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Inleiding 
 

De dermatoloog heeft met u afgesproken dat u voor uw plaatselijke 

kaalheid (ook wel alopecia areata genoemd) behandeld gaat worden 

met DPCP (voluit: diphenylcyclopropenon).  

U leest in de folder wat DPCP precies doet, hoe het wordt gebruikt 

en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. 

 

 

Wat is DPCP? 
 

DPCP is een stof die wordt opgelost in aceton. Het wordt gebruikt bij 

patiënten die uitgebreide vormen van alopecia areata hebben en die 

onvoldoende reageren op andere behandelingen.  

Bij alopecia is er sprake van een plaatselijke ontstekingsreactie rond 

de haarzakjes. Daardoor vallen er haren uit en ontstaat plaatselijke 

kaalheid. Vaak valt een deel van het hoofdhaar uit, maar ook 

wenkbrauwen, baard-, oksel- en schaamhaar kunnen uitvallen. De 

oorzaak hiervan is niet bekend. 

                            

Goede resultaten, maar niet geregistreerd 

DPCP is nog niet geregistreerd als geneesmiddel, maar uit 

onderzoek blijkt dat het goed kan werken bij deze vorm van 

kaalheid. Het wordt sinds 1989 in Nederland bij deze huidziekte 

toegepast.  

 

Bij de helft van de patiënten werkt het redelijk goed tot goed. Ook 

zijn er geen of bijna nooit ernstige en blijvende bijwerkingen.  

 

Intensieve behandeling 

Het is een intensieve behandeling waarbij u wekelijks voor 

behandeling naar de polikliniek moet komen. U moet zich hiervan 

bewust zijn en goed gemotiveerd zijn voordat u start met de DPCP. 
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Allergische reactie  

Als DPCP wordt aangebracht, veroorzaakt het een allergische 

reactie van de huid. Er ontstaat eczeem en uw huid wordt rood, 

schilferig en gaat jeuken. Deze klachten zijn lastig, maar 

onlosmakelijk verbonden met de behandeling. Het is de bedoeling 

dat uw huid allergisch reageert; daardoor zal er weer haar gaan 

groeien op de kale plekken. 

 

Zwangerschap 

Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of een kinderwens heeft, 

mag u niet behandeld worden met DPCP. Overleg dan met uw arts. 

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder 

mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u 

ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra 

rekening mee houden.  

 

 

Behandeling 
 

U komt voor uw behandeling met DPCP naar de polikliniek 

Dermatologie.  

De behandeling bestaat uit twee fasen. 

 

 Fase 1 

Eerst wordt u overgevoelig gemaakt voor DPCP door eenmalig 

een relatief hoge concentratie DPCP op een hele plek op uw 

hoofd aan te brengen. Uw huid reageert dan binnen twee weken 

met eczeem.  Als dit niet gebeurt, wordt deze fase herhaald. 
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 Fase 2 

Na de eczeemreactie wordt deze in stand gehouden door 

wekelijks een zeer lage concentratie DPCP aan te brengen op 

de kale huid. De concentratie wordt geleidelijk opgehoogd op 

geleide van de reactie van uw huid.  

Steeds mag er maar een mild eczeem ontstaan met roodheid en 

jeuk die ongeveer 36 uur aanhoudt. Bij een te heftige reactie of 

een reactie die te lang aanhoudt, raden we u aan naar de 

polikliniek Dermatologie te bellen of buiten kantooruren naar de 

afdeling Spoedeisende Hulp. 

Bij een volgende behandeling vragen we u altijd of u een reactie 

heeft gehad zoals jeuk, huiduitslag en schilfering. 

 

 

Leefregels 
 

Niet nat worden 

De behandelde plekken mogen 24 uur niet nat worden. Als u op uw 

handen en/of vingers bent behandeld, worden de ingesmeerde 

plekken afgeplakt met tape.  

 

Voorzicht met aanraken 

U moet voorzichtig zijn met het aanraken van de huid die net is 

ingesmeerd, omdat dit ook een reactie kan veroorzaken op de 

gezonde huid. 

 

 

Resultaten 
 

De verwachting is dat na acht tot twaalf weken behandelen, uw haar 

weer gaat groeien. DPCP werkt helaas niet voor iedereen. Ook als 

de behandeling wél succesvol is, bestaat er (net als voorheen) nog 

steeds de kans dat de kaalheid terugkomt. 
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Bijwerkingen 
 

 Als uw huid té heftig reageert kunnen er in fase 1 blaren 

ontstaan. Ook kunt u heftige jeuk krijgen en kunnen de 

lymfklieren in de buurt van de behandelde plek opgezwollen en 

pijnlijk zijn.  

 Het kan voorkomen dat er eczeem ontstaat op heel andere 

plaatsen. Ook kunnen er een soort galbulten ontstaan.  

 Door de eczeem kunnen er huidverkleuringen ontstaan en wordt 

de huid lichter. 

 Door de behandeling kunnen griepklachten verergeren. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van 

maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek 

Dermatologie, tel. (078)  54 12 36. We beantwoorden uw vragen 

graag.  

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asz.nl/foldertest
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