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Rosacea is een huidaandoening die een huidtherapeut veelvuldig tegenkomt in 
de praktijk. De prevalentie van rosacea wordt geschat op 5,4% van de algemene 
bevolking (1). Het is een vervelende huidaandoening, waarvan nog steeds niet 
elke specialist het eens is over de oorzaak en zeker niet welke behandelmethode 
het meest geschikt is. In de praktijk wordt niacinamide steeds vaker ingezet als 
middel tegen rosacea. In dit artikel wordt er meer duidelijkheid geschetst in wat 
niacinamide kan betekenen in de strijd tegen rosacea.  
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R
osacea is meer dan alleen vervelende roodheid in het gezicht. 

Het is een chronische aandoening aan de huid in het gelaat 

die zich kenmerkt door de aanwezigheid van papels, pustels, 

comedonen en de aanwezigheid van teleangiëctastieën 

(tele’s) en erytheem. Je ziet deze kenmerken vooral 

gecentreerd op de kin, neus, wangen en middendeel van het voorhoofd. 

Cliënten met rosacea geven vaak aan dat het de ene keer erger is dan 

de andere keer. Dat klopt, rosacea heeft een golvend verloop. Dat wil 

zeggen, er zijn rustige periodes maar die kunnen worden onderbroken 

door acute verergering van de rosacea.  

De pathogenese van rosacea is niet helemaal duidelijk, er zijn 

verschillende factoren die hierin mee spelen zoals omgevingsfactoren, 

de aanwezigheid van de demodexmijt, een ontregeld afweersysteem 

en neuro vasculaire deregulatie. Deze factoren spelen vooral een rol bij 

het ontstaan van de papels en pustels. Rosacea kenmerkt zich ook door 

de aanwezigheid van erytheem en flushing. Deze kenmerken kunnen 

worden getriggerd door stress, de overgang van kou naar warm, Uv-

licht, bepaald gekruid eten en het drinken van alcohol of hete dranken 

zoals koffie en thee. Ook bepaalde medicatie en producten voor de huid 

die alcohol bevatten of menthol kunnen zorgen voor een trigger (1, 2).

 

Rosacea komt het meest voor bij een lichtere huid maar er zijn ook 

diagnoses gesteld bij Aziaten, Latijn-Amerikanen, Afro-Amerikanen en 

Afrikaanse mensen. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en 

meestal boven de leeftijd van dertig jaar (3).

Naast de vervelende eigenschappen op het gelaat kan rosacea ook 

de ogen aantasten. Dit kan samengaan met de rosacea in het gelaat,  

maar ook zonder de aanwezige kenmerken van rosacea in het gelaat 

kan het toch de ogen treffen. De kenmerken hiervan zijn tele’s van de 

ooglidrand, oogbol ontsteking en pijnlijke rode droge ogen (3).  

Uit de literatuur blijkt dat een groot aantal patiënten met rosacea ook 

ernstige hinder in het dagelijks leven ervaren op emotioneel gebied, 

sociaal maar ook beroepsmatig. Dit kan depressie, angst en zorgen voor 

deze patiënten tot gevolg hebben. Rosacea kan dus bijdragen aan een 

verminderde kwaliteit van leven (3).

 

Niacinamide  

Niacinamide, B3 is een belangrijke in wateroplosbare vitamine voor 

het lichaam. Bij een tekort aan deze vitamine kan er Pellagra ontstaan. 

Deze ziekte kenmerkt zich door dermatitis, rode vlekken, ontsteking 

aan de slijmvliezen, diarree en dementie (4). Echter komt deze ziekte 

zelden in Europa en Noord-Amerika voor, alleen in speciale gevallen bij 

alcoholisme. In ontwikkelingslanden komt deze ziekte frequenter voor 

door de veel voorkomende voedingsdeficiëntie bij volwassenen (4). 

 

Niacinamide is een werkstof die steeds populairder wordt in de 

cosmetica-industrie. Doordat B3 gemakkelijk de huid penetreert en 

vele voordelen heeft kan het de huid er beter doen uitzien. Zo kan 

niacinamide zorgen voor vermindering van hyperpigmentatie, roodheid, 

het reduceren van talg, het verfijnen van poriëngrootte, 

oppervlaktestructuur en lijntjes en rimpels (4). Daarnaast 

verbetert het de huidbarrière, stimuleert het de 

aanmaak van ceramides, het vermindert het TEWL 

(trans epidermaal waterverlies), het verbetert daardoor 

de hydratatie en daarnaast de elasticiteit van de huid 
(4, 5). Allemaal prachtige eigenschappen waar veel 

cliënten blij van worden.  

Naast deze resultaten zijn er ook onderzoeken gedaan 

naar de dermatologische effecten van topische 

Niacinamide, zoals verbetering bij acne en blaarziekten 

(bulleus pemphigoid). Ook is er aangetoond 

dat de topische toepassing van niacinamide bij 

rosaceapatiënten de huidbarrière verbetert (4). 

Het feit dat er bij het gebruik van niacinamide 

ontstekingsremmende effecten aangetoond worden bij 

acne en rosacea, geeft aan dat Niacinamide een goed 

advies zou kunnen zijn voor een huid met rosacea (5). 

 

De dosis van Niacinamide is belangrijk voor het 

resultaat en de reactie van de huid. In de literatuur 

zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar het 

percentage niacinamide in crèmes (6). Draelos et al. 

Behandelden 47 vrouwelijke proefpersonen met 

rosacea stadium I/II gedurende vier weken met een 

moisteriser dat 2% Niacinamide bevatte. De huid 

vertoonde een significante verbetering van de algemene 

huidconditie bij 96% van de proefpersonen in de vierde 

week (6, 12).  

Niacinamide kan in hoge doses, tot 5% plaatselijk 

worden gebruikt. Over het algemeen wordt deze 

hoeveelheid goed verdragen. In enkele zeldzame 

gevallen is lichte huidirritatie waargenomen (4).  

Een andere vorm van vitamine B3, nicotinezuur kan 

problematisch zijn voor topisch gebruik. Bij een dosis 

van minder dan 1% kan de huid rood worden door de 

flinke doorbloeding (vasodilatatie). Deze reactie gaat 

vaak samen met jeuk en irritatie. Sommige esters van 

nicotinezuur kunnen zelfs in een dosis veel lager dan 

1% moeilijk te verdragen zijn (4). Echter wordt een ander 

Doordat Niacinamide, 
B3, gemakkelijk de 
huid penetreert en vele 
voordelen heeft, kan 
het de huid er beter 
doen uitzien. 
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nicotinezuur familielid en methyl nicotinaat toegepast in cosmetica, waarbij 

het dient als activator van de doorbloeding.  

 

In de praktijk worden er verschillende opbouw protocollen aanbevolen. Het 

meest voorkomende advies vanuit practice based voor Niacinamide, vooral 

met hogere dosis, is als volgt:

Begin de opbouw van de niacinamide crème, door dit twee keer per week 

in de avond te gebruiken. Doe dat voor twee achtereenvolgende weken. 

Wanneer daar geen reactie optreedt, kan dit worden opgebouwd naar drie 

of vier keer per week. Herhaal ook dit voor twee weken. Smeer daarna 

iedere avond. Uiteraard kan er ook gekozen worden voor een langzamere 

opbouw bij een zeer gevoelige huid. Wanneer het smeren van niacinamide 

iedere avond goed gaat, kan ervoor gekozen worden om ‘s morgens 

dezelfde opbouw voort te zetten.

 

Wat zegt de richtlijn? 

Voor de behandeling van verschillende kenmerken van rosacea begint 

de huisarts altijd met lokale therapie. Afhankelijk van welke kenmerken 

van rosacea zoals papels en pustels kan er volgens de richtlijn van de 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ook gekozen worden om 

antibioticum in te zetten (2). Op de website van het farmacotherapeutisch 

kompas wordt aangegeven dat bij rosacea met metronidazol, azelaïnezuur 

of ivermectine behandeld kan worden. En bij onvoldoende effect kan 

er gekozen worden voor minocycline (7). Echter wordt in de richtlijn van 

de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) 

in tegenstelling tot de richtlijn van de NHG ivermectinecrème sterker 

aanbevolen dan metronidazol en azeleinezuur (1). Ook zij geven aan bij 

onvoldoende resultaat over te stappen naar minocycline of doxycycline.  

In een artikel van Schaller et al. uit 2016 was het doel van de sub analyse 

om IVM 1% vs. metronidazol 0,75% crème (MTZ 0,75%) te vergelijken bij 

de behandeling van ernstige inflammatoire laesies van rosacea. Doordat 

resistentie tegen antibiotica een steeds groter vormende dreiging is voor 

de volksgezondheid, is het belangrijk om te kijken naar alternatieven. Voor 

acne en rosacea wordt veelvuldig chronisch antibiotica voorgeschreven. 

Doordat ivermectine ontstekingsremmend en anti parasitaire werking heeft 

en géén antibioticum is, is het een doeltreffend alternatieve behandeling 

voor papulopustulaire rosacea, zelfs bij ernstige patiënten (8).  

 

Het actieplan van de Europese Commissie en het actieplan van 

Wereldgezondheidsorganisatie is opgesteld om het steeds groter wordende 

probleem van antimicrobiële resistentie aan te pakken, onder meer door het 

gebruik van antibiotica bij niet-infectieuze ziekten te verminderen (8).

Als huidspecialist is het daarom belangrijk om met evidence based 

werkstoffen huidaandoeningen, zoals rosacea, te behandelen. Zo kan de 

behandeling gestart worden met een milde reiniging en een moisturiser 

met niacinamide. Door een juiste opbouw en begeleiding van de specialist 

kan hopelijk voorkomen worden dat er medicamenteuze behandelingen 

moeten worden ingezet.  

 

Na het raadplegen van de Duitse Rosacea Guideline uit 2018 kan er 

geconcludeerd worden dat er veel overeenkomsten zijn met de Nederlandse 

richtlijnen voor rosacea. Echter wordt er in deze Duitse richtlijn nog extra 

aandacht besteed aan de verschillende stadia en aan de werkzaamheid en 

tolerantie van dermacosmetica. Er wordt aangegeven 

dat het gebruik van de juiste huidverzorgingsproducten 

erg van belang is. Zo mogen de producten niet irriterend 

werken en wordt geadviseerd om geen producten te 

gebruiken die minerale oliën bevatten. Daarnaast is het 

van belang dat de TEWL niet verstoord wordt (9). Van 

niacinamide is bewezen dat deze juist bevorderend 

werkt op het TEWL, waardoor de hydratie van de huid 

wordt verhoogd en de huidbarrière wordt verbeterd (4, 5).  

 

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) 

gebruikt dezelfde richtlijn als de NVDV. Door de NVDV en 

NHG wordt geadviseerd om bij de kenmerken tele’s en 

erytheem gebruik kan worden gemaakt van laser en of 

licht behandelingen om het aanwezige erytheem sterk 

te verminderen. Meestal zijn hier ongeveer een drietal 

behandelingen voor nodig (1, 2). 

Laser kan effectief zijn bij het behandelen van tele’s, die 

ontstaan zijn bij rosacea. Bij inflammatoire erytheem 

zal het minder effectief zijn, vaak zelfs helemaal niet 

werken. Voor een beter resultaat zal er aanbevolen 

worden om lasertherapie te combineren met lokale 

therapie. Hoewel daar weinig wetenschappelijke 

informatie over te vinden is, ervaren huidtherapeuten 

wel dat combinatie therapie effectiever is dan 

monotherapie (1). 

 

Demodexmijt  

Onze huid is ons grootste orgaan. Zij beschermt ons 

onder andere tegen pathogenen, virussen en gifstoffen 

vanuit onze omgeving. Maar wist je ook dat er meer 

dan een triljoen bacteriën leven in en op ons lichaam? 

Ze leven daar over het algemeen vreedzaam samen 

met schimmels, gisten, parasieten en virussen (10). Deze 

eencellige organismen noem je een microbe of 

micro-organisme. Een verzameling van verschillende  

microben en hun metabolieten (uitscheidingsproducten 

en dode celresten) vormen samen je microbioom (10). 

Microbiota zijn weer verschillende types micro-

organismen die aanwezig zijn in een ecologische 

leefomgeving. Zo hebben we het huidmicrobiota. Dit 

zijn dus de types micro-organismen (microben) die 

Van niacinamide is bewezen 
dat deze bevorderend werkt 
op het TEWL, waardoor de 
hydratie van de huid wordt 
verhoogd en de huidbarrière 
wordt verbeterd. 
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Wist je dat er meer dan een triljoen 

bacteriën leven in en op ons lichaam? Ze 

leven daar over het algemeen vreedzaam 
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aanwezig zijn in een ecologische leefomgeving van de huid. Het 

darmmicrobiota zijn de types microben die aanwezig zijn in een 

ecologische leefomgeving van de darmen. We spreken niet van een 

huidflora of darmflora. Omdat flora verwijst naar de plantenwereld. 

En de microben zijn geen planten maar eencellige organismen (10). 

 

Taken van gezonde huidmicrobiota zijn (10): 

• het versterken van de huid barrière, 

• het in stand houden van een gezond ecosysteem op de huid en 

dus voorkomen van microbiële dysbiose, 

• de eerstelijnsafweer van de huid, 

• het versterken van het immuunsysteem van de gastheer (bij jouw 

huidmicrobioom ben jij dus de gastheer), 

• het activeren van het immuunsysteem, 

• aanmaken en/of stimuleren van microbiële peptiden (AMPs), 

• communiceren met andere micro-organismen, zoals in de 

darmen, 

• communiceren met het immuunsysteem, 

• leveren een bijdrage aan een gezonde zuurgraad van de huid.

 

In een studie van A. Wozniacka et al., wordt aangegeven dat zij 

als eerste een pilotstudie hebben gedaan naar de werking van 

niacinamide op de demodex mijt, gezien de ontstekingsremmende 

eigenschappen. Resultaten gaven aan dat het middel nuttig zou 

kunnen zijn bij het behandelen van rosacea (11).  

 

De demodex mijt behoort tot de vaste bewoner van het humane 

huidmicrobioom. Dat betekent dat het een gezond microbe is 

dat normaal aanwezig is op de huid. De Demodex mijt komt voor 

in de haarfollikel en in de talgklieren. Deze Demodex mijt wordt 

verantwoordelijk gehouden voor rosacea. Deze mijten voeden zich 

met sebum en cellulaire eiwitten van de gastheer. Ze worden vooral 

op de wangen gevonden en leven graag in een alkalisch milieu 

(PH >7) (10). 

Er kan dus nu geconcludeerd worden dat niacinamide een goede 

werkstof is om toe te voegen aan de behandelmethode van rosacea. 

Uiteraard is iedere rosaceapatiënt anders en dient er altijd een 

persoonlijk behandelplan opgesteld te worden. Het is belangrijk 

de huid te reinigen met een milde reiniger. De huid mag niet te 

veel worden geactiveerd. De huidbarrière bij een rosacea huid 

is meestal verslechterd. Door het gebruik van een moisturiser 

met niacinamide kan de huidbarrière versterkt worden en door 

de ontstekingsremmende werking zal het erytheem afnemen. 

Eventueel kan wanneer de rosacea onder controle is het erytheem 

en de tele’s behandeld worden met laser en/of licht behandelingen. 

Iedere rosaceapatiënt 
is anders en er dient 
altijd een persoonlijk 
behandelplan opgesteld 
te worden. 
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