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8. Littekencorrectie 

Hypertrofische littekens en keloïd 

Er bestaat een variëteit aan littekens. Verbrede (widespread, stretched) littekens en atrofische littekens zijn 
niet verheven, niet rood en zacht.  
 
Een hypertrofisch litteken is een rood, verheven litteken dat beperkt blijft tot de begrenzing van het 
oorspronkelijke litteken.  
 
Keloïd is een rood, verheven litteken dat buiten de begrenzing van het oorspronkelijke litteken komt. Enkele 
specifieke plaatsen voor keloïdvorming zijn het oor, de thorax en ter hoogte van het schouderblad. Het 
ontstaan van keloïd is gerelateerd aan huidtype en genetische aanleg. Keloïd gaat niet spontaan in regressie. 
Jeuk is een veel voorkomende klacht. 
 
Meestal ontstaat een hypertrofisch litteken/keloïd binnen 3-6 weken na een operatie. Er treedt in het 
algemeen spontane regressie op binnen 12 – 18 maanden. 
 
Vergoeding is mogelijk indien er sprake is van een litteken dat reeds een jaar bestaat en waarbij conservatieve 
therapie onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, waarbij er tevens sprake moet zijn van: 
- Een aantoonbare lichamelijke functiestoornis: 

 Ernstige pijn, indien er een duidelijke causale relatie met het litteken bestaat (bijvoorbeeld een 

adherent litteken) of 

 Ernstige bewegingsbeperking door contractuur. 
- Verminking: 

 Functioneel gebied: indien meer dan 1 cm breed en opvallend van kleur of aspect (bv. ingetrokken) 

 Elders: 

 - indien meer dan 2 cm breed en meer dan 10 cm lang en opvallend van kleur of aspect of 

 - indien multipele verbrede littekens (meer dan 3) op dezelfde lokatie en opvallend van kleur of 

  aspect. 

 Voor keloïd geldt: indien meer dan 2 cm breed EN fors verdikt. 
Hierbij dient de verwachting te zijn dat een littekencorrectie een forse verbetering van de klachten en/of het 
uiterlijke aspect van het litteken oplevert. 
 
De volgende behandelingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen: 

- excisie met of zonder reconstructie of laser  
- corticosteroïdinjecties  
- lipofilling (zie hoofdstuk 7) 

 
Er is geen vergoeding mogelijk bij: 

 Trekken van een litteken en jeuk, aangezien dit geen aantoonbare lichamelijke functiestoornissen 
zoals bedoeld in de regelgeving zijn. 

 Hypertrofische littekens of keloïd zonder bovengenoemde klachten. 
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