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samenVatting, conclusies en discussie

Dit proefschrift bevat studies over enkele therapeutische aspecten van de 
pigmentaandoeningen vitiligo vulgaris, melasma en naevus van Becker. 

Bij vitiligo vulgaris is zowel lichttherapie in de thuissituatie als de noodzaak van 
nabelichten na minigrafttransplantatie een onderwerp van discussie. Daarnaast zijn 
er sinds de introductie van fractionele lasers in 2004 goede resultaten beschreven 
over de behandeling van verschillende pigmentstoornissen, in het bijzonder melasma. 
Gerandomiseerde studies om de veiligheid en effectiviteit te bevestigen, bleven tot 
op heden echter uit.

In dit proefschrift is daarom gekeken naar de (i) effectiviteit en veiligheid van 
lichttherapie in de thuissituatie, (ii) het effect van verschillende licht- en laserbronnen 
op de uitgroei van pigment na minigrafttransplantatie bij vitiligo vulgaris, (iii-v) de 
effectiviteit en veiligheid van non-ablatieve en ablatieve fractionele laserbehandeling 
bij melasma en de naevus van Becker, en ten slotte (vi) de histopathologische 
verschillen na behandeling met non-ablatieve en ablatieve fractionele laser.

Hoofdstuk 1 – Algemene introductie en doelen van dit proefschrift
Hoofdstuk 1 is een algemene introductie over de etiologie, pathogenese en huidige 
behandelingen van vitiligo, melasma en de naevus van Becker. 

Hoofdstuk 2 - ‘Een vergelijking van UVB lichttherapie in het 
ziekenhuis of in de thuissituatie voor de behandeling van vitiligo 
vulgaris: een retrospectieve vragenlijststudie’ 
Hoofdstuk 2 laat resultaten zien van een retrospectieve vragenlijststudie bij patiënten 
met vitiligo vulgaris waar UVB lichttherapie in de thuissituatie is vergeleken met 
poliklinische behandeling in het ziekenhuis. 

UVB lichttherapie voor vitiligo vindt meestal poliklinisch plaats. Hierbij dient de 
patiënt gedurende enige maanden tot een jaar twee tot driemaal per week voor 
belichting naar het ziekenhuis te komen, wat in de regel niet buiten kantooruren 
mogelijk is. Begin jaren ’90 werd UVB lichttherapie in de thuissituatie geïntroduceerd. 
Sindsdien is er discussie of dit wel veilig en effectief is en of dit niet zou leiden tot 
verminderde compliantie bij patiënten. Dit is de eerste studie waarbij gekeken is of 
UVB thuisbehandeling voor patiënten met vitiligo vergelijkbaar is met behandeling in 
het ziekenhuis.

Hiervoor werden 104 patiënten (64 ziekenhuisbelichters en 40 thuisbelichters) die 
hun lichttherapie hadden beëindigd tussen maart 2008 en januari 2009 benaderd om 
een vragenlijst omtrent effectiviteit, veiligheid en tevredenheid in te vullen. 86% van 
de 104 patiënten namen deel aan het onderzoek.

Wij concludeerden dat UVB lichttherapie in de thuissituatie en in het ziekenhuis 
vergelijkbaar was qua effectiviteit en het vóórkomen van bijwerkingen. Als voordeel 
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van de thuisbelichting kwam - zoals te verwachten -  naar voren, dat het een aanzienlijke 
tijdsbesparing voor de patiënt opleverde. Opmerkelijk was, dat de tevredenheid bij 
de groep met thuisbelichting toch geringer was. UVB thuisbehandeling blijkt in 
ieder geval een veilig en gelijkwaardig alternatief te zijn voor de poliklinische UVB 
lichttherapie voor vitiligo vulgaris.

Hoofdstuk 3 - ‘De minigraft-test in vitiligo vulgaris: effecten van 
UVA, kortband UVB en 632,8 nm Helium-Neon laser op de uitgroei’ 
Na een transplantatieprocedure bij vitiligo wordt veelal nabehandeld met UV-
belichting met als achterliggende gedachte, dat hiermee deling en migratie van 
melanocyten wordt bevorderd.

Deze nabelichting is echter kostbaar en tijdrovend, daarnaast kan UV-straling ook 
negatieve effecten op de huid teweeg brengen. Als alternatief voor UV lichttherapie 
bij vitiligo is in enkele studies behandeling middels Helium-Neon laser gesuggereerd. 
Een voordeel zou zijn, dat hiermee in ieder geval geen biologische schade aan de 
huid wordt veroorzaakt. 

Hoofstuk 3  beschrijft een gerandomiseerde gecontroleerde studie, geblindeerd 
voor de onafhankelijk arts, waarbij gekeken is naar het effect van UVA, smalband 
UVB en Helium-Neon laser op de uitgroei van pigment na minigrafttransplantatie 
in zes patiënten met stabiele vitiligo vulgaris. In elke patiënt werden vier vakjes van 
twee bij twee centimeter afgetekend, waarin 1,5 mm grote gepigmenteerde biopten 
geplaatst werden. Deze vakjes werden gerandomiseerd voor UVA, smalband UVB, 
Helium-Neon laser of geen nabehandeling. Lichttherapie werd tweewekelijks gegeven 
gedurende drie maanden, en patiënten kwamen tot zes maanden na de laatste 
behandeling terug voor controle. In twee patiënten vertoonde een meerderheid van 
alle biopten uitgroei, echter in de andere vier patiënten verdween de meerderheid 
van de melanocyten.

Wij concludeerden dat stabiele vitiligo geenszins een goede minigrafttransplantatie 
garandeert. Intrinsieke patiënt-gerelateerde factoren lijken in het getransplanteerde 
gebied de uitgroei van pigment te bepalen, waarbij aanvullende lichttherapie weinig 
tot geen effect leek te hebben. Het aantal geïncludeerde patiënten was te laag om 
een goede vergelijking tussen de effectiviteit van UVA, smalband UVB en Helium-
Neon laser te kunnen maken.

Hoofdstuk 4 – ‘Non-ablatieve 1550 nm fractionele laserbehandeling 
versus topicale triple therapie voor de behandeling van melasma: 
een gerandomiseerde gecontroleerde pilot-studie’ 

Melasma is een veel voorkomende pigmentstoornis, die lastig te behandelen is 
gezien het frequent recidiveren van de laesies. Voorkeursbehandeling is de topicale 
triple therapie, een melanogenese-remmende behandeling die geïntroduceerd is 
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in 1975 als Kligman formule (hydrochinon 5%, tretinoïne 0,1% en een matig tot 
sterk corticosteroïd). Onlangs is non-ablatieve 1550 nm fractionele laserbehandeling 
geïntroduceerd als behandeling voor melasma.

In hoofdstuk 4 is gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van non-ablatieve 
1550 nm fractionele laserbehandeling. Twintig vrouwelijke patiënten met matig tot 
ernstig melasma en Fitzpatrick huidtype II-V werden gerandomiseerd voor of viermaal 
een behandeling met non-ablatieve 1550 nm fractionele laser (10 mJ/microbeam) 
dan wel  gemodificeerde topicale triple therapie (hydrochinon 5%, tretinoïne 
0,05%, triamcinolon acetonine 0.1% crème) eenmaal daags gedurende acht weken. 
Vermindering van de hyperpigmentatie werd beoordeeld door een onafhankelijk 
arts (physician’s global assessment (PhGA)), drie weken, drie en zes maanden na de 
laatste behandeling.

De PhGA verbeterde in beide groepen bij de controle na drie weken. Tussen beide 
behandelingen waren geen significante verschillen in effectiviteit en bijwerkingen. De 
met de laser behandelde patiënten waren tevredener en meer geneigd de behandeling 
ook aan derden aan te raden. Bij vijf patiënten in beide groepen werd echter na zes 
maanden een recidief van het melasma waargenomen.

De non-ablatieve 1550 nm fractionele laserbehandeling bleek veilig en 
vergelijkbaar in effectiviteit met de gouden standaard, de topicale triple therapie, en 
kan in bepaalde gevallen een alternatief zijn bij de behandeling van melasma.

Hoofdstuk 5 – ‘Non-ablatieve 1550 nm fractionele laserbehandeling 
versus topicale triple therapie voor de behandeling van melasma: 
een gerandomiseerde gecontroleerde split-face studie’ 
Aangezien non-ablatieve 1550 nm fractionele laserbehandeling bij 10 mJ/microbeam 
relatief veilig en matig effectief bleek in de voorgaande studie, vergeleken wij 
in hoofdstuk 5 in een split-face studie, non-ablatieve 1550 nm fractionele 
laserbehandeling met een hogere instelling  (15 mJ/microbeam) met topicale  triple 
therapie. Daarnaast testten wij een onderhoudsbehandeling met topicale triple 
therapie om recidief van melasma te voorkomen.

Negenentwintig patiënten met melasma werden geïncludeerd. Na randomisatie 
kreeg één zijde van het gezicht 4-5 non-ablatieve fractionele laserbehandelingen (15 
mJ/microbeam, 14-20% dekking) en de andere zijde van het gezicht topicale triple 
therapie. Deze crème werd dagelijks gedurende 15 weken gesmeerd tot de laatste 
laserbehandeling. Na deze behandeling werd patiënten gevraagd de crème tweemaal 
per week te smeren op beide kanten van het gezicht gedurende de nacontrole. Het 
effect van de therapie werd beoordeeld door de patiënt zelf (patient’s global assessment 
(PGA), tevredenheid van de patiënt), en een onafhankelijk arts (physician’s global 
assessment (PhGA)). Daarnaast werden objectieve kleurmetingen (melanine index, en 
de mate van lichtheid (L-waarde)) uitgevoerd bij drie weken, drie en zes maanden na 
de laatste behandeling.
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Gemiddeld PGA en patiënttevredenheid waren significant lager aan de met 
de laser behandelde zijde van het gezicht. PhGA, melanine index en de L-waarde 
lieten tevens een significante verergering van de hyperpigmentatie zien. Negen 
patiënten (31%) ontwikkelden postinflammatoire hyperpigmentatie na twee of 
meer laserbehandelingen. Bij de laatste controle na zes maanden gaven de meeste 
patiënten de voorkeur aan de topicale triple therapie. 

Wij concludeerden dat, gezien de hoge frequentie van postinflammatoire 
hyperpigmentatie, non-ablatieve 1550 nm fractionele laser bij een instelling van 15 
mJ/microbeam geen plaats zou moeten hebben in de behandeling van melasma. 
Mogelijk zou de tijd van het jaar ook van invloed geweest kunnen zijn, daar 
behandeling ten dele plaats vond in de zomer.

Hoofdstuk 6 – ‘Ablatieve fractionele laserbehandeling als 
behandeling voor de naevus van Becker; een gerandomiseerde 
gecontroleerde pilot studie’ 
De naevus van Becker is een zeldzame huidaandoening, gekarakteriseerd door de 
ontwikkeling van gehyperpigmenteerde maculae die een licht verheven oppervlak 
kunnen hebben met hypertrichose. De prevalentie varieert van 0,25 tot 2,5%.

Tot op heden is er geen effectieve therapie beschikbaar. Recent echter werd non-
ablatieve fractionele laserbehandeling als behandelingsoptie gesuggereerd. Ablatieve 
fractionele laserbehandeling zou mogelijk effectiever zijn, omdat er in plaats van 
coagulatie, complete ablatie is van microscopische kolommen. Hierdoor is de heropname 
van melanine door dermale macrofagen en keratinocyten nagenoeg uitgesloten.

In de hoofdstuk 6 beschreven studie zijn 11 patiënten met een naevus van Becker 
geïncludeerd in een prospectief gerandomiseerde gecontroleerde splitlaesie studie, 
geblindeerd voor de onafhankelijke arts. In elke patiënt werden twee rechthoekige 
vakjes gerandomiseerd voor ablatieve fractionele laser (10 mJ/microbeam, 35-45% 
dekking) aangevuld met topicale triple therapie ter voorkoming van postinflammatoire 
hyperpigmentatie, of topicale triple therapie alleen om vergelijking van de vakjes 
mogelijk te maken.

Drie en zes maanden na de laatste behandeling werd de verbetering van 
hyperpigmentatie gescoord door een onafhankelijke arts (physician’s global 
assessment (PhGA)), en door de patiënt zelf (mate van tevredenheid en patient’s global 
assessment (PGA)). Daarnaast werden objectieve parameters gescoord (melanine 
index, L-waarde) en werden biopten voor histologisch onderzoek afgenomen.

Bij controle na zes maanden liet de PhGA een significante verbetering zien in 
het met de laser behandelde gebied. De melanine index, de L-waarde en histologie 
lieten geen significante verschillen zien tussen beide vakjes. De PGA en de patiënt-
tevredenheid waren 5,0 and 5,9 (visueel analoge schaal, 0-10). Drie patiënten 
ontwikkelden postinflammatoire hyperpigmentatie.

Wij concludeerden dat ablatieve fractionele laserbehandeling redelijk effectief was 
in een deel van de patiënten met een naevus van Becker. Gezien de mate van voorkomen 
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van postinflammatoire hyperpigmentatie en de relatief lage patiënttevredenheid 
moet de behandeling vooralsnog niet gezien worden als standaardtherapie. 

Hoofdstuk 7 – ‘Verhoogde formatie van fibrose na behandeling 
middels ablatieve fractionele laser vergeleken met non-ablatieve 
fractionele laser’
Behandeling middels fractionele laser wordt veelvuldig toegepast en kenmerkt zich 
door de vorming van multipele gecoaguleerde kolommetjes die omgeven zijn door 
onbehandeld weefsel. Histologische studies toonden aan dat er nagenoeg geen 
permanente weefselschade is na zowel non-ablatieve als ablatieve fractionele laser. 
Vergelijkende histopathologische studies tussen non-ablatieve en ablatieve fractionele 
laser zijn echter nooit gepubliceerd.

Hoofdstuk 7 beschrijft een gerandomiseerde gecontroleerde studie, geblindeerd 
voor de onafhankelijke arts, waarin biopten van 18 patiënten, behandeld met 
ablatieve dan wel non-ablatieve fractionele laser, met elkaar werden vergeleken. 
Bij iedere patiënt, werden twee gelijke rechthoekige vakjes gerandomiseerd 
voor fractionele laser aangevuld met topicale triple therapie ter voorkoming van 
postinflammatoire hyperpigmentatie, dan wel topicale triple therapie alleen. 
Patiënten met ashy dermatose en postinflammatoire hyperpigmentatie werden 
behandeld met non-ablatieve 1550 nm fractionele laser (15 mJ/microbeam, dekking 
14-20%), en patiënten met een naevus van Becker met een ablatieve fractionele laser 
(10 mJ/microbeam, dekking 35-45%).  In totaal werden patiënten drie tot vijf maal 
behandeld. Drie maanden na de laatste behandeling werden biopten afgenomen van 
beide vakjes en geanalyseerd door een geblindeerd dermatopatholoog. 

Fibrose werd significant vaker gezien bij patiënten die waren behandeld met de 
ablatieve fractionele laser. Wij concludeerden dat de ablatieve fractionele laser in de 
hier gebruikte instelling bij een naevus van Becker fibrose lijkt te induceren, terwijl 
dat niet gevonden werd bij de met de non-ablatieve fractionele laser behandelde 
aandoeningen.

Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of bovengenoemde fibrose afhankelijk 
is van de in deze studie gebruikte laserinstellingen dan wel bepaald werd door de aard 
van de behandelde aandoening. Ook is nog niet duidelijk of deze fibrose gezien moet 
worden als remodellering van de huid of als subtiele subklinische littekenvorming. 

discussie

Vitiligo
Tot op heden is UVB lichttherapie de meest effectieve therapie voor non-
segmentale vitiligo. Wij lieten zien dat lichtherapie thuis vergelijkbaar is met 
poliklinische lichttherapie wat betreft effectiviteit en vóórkomen van bijwerkingen. 
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Thuisbehandeling kan derhalve beschouwd worden als een volwaardig alternatief 
voor poliklinische lichtbehandeling. 

De grote tijdsbeparing en het gemak om de behandeling op elk gewenst moment 
in eigen huis te kunnen uitvoeren, maakt UVB lichttherapie in de thuissituatie voor 
veel vitiligo-patiënten de beste of zelfs enige mogelijkheid om hun ziekte effectief te 
behandelen. 

In een tweede onderzoek lieten wij zien dat bij patiënten behandeld met autologe 
huidtransplantaties, intrinsieke patiëntgerelateerde factoren de uitgroei van pigment 
bepaalden, en niet zozeer het type lichtbron dat als nabehandeling gebruikt werd. 
Anamnestisch stabiele vitiligo leek geenszins het succes van transplantatie te 
bepalen, vandaar dat de minigraft-test van belang blijft als aanvullende prognostische 
parameter.

In de toekomst zou een prospectieve vergelijking tussen lichttherapie thuis en in 
het ziekenhuis en de noodzaak van nabehandeling bij minigrafting nader onderzocht 
moeten worden. 

Melasma
In patiënten met melasma bleek non-ablatieve 1550 nm fractionele laser in een 
dosering van 10 mJ/microbeam  qua effectiviteit en veiligheid vergelijkbaar te zijn  met 
topicale triple therapie. Deze laser zou daarom een waardevol alternatief kunnen zijn 
voor de behandeling van melasma wanneer deze niet effectief of te irritatief zou zijn. 
Zoals wij echter in hoofdstuk 4 en 5 lieten zien, leiden agressievere laserinstellingen 
tot meer bijwerkingen zoals postinflammatoire hyperpigmentatie. 

Aangezien deze twee artikelen de eerste gerandomiseerde studies zijn 
waarbij fractionele laser vergeleken wordt met lokale triple therapie, zijn meer 
gerandomiseerde studies vereist. Bovendien is er slechts één studie die kijkt naar 
langetermijnresultaten van topicale triple therapie. 

Bij deze aandoening, die na staken van therapie praktisch altijd recidiveert, is het 
van belang te komen tot een veilige en effectieve onderhoudsbehandeling, waarbij 
zowel de fractionele lasertherapie als topicale triple therapie op intermitterende wijze 
toegepast, een rol zouden kunnen spelen.

Naevus van Becker
Ablatieve fractionele lasertherapie was matig effectief bij sommige patiënten met een 
naevus van Becker. Echter door het optreden van postinflammatoire hyperpigmentatie 
en de relatief negatieve beoordeling door de patiënten zelf, kan ablatieve fractionele 
lasertherapie vooralsnog niet gezien worden als standaardbehandeling voor  
de naevus van Becker.

In de toekomst, zou een groter cohort patiënten met verschillende huidtypen 
bekeken moeten worden en is, gezien de hoge frequentie van postinflammatoire 
hyperpigmentatie, optimalisering van de laserparameters essentieel.


