Dexpanthenol als
dermatologisch medicijn
Ondergewaardeerd of achterhaald?

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

Hoewel kritische oncologen vinden dat er geen hard bewijs is voor de werkzaamheid
van dexpanthenol, adviseren radiologen patiënten en zorgwerkers al tientallen jaren om bij een geïrriteerde of beschadigde huid door bestraling crèmes met dexpanthenol te gebruiken. Dit artikel vat de wetenschappelijke kennis over dexpanthenol
samen.
In 1933 ontdekte de Amerikaanse biochemicus Roger Williams de stof die we
nu vitamine B5 noemen. Een andere
naam is pantotheenzuur. Die naam is
afgeleid van het oud-Griekse ‘pantothen’, wat ‘van overal’ betekent. Pantotheenzuur zit in bijna al natuurlijke
voedingsmiddelen. De belangrijkste
bronnen zijn vlees, yoghurt en volle
graanproducten, maar er zijn bijna geen
voedingsmiddelen waarin geen spoortje pantotheenzuur is te bekennen. Dat
is ook de reden waarom voedingswetenschappers betrekkelijk weinig over deze
vitamine weten. Omdat zoveel levensmiddelen pantotheenzuur bevatten
komt een tekort aan deze vitamine vrijwel nooit voor, en hebben onderzoekers
nooit veel aanleiding gehad om de stof
te bestuderen. Alleen in zeer extreme
omstandigheden, zoals in concentratiekampen, kan de inname zo sterk teruglopen dat er een tekort aan de vitamine
ontstaat. Symptomen van een tekort
aan pantotheenzuur zijn tintelingen,

spierkramp, vermoeidheid en apathie,
een te lage glucosespiegel en pijnlijke
en brandende voeten. Volgens fundamenteel onderzoek dat halverwege de
twintigste eeuw is uitgevoerd, heeft het
lichaam pantotheenzuur nodig voor de
aanmaak van co-enzym A. Co-enzym A
speelt een sleutelrol bij de omzetting
van voedingstoffen in energie. Daarnaast speelt pantotheenzuur een rol bij
de biosynthese van hormonen als progesteron, testosteron en estradiol en de
neurotransmitter acetylcholine.
Hoeveel pantotheenzuur mensen dagelijks nodig hebben, is nooit precies
uitgezocht, maar voedingswetenschappers schatten de behoefte voor volwassen op ongeveer vijf milligram per dag.
Een vastgestelde veilige bovengrens is
er niet. In experimenten hebben mensen langdurig doses van honderden milligrammen pantotheenzuur per dag
gekregen, zonder dat daarbij bijwerkingen aan het licht zijn gekomen.1
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Panthenol
In 1943 rapporteerden wetenschappers
in het Zeitschrift für Vitaminforschung
dat proefdieren die een dieet zonder
pantotheenzuur kregen huidafwijkingen ontwikkelden.2 In 1946 ontdekten
Duitse wetenschappers dat een analoog
van pantotheenzuur, panthenol, via de
huid een tekort aan de vitamine kon
opheffen.2 Panthenol is een licht versimpelde versie van pantotheenzuur, die in
het lichaam snel wordt omgezet in pantotheenzuur. Opgebracht op de huid kan
panthenol gemakkelijk doordringen tot
in de huidcellen, pantotheenzuur niet.
Geïnspireerd door die dierstudies gingen wetenschappers in de jaren veertig
en vijftig van de vorige eeuw experimenteren met crèmes met panthenol
op diverse patiëntengroepen met een
beschadigde huid ̶ inclusief kankerpatienten die radiotherapie ondergingen.2
Afgaande op publicaties uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw waren
de ervaringen positief. Voor de volledigheid moeten we daarbij wel opmerken dat het daarbij niet gaat om studies
waarin onderzoekers de werking van
een product met panthenol vergelijken
met die van een placebobehandeling.
Nu is placebo-gecontroleerd onderzoek
de norm, maar in die periode nog niet.

Beschermt de huid
Nu, meer dan een halve eeuw later,
gebruiken zorgverleners wereldwijd
crèmes die voor 2 tot 5% bestaan uit
dexpanthenol, dat in Nederland op de
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markt is als Bepanthen, bij patiënten
met een geïrriteerde en beschadigde
huid. (Industrieel geproduceerde panthenol is een mengsel van dexpanthenol
en levopanthenol. De eerstgenoemde
versie is biologisch actief, de tweede
niet. Producten als Bepanthen bevatten
uitsluitend de actieve variant.) Volgens
de praktijkervaringen bewerkstelligt
het product wondgenezing en huidherstel na huidtransplantaties, radiotherapie en de behandeling van littekens en
brandwonden. Bij een droge, schilferachtig en rode huid, luieruitslag en bij
eczeem, maar ook bij jeuk, kan dexpanthenol uitkomst bieden, en de huid soepeler, elastischer en beter gehydrateerd
maken.

Werkingsmechanisme
Hoe dexpanthenol precies werkt is niet
bekend, maar dankzij dierstudies weten
we dat crèmes met dexpanthenol de
concentratie pantotheenzuur in de huid
tot een factor tien kan verhogen. Het is
mogelijk dat door de verhoogde beschikbaarheid van die vitamine huidcellen
beschikken over meer energie. Dat kan
verklaren waarom in reageerbuisstudies na beschadiging van de huid nieuwe
huidcellen sneller en in grotere aantallen
reizen naar de plek van de beschadiging
door blootstelling aan pantotheenzuur
en zijn analogen.3 Volgens dierstudies
versnelt de vitamine vervolgens de ontwikkeling van die cellen tot volwaardige
huidcellen.4 Hoe hoger de concentratie pantotheenzuur, hoe overtuigender
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het resultaat. In een recente reageerbuisstudie uit 2012 bleek bovendien dat
dexpanthenol beschadigde huidcellen
aanzet om intensiever potentiële schadelijke micro-organismen te bestrijden
en meer ontgiftende enzymen aan te
maken.5

Toedieningsvorm
Behalve de dosering is ook de vorm
waarin dexpanthenol wordt toegediend
relevant. Opgelost in olie (bestaat uit
vetzuren) werkt dexpanthenol volgens
onderzoek uit de jaren zestig niet goed,6
maar als een zalf wel. Waarschijnlijk
heeft dexpanthenol water nodig voor
een optimale werking. Sommige medische websites adviseren dan ook om
dexpanthenol op te brengen vlak nadat
de patiënt heeft gedoucht of is gewassen, en de huid nog vochtig is.7

Effectiviteit
Na 1990 zijn er medische humane studies verschenen naar de werking van
dexpanthenol. In één zo’n studie, die
verscheen in 1995, behandelden de
onderzoekers bij vijftien proefpersonen wondjes die waren ontstaan door
scheren, met een crème zonder actieve
bestanddelen of met een crème met
dexpanthenol.8 De wondjes die waren
behandeld met de dexpanthenol waren
niet alleen minder rood en ontstoken,
maar genazen ook beter en sneller. Bij
de wondjes die waren ingewreven met
dexpanthenol was de nieuwgevormde
weefsel dikker en elastischer. In een

andere studie, waarin onderzoekers
blaren behandelden met dexpanthenolcrème, kwamen de onderzoekers tot
eenzelfde conclusie.9 Het behandelen
van de huid met dexpanthenol zorgde
ervoor dat het afscheiden van vocht
door de blaren sneller ophield.
De effecten die we zojuist noemden
hebben te maken met de effecten van
dexpanthenol op de levende huidcellen.
Uit studies blijkt echter ook dat dexpanthenol een positief effect heeft op de
hoornlaag of het stratum corneum.10 Dat
is de buitenste laag van de huid die uit
verhoornde en dode huidcellen bestaat.
Toch zorgt dexpanthenol er op de één of
andere manier voor dat die hoornlaag
meer vocht kan vasthouden, en soepeler en zachter is.
Dexpanthenol werkt ook bij een geïrriteerde huid en bij eczeem. In sommige
studies veroorzaken wetenschappers
huidirritaties door op een stukje huid
van proefpersonen de stof natriumlaurylsulfaat te smeren. Die verbinding
onttrekt vet uit de huid en veroorzaakt
na verloop van tijd irritaties, eczeem
en beschadigingen. In 2002 publiceerden Duitse onderzoekers een experiment waarin ze proefpersonen, voordat
ze die blootstelden aan natriumlaurylsulfaat, preventief behandelden met
een dexpanthenolcrème.11 Ze ontdekten dat de crème uitdroging van de
huid en ontstekingen grotendeels voorkwam. Onderzoek onder mensen die in
werksituaties met irriterende stoffen
in contact komen, en als gevolg daar-
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van eczeem op de handen ontwikkelen,
wijst in dezelfde richting. In een studie,
die in 2003 verscheen in Contact Dermatitis, verminderde een crème met dexpanthenol binnen drie weken bij hen het
eczeem.12 Het geteste product werkte
beter dan een bijna identieke zalf zonder dexpanthenol. In onderzoek onder
kinderen met eczeem bleek bovendien
dat een zalf die voor 5% uit dexpanthenol bestond even goed werkte als
een crème die voor 1% bestond uit het
corticosteroid hydrocortisone.13

crème, en merkte dat zijn eczeem niet
verbeterde.24 De persoon slikte een
supplement met een hoge dosis pantotheenzuur, en pas met het stoppen van
het supplementgebruik verdween het
eczeem.
Het aantal meldingen van overgevoeligheid en allergie is echter bijzonder klein
tot het aantal mensen dat dexpanthenol
zonder problemen gebruikt. Omdat producten met dexpanthenol bovendien al
langer dan een halve eeuw in gebruik
zijn, beschouwen dermatologen dexpanthenol dan ook als veilig.25

Niet voor iedereen
Niet iedereen reageert op dexpanthenol, rapporteerden Duitse dermatologen in 1998.14 In een onderzoek
waaraan een kleine vijfhonderd patiënten meewerkten, bleek dat na drie
tot vier weken behandeling met een
dexpanthenolcrème
huidproblemen
als een droge, ruwe of schillferachtige
huid, bloeduitstortingen en huidkloven met 80% konden verminderen. Bij
meer dan tachtig tot 90% van de patiënten sloeg het middel aan, maar bij een
kleine groep dus niet.
Daarnaast kan dexpanthenol bij enkele
procenten van de gevallen overgevoeligheidsreacties uitlokken. Sinds medio
jaren zestig is in de medische literatuur een handvol gevallen gepubliceerd waarin gebruikers allergisch voor
dexpanthenol werden.15-23 Opmerkelijk is het geval van een patiënt die een
allergie voor dexpanthenol ontwikkelde, stopte met het gebruik van de
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Toepassing bij bestraling
Hoewel kankerpatiënten die radiotherapie moeten ondergaan wereldwijd
al tientallen jaren crèmes met dexpanthenol gebruiken, moesten oncologen
van de Skin Toxicity Study Group binnen
de Multinational Association of Supportive Care in Cancer in 2013 concluderen
dat er onvoldoende wetenschappelijk
bewijs is voor de werking van dexpanthenol bij bestraalde kankerpatiënten.26
Er zijn geen (naar de huidige maatstaven) methodologische verantwoorde
studies die de werking van dexpanthenol bij deze groep aantonen, aldus
de oncologen.
Daarnaast zijn wel er een paar kleine studies, waarin dexpanthenol niet optimaal
bij bestraalde patiënten lijkt te presteren. Eén van de studies die de oncologen aanvoeren is een Noorse studie uit
de jaren negentig van de vorige eeuw,
waaraan 86 bestraalde kankerpatiënten
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meewerkten, en waarin het wel of niet
gebruiken van dexpanthenolcrème geen
invloed had op de conditie van de huid.27
Op die studie is wel het één en ander aan
te merken. De onderzoekers geven bijvoorbeeld weinig informatie over de
manier waarop ze de crème hebben
gebruikt. Bewijzen dat dexpanthenol bij
bestraling de huid niet beschermt doet
het Noorse onderzoek dan ook niet.

geldt dat echter voor ongeveer de helft
van de medische praktijken en medicijnen.29 Al die middelen hebben met
elkaar gemeen dat artsen en zorgverleners ze weliswaar frequent voorschrijven en gebruiken, maar dat er geen
moderne wetenschappelijke studies zijn
die hun werking onderbouwen. Een aantal daarvan zal inderdaad niet werken,
en een aantal wel.

In een andere studie, die dermatologen
van de universiteit van Innsbruck publiceerden in 2002, leek een crème met
dexpanthenol bij bestraalde borstkankerpatiënten net iets minder effectief te
zijn dan een product met het corticosteroid methylprednisolone.28 Ook die
studie bewees niet dat dexpanthenol
niet werkt, en kan zelfs worden geïnterpreteerd op een volkomen andere
manier. Methylprednisolon is immers
een krachtige ontstekingsremmer, met
serieus te nemen bijwerkingen. Als een
niet-toxische stof, die is afgeleid van een
vitamine, bijna net zo goed werkt als een
zwaar medicijn, dan zegt dat iets positiefs over die niet-toxische stof.
Desondanks hebben de oncologen van
de Skin Toxicity Study Group een punt.
Door het ontbreken van methodologisch correcte studies die bewijzen dat
dexpanthenol werkt bij bestraalde patiënten, kunnen crèmes met deze stof
geen aanspraak maken op het predicaat
‘evidence based’. Volgens de gezaghebbende website BMJ Clinical Evidence,
die zich baseert op gegevens uit 2003,

Conclusie
Producten met dexpanthenol zijn al tientallen jaren in gebruik. Ze zijn werkzaam
bij een droge, schilderachtige, rode, ontstoken en beschadigde huid. Of ze ook
werken bij kankerpatiënten die radiotherapie ondergaan is nog niet overtuigend aangetoond, maar in ziekenhuizen
wereldwijd hebben oncologen, verzorgers en patiënten overwegend positieve
ervaringen met deze producten. Bovendien zijn ze veilig. Hoewel behandeling
met dexpanthenol bij kankerpatiënten
nog niet het stempel ‘evidence based’
heeft gekregen, is er voldoende onderbouwing voor het gebruik van dexpanthenol als dermatologisch medicijn in het
algemeen. Zolang er geen middelen met
een beter dossier op de markt zijn, en als
patiënten goed op dexpanthenol reageren, zijn er op dit moment geen redenen
om het gebruik van dexpanthenol door
kankerpatiënten te ontraden.
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