Chronische fissuur van de lip:
behandeling met diltiazemcrème
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Een fissuur van de lip kan een pijnlijk en hardnekkig probleem zijn. Met een ‘proctologische’ bril op behandelden wij 3 patiënten met diltiazem 2% vaselinecrème, de eerste keuze lokale therapie bij anaal fissuren. De
behandeling bleek effectief.

Casus

Een 30-jarige vrouw werd verwezen in verband met een sinds
5 jaar continu bestaande, zeer pijnlijke kloof in de onderlip
(afbeelding 1). Patiënte paste meerdere lokale behandelingen
toe, onder andere fucidinecrème en miconazolcrème voorgeschreven door haar huisarts, en crèmes en zalven die zij kocht
bij de drogist. Overigens was het een gezonde vrouw, met
name had zij geen symptomen van de ziekte van Crohn.
Bij onderzoek zagen we een fissuur van de onderlip net links
van het midden. Verder waren geen afwijkingen zichtbaar,
met name geen tongafwijkingen en geen zwelling van de lip.
Wij schreven diltiazem 2% vaselinecrème 3dd voor in juni 2019,
dit bleek effectief na vier weken. Patiënte was zeer tevreden,
zij was voor het eerst sinds 5 jaren pijnvrij (afbeelding 2). In

november 2020 vertelde patiënte dat zij geen kloof meer had
gekregen; de crème gebruikte patiënte twee keer een aantal
dagen.

Beschouwing

Een chronische fissuur van de lip betreft een lineair defect
dat vaak voorkomt in de middellijn van de onderlip of net
iets lateraal van het midden van de bovenlip. [1,2] Het is een
relatief zeldzame aandoening (prevalentie van 0,6%), vaker
bij mannen dan bij vrouwen voorkomend (4:1). [1,2] Het
mechanisme van ontstaan is onbekend. Mogelijk betreft het
een uiting van weefselzwakte ten gevolge van een embryonaal sluitingsdefect ter plaatse van de eerste kieuwboog. [2]
Beïnvloedende factoren kunnen zijn: koud weer, roken, vita-

Afbeelding 1. Lip met fissuur.
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Afbeelding 2. Lip zonder fissuur.

minedeficiënties, ademen met de mond open en het bespelen
van een blaasinstrument. [2]
Ten aanzien van een chronische fissuur van de lip zijn
meerdere behandelingen beschreven in het zakboek op
Huidziekten.nl. [1] In tekstboeken en tijdschriften werd hierover weinig gepubliceerd. Onder andere zijn beschreven:
botulinetoxine, cryotherapie, CO2-laser en een operatieve
techniek (excisie met een marge van 2mm, gevolgd door een
Z-plastiek). [2,3,4,5]
Diltiazem is een calciumantagonist die bij lokale anale toediening de interne sfincterspanning verlaagt en een vasodilatoir effect heeft, hetgeen de genezing van de anaal fissuur
bevordert. [6,7] Op grond van deze effecten achtten wij het
plausibel dat diltiazem 2% vaselinecrème ook de genezing van
een fissuur van de lip kan stimuleren. Voor zover wij weten,
is toepassing van diltiazem 2% vetcrème bij een chronische
fissuur van de lip niet eerder beschreven.

Conclusie

Een behandeling met diltiazem 2% vaselinecrème bleek
effectief bij een klein aantal patiënten met een chronische
fissuur van de lip. Nader onderzoek naar het effect van deze
therapie is noodzakelijk; echter deze crème kan echter naar
onze mening toepassing krijgen alvorens over te gaan op een
volgende invasieve stap.
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