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Vitiligo is a common acquired skin disease characterized by depigmentation of the skin 
which affects approximately 0.5-1% of the world’s population. Vitiligo is a disfiguring 
and psychologically devastating skin disease caused by selective destruction of 
melanocytes. Two main subtypes of vitiligo, non-segmental and segmental, can be 
distinguished. The pathogenesis of both subtypes is considered to be different. The 
main focus of this thesis was to answer important questions in the clinical pathway 
of vitiligo. The clinical pathway of a patient with suspected vitiligo can be divided 
into the diagnosis (Chapters 2.1-2.3), measurement (Chapters 3.1-3.4) and treatment 
(Chapters 4.1-4.3) of vitiligo. In Chapters 2.1 and 2.2, we investigated the prevalence 
of melanoma-associated leukoderma and whether expert in the field can differentiate 
between melanoma-associated leukoderma and vitiligo. The objective of Chapter 2.3 
was to study the characteristics, the chance and possible predictors of progression of 
focal vitiligo. In Chapters 3.1, 3.2 and 3.3, we investigated whether the Vitiligo Extent 
Score and the Self Assessment Vitiligo Extent Score are valid, reliable and responsive 
measurement instruments to measure the extent of depigmentation in vitiligo. In 
Chapter 3.4, the validity and reliability of another measurement instrument, the Vitiligo 
Cosmetic Acceptability Scale, was assessed. The objective of Chapter 4.1 was to assess 
the long-term outcome after narrowband ultraviolet B phototherapy (NBUVB) in 
childhood vitiligo. In Chapter 4.2, we assessed the efficacy and safety of less invasive 
recipient-site preparations before cell suspension transplantation. The objective of the 
systematic review in Chapter 4.3, was to assess whether phototherapy has a beneficial 
effect on the outcome of surgical treatment in vitiligo. The overall objective of this thesis 
was to color the white spots in vitiligo by coloring the blind spots in vitiligo research.

Chapter 2.1 – Vitiligo-like depigmentations as the first sign of melanoma: 
a retrospective case series from a tertiary vitiligo center.
Vitiligo-like skin depigmentation can occur in patients with melanoma and this 
phenomenon is called melanoma-associated leukoderma (MAL). Many dermatologists 
are not aware of the diagnosis of MAL, and may easily misdiagnose and treat these 
patients as having nonsegmental vitiligo, thereby overlooking the underlying melanoma. 
The prevalence of MAL and its clinical characteristics are not well established. In Chapter 
2.1, we retrospectively analyzed the clinical presentation, type of depigmentation and 
disease course of patients with MAL who were diagnosed at the Netherlands Institute 
for Pigment Disorders from 2009 to 2014.  Additionally, we reviewed patients with 
MAL identified from a questionnaire study that evaluated the lifetime prevalence 
of melanoma in 1307 patients with vitiligo. Seven patients initially diagnosed with 
nonsegmental vitiligo could be identified as having MAL, which gives a prevalence of 
MAL in these cohorts of 0.15%. The identified cases concerned older patients with fair 
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skin types and with a sudden onset of highly progressive atypical depigmentations 
refractory to topical treatment and NBUVB. In conclusion, although MAL is a rare disease, 
awareness of this phenomenon and correct diagnosis of these patients is crucial to limit 
further melanoma treatment delay. A total body inspection on suspect melanocytic 
lesions should be performed and a history on removed melanocytic lesions should be 
recorded in any patient presenting with vitiligo.

Chapter 2.2 – Melanoma-associated leukoderma and vitiligo cannot be 
differentiated based on blinded assessment by experts in the field.
Melanoma-associated leukoderma (MAL) is a depigmenting disorder that can occur 
spontaneously in patients with melanoma. The differences in clinical presentation 
between MAL and vitiligo are not well defined. This may lead to misdiagnosing MAL 
as vitiligo, resulting in delayed detection and treatment of melanoma. The objective 
of Chapter 2.2 was to assess whether experts in the field can distinguish between MAL 
and vitiligo, and to assess if discriminative features can be identified. We designed an 
image comparison study in which 4 experts in the field blindly assessed photographs 
followed by medical history of 11 patients with MAL and 33 with vitiligo. The assessors 
misdiagnosed 72.7% of MAL cases and marked 80.0% of them as typical vitiligo. The 
median age at onset of the leukoderma was higher (55 years, P = 0.001) in MAL. No 
discriminative morphological features were found. Limitation of this study was sampling 
bias because of inclusion in our tertiary referral center for vitiligo. In conclusion, the clinical 
presentation of leukoderma in patients with melanoma resembles that of vitiligo. We 
propose ‘‘melanoma-associated vitiligo’’ as the more appropriate term for leukoderma 
in patients with melanoma. Clinicians should be aware that depigmentation in vitiligo 
can also be caused by melanoma-associated vitiligo and a total body inspection should 
be performed.

Chapter 2.3 – Focal vitiligo: long-term follow-up of 52 cases.
Focal vitiligo is characterized by depigmented patches located in a small area without 
a typical segmental distribution. Focal vitiligo is classified as an undetermined type 
of vitiligo and a more definitive diagnosis can be made when the lesions have not 
evolved into non-segmental or segmental vitiligo after a period of 1-2 years. However, 
the chance of progression is not known and may lead to treatment-indecision. The 
objective of Chapter 2.3 was to study the characteristics of patients with focal vitiligo 
and possible predictors of progression. In Chapter 2.3, we conducted a survey-study 
in patients with the initial diagnosis of focal vitiligo between January 2005 and June 
2010. Focal vitiligo was defined as either a small acquired isolated depigmented lesion 
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without typical segmental distribution or two to three small acquired lesions localized 
in a non-segmental area with a maximum of 5 cm. We identified 128 eligible patients 
and the response rate was 40.6% (n = 52 completed questionnaires). The median follow-
up duration was 7 years. Progression to non-segmental vitiligo occurred in 23%. In 
11.5% of the patients, progression to non-segmental vitiligo occurred within 2 years 
after onset. Nevertheless, even after a first stable period of more than 2 years, another 
11.5% of patients advanced to non-segmental vitiligo. No associated prognostic factors 
at baseline of progression to non-segmental or long-lasting focal vitiligo were found. In 
Chapter 2.3, focal vitiligo progressed to typical non-segmental vitiligo, but not towards 
typical segmental vitiligo. In conclusion, focal vitiligo is a rare subtype of vitiligo and 
most patients have long-lasting focal lesions after onset of the disease. There seem to 
be no clinical signs that predict progression in focal vitiligo.

Chapter 3.1 – Development and validation of the Vitiligo Extent Score 
(VES): an International Collaborative Initiative.
The clinical assessment of vitiligo involves an estimation of the affected body surface 
area. The most commonly used method is the “palm of hand 1% rule” as integrated 
in the Vitiligo Area Scoring Index. However, this method can be challenging and time 
consuming. In Chapter 3.1, we introduced a new measurement tool: the Vitiligo Extent 
Score (VES). In the first part of the study, the VES was developed and subsequently 
optimized during a pilot scoring session. In a subsequent stage, the inter- and 
intrarater reliability of the VES were tested. Live scoring showed an excellent interrater 
reliability for the VES (intraclass correlation VES: 0.924 vs. Vitiligo Area Scoring Index: 
0.846). Subsequent scoring on pictures was comparable with the live evaluation and 
demonstrated an excellent intrarater reliability. A high intraclass correlation for the VES 
(intraclass correlation VES: 0.923 vs. Vitiligo Area Scoring Index: 0.757) was also found in 
an additional subgroup of patients with extensive vitiligo. Moreover, user-friendliness 
and timing were scored very favorably. In conclusion, the VES allows us to accurately 
and easily monitor the affected body surface area in a standardized way. Moreover, our 
results provide evidence that the VES can be proposed as a promising tool to measure 
the vitiligo extent in clinical trials and in daily practice.

Chapter 3.2 – Development and validation of a patient-reported outcome 
measure in vitiligo: The Self Assessment Vitiligo Extent Score (SA-VES).
The Vitiligo Extent Score (VES) was introduced in Chapter 3.1 as a new physicians’ 
score for the clinical assessment of the extent of vitiligo. However, a good patient self-
assessment score was still lacking. The objective of Chapter 3.2 was to develop and 
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validate a simplified version of the VES as a patient-reported outcome measure. After 
extensive pilot testing, patients were asked to score their vitiligo extent twice with an 
interval of 2 weeks using the Self Assessment Vitiligo Extent Score (SA-VES). The scores 
were compared with the physicians’ evaluation (VES). The SA-VES demonstrated very 
good test-retest reliability (intraclass correlation = 0.948, 95% confidence interval [CI]: 
0.911-0.970) that was not affected by age, skin type, or vitiligo distribution pattern. 
According to patients, the SA-VES was easy to use (22% very easy; 49% easy; 29% 
normal) and required <5 minutes in the majority of patients (73%, <5 minutes; 24%, 
5-10 minutes; 2%, 10-15 minutes). Comparison of the SA-VES and the VES demonstrated 
excellent correlation (r = 0.986, P < .001). Limitation of the study was that only a few 
patients were included that had darker skin type. In conclusion,  the results of Chapter 
3.2 demonstrated excellent reliability of the SA-VES and excellent correlation with its 
investigator-reported counterpart (VES). This patient-oriented evaluation method 
provides a useful tool for the assessment of vitiligo extent.

Chapter 3.3 – Prospective evaluation of the responsiveness of the Vitiligo 
Extent Score (VES) and Self-Assessment Vitiligo Extent Score (SA-VES).
The VES and SA-VES are valid and reliable measurement tools to measure the extent 
of vitiligo. In Chapter 3.3, we measured the responsiveness of the VES and SA-VES 
prospectively during 6 months of NBUVB. We included 30 patients with vitiligo and 
followed them during 6 months of NB-UVB therapy. Before and 6 months after start of 
NBUVB, patients were asked to fill in a questionnaire comprising questions concerning 
baseline characteristics, SA-VES and improvement after treatment. One independent 
vitiligo expert assessed the VES on the photographs taken before and 6 months after 
start of NBUVB. Measurement of the responsiveness was based on hypotheses testing; 
when 75% or more of the hypotheses were confirmed the VES and SA-VES were marked 
as responsive. After 6 months of NBUVB, 24 patients were seen for follow-up and 
included in the data-analysis. Median age was 42 years (interquartile range (IQR): 38-57) 
and 33% of patients were males. The degree of depigmentation at inclusion was 2.6% 
(median, IQR: 1.0-8.6%) and repigmentation after 6 months of follow-up was 29.1% 
(median, IQR: 15.0-43.4%). We confirmed ≥ 75% of hypotheses of both the VES and the 
SA-VES. The main limitation of this study was the low number of included patients. In 
conclusion, the responsiveness of the VES and SA-VES is promising, but further research 
in a larger patient population is needed to confirm our study findings.
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Chapter 3.4 – Pilot study on the validity and reliability measurement of a 
new patient reported outcome measure in vitiligo: the Vitiligo Cosmetic 
Acceptability Scale (VICAS).
Cosmetic acceptability of repigmentation is marked as a core outcome domain 
in vitiligo. Nevertheless, no tool is available to measure this important domain. In 
Chapter 3.4, we tested the validity and reliability of a new tool to measure the cosmetic 
acceptability: the Vitiligo Cosmetic Acceptability Scale (VICAS). The VICAS is comprised 
of one question ‘How satisfied are you with the cosmetic aspect of the repigmentation?’ 
answered on a 5-point Likert Scale (very dissatisfied to very satisfied). We included 
30 patients with non-segmental vitiligo. After 26 weeks of NBUVB, 26 patients were 
included for data-analysis. The affected body surface area at inclusion was 6% (median, 
IQR: 3-12%) and 19% repigmentation (median, IQR: -15–46%) was found after 6 months. 
Measurement of the construct validity was based on hypotheses testing and when ≥ 
75% of hypotheses were confirmed we would mark the VICAS as a valid tool. However, 
only 1 of 4 hypotheses was confirmed in Chapter 3.4. The intra-observer reliability 
was fair (κ=0.391, week 26 vs. week 28) and for 37% of patients the VICAS was easy to 
very easy in use. In conclusion, the VICAS is a fairly reliable measurement instrument. 
However, the validity of the VICAS was not confirmed and it remains unclear whether 
the VICAS is a useful measurement instrument to assess the cosmetic acceptability of 
repigmentation in vitiligo. Further consensus should be reached on whether and how 
we should measure cosmetic acceptability.

Chapter 4.1 – Twenty-year follow-up using a postal survey of childhood 
vitiligo treated with narrowband ultraviolet B phototherapy.
NBUVB is an effective treatment option in childhood vitiligo. To date, no data are available 
on the long-term efficacy and safety of NBUVB in childhood vitiligo. In Chapter 4.1, we 
designed a long-term follow-up survey-study after our prospective clinical trial of 20 
years prior in which 51 children with non-segmental vitiligo were treated with NBUVB 
for a maximum period of 1 year. Of the 51 patients who participated in the first study, 
a total of 18 patients returned a completed questionnaire. Median follow-up duration 
was 20 years and median current age 32 years. Current affected body surface area was 
lower than before inclusion in the first study. In Chapter 4.1, only a small percentage of 
patients (22%) did not receive any additional treatment after the first study and these 
patients had lower affected body surface area than patients who received additional 
treatment after the first study (0.6% vs 5.3%, respectively). This may suggest that in a 
small number of patients, the vitiligo was not reactivated or only slowly progressed 
after the first NBUVB. None of the patients reported occurrence of either melanoma 
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or nonmelanoma skin cancer. Limitations of Chapter 4.1 are the small population size, 
retrospective uncontrolled design and low response rate. Our data suggest that NBUVB 
may be a safe and effective treatment option in childhood vitiligo which in some cases 
may change the natural course of the disease.

Chapter 4.2 – Autologous cell suspension grafting in segmental vitiligo 
and piebaldism: a randomized controlled trial comparing full surface and 
fractional CO2 laser recipient-site preparations.
Autologous non-cultured cell suspension transplantation is an effective treatment 
for repigmentation in segmental vitiligo and piebaldism. Full surface laser ablation is 
frequently used to prepare the recipient-site before cell suspension transplantation, 
even though optimal laser settings and ablation depth are unknown. The objective 
of Chapter 4.2 was to assess the efficacy and safety of less invasive recipient-site 
preparations. In a randomized, observer-blinded, controlled trial we compared different 
recipient-site preparations before cell suspension transplantation in segmental vitiligo 
and piebaldism. In each patient, we randomly allocated three CO2 laser recipient-site 
preparations (i.e. 209 and 144 μm full surface, fractional) and a control (no treatment) to 
four depigmentations. After six months we assessed repigmentation and side effects. We 
included 10 patients with vitiligo (n=3) and piebaldism (n=7). Compared to the control 
site, we found more repigmentation after 209 μm (median 68.7%, p=0.01) and 144 μm 
(median 58.3%, p=0.007) full surface ablation, but no repigmentation after fractional 
ablation (median 0.0 %, p=0.14). In conclusion, superficial full surface CO2 laser ablation 
with a depth of 144 μm is an effective recipient-site preparation before cell suspension 
transplantation while fractional CO2 laser is not.

Chapter 4.3 – The role of phototherapy in the surgical treatment of 
vitiligo: a systematic review.
Vitiligo is frequently treated with the combination of phototherapy and melanocyte 
transplantation. However, the additional benefit of phototherapy is unclear. Moreover, 
the optimal type and regimen of phototherapy is unknown. The objective of the 
systematic review in Chapter 4.3 was to identify whether phototherapy improves 
the outcome of melanocyte transplantation in vitiligo. We searched and screened for 
eligible studies in the databases of MEDLINE, EMBASE and CENTRAL. We included all 
clinical studies investigating melanocyte transplantation combined with phototherapy. 
After screening and selection of abstracts and full-texts, we found 39 eligible clinical 
studies with 1624 patients. The eligible studies investigated several phototherapy 
modalities, such as NBUVB (n=9), psoralen combined with ultraviolet A (PUVA, n=19), 
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ultraviolet A (UVA, n=1), monochromatic excimer light or laser (MELi and MELa, n=4) and 
active sunlight exposure (n=9). Four studies directly compared phototherapy versus no 
phototherapy and two studies confirmed the benefit of phototherapy for melanocyte 
transplantation. We found no significant differences in repigmentation in studies directly 
comparing phototherapy modalities. The overall quality of the studies was moderate to 
poor and high heterogeneity between studies was found. We found limited evidence 
that phototherapy improves the outcome of melanocyte transplantation in vitiligo. 
There is insufficient evidence to recommend a specific type or regimen of phototherapy. 
More studies should be performed investigating the additional benefit of different 
phototherapies and the preferred moment of phototherapy.



CHAPTER 6.2

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
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Vitiligo is een verworven huidziekte die voorkomt bij ongeveer 0.5-1% van de algehele 
wereldbevolking. Vitiligo is een ontsierende aandoening die wordt veroorzaakt 
door een selectieve destructie van melanocyten in de huid, waardoor witte plekken 
ontstaan. Vitiligo is niet besmettelijk of levensbedreigend, maar patiënten kunnen 
wel psychologische problemen ontwikkelen die de kwaliteit van leven ernstig kunnen 
verminderen. Twee subtypes van vitiligo worden onderscheiden, namelijk non-
segmentale en segmentale vitiligo, waarvan verondersteld wordt dat de pathogenese 
van beide subtypes verschillend is. Dit proefschrift richt zich op het beantwoorden van 
belangrijke vragen binnen het klinische proces van vitiligo. Het klinische proces van een 
patiënt met verdenking op vitiligo bestaat uit de diagnose (hoofdstukken 2.1-2.3), het 
meten (hoofdstukken 3.1-3.4) en de behandeling (hoofdstukken 4.1-4.3) van vitiligo. In 
de hoofdstukken 2.1 en 2.2, hebben we de prevalentie van melanoomgeassocieerde 
leukoderma onderzocht en of experts in het vakgebied melanoomgeassocieerde 
leukoderma kunnen onderscheiden van vitiligo. Het doel van hoofdstuk 2.3 was om de 
patiëntkarakteristieken, mogelijke voorspellers van en kans op progressie van focale 
vitiligo te onderzoeken. In de hoofdstukken 3.1, 3.2 en 3.3, hebben we onderzocht of 
de Vitiligo Extent Score en de Self Assessment Vitiligo Extent Score valide, betrouwbare 
en responsieve meetinstrumenten zijn om de uitgebreidheid van depigmentatie in 
vitiligo te meten. In hoofdstuk 3.4 hebben we de validiteit en betrouwbaarheid van 
een ander meetinstrument, de Vitiligo Cosmetic Acceptability Scale, onderzocht. Het 
doel van hoofdstuk 4.1 was om de lange-termijn uitkomsten van smalband ultraviolet-B 
lichttherapie (NBUVB) in kinderen met vitiligo te onderzoeken. In hoofdstuk 4.2, hebben 
we de effectiviteit en veiligheid van minder invasieve voorbehandelingen van de 
receptor-plek voorafgaand aan cel suspensie transplantatie onderzocht. Het doel van 
de systematische review in hoofdstuk 4.3 was om te onderzoeken of lichttherapie een 
voordelig effect heeft op het resultaat van de chirurgische behandeling in vitiligo. Het 
overkoepelende doel van dit proefschrift was de witte vlekken van vitiligo in te kleuren 
door de blinde vlekken in het vitiligo-onderzoek te verkleinen.

Hoofdstuk 2.1 – Vitiligoachtige depigmentatie als eerste teken van 
melanoom: een retrospectieve case serie van een tertiair vitiligocentrum.
Vitiligoachtige depigmentatie van de huid kan ontstaan in patiënten met melanoom 
en dit fenomeen wordt ook wel melanoomgeassocieerde leukoderma (MAL) genoemd. 
Veel dermatologen zijn zich niet bewust van de diagnose MAL en kunnen deze  
patiënten abusievelijk diagnosticeren en behandelen als non-segmentale vitiligo. 
Hierdoor wordt de diagnose van het onderliggende melanoom gemist met uitstel van 
adequate behandeling van het melanoom als gevolg. De prevalentie van MAL en de 
klinische kenmerken zijn relatief onbekend. In hoofdstuk 2.1 hebben we retrospectief 
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de klinische presentatie, het type depigmentatie en ziektebeloop bekeken van MAL-
patiënten die gezien werden tussen 2009 en 2014 in het Nederlands Instituut voor 
Pigmentstoornissen (SNIP). Daarnaast hebben we MAL-patiënten geanalyseerd die 
hadden deelgenomen aan een vragenlijststudie over de levensduurprevalentie van 
melanoom in 1307 patiënten met vitiligo. Wij hebben zeven patiënten die initieel waren 
gediagnosticeerd als non-segmentale vitiligo kunnen identificeren als MAL-patiënt, 
wat resulteert in een geschatte prevalentie van MAL in deze cohorten van 0,15%. De 
geïdentificeerde gevallen bestonden uit oudere patiënten met lichte huidtypes en 
met een plotsteling ontstaan van zeer snel progressieve atypische depigmentaties die 
refractair waren voor topische behandeling en NBUVB-lichttherapie. Dit onderzoek 
geeft aan dat het bewustzijn en correct diagnosticeren van MAL, ook al komt het weinig 
voor, cruciaal is om de vertraging in melanoombehandeling te beperken. Een algehele 
huidinspectie op verdachte melanocytaire laesies zou uitgevoerd moeten worden en 
tijdens de anamnese zou gevraagd moeten worden naar eventueel eerder verwijderde 
melanocytaire laesies in het verleden bij elke patiënt die zich presenteert met vitiligo.

Hoofdstuk 2.2 – Melanoomgeassocieerde leukoderma en vitiligo kunnen 
niet onderscheiden worden op basis van geblindeerde beoordeling door 
experts in het vakgebied.
Melanoomgeassocieerde leukoderma (MAL) is een depigmentatiestoornis die spontaan 
kan optreden in melanoom-patiënten. De verschillen in klinische presentatie tussen 
MAL en vitiligo zijn niet welomschreven. Dit kan leiden tot het  onjuist diagnosticeren 
van MAL als vitiligo, resulterend in late detectie en behandeling van het melanoom. Het 
doel van hoofdstuk 2.2 was om te beoordelen of experts in het vakgebied onderscheid 
kunnen maken tussen MAL en vitiligo en om te kijken of er onderscheidende 
eigenschappen kunnen worden gevonden. We hebben hiervoor een vergelijkingsstudie 
van foto’s opgezet waarbij vier experts in dit vakgebied geblindeerd foto’s van 11 MAL-
patiënten en 33 vitiligopatiënten hebben geanalyseerd, gevolgd door het beoordelen 
van de medische voorgeschiedenis. De beoordelaars hebben 72,7% van de MAL-
gevallen onjuist gediagnosticeerd en deze in 80% van de gevallen aangeduid als 
typische vitiligo. De mediane leeftijd van ontstaan van leukoderma was hoger (55 jaar, P 
= 0,001) in MAL. Geen onderscheidende eigenschappen in klinische presentatie werden 
gevonden. Beperking van deze studie was de steekproefbias door het includeren in 
een tertiair verwijzingscentrum voor vitiligo. Concluderend, de klinische presentatie 
van leukoderma in patiënten met melanoom lijkt op die van vitiligo. Wij stellen voor 
dat ‘‘melanoomgeassocieerde vitiligo’’ een correctere benaming is voor leukoderma in 
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melanoompatiënten. Clinici zouden zich ervan bewust moeten zijn dat depigmentatie 
in ogenschijnlijke vitiligo-patiënten ook veroorzaakt kan worden door melanoom-
geassocieerde vitiligo en dat een algehele huidinspectie moet worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 2.3 – Focale vitiligo: langdurige follow-up van 52 patiënten.
Focale vitiligo wordt gekenmerkt door gedepigmenteerde maculae die gelokaliseerd 
zijn in een klein gebied zonder een typische segmentale distributie. Focale vitiligo is 
gedefinieerd als een niet-geclassificeerd type van vitiligo en een meer definitieve 
diagnose kan worden gemaakt wanneer de laesies zich niet hebben ontwikkeld tot non-
segmentale of segmentale vitiligo na een periode van 1-2 jaar. Daarentegen is de kans op 
progressie niet bekend en dit kan leiden tot besluiteloosheid omtrent de behandeling. 
Het doel van hoofdstuk 2.3 was om de patiëntkarakteristieken van focale vitiligo en 
mogelijke voorspellers voor progressie te onderzoeken. In hoofdstuk 2.3 hebben wij een 
vragenlijststudie gedaan in patiënten die de diagnose van focale vitiligo kregen tussen 
januari 2005 en juni 2010. Focale vitiligo werd gedefinieerd als een kleine verworven 
geïsoleerde gedepigmenteerde macula zonder typische segmentale distributie of als 
2-3 kleine verworven laesies gelokaliseerd in een non-segmentaal gebied van maximaal 
5 cm. We hebben 128 geschikte patiënten gevonden en het responspercentage was 
40,6% (n = 52 voltooide vragenlijsten). De mediane follow-up duur was 7 jaar.  In 23% 
van de gevallen was progressie naar non-segmentale vitiligo opgetreden. In 11,5% van 
deze patiënten trad de progressie naar non-segmentale vitiligo op binnen 2 jaar na 
het ontstaan van de ziekte. Desalniettemin, zelfs na een initiële stabiele fase van meer 
dan 2 jaar, ontwikkelde nog eens 11,5% van de patiënten uiteindelijk non-segmentale 
vitiligo. Wij hebben geen prognostische factoren voor progressie naar non-segmentale 
of aanhoudende focale vitiligo gevonden. Focale vitiligo ontwikkelde zich in de loop 
der tijd in sommige gevallen wel in non-segmentale vitiligo, maar niet in segmentale 
vitiligo. Resumerend, focale vitiligo is een zeldzaam subtype van vitiligo en de meeste 
patiënten hebben aanhoudende focale vitiligo na het ontstaan van de ziekte. Er lijken 
geen klinische kenmerken te zijn die progressie in focale vitiligo kunnen voorspellen.

Hoofdstuk 3.1 – Ontwikkeling en validatie van de Vitiligo Extent Score 
(VES): een internationale samenwerking.
De klinische beoordeling van vitiligo omvat een schatting van het aangedane 
lichaamsoppervlakte. De meest gebruikte methode is de 1%-handpalm regel, welke 
geïntegreerd is in de Vitiligo Area Scoring Index. Echter, deze methode is ingewikkeld 
in gebruik en tijdrovend. In hoofdstuk 3.1 hebben wij een nieuw meetinstrument 
geïntroduceerd: de Vitiligo Extent Score (VES). In het eerste deel van de studie hebben wij 
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de VES ontwikkeld en geoptimaliseerd in een proefscoringssessie. In de daaropvolgende 
fase is de betrouwbaarheid van de VES tussen en binnen beoordelaars getest. Het scoren 
van live patiënten toonde een excellente tussenbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de 
VES (intraclass correlatie VES: 0,924 vs. Vitiligo Area Scoring Index: 0,846). Het scoren op 
foto’s was vergelijkbaar met de live evaluatie en demonstreerde een excellente binne
nbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Een hoge intraclass correlatie voor de VES (intraclass 
correlatie VES: 0,923 vs. Vitiligo Area Scoring Index: 0,757) werd ook gevonden in een 
additionele subgroep met patiënten die uitgebreide vitiligo hadden. Bovendien werden 
de gebruikersvriendelijkheid en timing als goed beoordeeld. Met de VES kunnen we dus 
gemakkelijk en accuraat op een gestandaardiseerde manier de hoeveelheid aangedaan 
lichaamsoppervlakte monitoren. Daarnaast laten onze resultaten zien dat de VES een 
veelbelovend meetinstrument is om de uitgebreidheid van vitiligo te meten in klinisch 
onderzoek en in de dagelijkse praktijk.

Hoofdstuk 3.2 – Ontwikkeling en validatie van een patiënt-
gerapporteerde uitkomstmaat in vitiligo: de Self Assessment Vitiligo 
Extent Score (SA-VES).
De Vitiligo Extent Score (VES) is geïntroduceerd in hoofdstuk 3.1 als een nieuwe 
klinische score voor artsen om de uitgebreidheid van vitiligo te meten, maar een goed 
meetinstrument voor zelfevaluatie voor patiënten ontbrak tot op heden. Het doel van 
hoofdstuk 3.2 was om een gesimplificeerde versie van de VES als patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaat te ontwikkelen en valideren. Na een uitgebreide testfase werden 
patiënten gevraagd om de uitgebreidheid van hun vitiligo twee keer te scoren met 
een interval van 2 weken met behulp van de Self Assessment Vitiligo Extent Score (SA-
VES). Wij hebben deze scores vergeleken met de scores van de arts (VES). De SA-VES 
toonde een zeer goede binnenbeoordelaarsbetrouwbaarheid (intraclass correlatie = 
0,948; 95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,911-0,970) welke niet beïnvloed werd door 
leeftijd, huidtype of distributie patroon. Volgens patiënten was de SA-VES gemakkelijk 
tot zeer gemakkelijk in gebruikt (22% zeer gemakkelijk; 49% gemakkelijk; 29% normaal) 
en voor het grootste deel van de patiënten vergde het <5 minuten om de SA-VES in te 
vullen (73%, <5 minuten; 24%, 5-10 minuten; 2%, 10-15 minuten). Vergelijking van de 
SA-VES en VES liet een excellente correlatie zien (r = 0,986, P < 0,001). Beperking van 
de studie is dat weinig patiënten zijn geïncludeerd die een donker huidtype hadden. 
De resultaten van hoofdstuk 3.2 demonstreren een excellente betrouwbaarheid van 
de SA-VES en een excellente correlatie met het door artsen gerapporteerde equivalent 
(VES). Deze patiënt-georiënteerde evaluatie methode is een bruikbaar instrument om 
de uitgebreidheid van vitiligo te meten.
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Hoofdstuk 3.3 – Prospectieve evaluatie van de responsiviteit van de 
Vitiligo Extent Score (VES) en de Self Assessment Vitiligo Extent Score (SA-
VES).
De VES and SA-VES zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten om de uitgebreidheid 
van vitiligo te meten. In hoofdstuk 3.3 hebben wij prospectief de responsiviteit van de 
VES en SA-VES tijdens 6 maanden van NBUVB-lichttherapie onderzocht. We hebben 30 
patiënten geïncludeerd met vitiligo en hen 6 maanden gevolgd tijdens behandeling 
met NBUVB. Patiënten werden voor en 6 maanden na start van de NBUVB-lichttherapie 
gevraagd om een vragenlijst in te vullen betreffende patiëntkarakteristieken, de SA-VES 
en de verbetering na behandeling. Eén onafhankelijke vitiligo expert heeft de VES op 
foto’s van voor en 6 maanden na NBUVB-behandeling beoordeeld. Het beoordelen van 
de responsiviteit was gebaseerd op het testen van hypotheses; wanneer 75% of meer 
van de hypotheses werden bevestigd zouden de VES en SA-VES gekenmerkt worden 
als responsief. Na 6 maanden van NBUVB hebben wij 24 patiënten terug gezien en hen 
geïncludeerd in de data-analyse. Mediane leeftijd was 42 jaar (interkwartielafstand (IQR): 
38-57) en 33% van de patiënten was man. De mate van depigmentatie bij inclusie was 
2,6% (mediaan, IQR: 1,0-8,6%) en repigmentatie na 6 maanden van follow-up was 29,1% 
(mediaan, IQR: 15,0-43,4%). We hebben ≥ 75% van de hypotheses van zowel de VES als 
de SA-VES kunnen bevestigen. De belangrijkste beperking van deze studie is het lage 
aantal geïncludeerde patiënten. De responsiviteit van de VES en SA-VES is veelbelovend 
en verder onderzoek in een grotere patiëntenpopulatie is nodig om onze resultaten te 
kunnen bevestigen.

Hoofdstuk 3.4 – Pilotonderzoek  naar de validiteit en betrouwbaarheid 
van een nieuwe patiënt-gerapporteerde uitkomstmaat in vitiligo: de 
Vitiligo Cosmetic Acceptability Scale (VICAS).
Cosmetische aanvaardbaarheid van repigmentatie is gekenmerkt als een van de 
kernuitkomst domeinen in vitiligo. Desalniettemin is er nog geen meetinstrument 
beschikbaar om dit belangrijke domein te meten. In hoofdstuk 3.4 hebben we de 
validiteit en betrouwbaarheid getest van een nieuw instrument die de cosmetische 
aanvaardbaarheid van repigmentatie meet in vitiligo: de Vitiligo Cosmetic Acceptability 
Scale (VICAS). De VICAS bestaat uit één vraag ‘Hoe tevreden bent u met het cosmetisch 
aspect van uw repigmentatie?’ en wordt beantwoord op een 5-punts schaal (zeer 
ontevreden tot zeer tevreden). We hebben 30 patiënten met non-segmentale vitiligo 
geïncludeerd en na 26 weken van NBUVB-lichttherapie hebben we 26 patiënten 
geïncludeerd voor data-analyse. Het mediane aangedane lichaamsoppervlakte bij 
inclusie was 6% (IQR: 3-12%) en 19% mediane repigmentatie (IQR: -15–46%) werd 
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gevonden na 6 maanden. Het meten van de constructvaliditeit berustte op het testen 
van hypotheses en wanneer ≥ 75% of hypotheses werden bevestigd zouden we de 
VICAS kenmerken als een valide meetinstrument. Echter hebben we maar 1 van de 4 
hypotheses kunnen bevestigen in hoofdstuk 3.4. De binnenbeoordelaarsbetrouwbaa
rheid was redelijk (κ=0.391, week 26 vs. week 28) en voor 37% van de patiënten was 
de VICAS gemakkelijk tot zeer gemakkelijk in gebruik. De VICAS is dus een redelijk 
betrouwbaar meetinstrument. Daarentegen, werd de validiteit van de VICAS niet 
bevestigd en blijft het onduidelijk of de VICAS een bruikbaar meetinstrument is om 
de cosmetische aanvaardbaarheid van repigmentatie te meten in vitiligo. Verdere 
consensus is nodig om te bepalen of en hoe we cosmetische aanvaardbaarheid zouden 
moeten meten.

Hoofdstuk 4.1 – Vragenlijststudie met twintig jaar follow-up van vitiligo 
op kinderleeftijd behandeld met NBUVB.
NBUVB is een effectieve behandeloptie in vitiligo op kinderleeftijd. Tot op heden is 
er geen data beschikbaar over de lange-termijn effectiviteit en veiligheid van NBUVB 
in vitiligo op kinderleeftijd. In hoofdstuk 4.1 hebben we een lange-termijn follow-
up vragenlijststudie gedaan in 51 kinderen met non-segmentale vitiligo die hadden 
deelgenomen aan een eerder prospectief klinisch onderzoek van 20 jaar geleden 
waarin zij werden behandeld met NBUVB voor een maximale periode van 1 jaar. Van 
de 51 patiënten die hadden deelgenomen in het eerste onderzoek, hebben in totaal 18 
patiënten een ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Mediane follow-up duur was 20 jaar 
en mediane huidige leeftijd was 32 jaar. Het huidige aangedane lichaamsoppervlakte 
was lager dan voor inclusie in de eerste studie. In hoofdstuk 4.1 heeft alleen een klein 
percentage van de patiënten (22%) geen additionele behandeling gehad na de eerste 
studie en deze patiënten hadden een lager aangedaan lichaamsoppervlakte dan de 
patiënten die additionele therapie hadden gehad na de eerste studie (0,6% vs. 5,3%, 
respectievelijk). Dit zou kunnen betekenen dat in een klein aantal van de gevallen, 
de vitiligo niet gereactiveerd was of alleen langzaam vorderde na de eerste NBUVB-
lichttherapie. Geen van de patiënten rapporteerde het ontstaan  van melanoom 
of niet-melanoom huidkanker. Beperkingen van de studie in hoofdstuk 4.1 zijn de 
kleine populatiegrootte, retrospectieve ongecontroleerde studieopzet en het lage 
responspercentage. Onze resultaten doen vermoeden dat NBUVB een veilige en 
effectieve behandeloptie zou kunnen zijn in vitiligo op kinderleeftijd en dat het in 
sommige gevallen eventueel het ziektebeloop kan veranderen.
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Hoofdstuk 4.2 – Autologe celsuspensietransplantatie in segmentale vitiligo 
en piebaldisme: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar CO2-
laservoorbehandeling van het volledige oppervlakte en fractionele CO2-
laservoorbehandeling van de receptorplek.

Autologe niet-gekweekte celsuspensietransplantatie is een effectieve behandeling 
voor repigmentatie in segmentale vitiligo en piebaldisme. Laserablatie van de 
volledige oppervlakte is een frequent gebruikte methode als voorbehandeling 
van de receptorplek voor celsuspensietransplantatie, desondanks zijn de optimale 
laserinstellingen en ablatiediepte niet bekend. Het doel van hoofdstuk 4.2 was 
om de effectiviteit en veiligheid van minder invasieve voorbehandelingen van de 
receptorplek te onderzoeken. In een gerandomiseerd, beoordelaargeblindeerd, 
gecontroleerd onderzoek hebben we verschillende voorbehandelingen voor 
celsuspensietransplantatie vergeleken in segmentale vitiligo en piebaldisme. In elke 
patiënt hebben we drie CO2-laservoorbehandelingen (i.e. 209 en 144 μm volledige 
oppervlakte ablatie en fractionele ablatie) en een controleplek (geen voorbehandeling) 
gerandomiseerd toegewezen aan vier depigmentaties. Na 6 maanden hebben we de 
repigmentatie en bijwerkingen bekeken. We hebben 10 patiënten met segmentale 
vitiligo (n=3) en piebaldisme (n=7) geïncludeerd. Vergeleken met de controleplek, 
hebben we meer repigmentatie gevonden na 209 μm (mediaan 68,7%, p=0,01) en 
144 μm (mediaan 58,3%, p=0,007) ablatie van het volledige oppervlakte, maar geen 
repigmentatie na fractionele ablatie (mediaan 0,0 %, p=0,14). Resumerend is dus 
superficiële volledige oppervlakte ablatie met een CO2-laser met een diepte van 144 
μm een effectieve voorbehandeling voor celsuspensietransplantatie, maar fractionele 
CO2-laser niet.

Hoofdstuk 4.3 – De rol van lichttherapie in de chirurgische behandeling 
van vitiligo: een systematische review.
Vitiligo wordt frequent behandeld met de combinatie van lichttherapie en 
melanocytentransplantatie. Desalniettemin is het additionele voordeel van lichttherapie 
onduidelijk. Bovendien is het optimale type en regime van lichttherapie niet bekend. 
Het doel van de systematische review in hoofdstuk 4.3 was om te identificeren of 
lichttherapie de uitkomst na melanocytentransplantatie verbeterd. We hebben gezocht 
in en de geschikte studies geselecteerd uit de databases van MEDLINE, EMBASE en 
CENTRAL. We hebben alle klinische onderzoeken geïncludeerd die hebben gekeken 
naar melanocytentransplantatie in combinatie met lichttherapie. Na screening en 
selectie van de abstracts en de gehele tekst, hebben we 39 geschikte klinische studies 
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met 1624 patiënten gevonden. De geschikte studies hebben gekeken naar verschillende 
lichttherapie modaliteiten, zoals NBUVB (n=9), psoralenen gecombineerd met ultraviolet 
A (PUVA, n=19), ultraviolet A (UVA, n=1), monochromatisch excimer licht of laser 
(MELi of MELa, n=4) en actieve zonlicht blootstelling (n=9). Vier studies hebben direct 
lichttherapie versus geen lichttherapie vergeleken en twee studies bevestigden het 
voordeel van lichttherapie na melanocytentransplantatie. We hebben geen significante 
verschillen in repigmentatie gevonden in de studies die de verschillende lichttherapie 
modaliteiten direct hebben vergeleken. De algehele kwaliteit van de studies was matig 
tot slecht en we vonden een hoge heterogeniteit tussen de studies. We hebben beperkt 
bewijs gevonden dat lichttherapie de uitkomst van melanocytentransplantatie in 
vitiligo verbetert. Er is onvoldoende bewijs om een specifieke lichttherapie modaliteit 
of regime aan te bevelen. Meer studies zouden moeten worden uitgevoerd om het 
additionele voordeel van de verschillende lichttherapieën en het aangewezen moment 
van lichttherapie te onderzoeken.


