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Het eerste deel van dit proefschrift bestaat uit drie studies over klinische en ‘patient 
reported outcomes’ voor de behandeling van vitiligo. In het tweede deel lag de 
nadruk op kwaliteit van leven en andere ‘patient reported outcomes’ in vitiligo. 

De introductie in hoofdstuk 1 bevat een overzicht van de etiologie, 
pathogenese en behandelopties voor vitiligo en van de klinische en ‘patient 
reported outcomes’ in vitiligo onderzoek. 

Omdat er geen consensus is voor goed gedefinieerde, kwantitatieve uitkomst 
parameters, is het moeilijk om de resultaten van klinische studies bij vitiligo te 
vergelijken. Daarom is in hoofdstuk 2 een systematische review beschreven over 
de eigenschappen van klinische, patiënt en waarnemer gebonden uitkomstmaten. 
Deze eigenschappen zijn samengevat en kritisch beoordeeld. Er werd gezocht 
in de elektronische databases MEDLINE, EMBASE and CINAHL. De ‘COnsensus-
based Standards for the selection of health status Measurement INstruments’ 
(COSMIN), een instrument om methodologische kwaliteit van studies over 
meeteigenschappen te evalueren, was gebruikt om de algemene ‘level of evidence’ 
per instrument te beoordelen. Veertien studies, met daarin 11 meetinstrumenten, 
voldeden aan de inclusie criteria. Het bleek dat aanbevelingen voor het gebruik van 
specifieke uitkomstmaten voor vitiligo met voorzichtigheid geformuleerd moeten 
worden: het huidige bewijs is onvoldoende door het beperkt aantal studies, 
hun relatief zwakke methodologische kwaliteit, en de onduidelijke relevantie. 
Sterke aanwijzingen werden gevonden voor een goede interne consistentie van 
de kwaliteit van leven vragenlijst ‘Dermatology Life Quality Index’ (DLQI). Voor 
de andere instrumenten was het bewijs van de meeteigenschappen gelimiteerd 
of onbekend. Meer onderzoek is nodig naar meeteigenschappen van klinisch 
relevante uitkomstmaten voor vitiligo volgens de COSMIN kwaliteitscriteria. 

In hoofdstuk 3 werd de repigmentatie van vitiligo laesies na ‘punch grafting’ 
beoordeeld op drie manieren, en de resultaten van deze beoordelingen werden 
met elkaar vergeleken. Eén specifieke vitiligo laesie werd geselecteerd bij 21 
patiënten. Deze laesie werd behandeld met de ‘punch grafting’ methode. De 
repigmentatie (%) werd beoordeeld na 3 maanden door i) een digital image 
analyse systeem (DIAS), ii) 3 artsen en iii) de patiënten zelf, aan de hand van foto’s 
van de behandelde vitiligo laesie. Artsen en patiënten vulden ook een 7-punt 
schaal vragenlijst in met een evaluatie van het eindresultaat. De scores van de 
DIAS, van de artsen en van de patiënten werden vergeleken en de correlaties 
werden berekend met de ‘intra-class correlation’ (ICC) coëfficiënt. ICC waarden 
van 0.80–1.0, 0.60–0.80, en 0.40–0.60 betekenen respectievelijk een “bijna 
perfecte”, “substantiële,” of “matige” overeenkomst. Wij vonden een bijna 
perfecte overeenkomst tussen de drie artsen en de DIAS (ICC 0.83). Echter, er was 
een grote variatie tussen de drie artsen onderling, hetgeen niet ongebruikelijk 
is bij visuele beoordeling. Patiënten scores liet een matige overeenkomst zien 
met de DIAS (ICC 0.49) en een slechte met die van de artsen (ICC 0.28). Over het 
algemeen waren de patiënten meer tevreden met de resultaten dan de artsen.
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De DIAS kan de onvermijdelijke verschillen tussen beoordelaars helpen voorkomen, 
zoals de variabiliteit tussen verschillende en in dezelfde beoordelaars, die inherent 
is aan visuele beoordeling. Daarom blijkt DIAS een goede objectieve maat voor de 
repigmentatie score van vitiligo laesies, waarbij het mogelijk wordt om betrouwbare 
vergelijkingen te maken tussen verschillende studies. Echter, deze techniek is complex 
en tijdintensief. Daarom adviseren we de DIAS te gebruiken voor die klinische trials 
waarbij het volstaat om slechts een klein aantal laesies te beoordelen. 

Fototherapie na ‘punch grafting’ kan de migratie van melanocyten vanuit de 
‘punch grafts’ naar de omringende vitiligohuid stimuleren en daardoor kan de 
repigmentatie toenemen. In Hoofdstuk 4 beschreven we een prospectieve, enkel 
geblindeerde, gerandomiseerde, binnen de patiënt gecontroleerde studie om de 
effecten te vergelijken van de 308-nm xenon chloride excimer laser (EL) versus de 
‘Narrow Band UVB’ (NB-UVB) behandeling na ‘punch grafting’ in vitiligo patiënten. 
Veertien patiënten werden behandeld met de ‘punch grafting’ techniek in twee 
symmetrische vitiligo laesies. Een week na de ‘punch grafting’ werden de vitiligo 
laesies tweemaal per week gedurende 3 maanden behandeld met EL aan de ene 
kant en met NB-UVB aan de andere kant. Repigmentatie (%) werd gemeten met 
behulp van de DIAS. Patiëntentevredenheid met en voorkeur voor de behandeling 
werden ook onderzocht. 

De EL en de NB-UVB gaven vergelijkbare repigmentatie. Met de EL werd er 
een 71.4% lagere cumulatieve dosis (J/cm2) bereikt vergeleken met NB-UVB. Een 
interessante bevinding was dat patiënten een voorkeur hadden voor NB-UVB 
behandeling, omdat ze meer tevreden waren met deze behandeling vergeleken 
met de EL. De keuze tussen EL en NB-UVB kan niet alleen gebaseerd worden op 
de repigmentatie, maar mede ook op andere factoren, zoals patiëntenvoorkeur. 
Omdat dat de EL een lagere UV dosis geeft, adviseren wij dit te gebruiken in 
geselecteerde patiënten groepen, zoals bij kleine kinderen en bij patiënten 
met een door de zon beschadigde huid en/of met een voorgeschiedenis van 
langdurige UVB behandeling.

In westerse landen wordt vitiligo vaak gezien als een onschuldige, cosmetische 
huidziekte. Daardoor wordt de noodzaak tot behandeling vaak onderschat. In 
hoofdstuk 5 beschrijven we een studie naar de last van vitiligo in een groot 
cohort van vitiligo patienten door de ‘Kwaliteit van Leven’ (KvL) te meten met twee 
vragenlijsten: de generieke, de SF 36 (‘36-item Short-Form General Health Survey’) 
en de dermatologie specifieke vragenlijst, de Skindex-29. De SF-36 is een wereldwijd 
gebruikte vragenlijst. Deze bestaat uit 36 vragen die 8 domeinen of schalen vormen. 
Twee samenvattende scores werden berekend; de ‘Physical Component Summary’ 
(PCS) en de ‘Mental Component Summary’ (MCS). De Skindex-29 bestaat uit 29 
vragen welke 3 schalen vormen (symptomen, emoties en functioneren).

Alle achtereenvolgende volwassen patiënten (leeftijd >18 jaar) met vitiligo 
vulgaris, die werden verwezen naar de Stichting Nederlands Instituut voor 
Pigmentstoornissen (SNIP) van januari tot en met december 2006, werden 
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uitgenodigd om aan de studie deel te nemen. In totaal voltooiden 245 patiënten 
met vitiligo vulgaris (respons=98.8%) de twee KvL vragenlijsten. Artsen noteerden 
de demografische en klinische karakteristieken van deze patiënten. 

Onze resultaten tonen aan dat volwassen patiënten met vitiligo vulgaris een 
lagere MCS score hebben vergeleken met de algemene bevolking, maar een 
vergelijkbare score met die van patiënten met andere huidziekten, zoals atopisch 
eczeem, psoriasis en handeczeem. De resultaten van de dermatologie specifieke 
Skindex-29 toonden aan dat bij patiënten met vitiligo vulgaris de scores van de 
emotieschaal hoger waren dan van de symptomen en/of functioneren schaal. De 
scores van de emotieschaal waren ook vergelijkbaar met die van patiënten met 
psoriasis, atopisch eczeem, chronisch handeczeem en acne. Bovendien bleek 
vitiligo geassocieerd met jeuk bij 20% van de patiënten. Tegen de verwachting in 
bleek dat de lokalisatie van vitiligo op zichtbare plaatsen zoals handen en gezicht 
geen belangrijke determinant voor verlies van KvL was, terwijl locatie op de 
borst, speciaal bij vrouwen, geassocieerd was met een verminderde KvL. Tevens, 
wel verwacht, had vitiligo vooral invloed op patiënten met een donkere huid 
(huidtype IV-VI). Het huidtype was de enige klinische patiëntenkarakteristiek die 
onafhankelijk was geassocieerd met zowel generieke als dermatologie specifieke 
verlies van kwaliteit van leven. Longitudinale studies zijn nodig om verder inzicht te 
verkrijgen in de stabiliteit van de associaties die gevonden zijn in deze studie, en 
om de effectiviteit van medische en/of psychologische interventies te evalueren 
bij patiënten met een verminderde KvL. 

In hoofdstuk 6 wordt een retrospectieve cohort studie gepresenteerd 
over patiënten karakteristieken en KvL bij patiënten met vitiligo universalis. De 
karakteristieken en KvL van 55 patiënten met vitiligo universalis werden vergeleken 
met die van 110 patiënten met vitiligo vulgaris. Patiënten met vitiligo universalis 
rapporteerden een hoger percentage van familieleden met vitiligo vergeleken 
patiënten met vitiligo vulgaris (47% versus 35%). Bovendien vermeldden patiënten 
met vitiligo universalis significant meer comorbiditeiten zoals reumatoïde 
artritis (15%) en alopecia areata (7%) dan patiënten met vitiligo vulgaris (3% en 
0% respectievelijk). Verassend was dat de impact op KvL vergelijkbaar was met 
de KvL van patiënten met vitiligo vulgaris, behalve voor het functioneren in 
het dagelijks leven en de ‘Physical Component Score’, deze waren slechter bij 
patiënten met vitiligo universalis. Dit hangt mogelijk mede samen met het verschil 
in comorbiditeit, zoals hierboven beschreven. 

Bij de helft van de patiënten begint vitiligo voor de leeftijd van 20 jaar. Een 
chronische ziekte in de jeugd kan het welzijn en de ontwikkeling van het kind 
belemmeren. In hoofdstuk 7 werden de gegevens van ontwikkeling in mijlpalen, 
negatieve ervaringen in de jeugd en KvL bij jong volwassenen patiënten die 
vitiligo hebben sinds de jeugd, vergeleken met gezonde personen. Tevens werden 
de uitkomsten van patiënten die ziektegerelateerde negatieve jeugdervaringen 
hadden gemeld, vergeleken met die van patiënten zonder ziekte gerelateerde 
negatieve jeugdervaringen. 
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Patiënten kregen vragenlijsten toegestuurd betreffende (i) demografische en 
klinische karakteristieken, (ii) sociale and psychosexuele ontwikkeling (twee schalen 
van de ‘Course of Life’ vragenlijst), (iii) generieke (SF-36) en dermatologiespecifieke 
(Skindex-29) KvL, (iv) aanwezigheid van negatieve jeugd ervaringen gerelateerd 
aan vitiligo, (v) specificatie van deze negatieve ervaringen en, (vi) aanbevelingen 
van patiënten voor het bevorderen van de zorg. 

In totaal 232 patiënten met vitiligo vulden de vragenlijsten in. We vonden dat de 
sociale en psychosexuele ontwikkeling gedurende de jeugd en huidige generieke 
KvL in jong volwassen patiënten bij wie vitiligo was gediagnosticeerd in de vroege 
jeugd, niet verschillend was ten opzichte van de groep van gezonde personen. 
Patiënten met een negatieve vitiligo-gerelateerde ervaring gedurende de jeugd 
vermeldden significant meer problemen in sociale maar niet in psychosexuele 
ontwikkeling. De meest belangrijke bevinding van deze studie was dat het 
rapporteren van negatieve vitiligo gerelateerde ervaringen in de jeugd significant 
geassocieerd was met verminderde KvL bij jong volwassen patiënten met vitiligo. 
We suggereren dat jong volwassenen met vitiligo gescreend moeten worden voor 
KvL vermindering door hen de volgende simpele vraag voor te leggen: “Heeft u 
in uw jeugd nare ervaringen gehad vanwege uw vitiligo?” We adviseren aan artsen 
meer begeleiding te geven aan vitiligo patiënten, vooral bij hen die negatieve 
ervaringen vermelden. 
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