Plaats

Rangschikking

Omvang en Grootte

Vorm

Omtrek

Kleur

Efflorescentie

Efflorescenties

op het behaarde hoofd
in het gelaat
op het voorhoofd
op de wangen
op de neus
op de neuspunt
op de neusrug
op de neusvleugel
op het oor
op de oorranden
in de oorschelp
achter het oor
in de hals
in de nek
op het coeur
op de borst
op de tepel
op de buik
op de bovenbuik
op de onderbuik
op de rug
op de bovenrug
op de onderrug
op het schouderblad
op de arm
op de bovenarm
op de onderarm
op de ellebogen
in de elleboogsplooien
op de pols
op de hand
op de handrug
in de handpalm
aan de vinger
aan de duim
aan de wijsvinger
in de pubisregio
in de liesplooien
op de labia majora
op de labia minora
op de vulva
in de vagina
rond de clitoris

gegroepeerd
gedissemineerd
en bouquet (herpetiform)
diffuus
solitair
discreet
circumscript
confluerend
segmentaal
regionaal
gegeneraliseerd
universeel

een
enkele
tientallen
talloze
***

ronde
ovale
polygonale
polycyclische
rechthoekige
lineaire
gegyreerde
dendritische
grillige
annulaire
***
bolronde
bolronde (met delle)
hemisferische
vlakke
spitse
gesteelde
hobbelige
aan de rand verheven
gladde
ruwe
geplooide
gerimpelde
verruceuze
papillomateuze

lijnscherp begrensde
scherp begrensde
matig scherp begrensde
onscherp begrensde

huidkleurige
erythemateuze
lichtrode
donkerrode
fel rode
roze
erythemateuze niet wegdrukbare
erythemateuze wegdrukbare
livide
paarse
blauwige
appelmoeskleurige
lichtbruine
donkerbruine
zwarte
lichtbruin gepigmenteerde
donkerbruin gepigmenteerde
zwart gepigmenteerde
gehypopigmenteerde
gedepigmenteerde
bleke
witte
gelige
groen verkleurde
oranjekleurige

macula
dyschromia
erythema
purpura
teleangieëctasie
papula
urtica
nodulus
nodus
tumor
plaque
vesicula
vesikel
bulla
blaar
pustula
squama
schilfer
pityriasiforme schilfering
psoriasiforme schilfering
ichthyosiform schilfering
keratotische schilfering
collerette vormige schilfering
craquelé schilfering
seborroïsche schilfering
crusta
comedo
lichenificatie
erosie
excoriatie
vulnus
ulcus
ragade
fissuur
atrofie
litteken

maculae
dyschromieën
erythemen
purpura
teleangieëctasieën
papels
urticae
noduli
nodi
tumoren
plaques
vesiculae
vesikels
bullae
blaren
pustels
squamae
schilfers
pityriasiforme schilfers
psoriasiforme schilfers
ichthyosiforme schilfers
keratotische schilfers
collerette vormige schilfers
craquelé schilfering
seborroïsche schilfering
crustae
comedonen
gelichenificeerde gebieden
erosies
excoriaties
vulni
ulcera
ragaden
fissuren
atrofische gebieden
littekens

lineair
annulair
circinair
corymbiform
concentrisch
kokardevormig
folliculair
reticulair
ptychotroop
***
op het scrotum
op de penis
op de glans penis
op het perineum
op de billen
in de bilnaad
boven de bilnaad
op het bovenbeen
op de knieën
in de knieholten
op het onderbeen
op het scheenbeen
op de kuit
op de voet
op de voorvoet
op de enkel
op de voetzool
aan de tenen
aan de grote teen

.. mm grote
.. cm grote
miliaire
1-2 mm grote
3-10 mm grote
1-3 cm grote
3-5 cm grote
5-10 cm grote
lenticulaire
nummulaire
kinderhandpalmgrote
handpalmgrote

Consistentie*
week
zacht
elastisch
stevig
vast
hard
geïndureerd
geïnfiltreerd
fluctuerend
oedemateus
oedemateus, pitting
oedemateus, non-pitting
* geen onderdeel
van PROVOKE

