
LP en Covid 19 

Met een nieuwe Coronagolf om ons heen voelen sommige LP patiënten zich soms extra 
kwetsbaar. Al die verhalen, hoe zit het met je weerstand, loop je misschien meer risico dan 
iemand die geen chronische ziekte heeft? Misschien slik je medicijnen die gevolgen hebben 
voor je afweersysteem: heeft dat invloed? Het zijn vragen waarop niemand het exacte 
antwoord weet, maar we kunnen de standpunten van de NVD en het RIVM en onze eigen 
dermatoloog met jullie delen. 

Risicogroep of niet? 

Met de huidige kennis lijkt het niet dat mensen met LP een verhoogd risico hebben op 

besmetting met het virus. Het virus geeft geen huidproblemen en daarom verwachten we niet 

dat het invloed heeft op de kwetsbaarheid van de huid. Er kunnen wel andere factoren een 

rol spelen, zoals comorbiditeit (andere ziekten), leeftijd of algehele conditie, die ertoe bij 

kunnen dragen dat je wel tot een risicogroep behoort.  

Bij het overgrote deel van de mensen met LP gelden dezelfde kansen op een 

ongecompliceerd beloop als bij mensen zonder LP.  

 
Medicijngebruik  
Gebruik je medicijnen zoals je dat altijd deed, ook als je klachten krijgt, overleg dan eerst met 
je huisarts. Indien nodig kan deze overleggen met de specialist. Stop in elk geval nooit 
zonder overleg met je arts met je medicatie (zalven en/of pillen), gezien de risico's op een 
opvlamming. 

• Sommige afweeronderdrukkende medicatie bij LP heeft ook een positieve invloed op 
astma en allergieën. Acuut stoppen kan dus daar ook een negatieve invloed op 
hebben; 

• Veel afweeronderdrukkende medicatie heeft een langduriger effect, waardoor acuut 
stoppen geen direct effect heeft; 

Nog enkele specifiek maatregelen: 

• Zorg dat je voldoende medicatie in huis hebt 
• Ga niet te vaak van huis 
• Ga niet naar activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen 

De situatie is continue aan verandering onderhevig; houdt daarom goed de website van het 

RIVM in de gaten en volg de algemene maatregelen. 
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