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PHILIPS BLUECONTROL 

Een gemakkelijke manier om de huidziekte psoriasis 
te behandelen 

Een draagbare, niet-medicinale therapie waarbij milde tot matige 
psoriasis vulgaris onder controle wordt gebracht met blauw LED-licht 

Psoriasis vulgaris is een chronische, ongeneeslijke huidziekte die het leven 

van een patiënt in elk opzicht kan beïnvloeden. Traditionele 

behandelingmethoden worden gezien als omslachtig en tijdrovend en 

kunnen allerlei bijwerkingen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

bepaalde natuurlijke processen en effecten worden gestimuleerd wanneer 

de huid wordt blootgesteld aan blauw licht. Philips heeft deze effecten 

onder controle weten te brengen voor de ontwikkeling van een draagbaar 

medisch hulpmiddel dat de roodheid, schilfering, dikte en omvang van door 

psoriasis vulgaris veroorzaakte plaques vermindert. Het is een effectieve thuisbehandeling die 

eenvoudig kan worden ingepast in de dagelijkse routine van de patiënt. 

Wat is het? 

Philips BlueControl is een draagbaar medisch hulpmiddel (klasse 2a) dat gebruik maakt van de 

antiproliferatieve (d.w.z. gaat de versnelde celdeling tegen)
1
 en ontstekingsremmende effecten

2
 van 

blauw LED-licht om milde tot matige, door psoriasis vulgaris veroorzaakte plaques onder controle te 

krijgen. Het behandelapparaat kan eenvoudig worden gedragen op armen, benen, ellebogen en knieën. 

Dankzij deze natuurlijke, prettige werkingswijze kunnen er met BlueControl dagelijks meerdere 

psoriasis-plaques worden behandeld. Door psoriasis vulgaris veroorzaakte plaques kunnen zich steeds 

opnieuw op verschillende lichaamsdelen voordoen, zelfs als ze al eerder zijn behandeld. Naar 

verwachting zal het product het komende jaar worden opgenomen in zorgverzekeringsregelingen in 

Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Wat is er innovatief aan? 

 Het is een totaal nieuwe behandelmodaliteit. 

“Philips levert als eerste ter wereld een draagbare behandeling met blauw LED-licht voor patiënten 

met een milde tot matige vorm van psoriasis vulgaris.” Matthias Born, Principal Scientist  

 

 Het is een veilige, effectieve behandeling zonder de mogelijke bijwerkingen van medicatie. 

“BlueControl is een LED-lamp zonder UV-straling die geen bijwerkingen heeft.” Matthias Born 

 

 Het is een draagbare thuisbehandeling. 

Dit geautomatiseerde behandelapparaat op batterijen integreert 40 krachtige LED’s in een compact 

ontwerp en kan worden gedragen met behulp van een machinewasbare textielband. Het apparaat is 

handig in het gebruik en helpt patiënten om mobiel te blijven doordat het eenvoudig in de dagelijkse 

routine kan worden ingepast. 

Welk voordeel heeft deze innovatie voor ‘jou’?  

Voor patiënten biedt Philips BlueControl een effectieve, gebruiksvriendelijke en handige 

                                                           
1 Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. JID. DOI: 10.1038/jid.2009.194 
2 Fischer M et al. Experimental Dermatology. DOI: 10.1111/exd.12193 
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behandelmethode voor psoriasis vulgaris: het bestrijdt plaques zonder de mogelijke bijwerkingen van 

medicatie. De behandeling kan eenvoudig in het dagelijks leven worden ingepast en zorgt ervoor dat 

patiënten meer controle hebben over hun eigen behandeling. Voor zorgverleners biedt BlueControl als 

thuisbehandeling een kosteneffectieve oplossing. Het is een natuurlijke, niet-medicinale behandeling 

zonder mogelijke bijwerkingen. De effectiviteit is bewezen aan de hand van klinische gegevens
3,

 
4
. 

Hoe hebben we dit gedaan? 
Philips brengt experts uit het hele bedrijf bij elkaar om de mogelijke toepassingen te onderzoeken 

waarin licht en gezondheid samenkomen. “We hebben ontdekt dat juist blauw licht processen en 

effecten stimuleert die gunstig zijn voor de behandeling van psoriasis vulgaris”, aldus Matthias Born, 

Principal Scientist. “De aandoening, die wordt gekenmerkt door pijnlijke plaques op de huid, wordt 

veroorzaakt door een te snelle deling van huidcellen en gaat gepaard met langdurige ontstekingen. 

Behandeling met blauw licht leidt ertoe dat de versnelde celdeling wordt vertraagd, terwijl er 

tegelijkertijd een ontstekingsremmende werking optreedt.” 

 

Tijdens de ontwerpfase heeft de input van patiënten een cruciale rol gespeeld, met name omdat de 

therapietrouw onder patiënten met psoriasis vulgaris vaak tegenvalt. “We hebben patiënten gevraagd 

om ons te vertellen welk ontwerp zij dachten dat aan hun behoeften zou voldoen om de behandeling 

met blauw licht in hun dagelijks leven in te passen,” legt Matthias Born uit.  

 

Tijdens het eerste klinische onderzoek in het universiteitsziekenhuis van Aken zijn 40 patiënten met 

milde tot matige psoriasis vulgaris vier weken lang behandeld met blauw LED-licht. Dit leidde tot een 

statistisch significante verbetering van hun plaques
5
. Bij een tweede klinisch onderzoek onder 47 

patiënten met een milde tot matige vorm van psoriasis vulgaris, dat in juli 2014 is afgerond, zijn de 

effecten van blauw LED-licht gedurende 12 weken onderzocht. De lokale score volgens de Psoriasis 

Area Severity Index (PASI) was aan het begin van het onderzoek ongeveer 5, en is gemiddeld met 50% 

verbeterd na behandeling met blauw LED-licht. Dit toont aan dat de behandeling positieve effecten 

heeft, met name na een langere periode
6
. 

Interessante weetjes 

1. Psoriasis vulgaris kan verwoestende psychologische effecten op mensen hebben. De lelijke plaques 

komen bijvoorbeeld vaak voor op zichtbare delen van het lichaam. En omdat de aandoening niet te 

genezen is, zijn patiënten wanhopig op zoek naar effectieve, veilige behandelmogelijkheden. Tijdens 

de eerste onderzoeksfase kregen we van patiënten onder meer het volgende te horen:  

“Door mijn huidaandoening kwam ik niet in aanmerking voor enig beroep waarbij ik er 

representatief uit moest zien, zoals docent of ondernemer.” 

“Toen ik een vrouw vond die mijn huid accepteerde, ben ik meteen getrouwd.” 

2. De therapietrouw bedroeg tijdens het tweede klinisch onderzoek van 12 weken 98%.  

                                                           
3 Weinstabl A et al. Dermatology. 2011. DOI: 10.1159/000333364 
4 Gegevens ter inzage beschikbaar bij Philips Lighting B.V. 
5 Weinstabl A et al. Dermatology. 2011. DOI: 10,1159/000333364 
6 Gegevens ter inzage beschikbaar bij Philips Lighting B.V. (In oktober 2014 verschijnt een eindrapport met nadere details.) 
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Meer informatie 

Persbericht – Philips BlueControl 

Beeldmateriaal op Flickr  

Contactgegevens 

Renée de Bruin, +31 6 11 34 83 65, Renee.de.bruin@philips.com 

 

 

 

http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140930-Philips-launches-BlueControl.wpd
https://www.flickr.com/photos/philips_newscenter/sets/72157648150760181/

