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Kasia Huisman toont ons maandelijks een casus van een wond en hoe 
deze is behandeld. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze 
casus, dan kunt u dit laten weten aan redactie@ntvw.nl.

Casus

C
ornu cutaneum (letterlijk: huidhoorn)  

is een huidafwijking bestaande uit  

een harde korst van hoornmateriaal.  

Het ontstaat door afwijkingen aan de 

huidcellen, waardoor hoorn niet geleidelijk afschilfert 

maar een vaste, compacte massa vormt. De buitenste 

laag heet stratum corneum (hoornlaag). Deze laag 

schilfert af onder invloed van lipiden. Bij hyperkeratose 

wordt dit lipidenproces verstoord. Zo ontstaat de 

kenmerkende verdikking van het stratum corneum.

Bij de cornu cutaneum speelt hyperkeratose een rol als 
reactie op onderliggende dermatologische aandoeningen. 
Verschillende huidafwijkingen kunnen de vorm krijgen van 
een cornu cutaneum, zoals keratosis actinica (20-40%), 
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plaveiselcelcarcinoom (20%), verruca vulgaris 
(filiformis), verruca seborroica, basaal
celcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom.
Risicofactoren voor (pre)maligniteit zijn:  
oudere leeftijd, mannelijk geslacht, aan zon 
blootgestelde huid en laesies met een brede 
basis. 

Wanneer een onderliggende maligniteit 
aanwezig is, moet de gehele tumor worden 
verwijderd met zorgvuldige controle van de 
marges.

THERAPIE:

Bij verdenking op maligniteit excisie met een 
tumorvrije marge van 4 tot 6 mm.

Een alternatief is het hoorn verwijderen 
(afknippen, snijden) en een biopt afnemen uit 
de onderliggende laesie. 

Bij geringe verdenking op maligniteit excochleatie 
of shave excisie, eventueel gevolgd door electro-
coagulatie van het wondbed en histopatho-
logisch onderzoek van de verwijderde tumor. 
Indien er toch sprake is van maligniteit, in 
tweede instantie alsnog excisie. 

Er is geen gecontroleerd onderzoek gepubliceerd 
waarin verschillende behandelingen werden 
vergeleken. 

Revamil®

• Optimale antibacteriële bescherming

• Bevat antioxidanten

• Bevordert weefselregeneratie

• Constante enzymfactor

• Zuiver, natuurlijk product

• Hygiënisch en veilig

• Geen allergie of toxiciteit

Revamil® kan worden besteld bij apotheker, 
medisch speciaalzaak, groothandel en BiologiQ.

Antibacteriële producten voor een 
snellere heling van acute, chronische 

en geïnfecteerde wonden

In 4 applicaties verkrijgbaar:

• Wound Dressings diverse maten
• Tube met wondgel
• Doseerspuitje met wondgel 1-malig gebruik
• Melginate: alginaat wondverband met honing
Revamil Wound Dressings en Melginate worden vergoed door 
de zorgverzekeraars

Op basis van 100% zuivere honing 
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Omdat de wonden de wereld nog niet uit zijn.


