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Handboek dermato-oncologie
Hét naslagwerk voor de eerste en tweede lijn

De huisarts vroeg via teledermatologie behandelad-
vies aan de dermatoloog. Deze adviseerde aan de 
hand van de bestaande ervaringen met niet-selectie-
ve ß-adrenerge antagonisten bij hemangiomen om 
bij patiënte topicale behandeling te overwegen met 
timolol ß-blokker oogdruppels. Deze conservatieve 
behandeling werd geadviseerd om hiermee te probe-
ren excisie voor patiënte te besparen.
Na bespreking met patiënte van bovenstaande als 
off-labeltherapie is de huisarts behandeling gestart 
met applicatie van timolol oogdruppels (2,5 mg/ml, 
2dd 1 gtt) op de huidafwijking. Deze behandeling 
bleek effectief: na een week was de huidafwijking 
fors geslonken en reeds na veertien dagen bleek de 
huidafwijking te zijn verdwenen (figuur 2).
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Een 89-jarige vrouw meldde zich bij de huisarts met 
een huidafwijking op de dorsale zijde van de linker-
pols. Deze huidafwijking was zeven weken daarvoor 
nieuw en snel ontstaan na een val van de fiets en 
werd ondanks gebruik van hydrocolloïd wondzorg-
materiaal niet kleiner. Bij onderzoek werd een gra-
nuloma teleangiëctaticum gezien, posttraumatisch 
ontstaan (figuur 1).
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Topicale bèta-blokker als 
behandeling van granuloma 
teleangiectaticum
w.m.d. blokhuis1, r.i.f. van der waal2

Figuur 1. Granuloma teleangiëctaticum. Figuur 2.Genezing na veertien dagen timolol ooggtt.


