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Lichen sclerosis 
 

Info en bronnen 

 
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-lichen-sclerosus#Controles 
 
 
https://www.lsnederland.nl/wat-is-lichen-sclerosus/ 
 
https://www.thuisarts.nl/lichen-sclerosus/ik-heb-lichen-sclerosus 
 
https://www.seksualiteit.nl/seks-jouw-leven/ziekten-en-lichamelijke-ongemakken/lichen-sclerosus-en-
seksualiteit 
 
https://www.telegraaf.nl/video/2126757105/ellen-heeft-een-vaginale-huidziekte-ik-was-er-vroeg-bij 
 
https://www.libelle.nl/videos/onzichtbaar-verdriet-lichen-sclerosus/ 
 
http://www.gynaecologie.nl/lotgenoten/toonbericht.asp?whichpage=1&pagesize=10&M_ID=3379 
 

Wat is LS 

Lichen sclerosus is een chronische, met ontstekingen gepaard gaande, niet-infectieuze ziekte 

van de huid, die overal op de huid kan voorkomen, met als voorkeur de geslachtsdelen en het 

gebied rond de anus. 

De oorzaak van lichen sclerosus is onbekend, er wordt nu vanuit gegaan dat het een auto-

immuunziekte is. Lichen sclerosus komt 10 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Op 

een vulvapoli heeft ongeveer een derde van de patiënten, lichen sclerosus. 

De belangrijkste klacht bij de meeste patiënten is jeuk aan de geslachtsdelen, hierdoor worden 

vrouwen vaak ten onrechte behandeld voor een candida-infectie. Vaak zijn er ook seksuele 

klachten, zoals (Dyspareunie) pijn kort voor, tijdens en-of kort na de geslachtsgemeenschap 

of zelfs onmogelijkheid tot penetratie, komt regelmatig voor. 

Bij onderzoek wordt lichen sclerosus gekenmerkt door een witte huid en bij vrouwen, met 

verlies van de vulvaire architectuur. De clitoris wordt vaak onder het voorhuidje  ‘begraven’ . 

De binnenste schaamlippen verdwijnen vaak, verstrijken, of verkleven. 

De schaamlippen kunnen aan de voorzijde ook samensmelten waardoor de ingang van de 

vagina nauwer wordt en de klachten van dyspareunie ontstaan, soms met inscheuren bij een 

poging tot penetratie. De huid kan dun maar soms ook verdikt zijn. Verder worden 

krabeffecten, onderhuidse bloedingen gezien. Vaak is het gebied rondom de anus ook 

aangedaan en ontstaat er een zogenaamd ‘ figure of eight’. 

Bij mannen zijn witte, soms glanzende plekken te zien op de huid rondom de geslachtsdelen 
en de huid voelt strak aan. Soms zijn er bloeduitstortingen te zien (doordat de huid kwetsbaar 
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is) en vaak is er ook jeuk. Soms is er pijn, deze pijn kan tevens bij het plassen of bij de 

ontlasting voorkomen. 

De diagnose lichen sclerosus kan meestal worden gesteld op het klinische beeld (lichamelijk 

onderzoek) waarbij geen biopt nodig is. 

Behandeling bestaat uit chronisch, levenslang, smeren met een sterkwerkende corticosteroïd 

(hormoon-) zalf, ondersteund met een invettende zalf. 

Een verwijdings- of introïtusplastiek kan het probleem bij de penetratie oplossen. Soms is 

hierna nog aanvullende bekkenfysiotherapie nodig, meestal is er door de vaak pijnlijke 

penetratie een overactieve bekkenbodem ontstaan. 

Lichen sclerosus en seksualiteit 

Lichen sclerosus is een zeldzame huidaandoening. Meestal zit het op de schaamlippen, bij de 

ingang van de vagina, anus, eikel of voorhuid. Hierdoor kan je last hebben van pijn bij het 

vrijen en erectieproblemen. 

Klachten bij lichen sclerosus 

De hoofdklacht van lichen sclerosus is jeuk. De huid voelt strak aan en krijgt witte plekjes. 

Bij vrouwen kan de ingang van de vagina stug en nauw worden en kunnen er scheurtjes in de 

vagina ontstaan. Ook is het mogelijk dat de binnenste schaamlippen verschrompelen. Bij 

mannen kan lichen sclerosus ervoor zorgen dat de voorhuid nauwer wordt. Er kunnen 

pijnlijke kloofjes aan de voorhuid ontstaan.  

Pijn bij het vrijen 

Vernauwing en kloofjes in de huid kunnen zorgen voor een branderig gevoel en pijn bij het 

vrijen. Onzekerheid, schaamte of angst voor pijn kunnen ook een rol spelen. Dit kan er voor 

zorgen dat je  moeilijk ontspant en niet geniet van het vrijen. Neem pijnklachten altijd serieus: 

ga niet door als het pijn doet. 

Erectieproblemen 

Bij mannen kan de pijn zorgen voor erectieproblemen. Onzekerheid, schaamte of angst voor 

de pijn kunnen ook een rol spelen. 

Vermijding van intimiteit 

Mensen die lichen sclerosus hebben kunnen intimiteit gaan vermijden. Soms ontstaan 

hierdoor relatieproblemen.  

Genieten van seks met lichen sclerosus 

http://www.seksuologiepraktijk.be/
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Het is het mogelijk om te genieten van seks met lichen sclerosus. Dat vraagt soms enige 

aanpassing, creativiteit, het overwinnen van schaamte en angst. Bespreek met je partner welke 

manier van vrijen je als prettig ervaart (bijvoorbeeld vrijen in een andere houding of orale 

seks). Glijmiddel kan helpen.  

Lichen sclerosus (LS) is een huidaandoening. De zieke huid wordt langzaam minder soepel. 

Daardoor voelt de huid strak aan en wordt wittig van kleur. LS komt vooral bij vrouwen voor. 

De ziekte zit meestal in de schaamlippen. Het is geen geslachtsziekte. Ook is het niet 

besmettelijk en niet erfelijk. 

De ziekte kan op de volgende plekken voorkomen 

• binnenste schaamlippen 

• buitenste schaamlippen 

• clitoris 

• ingang tot de vagina (introïtus) 

• rondom de anus (perianaal) 

• romp (bovenste deel en rond de navel) 

• schedel, handpalmen en voetzolen (dit is zeldzaam) 

Er kunnen veranderingen te zien zijn in de huid, zoals 

• lichter of witter worden van de huid 

• dunner worden van de huid 

• kleine scheurtjes 

• kleine blauwe plekken of bloedinkjes 

• verlittekening: de huid krimpt en de ingang van de vagina wordt krapper 

LS ziet er meestal aan de linker- en rechterkant ongeveer hetzelfde uit, zodat er vaak een ‘8-

figuur’ van aangedane huid is te zien. Vaak zit het rond de vagina-ingang en de anus. In 

ernstige gevallen kan er verlittekening van het weefsel optreden. Het weefsel krimpt. De 

ingang van de vagina kan zo nauwer worden. 

Bij wie komt lichen sclerosus voor? 

Lichen sclerosus komt vooral voor bij vrouwen. Het begint meestal tussen het 45e en 60e 

levensjaar. Soms komt de ziekte ook voor bij volwassen mannen en een enkele keer bij 

kinderen (vaker bij meisjes dan bij jongens). 

Wat zijn de oorzaken van lichen sclerosus? 

Hoe lichen sclerosus precies ontstaat, is niet duidelijk. 

• Hormonen kunnen een rol spelen. De aandoening komt vooral bij vrouwen voor en begint 
meestal rond de overgang. Dit is een periode waarin de hormoonhuishouding van vrouwen 
veel verandert. 

• Er zijn ook aanwijzingen dat lichen sclerosus een auto-immuunziekte is. Dit betekent dat het 
lichaam bepaalde stoffen of cellen niet als lichaamseigen herkent en daar antistoffen tegen 
gaat maken. Cellen die anders bijvoorbeeld bacteriën en virussen bestrijden, tasten daardoor 
bepaalde gezonde delen van de huid en de slijmvliezen aan. Vooralsnog is het nog niet 
vastgesteld dat LS een auto-immuun ziekte is. 

http://www.seksuologiepraktijk.be/
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Tot zover zijn er geen infectieziekten bekend die LS veroorzaken. Het is niet besmettelijk. 

Irritatie door warmte, vocht of veel fietsen is niet de oorzaak van LS. Irritatie kan de klachten 

wel verergeren. 

Welke klachten ervaar je door lichen sclerosus? 

De klachten die je kunt ervaren door lichen sclerosus verschillen per persoon. Sommige 

mensen hebben helemaal geen klachten door lichen sclerosus. Als de aandoening ernstiger is, 

zijn de klachten ook meestal erger. Maar dit hoeft niet. Soms zijn er niet zoveel afwijkingen te 

zien, terwijl je wel veel last hebt. 

Witte plekken 

Lichen sclerosus is herkenbaar aan witte, scherp begrensde, soms glanzende plekken op de 

huid. De plekken voelen strak aan. 

Pijn/jeuk 

Plekken rond de geslachtsorganen kunnen vervelende klachten geven. Vrouwen hebben met 

name last van jeuk en pijn in het gebied rondom de schaamlippen en de anus. Vaak is de jeuk 

’s nachts het ergst, waardoor het de slaap verstoort. 

Problemen met plassen of poepen 

LS kan ook pijn bij het plassen of poepen geven. Plassen doet pijn als de huid stuk is en er 

urine over loopt. Als er kleine scheurtjes zijn rond de anus, dan is het poepen erg pijnlijk. 

Bloedverlies 

Door wrijven en krabben kunnen pijnlijke wondjes en kloofjes ontstaan. In ernstige gevallen 

ontstaan er blaren gevuld met bloed. De wondjes en blaren kunnen spontaan gaan bloeden. 

Soms noemt men dat vaginaal bloedverlies, maar dat is niet juist. Met vaginaal bloedverlies 

wordt namelijk bloedverlies uit de schede of baarmoeder bedoeld. 

Vergroeiing 

Doordat de huid steeds minder elastisch wordt, ontstaat er een soort littekenweefsel. Dit kan 

ertoe leiden dat de schaamlippen met elkaar en/of met de clitoris gaan vergroeien. De 

schaamlippen worden vaak kleiner en kunnen uiteindelijk helemaal verdwijnen. Door deze 

veranderingen wordt de ingang van de vagina nauwer. Soms wordt ook de clitoris aangetast. 

Dit kan leiden tot verminderd gevoel of pijn bij het vrijen. Ook kunnen er snel scheurtjes 

ontstaan die weer pijn kunnen veroorzaken. 

Verschijnselen bij kinderen 

Bij jonge meisjes geeft lichen sclerosus vaak minder klachten. De plekken jeuken soms of 

geven een branderig gevoel. Andere klachten zijn vaginale afscheiding, pijn bij ontlasting en 

pijn bij het plassen. Dit verdwijnt weer wanneer de aandoening geneest. Onterecht worden de 

vaginale wondjes soms in verband gebracht met seksueel misbruik. Het is daarom goed om 

voorzichtig te zijn met deze conclusie en eerst uit te sluiten of de klachten ook door een 

aandoening als lichen sclerosus veroorzaakt kunnen zijn. 

http://www.seksuologiepraktijk.be/
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Zie voor meer informatie Lichen sclerosus bij meisjes. 

Emotionele belasting 

Het hebben van lichen sclerosus geeft vaak een grote emotionele belasting. Door schaamte 

stappen vrouwen met klachten niet snel naar de huisarts. Jeuk kan ook wijzen op een vaginale 

schimmelinfectie. Dat komt veel vaker voor, waardoor vrouwen met lichen sclerosus vaak ten 

onrechte daar eerst een behandeling tegen krijgen. Dit kan leiden tot uitstel van de juiste 

diagnose en behandeling. 

Doordat de aandoening zich vooral uit rond de geslachtsdelen is vrijen voor veel vrouwen met 

lichen sclerosus pijnlijk. Hierdoor kunnen je relatie en seksleven onder druk komen te staan. 

Bespreek dit zo nodig met je arts. Die kan je eventueel verwijzen naar een seksuoloog. 

Hoe wordt de diagnose gesteld? 

De huisarts heeft je doorgestuurd naar de gynaecoloog. De gynaecoloog kan de meeste 

vormen van lichen sclerosus gemakkelijk herkennen. Om zekerheid over de diagnose te 

krijgen is meestal weefselonderzoek nodig. De arts neemt daarvoor onder plaatselijke 

verdoving een klein stukje huid weg. Dit heet een huidbiopt. 

Welke behandeling is er mogelijk? 

Hormoonzalf voor de geslachtsdelen 

Jeuk aan de geslachtsdelen is de meest voorkomende klacht. Ook spontane pijn en pijn bij het 

vrijen komen vaak voor. De gynaecoloog zal vaak beginnen met het voorschrijven van een 

sterke hormooncrème of -zalf. De hormonen die hierin zitten zijn bijnierschorshormonen en 

heten corticosteroïden. De pijn en jeuk verminderen hiermee snel. Ook helpt de zalf om 

littekens en vergroeiingen van de huid te voorkomen. 

Als de klachten verminderd zijn kun je een minder sterke hormoonzalf gaan gebruiken en/of 

minder vaak smeren. Als de ziekte op volwassen leeftijd ontstaat, geneest die niet spontaan. Je 

zult daarom de rest van je leven de zalven moeten blijven gebruiken. Soms zullen er periodes 

zijn dat je minder of helemaal geen klachten hebt. Dan hoef je ook minder of helemaal niet te 

smeren. Het beste is om zo min mogelijk te smeren, net genoeg om de klachten te 

onderdrukken. Langdurig gebruik van hormooncrèmes zorgt er namelijk voor dat de huid 

dunner en kwetsbaarder wordt, dus te veel smeren is ook niet goed. 

Weefsel dat verdwenen is kan door de behandeling niet meer terugkomen. De behandeling 

voorkomt vooral verdere aantasting van de huid rondom de vagina en anus en onderdrukt de 

symptomen zoals de jeuk. In het verleden werden ook wel crèmes met oestrogeen (vrouwelijk 

hormoon) of hormoontabletten gebruikt. Het effect daarvan is alleen niet bewezen. De arts 

schrijft dit daarom niet meer voor bij LS. 

Verzorgende crème voor de rest van het lichaam 

Hormooncrème of –zalf helpt goed tegen pijn en jeuk aan de geslachtsdelen. Het is daarnaast 

van belang dat de huid gevoed wordt door een verzorgende, vette zalf zoals vaseline of 

lanettezalf. De huidafwijkingen op andere plekken van het lichaam reageren echter niet goed 
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op hormoonzalf of -crème. Als de huid strak aanvoelt kun je het beste een gewone 

verzorgende crème gebruiken. Dit geeft meestal wel verlichting. 

Operatie? 

Een operatie (zoals plastische chirurgie met vervanging van de huid) is meestal geen 

oplossing. Na een operatie komt de aandoening namelijk vaak weer terug. Bovendien zijn 

ingrepen in dit gebied heel gevoelig en er ontstaan makkelijk complicaties zoals ontstekingen. 

Als je veel klachten ervaart bij vrijen, kan een ingreep wel besproken worden. Dit is heel 

afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Welke controles zijn er nodig? 

In zeldzame gevallen ontstaat huidkanker in het aangedane gebied. Dat gebeurt bij ongeveer 5 

op de 100 vrouwen met LS. Daarom is het advies om elk jaar voor controle terug te komen bij 

de gynaecoloog of dermatoloog. Het is ook verstandig om zelf regelmatig de aangedane huid 

te controleren op veranderingen. Als je een wondje hebt dat niet spontaan geneest of blijft 

zweren, ga dan (eerder) terug naar je arts. 

Waar moet je voor oppassen als je lichen sclerosus hebt? 

Wees extra voorzichtig met je huid als je lichen sclerosus hebt. Wondjes of andere 

beschadigingen kunnen namelijk weer opnieuw klachten geven. De huid is namelijk veel 

dunner en kwetsbaarder dan een gezonde huid. 

Het helpt om extra irritatie van de vulva te voorkomen. Dat kan met de volgende adviezen 

• Draag los katoenen ondergoed overdag en geen slipjes nachts. 

• Vermijd nylon leggings of panty’s of andere strakke kleding. 

• Gebruik niet-geparfumeerde, niet-irriterende middelen om de huid schoon te maken. 

• Gebruik geen bubbelbaden of geparfumeerde zeep. 

• Gebruik geen wasverzachter of plastic lakens. 

• Gebruik shampoo en zeep alleen als het moet en pas aan het einde van het baden. 

• Blijf niet onnodig lang in nat badpak, gym- of balletkleding rondlopen. 

Welke zalf? 

Er wordt meestal gestart met een klasse 4 hormoonzalf, zoals bijvoorbeeld Dermovate. 

Gedurende 1 maand, 1 keer dag voor het slapen aanbrengen. Daarnaast is het belangrijk om 

ook een vette zalf te gebruiken. Meestal is dit paraffine vaseline in gelijke delen, dit moet je 

meerdere keren per dag aanbrengen 

Als de jeuk en de pijn na die maand verminderd zijn, kan de arts een afbouwschema 

voorschrijven. 

Het lijkt erop dat door het blijven onderdrukken van de klachten (dus met een hormoonzalf) 

onderstaande resultaten bereikt kunnen worden: 

• minder snel opvlammen van de LS 

• minder anatomisch afwijkingen 

• minder kans op vulvakanker 

http://www.seksuologiepraktijk.be/


7 
 

© www.seksuologiepraktijk.be 
 

Het is daarom raadzaam om niet te stoppen met de hormoonzalf, maar in een lage frequentie 

doorgaan en weer te intensiveren op basis van klachten. 

NB: Breng altijd eerst de hormoonzalf aan en op een ander moment van de dag de vette zelf. 

Aanbevolen hoeveelheid hormoonzalf 

De zalf moet het zieke gebied goed bedekken, smeer niet teveel! 

Het teveel aan hormoonzalf zal tussen de schaamlippen uitgeperst worden en kan dan op de 

gezonde huid komen, dit is niet wenselijk omdat de gezonde huid dan dunner wordt. 

Seksualiteit 

Lichen sclerosus kan behoorlijk wat problemen geven met betrekking tot seks en/of relaties. 

Seksuele problemen geven op hun beurt weer spanningen in het dagelijks leven. Wanneer je 

het lastig vindt om met deze huidaandoening om te gaan, wordt aangeraden hulp te zoeken. 

Dit kan zowel bij een seksuoloog als een psycholoog. Je kunt een doorverwijzing vragen via 

de huisarts of dermatoloog. Het is belangrijk om te weten dat je je niet hoeft te schamen, seks 

hoort bij ieder mens en iedere relatie. 

Bij vrouwen kunnen zich anatomische veranderingen van de vulva voordoen 

Vergroeiingen van de huid, het ontstaan van littekenweefsel en verschrompeling van de kleine 

schaamlippen. 

Doordat de binnenste schaamlippen aan elkaar kunnen groeien, kan de clitoris overgroeien. 

Dit wordt ook wel een 'begraven clitoris' genoemd. Ook de huid rondom de clitoris kan 

vergroeien. In het algemeen kan worden gesteld dat de gevoeligheid van de clitoris intact 

blijft. De clitoris zelf is heel gevoelig (zenuwweefsel). En eigenlijk is het nooit prettig als 

deze direct wordt aangeraakt, ook al denken veel mannen van wel. Nu is de clitoris een veel 

groter orgaan dan het bolletje dat je normaal ziet. Onder de huid, in de binnenste lippen, en 

ook dieper naar binnen richting vagina, ligt clitorisweefsel. Als de clitoris minder gevoelig is, 

is dat meestal een indirect effect. Factoren als onzekerheid, angst en schaamte kunnen 

namelijk indirect de seksuele opwinding remmen. 

Door de vergroeiingen van de huid en het littekenweefsel kan de ingang van de vagina kleiner 

worden. Dit maakt vaginale penetratie (gemeenschap) lastig en seks dus pijnlijk. 

Problemen die zich kunnen voordoen, zijn: 

• Scheurtjes of wondjes aan de huid bij de vulva zorgen vaak voor veel ongemak en pijn 

• Door angst voor pijn gaan veel vrouwen onbewust hun bekkenbodemspieren 

aanspannen, waardoor penetratie erg moeilijk en pijnlijk wordt 

• Wanneer angst overheerst, is het moeilijk om opgewonden te raken 

• Vrouwen kunnen een negatief zelfbeeld krijgen, waardoor ze zich minder 

aantrekkelijk voelen en daardoor ook minder snel opgewonden raken 

• Sommige vrouwen vinden hun vulva zodanig lelijk, dat ze het niet meer durven of 

willen laten zien 
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Wat kan ik doen? 

• Als vrouw is het belangrijk om de huid rondom de vagina goed vet (met vette zalf) en 

daarmee soepel te houden. Ook kun je oefenen om de vagina-ingang te openen. Zo 

bestaat er een pelotte, een kunststof cylinder met een ronde top. De pelotte wordt 

specifiek gebruikt om de vaginale opening op te rekken. Je kunt met je arts overleggen 

of pelotten een optie voor jou zijn. Het is heel goed voor te stellen dat je geen vaginale 

penetratie (gemeenschap) meer durft/wil als het erg pijnlijk is - ook al zou je dat graag 

blijven doen voor je partner. In die gevallen is het goed dit te bespreken met je partner. 

Als dit moeilijk voor je is, vraag dan hulp van een seksuoloog. Hij/zij kan met jou (en 

je partner) bekijken of er alternatieven zijn voor de pijnlijke penetrerende seks. 

• Voor zowel mannen als vrouwen geldt de tip om tijdens de penetratie in elk geval te 

zorgen voor een goede opwinding. Dan wordt de vulva vochtig en kan de penis 

gemakkelijker naar binnen. Gebruik eventueel een vette zalf als glijmiddel. Daarnaast 

is het erg belangrijk dat de vrouw haar bekkenbodemspieren goed kan ontspannen. Er 

is dan ruimte om de penis toe te laten. De meeste vrouwen hebben wat tijd nodig om 

opgewonden te raken. Voorspel kan dus helpen. 

• Angst en schaamte maken het vaak moeilijk om dingen te bespreken. Maar dit is juist 

dan belangrijk. 

• Doe alleen wat prettig voelt en bespreek met je partner als iets niet goed gaat. Alles 

mag en niets moet. 

• Wanneer de huid na de seks branderig of pijnlijk aanvoelt, kan het prettig zijn om te 

koelen met een koud washandje. Ook smeren met een vette zalf kan helpen. Geef je 

huid ook de tijd om tot rust te komen en kijk of er andere manieren zijn om te vrijen. 

Bedenk dat seks en vrijen meer is dan vaginale penetratie. 
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