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SUMMARY AND CONCLUSIONS
In this thesis, laser treatment options for disfiguring skin conditions are discussed 
and evaluated. The main goal was to evaluate the efficacy and the safety of lasers in 
the improvement of different skin conditions. This was assessed by both patients and 
physicians. A minor part of this thesis covers the costs and benefits of laser therapy 
and also, patient quality of life is addressed briefly. The first part of the thesis focuses 
on the treatment of scars, the next chapter on benign dermal tumours, while the 
remaining chapters evolve around port-wine stains. 
The general introduction in Chapter 1 provides a brief overview of the three 
dermatologic conditions discussed in this thesis. Also, an introduction on lasers used 
in the dermatologic practice was given. 
In the absence of a consensus on which laser or light therapy was most effective in 
the treatment of hypertrophic scars, we performed a systematic review. In Chapter 2, 
electronic databases were searched for articles on this topic. The quality of all controlled 
clinical trials was evaluated according to the Cochrane Collaboration’s tool for assessing 
risk of bias. Thirteen articles involving seven different lasers met the inclusion criteria. 
Most evidence for efficacy was found for the 585 nm pulsed dye laser (8 studies), 
followed by the 595 nm pulsed dye laser (2 studies), whereas limited evidence (one trial 
per laser) was available for low level laser therapy, the fractional non-ablative laser, CO2 
laser, Nd:YAG laser and Er:YAG laser. Treatment recommendations however should be 
formulated with caution as current evidence is insufficient for comparing the efficacy 
of different laser therapies. Although most evidence is available for the 585 nm pulsed 
dye laser (PDL), trials showed low efficacy for the treatment of hypertrophic scars. For 
the efficacy of other lasers, little evidence was found. Future research on promising 
techniques such as fractional lasers, with low risk of bias, well defined scar characteristics, 
validated outcome measures, standardized measure methods, follow up periods of at 
least 6 months and well defined laser settings, is needed.
Chapter 3a is an answer to the lack of randomized controlled trials on laser therapy 
for scars. In order to evaluate the efficacy and safety of the ablative fractional 10600 
nm CO2 laser in the treatment of various scar types, we performed an intra-individual 
single-blinded randomized controlled split lesion trial. Adult patients received three 
laser treatments for scars existing at least one year. Primary endpoints were the 
Physician Global Assessment (PhGA) and the assessment of adverse effects.
Twenty-five consecutive patients with atrophic (52%) or hypertrophic (48%) scars located 
mainly on the body (84%) were included in the study. Twenty-one patients completed 
the 6 month follow up. The PhGA showed 26-50% improvement of the treated site of 
the scar in 7 patients and in 2 of these patients the control side had improved equally. 
Two other scars showed improvement of the control side only. One scar had improved 
with >50% on both sides of the scar. There was no statistically significant difference 
between treated and untreated side on the PhGA score (p = 0.70). Short and long 
term erythema, post-inflammatory pigmentary changes, and scar formation after 
ulceration (n=3) were reported as side effects.  In this trial involving various types of 
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scars, the efficacy of ablative fractional CO2 laser could not be confirmed. We presume 
that different types of scars have a different response to treatment in general and to 
ablative fractional laser therapy in particular. More research is necessary to provide 
evidence for this laser in the treatment of non-acne scars.
The ulcers seen in patients participating in our randomized controlled trial demonstrate 
the risk of significant side effects from ablative fractional laser therapy for non-acne 
atrophic scars. In Chapter 3b three cases of adverse events after ablative fractional 
CO2 laser therapy for atrophic scars on the extremities are described. We recommend 
not to use ablative fractional lasers for atrophic scars located on the extremities.
Conventional surgery of benign, small dermal tumours gives variable results depending 
on the performing physician. When lesions are multiple, the ablative CO2 laser is an 
alternative treatment option. In Chapter 4, we compared shapes and sizes of lesions 
created by either conventional or timed exposure CO2 laser drilling in freshly excised 
human skin. Five samples of freshly excised human skin were exposed to both drilling 
techniques with six different settings. Histological changes of the skin were compared 
in H&E stained slides. We found that the variation in the amount of ablated tissue in 
all lesions created by timed exposure CO2 laser drilling was seven times smaller than 
after conventional CO2 laser drilling. The lesions were less variable in shape and size 
and had borders without irregularities.
We concluded that timed exposure CO2 laser drilling is characterized by a low variation 
in lesion size and shape and offers standardization of treatment and comparison of 
results. This makes it a favourable treatment over conventional CO2 laser drilling for 
multiple benign dermal tumours of comparable size. Future research is necessary to 
find the appropriate laser settings, and to evaluate the efficacy of this technique, for 
tumours of different etiology and location. 
Port wine stains (PWS) are the most common vascular malformation of the skin, with non-
invasive laser irradiation with pulsed dye lasers as the gold standard treatment. However, 
the majority of PWS fail to clear completely. Chapter 5 provides an overview of the 
clinically employed treatment modalities (pulsed dye lasers, Nd:YAG lasers, alexandrite 
lasers, and intense pulsed light) and several techniques (combinatorial laser pulses, pulse 
stacking, epidermal cooling) are discussed. We performed a retrospective analysis of all 
clinical studies published between 1990-2011 to determine the therapeutic efficacy for 
each of these modalities and techniques. Also, factors that contribute to the high degree 
of therapeutic recalcitrance were identified, on the basis of which emerging experimental 
treatment strategies, such as the use of photodynamic therapy, immunomodulators, 
angiogenesis inhibitors, hypobaric pressure, and site-specific pharmaco-laser therapy 
were addressed. We concluded that most evidence for efficacy and safety is still available 
for the pulsed dye laser in the treatment of PWS.  Unfortunately, the number of patients 
who do not achieve complete lesion removal with this technique remains substantial.
One of the treatment alternatives to overcome resistance to pulsed dye laser therapy 
is the use of a second pass. In Chapter 6 we performed a randomized trial comparing 
single pass to double pass PDL in the treatment of port-wine stains. In each patient with 
a PWS resistant to multiple single pass PDL treatments, two similar areas were randomly 
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allocated to either single pass 595 nm PDL treatment, or a double pass (6 minutes after 
the first pass) treatment. Both test areas were treated two times, 8 weeks apart. PWS 
clearance was assessed by two blinded dermatologists, and by colour measurement 
using reflectance spectroscopy, at 3 months follow up. Sixteen patients with a mean of 15 
previous treatments completed follow up. Overall colour assessed by spectrophotometer 
showed no improvement for either single or double pass PDL. Blinded PhGA showed 
a high variability in outcome, with mostly only moderate improvement of the PWS for 
either single pass or double pass PDL. Furthermore, there was no significant difference 
in any of the outcomes between single pass and double pass PDL. The conclusion of this 
study was that in PWS resistant to multiple single pass PDL treatments, double pass PDL 
at a 6 minute interval, at the chosen settings and after two treatment sessions, does not 
result in improved clearance as compared to single pass treatment. 
Treatment of PWS is disappointing in a fair amount of patients. Blue-purple, 
hypertrophic PWS in particular do not respond well to treatment with the pulsed 
dye laser. Little is known about the development of hypertrophy in PWS. Chapter 7a 
provides the prevalence and characteristics of patients with hypertrophic port-wine 
stains. We examined medical records and clinical photographs of all patients with 
PWS visiting our outpatient clinic between 2005 and 2009 to identify hypertrophy. A 
total of 335 patients (0-81 years; 69% female) was included. Hypertrophy was found in 
68 patients (20%). Colour of hypertrophic PWS was mainly red (50%) or purple (44%). 
Patients with hypertrophy in their PWS were rarely (7%) under the age of 20. Above 
the age of 50, 71% of all patients had hypertrophy in their PWS. Median age of onset 
of hypertrophy was 31 years (12 years for thickened, 39 years for nodular hypertrophy). 
We concluded that hypertrophy is an important feature in the development of PWS. 
Age and colour of the PWS are associated with hypertrophy, whereas location and size 
of the lesion appear not to be related. More attention should be drawn to therapy 
and prevention of hypertrophic PWS. Also, diffuse thickening and nodules should be 
differentiated, as a different age of onset indicates different pathomechanisms.
In Chapter 7b we discussed if early start of laser treatment and regular intermittent 
maintenance of treatment could attribute to the prevention of aesthetically and 
mechanically disturbing hypertrophy in port-wine stains. Three patients with hypertrophy 
only in the non-treated part of their PWS were presented to illustrate this hypothesis. 
Clinical studies have shown the pulsed dye laser to be effective in the treatment of 
especially flat and pink or red PWS. However, PDL treatment tends to be less effective 
in hypertrophic PWS. In Chapter 8 we evaluated the efficacy and safety of the Nd:YAG 
laser for the treatment of hypertrophic PWS. In a retrospective cohort study, all 
hypertrophic PWS patients treated with the Nd:YAG laser between 2005 and 2011 
were invited for follow up. Assessment was obtained in 32 of 44 eligible patients 
(mean age 51.4 years). Good or excellent improvement of hypertrophy was found 
in a majority of patients, both by PhGA (91%) and PGA (93%) after a mean of 2.8 
treatments. Good or excellent improvement of colour was found in 63% of patients 
by PhGA, and in 87% by PGA. Recurrence of hypertrophy was seen in three patients. 
Mild to moderate scars were seen in seven patients, hypopigmentation in 14 patients. 
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We concluded that the 1064 nm Nd:YAG laser is highly effective in the treatment of 
hypertrophic PWS, with only a few treatments needed. Side-effects were mostly mild 
and seen in half of all patients. Hypertrophy seems to respond better than colour. 
In future treatments of hypertrophic PWS, Nd: YAG lasers deserve a place. To further 
improve colour, a combination with pulsed dye laser treatment is advisory. Observation 
of immediate clinical endpoints is important when using the Nd:YAG laser, to optimize 
outcomes and reduce side-effects.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
In dit proefschrift worden laserbehandelingsopties voor ontsierende huidaandoeningen 
besproken en beoordeeld. Het doel van dit proefschrift was om de effectiviteit en de 
veiligheid van lasers in de verbetering van verschillende huidaandoeningen te evalueren. 
Dit is gedaan aan de hand van beoordelingen van patiënten en artsen. Een klein deel 
van dit proefschrift behandelt de kosten en baten van lasertherapie en ook komt de 
kwaliteit van leven van de patiënt kort aan bod. Het eerste deel van dit proefschrift richt 
zich op de behandeling van littekens, het volgende hoofdstuk gaat over goedaardige 
huidtumoren, terwijl de resterende hoofdstukken het onderwerp wijnvlekken beslaan.
De algemene introductie in Hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van de drie 
huidaandoeningen besproken in dit proefschrift. Ook wordt een introductie gegeven 
over lasers die worden gebruikt in de dermatologische praktijk.
Aangezien consensus over de effectiviteit van laser- of lichttherapie in de behandeling 
van hypertrofische littekens ontbrak, voerden we een systematische review uit. Voor 
Hoofdstuk 2 werd in elektronische databanken gezocht naar artikelen over dit onderwerp. 
De kwaliteit van alle gevonden gecontroleerde klinische studies werd geëvalueerd aan 
de hand van de Cochrane Collaboration’s tool voor de beoordeling van het risico op bias. 
Dertien artikelen, waarin zeven verschillende lasers werden gebruikt, voldeden aan de 
inclusiecriteria. Het meeste bewijs voor de effectiviteit werd gevonden voor de 585 nm 
pulsed dye laser (8 studies), gevolgd door de 595 nm pulsed dye laser (2 studies) , terwijl 
beperkt bewijs (één studie per laser) beschikbaar was voor low level laser therapie, voor 
fractionele non-ablatieve lasers, en voor CO2, Nd:YAG en Er:YAG lasers. Aanbevelingen 
ten aanzien van de behandeling moeten echter voorzichtig worden geformuleerd, 
aangezien het huidige bewijs onvoldoende is voor het vergelijken van de effectiviteit 
van de verschillende laserbehandelingen. Hoewel er wel het meeste bewijs beschikbaar 
is voor de 585 nm pulsed dye laser (PDL) , toonden studies met deze laser een lage 
effectiviteit in de behandeling van hypertrofische littekens. Voor de werkzaamheid 
van de andere lasers werd weinig bewijs gevonden. Toekomstig onderzoek naar 
veelbelovende behandeltechnieken zoals fractionele lasers, evenals studies met een 
laag risico op bias, met goed gedefinieerde litteken karakteristieken, met gevalideerde 
uitkomstmaten, met gestandaardiseerde meetmethoden, met een follow-up periode 
van minimaal 6 maanden en met goed gedefinieerde laserinstellingen, zijn nodig.
Hoofdstuk 3a is een antwoord op het gebrek aan gerandomiseerde gecontroleerde 
studies betreffende lasertherapie voor littekens. Om de effectiviteit en veiligheid van de 
ablatieve fractionele 10600 nm CO2 laser voor de behandeling van verschillende soorten 
littekens te beoordelen, voerden we een intra-individuele eenzijdig geblindeerde 
gerandomiseerde split-lesion studie uit. Volwassen patiënten ondergingen drie 
laserbehandelingen voor littekens die ten minste één jaar bestonden. Primaire eindpunten 
waren de Physician Global Assessment (PhGA) en de beoordeling van bijwerkingen. 
Vijfentwintig opeenvolgende patiënten met atrofische (52 %) of hypertrofische (48 %) 
littekens voornamelijk op het lichaam gelokaliseerd (84 %) werden geïncludeerd in de 
studie. Eenentwintig patiënten voltooiden de 6 maanden follow up periode. De PhGA 
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liet 26-50 % verbetering zien van het behandelde deel van het litteken bij 7 patiënten, 
maar bij 2 van deze patiënten was de controle kant evenveel verbeterd. Twee andere 
littekens toonden verbetering van alleen de controle kant. Eén litteken was verbeterd 
met > 50 % in beide delen van het litteken. Er was geen statistisch significant verschil 
tussen behandelde en onbehandelde kant van de littekens op de PhGA score (p = 0.70). 
Erytheem, post-inflammatoire pigmentveranderingen en littekenvorming na ulceratie 
(n = 3) werden als korte en lange termijn bijwerkingen gezien. In dit onderzoek met 
verschillende soorten littekens kan de effectiviteit van de ablatieve fractionele CO2 
laser niet worden bevestigd. We veronderstellen dat verschillende soorten littekens 
een verschillende respons hebben op behandeling in het algemeen en op ablatieve 
fractionele laserbehandeling in het bijzonder. Meer onderzoek is nodig om bewijs voor 
deze laser in de behandeling van non-acne littekens te verschaffen.
De ulcera die werden gezien bij patiënten die deelnamen aan onze gerandomiseerde 
studie illustreren het risico op significante bijwerkingen van de ablatieve fractionele laser 
bij non-acne atrofische littekens. In Hoofdstuk 3b worden drie gevallen beschreven van 
bijwerkingen die optraden na ablatieve fractionele CO2 laser therapie voor atrofische 
littekens gelokaliseerd op de extremiteiten. We raden daarom af ablatieve fractionele 
lasers te gebruiken voor de behandeling van atrofische littekens op de extremiteiten.
Conventionele chirurgie van goedaardige, kleine huidtumoren geeft wisselende 
resultaten, afhankelijk van de uitvoerende arts. Wanneer er multipele laesies zijn, is de 
ablatieve CO2 laser een alternatieve behandelmogelijkheid. In Hoofdstuk 4 vergelijken 
we de vormen en maten van laesies die gemaakt zijn door middel van drilling met de 
conventionele of de timed exposure CO2 laser in vers geëxcideerde menselijke huid. 
Vijf preparaten werden blootgesteld aan beide drilling technieken, en zes verschillende 
instellingen werden gebruikt. Histologische veranderingen van de huid werden 
vergeleken in H & E gekleurde coupes. We vonden dat de variatie in de hoeveelheid 
verdampt weefsel in alle laesies die met timed exposure CO2 laser drilling waren 
gemaakt zeven keer kleiner was dan met de conventionele laser drilling techniek. De 
laesies waren minder verschillend in vorm en grootte en hadden gladde randen zonder 
onregelmatigheden. Wij concludeerden dat timed exposure CO2 laser drilling wordt 
gekenmerkt door een lage variatie in de grootte en vorm van laesies en dat het daarmee 
een gestandaardiseerde behandeling levert met reproduceerbare resultaten. Dit maakt 
het een gunstige behandeling ten opzichte van conventionele CO2 laser drilling wanneer 
er sprake is van multipele goedaardige huidtumoren van vergelijkbare grootte. Verder 
onderzoek is nodig naar de juiste laserinstellingen en naar de effectiviteit van deze 
techniek voor tumoren van verschillende etiologie en op verschillende locaties.
Wijnvlekken zijn de meest voorkomende vasculaire malformaties van de huid, 
waarbij non-invasieve behandeling met de pulsed dye laser de gouden standaard 
is. Toch verdwijnen de meeste wijnvlekken niet helemaal. Hoofdstuk 5 geeft een 
overzicht van de behandelmodaliteiten die gebruikt worden in de dagelijkse praktijk 
(pulsed dye lasers, Nd:YAG lasers, alexandriet lasers en intense pulsed light) en 
daarnaast worden verschillende technieken besproken (combineren van laserpulsen, 
pulse stacking, epidermale koeling). We voerden een retrospectieve analyse uit 
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van klinische studies, gepubliceerd tussen 1990-2011, om de therapeutische 
effectiviteit te bepalen voor elk van deze modaliteiten en technieken. Ook worden 
factoren die bijdragen aan de hoge therapeutische weerspannigheid, waarop 
nieuwe experimentele behandelingsstrategieën worden gericht, geïdentificeerd. 
Voorbeelden van deze behandelstrategieën zijn het gebruik van fotodynamische 
therapie, immunomodulatoren, angiogeneseremmers, hypobare druk en site-specific 
farmacolasertherapie. Wij concludeerden dat het meeste bewijs voor de effectiviteit 
en veiligheid in de behandeling van wijnvlekken nog steeds alleen beschikbaar is voor 
de pulsed dye laser. Helaas blijft het aantal patiënten zonder complete verdwijning 
van de wijnvlek met deze techniek nog aanzienlijk.
Een van de behandelalternatieven voor pulsed dye laser therapieresistente 
wijnvlekken is het gebruik van een tweede pass. In Hoofdstuk 6 voerden we een 
gerandomiseerde trial uit waarin single pass PDL therapie werd vergeleken met een 
dubbele pass. Bij iedere patiënt die een wijnvlek had die resistent bleek te zijn tegen 
meerdere single pass laserbehandelingen, werden twee vergelijkbare gebieden in de 
wijnvlek willekeurig toegewezen aan ofwel single pass 595 nm PDL behandeling, of 
een dubbele pass (6 minuten na de eerste pass) behandeling. Beide proefgebieden 
werden twee keer behandeld, met 8 weken interval. Wijnvlekverbetering 3 maanden na 
de laatste behandeling werd beoordeeld door twee geblindeerde dermatologen, en 
door kleurmetingen met behulp van reflectance spectroscopie. Zestien patiënten, die 
gemiddeld al 15 voorgaande behandelingen hadden gehad, rondden de gehele studie 
af. De overall kleur van de wijnvlek, gemeten met de spectrophotometer, toonde geen 
verbetering voor de single of de dubbele pass laserbehandeling. Geblindeerde PhGA 
toonde een hoge variatie in uitkomst, met meestal slechts een matige verbetering van 
de wijnvlek voor zowel single pass als dubbele pass PDL therapie. Bovendien was er 
geen significant verschil in de uitkomstmaten tussen de single pass en dubbele pass 
laserbehandeling. De conclusie van deze studie is dat in wijnvlekken die therapieresistent 
zijn voor single pass PDL behandelingen, double pass PDL behandeling met 6 minuten 
interval met de gekozen laserinstellingen en na twee behandelingen, niet kan leiden tot 
een verbetering van de wijnvlek in vergelijking met single pass behandeling.
Behandeling van wijnvlekken is teleurstellend bij een behoorlijke hoeveelheid van de 
patiënten. Blauwpaarse, hypertrofische wijnvlekken met name reageren niet goed op 
behandeling met de pulsed dye laser. Er is weinig bekend over de ontwikkeling van 
hypertrofie in wijnvlekken. Hoofdstuk 7a voorziet in de prevalentie en karakteristieken 
van patiënten met hypertrofische wijnvlekken. We onderzochten medische dossiers 
en klinische foto’s van alle patiënten met een wijnvlek die onze polikliniek bezochten 
tussen 2005 en 2009 om hypertrofie te identificeren. Een totaal van 335 patiënten 
(0-81 jaar; 69 % vrouw) werd opgenomen in de studie. Hypertrofie werd gevonden in 
68 patiënten (20 %). De kleur van hypertrofische wijnvlekken was vooral rood (50 %) of 
paars (44 %). Patiënten met hypertrofie in hun wijnvlekken waren zelden (7 %) jonger 
dan 20 jaar. Boven de leeftijd van 50 jaar, had 71 % van de patiënten hypertrofie in 
hun wijnvlek. De mediane leeftijd bij het ontstaan van de hypertrofie was 31 jaar (12 
jaar voor diffuse hypertrofie, 39 jaar voor nodulaire hypertrofie). We concludeerden 

165

9

SAMENVATTING EN CONCLUSIES



dat hypertrofie een belangrijk aspect is in de ontwikkeling van wijnvlekken. Leeftijd 
en kleur van de wijnvlek zijn geassocieerd met hypertrofie, plaats en grootte van de 
laesie lijken echter geen verband te hebben met de ontwikkeling van hypertrofie. 
Er moet meer aandacht worden besteed aan de behandeling en de preventie van 
hypertrofische wijnvlekken. Ook zouden diffuse verdikking en nodulaire verdikking 
van elkaar moeten worden onderscheiden, aangezien de verschillende leeftijd van 
ontstaan een aanwijzing lijkt te zijn voor verschillende pathomechanismen.
In Hoofdstuk 7b discussieerden we of een vroege start van de laserbehandeling en het 
continueren van regelmatige intermitterende behandelingen zou kunnen bijdragen 
aan de preventie van esthetisch en mechanisch storende hypertrofie in wijnvlekken. 
Drie patiënten met hypertrofie alleen in het niet behandelde gedeelte van hun wijnvlek 
werden gepresenteerd om deze hypothese te illustreren.
Klinische studies hebben aangetoond dat pulsed dye laser behandeling effectief 
is, vooral bij de behandeling van vlakke en roze of rode wijnvlekken. Echter, PDL 
behandeling lijkt minder doeltreffend te zijn bij hypertrofische wijnvlekken. In 
Hoofdstuk 8 evalueerden we de effectiviteit en veiligheid van de Nd:YAG laser voor 
de behandeling van hypertrofische wijnvlekken. In een retrospectieve cohortstudie 
werden alle hypertrofische wijnvlekpatiënten die behandeling met de Nd:YAG laser 
hadden ondergaan tussen 2005 en 2011 uitgenodigd voor follow up. Een beoordeling 
werd uitgevoerd in 32 van de 44 geschikte patiënten (gemiddelde leeftijd 51,4   
jaar). Goede of uitstekende verbetering van de hypertrofie werd beoordeeld in 
een meerderheid van de patiënten, op basis van zowel de PhGA (91 %) als de PGA 
(93 %) na een gemiddelde van 2,8 Nd:YAG behandelingen. Goede of uitstekende 
verbetering van de kleur werd beoordeeld in 63 % van de patiënten op de PhGA, 
en in 87 % op de PGA. Een recidief van de hypertrofie werd waargenomen bij drie 
patiënten. Milde tot matige littekens als gevolg van de behandeling werden gezien bij 
zeven patiënten, hypopigmentatie bij 14 patiënten. Wij concludeerden dat de 1064 
nm Nd:YAG laser zeer effectief is voor de behandeling van hypertrofische wijnvlekken, 
waarbij slechts een paar behandelingen nodig zijn. Bijwerkingen waren meestal mild 
en werden gezien bij de helft van alle patiënten. Hypertrofie lijkt beter dan kleur 
te reageren op de behandeling. In de toekomstige behandeling van hypertrofische 
wijnvlekken verdient de Nd:YAG laser een plaats. Om de kleur van een wijnvlek verder 
te verbeteren, is een combinatiebehandeling met de pulsed dye laser aan te raden. 
Observatie van de directe klinische eindpunten is van belang bij het gebruik van de 
Nd:YAG laser, om zo de resultaten te optimaliseren en de bijwerkingen te verminderen.
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