren interventie zijn. Voor sommige patiënten zal de kans op bijwerkingen reden zijn om liever het 

natuurlijk beloop af te wachten. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Tretinoïnecrème is in Nederland verkrijgbaar als 0,02% en 0,05% magistraal bereide crème. Tevens is een 0,1% oplossing 

beschikbaar. De kosten voor de 0,02% crème zijn € 0,36-0,47 per dag. Die van de 0,05% zijn € 0,33-0,36 per dag. De kosten 

voor de oplossing bedragen €0,47 per dag. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 
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Rationale 

Op grond van de beschreven onderzoeken lijkt tretinoïnecrème effectief in het verminderen van de hyperpigmentatie, hoewel de 

onderbouwing van de effectiviteit mager is. Het gebruik van tretinoïnecrème gaat vaak gepaard met bijwerkingen (voorbijgaande 

irritatie van de huid, zoals branderigheid, droogheid, jeuk, erytheem en afschilfering). Vooral de kans op postinflammatoire 

hyperpigmentatie, met als gevolg verergering van de klachten, beperkt de toepasbaarheid. 

Er is meer kans op post-inflammatoire hyperpigmentatie bij een donkere huid. Start daarom bij mensen met een gevoelige of 

donkere huid met crème 0,02% óf behandel om de dag (0,05%). 

Indien medicamenteuze behandeling gewenst is, is behandeling met tretinoïnecrème een mogelijkheid. 

Patiënten met melasma krijgen al het advies dagelijks met een SPF-bevattende crème te smeren. Het smeren met een 

aanvullende crème zal niet veel praktische bezwaren opleveren. 

Voor sommige patiënten zal de kans op bijwerkingen en averechts effect op het beeld door postinflammatoire hyperpigmentatie 

reden zijn om liever het natuurlijk beloop af te wachten. 

De crème is in Nederland verkrijgbaar als 0,02% en 0,05% bereiding en 0,1% lotion.  

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Tretinoinecrème 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Tretinoinecrème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Effectiviteit 

(verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 13.6 

Gebaseerd op data van 
38 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 40 weken 
(Griffith 1993). 

53 
per 1000 

Verschil: 

721 
per 1000 

668 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door ernstige 

publicatie bias 1 

We zijn onzeker, maar 
tretinoinecrème is 

mogelijk effectiever dan 
placebo. 

Effectiviteit 

(verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.59 

Gebaseerd op data van 
28 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 10 maanden 
(Kimbrough 1994). 

462 
per 1000 

Verschil: 

735 
per 1000 

273 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door ernstige 

publicatie bias 2 

We zijn onzeker, maar 
tretinoinecrème is 

mogelijk effectiever dan 
placebo. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Tretinoinecrème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Effectiviteit 

(verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.13 

Gebaseerd op data van 
23 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 40 weken 
(Leenutaphong 1999). 

600 
per 1000 

Verschil: 

678 
per 1000 

78 meer per 1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

3 

We zijn onzeker, maar 
tretinoinecrème is 

mogelijk even effectief als 
placebo. 

Bijwerkingen 

(erytheem) 

8  Cruciaal 

Relatief risico 3.03 

Gebaseerd op data van 
38 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 40 weken 
(Griffith 1993). 

292 
per 1000 

Verschil: 

885 
per 1000 

593 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door ernstige 

publicatie bias 4 

We zijn onzeker, maar 
tretinoinecrème geeft 

mogelijk meer 
bijwerkingen dan placebo. 

Bijwerkingen 

(erytheem) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 9.6 

Gebaseerd op data van 
28 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 10 maanden 
(Kimbrough 1994). 

67 
per 1000 

Verschil: 

643 
per 1000 

576 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door ernstige 

publicatie bias 5 

We zijn onzeker, maar 
tretinoinecrème geeft 

mogelijk meer 
bijwerkingen dan placebo. 

Bijwerkingen 

(dermatitis) 

8  Cruciaal 

Relatief risico 3.4 

Gebaseerd op data van 
23 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 40 weken 
(Leenutaphong 1999). 

79 
per 1000 

Verschil: 

269 
per 1000 

190 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

6 

We zijn onzeker, maar 
tretinoinecrème geeft 

mogelijk meer 
bijwerkingen dan placebo. 

Patiënttevredenh

eid 

7  Cruciaal 

Er werden geen onderzoeken gevonden 
met deze uitkomstmaat. 

Recidief 

 

Er werden geen onderzoek gevonden 
met deze uitkomstmaat. 
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Referenties 

1. McKesey J, Tovar-Garza A, Pandya AG : Melasma Treatment: An Evidence-Based Review. American journal of clinical 
dermatology 2020;21(2):173-225 Pubmed Journal 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. laag aantal patiënten , brede 

betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. 

laag aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. 

laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. laag aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

5. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. 

laag aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

6. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. 

laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 
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4. Triplecrème 

Belangrijke Info 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen triplecrème bij melasma niet aan. 

Voordeel: we zijn onzeker, maar mogelijk is triplecrème effectiever dan placebo en hydrochinoncrème. 

Nadelen: 

Er werden geen onderzoeken gevonden met de vergelijking triplecrème versus azalaïnezuurcrème of tretinoïnecrème. 

Triplecrème lijkt mogelijk meer bijwerkingen te geven dan hydrochinoncrème als enkelvoudig preparaat. Vanwege de toevoeging 

van het corticosteroïd zou men wellicht minder irritatieve bijwerkingen verwachten, maar dit kan niet geconcludeerd worden, 

omdat de vergelijking met een dubbele crème met tretinoïne en hydrochinon ontbreekt. In een (gerandomiseerd) voor de 

onderzoekers geblindeerde studie uit 2003 wordt beschreven dat de bijwerkingen tussen een twee componenten bevattende 

crème niet verschilt van een triplecrème, waarbij een triplecrème wel een significant beter effect laat zien dan een duocrème 

[Taylor 2003]. 

Bijwerkingen die optreden bij het gebruik van triplecrème zijn dezelfde als die van de losse crèmes met 1 werkzaam 

bestanddeel. De toevoeging van het corticosteroïd doet de irritatie verminderen, anderzijds brengt dit ook andere bijwerkingen 

met zich mee, zoals erytheem, papels (dermatitis perioralis), teleangiëctasieën en atrofie, vooral bij langdurig gebruik [KNMP 

2020]. 

Gebruik tijdens de zwangerschap of lactatie wordt afgeraden. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs is (zeer) laag. Er werd afgewaardeerd in verband met indirect bewijs (het huidtype is afwijkend van 

de Europese populatie), in verband met inconsistentie (hoge heterogeniteit,(grote verschillen tussen de uitkomsten van de 

onderzoeken)), in verband met onnauwkeurigheid (brede betrouwbaarheidsintervallen en/of een laag aantal patiënten) en in 

verband met publicatiebias (betrokkenheid van de farmaceutische industrie). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Wanneer patiënten zich bij de huisarts melden met een cosmetische klacht die hun dusdanig hinder oplevert dat zij bereid zijn 

hiervoor naar de huisarts te gaan, zal als geruststelling of niet-medicamenteus beleid onvoldoende is, het smeren van een crème 

waarschijnlijk een te accepteren interventie zijn. Voor sommige patiënten zal de kans op bijwerkingen (waaronder de eventuele 

kans op carcinogene bijwerkingen) reden zijn om liever het natuurlijk beloop af te wachten. 

Geen substantiële variatie verwacht Waarden en voorkeuren 

De in Nederland te bestellen crèmes met hydrochinon, tretinoïne en hydrocortison of triamcinolon kosten respectievelijk € 

0,59-1,00 en € 0,50-0,60 per dag (zie medicijnkosten van Zorginstituut Nederland, geraadpleegd 28 mei 2020).  

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Patiënten met melasma krijgen al het advies dagelijks met een SPF-bevattende crème te smeren. Het smeren met een andere 

crème zal niet veel praktische bezwaren opleveren. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 
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Rationale 

Op basis van de resultaten van de beschreven onderzoeken lijkt triplecrème een beter effect te hebben dan placebo of 

hydrochinoncrème, maar ook meer kans te geven op (milde) bijwerkingen. De toepasbaarheid van de resultaten is beperkt doordat 

in het beschikbare onderzoek overwegend gebruik werd gemaakt van subjectieve, door de onderzoeker beoordeelde uitkomstmaten 

en het merendeel van de onderzochte patiënten (behalve in het onderzoek van Taylor et al.) een donker huidtype had. 

Beschreven bijwerkingen van triplecrème zijn onder andere erytheem, brandend gevoel, jeuk en pijn. En vooral bij langdurig gebruik 

kunnen postinflammatoire hyperpigmentatie, telangiëctasiën, atrofie of dermatitis perioralis optreden.  

Vanwege onzekere effectiviteit, kans op bijwerkingen en onzekerheid ten aanzien van carcinogeniteit van hydrochinon bevelen we 

triplecrème niet aan. 

In Nederland is geen geregistreerd preparaat als triplecrème beschikbaar, wel kan de apotheek een (niet-FNA) bereiding leveren 

met tretinoïne 0,05%/hydrochinon 5%/hydrocortison 1% of tretinoïne 0,05%/hydrochinon 5%/triamcinolon 0,1%. Indien men 

lagere concentraties tretonoïne of hydrochinon wil smeren moeten meerdere crèmes gecombineerd worden. De voorzorgen 

met betrekking tot de combinatiecrème zijn gelijk aan die van de enkelvoudige preparaten. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Triplecrème 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Triplecrème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Effectiviteit 

(verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 10.8 

Gebaseerd op data van 
211 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken 
(Gong 2015). 

66 
per 1000 

Verschil: 

713 
per 1000 

647 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Triplecrème is mogelijk 
effectiever dan placebo. 

Bijwerkingen 
(o.a. erytheem, 

brandend gevoel, 

jeuk, pijn) 

8  Cruciaal 

Relatief risico 11.6 

Gebaseerd op data van 
211 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken 
(Gong 2015). 

26 
per 1000 

Verschil: 

302 
per 1000 

276 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

Triplecrème geeft 
mogelijk meer 

bijwerkingen dan placebo. 

Patiënttevredenh

eid 

Er werden geen onderzoek gevonden 
met deze uitkomstmaat. 
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Referenties 

3. Austin E, Nguyen JK, Jagdeo J : Topical Treatments for Melasma: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. 
Journal of drugs in dermatology : JDD 2019;18(11): Pubmed 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Triplecrème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

 

Recidief 

 

Er werden geen onderzoek gevonden 
met deze uitkomstmaat. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Triplecrème 

Vergelijking 

(comparison):  Hycrochinoncrème 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hycrochinoncrè

me 

Intervention 
Triplecrème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Effectiviteit 

(verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 2.6 

Gebaseerd op data van 
32 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken 
(Astaneh 2005). 

313 
per 1000 

Verschil: 

814 
per 1000 

501 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

1 

We zijn onzeker, maar 
triplecrème is mogelijk 

effectiever dan 
hydrochinoncrème. 

Effectiviteit 

(verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 6.9 

Gebaseerd op data van 
119 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

51 
per 1000 

Verschil: 

352 
per 1000 

301 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 2 

We zijn onzeker, maar 
triplecrème is mogelijk 

effectiever dan 
hydrochinoncrème. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hycrochinoncrè

me 

Intervention 
Triplecrème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken 
(Cestari 2007). 

— 

Effectiviteit 

(verbetering) 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.6 

Gebaseerd op data van 
242 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken (Chan 
2008). 

394 
per 1000 

Verschil: 

630 
per 1000 

236 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 3 

We zijn onzeker, maar 
triplecrème is mogelijk 

effectiever dan 
hydrochinoncrème. 

Patiënttevredenh

eid 

7  Cruciaal 

Relatief risico 1.43 

Gebaseerd op data van 
242 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken (Chan 
2008). 

496 
per 1000 

Verschil: 

709 
per 1000 

213 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 4 

we zijn onzeker, maar 
triplecrème geeft mogelijk 

een hogere 
patiënttevredenheid dan 

hydrochinoncrème. 

Bijwerkingen 
(erytheem, 

huidirritatie) 

8  Cruciaal 

Relatief risico 3.6 

Gebaseerd op data van 
242 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken (Chan 
2008). 

137 
per 1000 

Verschil: 

493 
per 1000 

356 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 5 

We zijn onzeker, maar 
triplecrème geeft mogelijk 

meer bijwerkingen dan 
hydrochinoncrème. 

Bijwerkingen 
(erytheem en 

schilfering) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
32 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken 
(Astaneh 2005). 

In beide onderzoeksarmen kwam 
erytheem en afschilfering van de huid 

voor. 
Zeer laag 

door serieuze 
indirect bewijs, 

door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

6 

We zijn onzeker over het 
verschil in bijwerkingen 
tussen triplecrème en 

hydrochinon. 

Bijwerkingen 
(erytheem, 

brandend gevoel) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
119 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken 

In beide onderzoeksarmen kwam mild 
erytheem en brandend gevoel van de 

huid voor. 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 7 

We zijn onzeker, maar 
triplecrème en 

hydrochinoncrème geven 
mogelijk evenveel 

bijwerkingen. 
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Referenties 

3. Austin E, Nguyen JK, Jagdeo J : Topical Treatments for Melasma: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. 
Journal of drugs in dermatology : JDD 2019;18(11): Pubmed 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hycrochinoncrè

me 

Intervention 
Triplecrème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. 

laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

5. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

6. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. 

laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

7. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

8. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten in onderzoeken. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

(Cestari 2007). 

Recidief 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Recidieven werden gezien in 50% van 
de patiënten na ongeveer 190 dagen bij 

doorgaand gebruik van de medicatie 
t.o.v. 58 dagen na abrupt stoppen met 

medicatie. 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 8 

We zijn onzeker, maar 
recidieven komen 

mogelijk bij de helft van 
de patiënten voor. 
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5. Tranexaminezuur 

Belangrijke Info 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen tranexaminezuur bij melasma niet aan. 

Voordeel: we zijn onzeker, maar tranexaminezuur is mogelijk effectiever dan placebo, even effectief als hydrochinoncrème en als 

toevoeging bij een crème heeft het mogelijk meer effect dan de crème alleen. 

Nadelen: 

Er is slechts beperkt onderzoek naar tranexaminezuur met relatief lage patiënt aantallen. 

In Nederland wordt tranexaminezuur voor melasma incidenteel toegepast in expertisecentra, er is nog maar weinig ervaring met 

tranexaminezuur bij melasma. 

Het gebruik van tranexaminezuur bij melasma is offlabel. 

Tranexaminezuur wordt in Nederland in hogere doseringen (1,5-6 gram/dag) voor de geregistreerde toepassingen fibrinolyse en 

menorragie gebruikt. De bijwerkingen bij het in Nederland geregistreerd gebruik bij fibrinolyse en menorragie zijn bij 1-10% van 

de patiënten: misselijkheid, braken en diarree (dosisafhankelijk, in het algemeen licht en tijdelijk van aard). Bij minder dan 

1%: allergische huidreacties, spierpijn en spierzwakte. Trombo-embolische bijwerkingen treden zelden op [KNMP 2020]. 

Het percentage maag- en darmklachten als bijwerking ten gevolge van het gebruik van tranexaminezuur in hogere doseringen 

lijkt overeen te komen met bovengenoemde studies bij melasma. De gerapporteerde bijwerking oligomenorroe is inherent aan 

de werking van tranexaminezuur als antifibrinolyticum. 

De doseringen voor bovengenoemde indicaties zijn hoger dan de toepassing bij melasma (2 tot 6 gram per dag versus 500-750 

mg per dag bij melasma). 

Blootstelling aan (fel) zonlicht dient zoveel mogelijk vermeden te worden en het advies is om een dagcrème/zonnebrandcrème 

met hoge beschermingsfactor (SPF > 30) te gebruiken tijdens gebruik van tranexaminezuur. 

Substantieel netto-voordeel van de aanbevolen interventie Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is (zeer) laag. Er werd afgewaardeerd in verband met indirect bewijs (het huidtype is afwijkend van de 

Europese populatie), in verband met onnauwkeurigheid (laag aantal patiënten) en in verband met publicatiebias (betrokkenheid 

van de farmaceutische industrie). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Melasma is een onschuldige kwaal. Wanneer geruststelling of niet medicamenteus beleid niet voldoende is, kan er worden 

gekozen voor medicamenteuze behandeling. Voor patiënten die dit willen overwegen is het slikken van een tablet waarschijnlijk 

een te accepteren interventie. 

Voor sommige patiënten zal de kans op systemische bijwerkingen en het offlabel gebruik reden zijn om liever het natuurlijk 

beloop af te wachten of te kiezen voor een lokale interventie. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Tranexaminezuur is verkrijgbaar als 500 mg tablet. De tablet bevat een breukgleuf, maar deze is officieel niet geschikt om de 

tablet in twee exact gelijke delen te halveren. Er van uitgaande dat de patiënt de tablet goed kan halveren en daarmee dagelijks 

1 tablet gebruikt, bedragen de kosten per maand € 7,72 (zie medicijnkosten van Zorginstituut Nederland, geraadpleegd 28 mei 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Resources 
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Rationale 

Op grond van de beschreven onderzoeken lijkt tranexaminezuur verbetering van de aangedane plekken te geven, hoewel de 

onderbouwing van de effectiviteit mager is. De effectiviteit van tranexaminezuur en hydrochinoncrème lijkten vergelijkbaar te zijn, 

terwijl tranexaminezuur als aanvulling op een crème effectiever is dan een crème alleen.  

Tranexaminezuur wordt anno 2021 slechts incidenteel voorgeschreven bij melasma in de tweede lijn; de ervaring is beperkt. 

Daarnaast gaat het gebruik van tranexaminezuur vaak gepaard met bijwerkingen (maagdarmklachten) en zijn er potentieel ernstige 

bijwerkingen zoals trombo-embolische aandoeningen (hoewel zelden voorkomend). Tenslotte is de toepassing van tranexaminezuur 

bij melasma is offlabel.  

Vanwege onzekerheid over de effectiviteit, kans op (ernstige) bijwerkingen en beperkte ervaring bij melasma bevelen we 

tranexaminezuur niet aan.  

2020).  

Het innemen van 2 maal daags een halve tablet per dag is voor de meeste patiënten geen probleem. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

De toepassing bij melasma is offlabel, zie het NHG-Standpunt Offlabel voorschrijven in de huisartsenpraktijk. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Tranexaminezuur (oraal) 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Tranexaminezuu

r (oraal) 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Effectiviteit 
(verandering 

MASI score) 

9  Cruciaal 

Gemeten met: MASI (nMASI 
omgerekend naar MASI) 

Schaal: 0 — 48 Lager 
beter 

Gebaseerd op data van: 
131 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

14.53 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

9.33 
(Gemiddelde) 

MD 7.41 lager 

( CI 95% 9.11 lager 
— 5.71 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 1 

We zijn onzeker, maar 
tranexaminezuur is 

mogelijk effectiever dan 
placebo. 

Effectiviteit 
(verandering 

(m)MASI score) 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
131 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 

Colferai: in de tranexaminezuur-groep 
verlaagde de MASI-score van 21 naar 
11, in de placebo-groep verlaagde de 

score van 16 naar 15. Del Rosario: in de 
tranexaminezuur-groep verlaagde de 

nMASI-score van 9 naar 5, in de 
placebo-groep van 8 naar 6. Shibab: in 

Zeer laag 
door ernstige 

indirect bewijs, 
door ernstige 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

We zijn onzeker, maar 
tranexaminezuur is 

mogelijk effectiever dan 
placebo. 
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Referenties 

1. McKesey J, Tovar-Garza A, Pandya AG : Melasma Treatment: An Evidence-Based Review. American journal of clinical 
dermatology 2020;21(2):173-225 Pubmed Journal 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Tranexaminezuu

r (oraal) 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

5. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: zeer ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie, het bestudeerde tijdsvenster 

was waarschijnlijk te kort voor de uitkomst. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag aantal patiënten. Publicatie bias: ernstig. Meestal 

commercieel gefinancierde studies. 

Trials)) 
Follow-up: 12 weken 
(gemeten met MASI 

(score: 0-48 Lager beter) 
of mMASI (score: 0-24 

Lager beter)). 

de tranexaminezuur-groep verlaagde de 
nMASI-score van 9 naar 4, in de 

placebo-groep van 9 naar 8. 
publicatie bias 2 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
131 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3-6 maanden. 

Colferai: 57% in de tranexaminezuur-
groep, onbekend in placebogroep. 

Bijwerkingen m.n. gastrointestinaal, 
veranderd menstruatiepatroon en 

hoofdpijn. Del Rosario: 63,6% in de 
tranexaminezuur-groep t.o.v. 36,3% in 

de placebogroep (RR 1,75). 
Bijwerkingen m.n. gastrointestinaal, 

veranderd menstruatiepatroon, 
hoofdpijn. Shihab: geen ernstige 

bijwerkingen, 1 persoon in de 
tranexaminezuur-groep noemde een 

veranderd menstruatiepatroon. 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 3 

We zijn onzeker, maar 
tranexaminezuur geeft 

mogelijk meer 
bijwerkingen dan placebo. 

Patiënttevredenh
eid / Kwaliteit 

van leven 

7  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
131 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Colferai: MelasQoL (score 10-70) daalde 
in tranexaminezuur-groep 17,2 punten 
t.o.v. 10,9 in de placebogroep (verschil 

+/- 10%). Del Rosario: vond geen 
significant verschil in MelasQoL tussen 

de onderzoeksgroepen (data onbekend). 
Shihab: 97,6% in de tranexaminezuur-
groep was tevreden t.o.v. 64,0% in de 

placebogroep (RR 1,53). 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 4 

We zijn onzeker, maar de 
patiënttevredenheid / 
kwaliteit van leven is 

mogelijk hoger bij gebruik 
van tranexaminezuur dan 
bij gebruik van placebo. 

Recidief 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
131 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3-6 maanden. 

Geen informatie over recidieven in deze 
onderzoeken. 

Zeer laag 
door zeer serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door ernstige 

publicatie bias 5 

We zijn onzeker over het 
voorkomen van 

recidieven bij gebruik van 
tranexaminezuur. 
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4. Shihab N, Prihartono J, Tovar-Garza A, Agustin T, Legiawati L, Pandya AG : Randomised, controlled, double-blind study of 
combination therapy of oral tranexamic acid and topical hydroquinone in the treatment of melasma. The Australasian journal 
of dermatology 2020; Pubmed Journal 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Tranexaminezuur (oraal) 

Vergelijking 

(comparison):  Hydrochinoncrème 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hydrochinoncrè

me 

Intervention 
Tranexaminezuu

r (oraal) 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Patiënttevredenh

eid 

7  Cruciaal 

Relatief risico 1.53 

Gebaseerd op data van 
260 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

640 
per 1000 

Verschil: 

979 
per 1000 

339 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

De patiënttevredenheid is 
mogelijk hoger bij gebruik 
van tranexaminezuur dan 

bij hydrochinoncrème. 

Effectiviteit 

(MASI score) 

9  Cruciaal 

Gemeten met: MASI 
Schaal: 0 — 48 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

260 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken 
(baseline onbekend). 

9.26 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

7.84 
(Gemiddelde) 

MD 1.42 lager 

( CI 95% 6.86 lager 
— 4.02 hoger ) 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

Tranexaminezuur is 
mogelijk even effectief als 

hydrochinoncrème. 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
260 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

In de tranexaminezuur-groep kwam 
oligomenorroe voor (14,7% vd 

vrouwen), oprispingen (9,2%) en 
buikkrampen (6,9%) (geen informatie 
over de hydrochinoncrème-groep). 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
3 

Tranexaminezuur geeft 
mogelijk bijwerkingen. 

Recidief 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
260 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Geen informatie over recidieven in dit 
onderzoek. 

Zeer laag 
door zeer serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

We zijn onzeker over het 
voorkomen van 

recidieven bij gebruik van 
tranexaminezuur. 
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Referenties 

1. McKesey J, Tovar-Garza A, Pandya AG : Melasma Treatment: An Evidence-Based Review. American journal of clinical 
dermatology 2020;21(2):173-225 Pubmed Journal 

4. Shihab N, Prihartono J, Tovar-Garza A, Agustin T, Legiawati L, Pandya AG : Randomised, controlled, double-blind study of 
combination therapy of oral tranexamic acid and topical hydroquinone in the treatment of melasma. The Australasian journal 
of dermatology 2020; Pubmed Journal 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hydrochinoncrè

me 

Intervention 
Tranexaminezuu

r (oraal) 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: zeer ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie, het bestudeerde tijdsvenster 

was waarschijnlijk te kort voor de uitkomst. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

Follow-up: 12 weken. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met melasma 

Interventie:  Tranexaminezuur (oraal) + hydrochinon of triple crème 

Vergelijking 

(comparison):  Hydrochinon of triple crème alleen 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hydrochinon of 

triple crème 
alleen 

Intervention 
Tranexaminezuu

r (oraal) + 
hydrochinon of 

triple crème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Patiënttevredenh

eid 

7  Cruciaal 

Relatief risico 2.36 

Gebaseerd op data van 
88 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken 
(Lajevardi 2017). 

349 
per 1000 

Verschil: 

824 
per 1000 

475 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

De patiënttevredenheid is 
mogelijk hoger bij gebruik 

van tranexaminezuur + 
crème dan bij alleen een 

crème. 

Effectiviteit 

(MASI score) 

9  Cruciaal 

Gemeten met: MASI 
Schaal: 0 — 48 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

128 patiënten in 2 

7.85 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

4.05 
(Gemiddelde) 

MD 7.36 lager 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 

Tranexaminezuur + crème 
is mogelijk effectiever 

dan crème alleen. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Hydrochinon of 

triple crème 
alleen 

Intervention 
Tranexaminezuu

r (oraal) + 
hydrochinon of 

triple crème 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag 

aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

5. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: zeer ernstig. huidtype afwijkend van Europese populatie, het bestudeerde tijdsvenster 

was waarschijnlijk te kort voor de uitkomst. Onnauwkeurigheid: ernstig. laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8-12 weken 
(beginscore MASI niet 
gelijk: txa gem. 16,3 

crème 13,1). 

( CI 95% 8.87 lager 
— 5.84 lager ) 

2 

Effectiviteit 

(MASI score) 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
128 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8-12 weken 
(gemeten met MASI 

(score: 0-48 Lager beter). 

Lajevardi: in de tranexamine+créme-
groep verlaagde de MASI-score van 14 
naar 6, in de placebo-groep van 11 naar 

9. Padhi: in de tranexamine+créme-
groep verlaagde de MASI-score van 18 
naar 2, in de placebo-groep van 15 naar 

7. 

Laag 
door ernstige 

indirect bewijs, 
door ernstige 

onnauwkeurigheid 
3 

Tranexaminezuur + crème 
is mogelijk effectiever 

dan crème alleen. 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
126 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8-12 weken. 

Lajevardi: 10,4% in de 
tranexamine+crème-groep (buikpijn, 

overgeven, misselijk, hoofdpijn), 
percentage in controlegroep onbekend. 
Padhi: bijwerkingen waren vergelijkbaar 

in de twee onderzoeksgroepen. 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

Er is mogelijk geen 
belangrijk verschil in 

bijwerkingen bij gebruik 
van tranexaminezuur + 
crème of crème alleen. 

Recidief 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
128 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 6 maanden. 

Lajevardi: 30% in de 
tranexamine+crème-groep t.o.v. 26% in 

de crème-alleen-groep. Padhi: na 6 
maanden werd er geen recidief gezien. 

Zeer laag 
door zeer serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
5 

We zijn onzeker over het 
voorkomen van 

recidieven bij gebruik van 
tranexaminezuur. 
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