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CHAPTERR 4 

SUMMARYY AND CONCLUSIONS 

Vitilig oo is a disorder in which, due to the disappearance of melanocytes in the skin, 

sharply,, demarcated, white patches develop that are in most cases symmetrically 

distributed.. Because of the lack of pigment, the skin lesions are more sensitive to acquiring 

sunburns.. In some cases, vitilig o may be cosmetically disfiguring for the patient, leading 

too serious psychosocial problems in daily life. The condition occurs in about 0.5% of the 

population,, in most of them between the age of 10 and 30 years, and as often in males as 

inn females. The course is usually progressive with periods of stability. A number of 

autoimmunee diseases and dermatoses coincide with vitiligo. The cause of vitilig o is 

unknown.. Genetic factors, autoimmunization, neurological disturbances and 

autodestructivee mechanisms have been hypothesized. Most commonly applied 

repigmentationn therapies consist of photo (chemo) therapy, the use of corticosteroids 

andd transplantation of autologous pigment cells. In cases where vitilig o is so widespread, 

removall  of the residual pigment (depigmentation therapy) can be considered. The use 

off  sunscreens and camouflage products and joining a vitilig o patients' society may help 

thee patient with vitilig o to better cope with the disease (Chapter 2). 

Concernn exists that many patients with vitilig o are not offered treatment by their 

dermatologist.. When treatment is given there seems to be a variety in treatment choices 

andd regimens. Presently, no guidelines are available in The Netherlands to treat patients 

withh vitiligo. 

Thee main aims of this thesis were to evaluate practice policies among Dutch 

dermatologists,, to assess in literature the effectiveness and safety of currendy most applied 

therapies,, to develop evidence-based guidelines for the treatment of vitilig o and to evaluate 

possiblee implications of novel data obtained from clinical and experimental studies for 

currentt treatment strategies. 

Inn Chapter 3.1 the management of vitilig o was evaluated among dermatologists in The 

Netherlandss by means of a written survey. The survey contained questions regarding 

thee aims of treatment, therapy choices in different clinical forms, estimated effectiveness 

off  chosen therapies and treatment strategies. The response rate was high; 86% of the 

dermatologistss returned the questionnaire. Based on the results we concluded that most 

dermatologistss in The Netherlands do not offer active treatment in vitiligo, as they regard 

thee disease to be a benign skin disorder and because the estimated effectiveness of 
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(nonsurgical)) repigmentation therapies is low. In cases where treatment is prescribed, 

theree seems to be no consensus in the choice of therapies and treatment strategies. 

Chapterss 3.2, 3.3 and 3.4 describe the steps involved in the development of evidence-

basedd guidelines for the treatment of vitilig o at the Netherlands Institute for Pigmentary 

Disorderss (NIPD) and the Department of Dermatology in Amsterdam. In Chapter 3.2, 

thee effectiveness and safety of nonsurgical repigmentation therapies in localized and 

generalizedd vitilig o were assessed by means of a meta-analysis of the available literature 

(lastt updatee December 1997). Nonsurgical repigmentation therapies represent the first-

linee active treatment modality in vitiligo. Currendy best studied and therefore most applied 

aree oral and topical psoralens plus ultraviolet-A (PUVA), phenylalanine plus UV-A, oral 

andd topical khellin plus UV-A, narrowbandd ultraviolet-B (UV-B) and broadband UV-B 

therapyy and corticosteroids (oral, topical and intralesional). One hundred and eighty 

studiess were found among which only 33 (18%) were randomized controlled trials (RCTs). 

Sixty-threee studies were identified as therapies for localized vitiligo. One hundred and 

seventeenn studies were found on therapies for generalized vitiligo. Many studies were 

excludedd because they described combination therapies or an obsolete drug or dosage 

schemee and because they contained inadequate or insufficient data on effectiveness. A 

treatmentt was regarded as being successful when more than 75% repigmentation was 

observed.. Based on the results of this meta-analysis, the following recommendations 

cann be made concerning the choice of the most effective and safest therapy. For patients 

withh localized vitiligo, treatment with a class 3 (or potent) corticosteroid is advised as 

first-choicefirst-choice therapy. When patients exhibit generalized vitiligo , UV-B therapy is 

recommended. . 

ChapterChapter 3.3 describes the results of a systematic review on the effectiveness, safety and 

applicabilityy of autologous transplantation methods in vitilig o (last update December 

1997).. Methods of autologous transplantation of melanocytes have been developed to 

repigmentt lesions that are stable and those that are refractory to medical therapies. Sixty-

threee studies were found of which 16 reported on minigrafting, 13 on split-thickness 

skinn grafting, 15 on grafting of epidermal blisters, 17 on grafting of cultured melanocytes 

andd 2 on grafting of non-cultured epidermal suspension. Analogue to the meta-analysis 

off  chapter 3.2, transplantation was regarded as being effective when more than 75% 

repigmentationn of the treated lesion (s) was observed. Because no controlled trials were 

includedd in this systematic review, treatment recommendations should be formulated 

withh caution. On the basis of the findings, split-thickness skin grafting and epidermal 
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blisterr grafting can be recommended as the most effective and safest techniques. 

Minigraftingg had the highest rates of adverse effects, but was shown to be the easiest, 

fastestt and least expensive method. No definite conclusions can be drawn with regard to 

thee effectiveness of culturing techniques, because only a small number of patients have 

beenn studied. The choice of method also depends on certain disease characteristics and 

thee availability of specialized personnel and equipment. 

Basedd on the data obtained from previous studies evidence-based guidelines for the 

treatmentt of vitilig o were developed (Chapter 3.4). Scientific evidence obtained from 3 

systematicc reviews of the available literature was combined with the results of 2 

questionnairess and interviews of potential users of the guidelines, 3 internal expert 

meetingss and 1 local expert meeting during which preliminary guidelines were presented 

andd commented on. The final version of the guidelines that consisted of a treatment 

schemee together with detailed treatment protocols was then disseminated among potential 

users.. Six months after the introduction of these guidelines, their use could be evaluated 

forr 5 physicians. These 5 physicians considered the guidelines to be an easy, practical and 

usefull  tool in making a specific treatment choice. The guidelines were followed in most 

adults;; in 71% of patients in localized vitiligo, 82% in generalized vitiligo, 100% in stable 

orr segmental vitilig o and 80% in universal vitiligo. In children, the physicians adhered to 

thee guidelines in 52% of the cases. 

Wee conclude that guidelines for the treatment of vitilig o can be successfully developed 

andd disseminated at the two institutions. Implementation of these guidelines was only 

partlyy successful, however, since the number of physicians that used the guidelines were 

low.. The results of the implementation of these guidelines should be confirmed in other 

centerss involving more physicians who see more patients with vitiligo. The finding that 

thee guidelines are not followed in all cases confirms the general belief that guidelines 

shouldd not be regarded as rigid but as flexible criteria that are allowed to be adjusted to 

patients'' preferences. 

Inn the last 3 chapters, the results of experimental and clinical studies are described. In 

ChapterChapter 3.5 we studied the experimentally induced Koebner phenomenon (KP-e) for its 

potentiall  use as a clinical marker to assess disease activity in vitilig o and the responsiveness 

too therapy. For this purpose, we selected 61 patients with vitilig o vulgaris. Before therapy, 

wee induced the KP-e by performing an epidermodermal injury to the skin. On the basis 

off  patient's history, we measured disease activity before and after therapy by using the 

"vitilig oo disease activity (VIDA ) score". Patients with generalized vitilig o received 
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narrowbandd UV-B therapy and patients with only localized vitilig o used topical fluticasone 

propionatee (FP) combined with UV-A therapy. Based on the results we conclude that the 

KP-ee may function well as a clinical parameter to assess the present disease activity. The 

KP-ee may also predict the responsiveness to FP plus UV-A therapy, but not to narrowband 

UV-BB therapy. We recommend that any future study concerning clinical therapeutic trials 

inn vitilig o should incorporate the VIDA score as a subjective parameter, and the KP-e, as 

ann objective parameter to assess disease activity and the responsiveness to therapy. 

Thee meta-analysis on nonsurgical repigmentation therapies (Chapter 3.2) also showed 

thatt only a few clinical trials have been performed on children with generalized vitiligo. 

Especiallyy in this age group, early diagnosis and treatment of the disorder is essential to 

helpp prevent psychosocial problems in adolescent and adult life. It is therefore unclear 

whyy this subgroup of patients had not received the attention that it deserves. It is often 

suggestedd that the disease does not trouble the child and that treatment is not needed at 

thiss early age. Moreover, it is believed that there are no safe therapies available for children 

withh vitiligo. Recendy, narrowband UV-B therapy has been reported to be an effective 

andd safe therapeutic modality in adult patients with vitiligo. In Chapter 3.6we have shown 

inn an open trial that narrowband UV-B therapy was also effective in children with vitiligo. 

Responsivenesss to therapy was positively correlated with localization of the lesions and 

patientt compliance. Adverse events were limited and transient. By means of the Children's 

Dermatologyy Lif e Quality Index (CDLQI) we also showed that the treatment had 

signiflcandyy improved the quality of life of these children. Interestingly, the mean CDLQI 

scoree in these children with vitilig o were not signiflcandy different compared with the 

meann CDLQI scores that was reported by a previous study where children with psoriasis, 

atopicc eczema and acne were involved. This indicates that the quality of life of children 

withh vitilig o is impaired in a comparable degree as it is in children with other chronic skin 

diseases.. Based on our findings, we can recommend narrowband UV-B therapy as first-

choicee therapy for children with generalized vitiligo, especially for those with associated 

psychosociall  problems. Because of the long-term carcinogenic risk of narrowband UV-

BB therapy, the "skin saving principle" should where possible, be applied to children. 

Thee third systematic review (Chapter 3.4) revealed that only 2 clinical trials have ever 

beenn published on depigmentation therapies for patients with vitilig o universalis. 

Monobenzyletherr of hydroquinone (MBEH) has worldwide received the status of being 

thee drug of choice for depigmentation therapy. In The Netherlands however, the use of 

MBEHH is discouraged because of the side effects that are frequendy reported with this 
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drug.. In Chapter J. 7 results of a retrospective study showed that depigmentation therapy 

usingg 4-methoxyphenol cream or Q-switched ruby laser therapy were equally effective in 

removingg disfiguring residual pigment for 16 patients with vitilig o universalis. Side effects 

weree reported to be mild and transient. Because this study was retrospective and 

uncontrolled,, the results should be viewed carefully. Both stable as well as active vitilig o 

respondedd well to depigmentation therapy. It would be interesting to confirm these results 

inn a (placebo) controlled study, because in active vitiligo , depigmentation occurs 

spontaneously.. The results of this study demonstrated the pros and cons well of two 

differentt treatment modalities, that can be incorporated into existing guidelines for 

depigmentationn therapy in vitiligo. The advantage of treatment with a bleaching cream is 

thatt it is cheap and user-friendly. However, it may take 9 to 12 months to observe the 

desiredd depigmenting effect. Laser therapy is shown to achieve faster depigmentation, 

comparedd with the use of a bleaching agent. However, a laser apparatus is cost-intensive, 

so,, not every institute can afford to have one. Patients should be warned that 

repigmentationn may occur, even after total depigmentation has been achieved. The 

compoundd 4-MP can be regarded as an alternative for MBEH in cases where MBEH 

causess side effects that endanger the compliance to therapy. 

Generall discussion and conclusions 
Treatmentss for vitilig o are stated to be ineffective. Rather than prescribing active therapy, 

mostt dermatologists prefer just to explain to patients the harmless nature of the disease 

andd to give them advice regarding the use of sunscreens and camouflage products. Clinical 

practicee is usually based on personal and institutional experience that is supported by 

limitedd scientific evidence and may therefore be based on biased and imprecise 

information.. Physicians are not expected to be aware of the results of every study that is 

performedd on the treatment of vitiligo. Moreover, many articles are not easily identifiable 

ass they are published in a wide variety of professional journals around the world. During 

pastt years, many articles have been published about vitilig o therapies. The studies described 

inn Chapters 3.2 and 3.3 attempted to summarize all the available evidence by systematically 

reviewingg the literature and to provide recommendations concerning the most effective 

andd safest vitilig o therapies. It is important to note that selection bias and publication 

biass may have interfered with our data. Also, the way of scoring repigmentation grade as 

measuree for treatment effect may be different between the studies. Furthermore, most 
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studiess included in the analysis were nonrandomized, noncontrolled trials so that only 

indirectt comparisons of treatment effects were possible. Nevertheless, the results allowed 

uss to conclude that vitilig o is a treatable skin condition although complete (100%) 

repigmentationn is only rarely reported. More than 75% repigmentation is regarded as a 

cosmeticallyy acceptable grade of repigmentation. The effects of treatment seem to vary 

withh certain patient and disease characteristics. Studies have identified that age, skin type, 

durationn of disease, presence of leukotrichosis, localization of the lesions, extent of the 

depigmentationn and disease activity may all influence treatment outcome. The choice of 

thee most effective and safest therapy should therefore take into account all these factors. 

Thee development of evidence-based clinical guidelines described in Chapter 3.4 can be 

regardedd as an important step in reducing inappropriate care and improving treatment 

outcomee in the treatment of patients with vitiligo. The guidelines were adjusted for local 

circumstancess and preferences. Such guidelines are not static and should be regularly 

updatedd with data from clinical and experimental studies. In this respect, the studies of 

Chapterss 3.5, 3.6 and 3.7 contain data that could be of value, if confirmed at other 

centerss with other patient groups. 

Thee literature studies have also identified some shortcomings in current vitilig o research. 

Soo far, only a few RCTs have been performed for patients with localized as well as 

generalizedd forms of vitiligo. RCTs are regarded as the "best available scientific evidence" 

(JAMAA 1995; 274: 1630-1632). The inclusion of the results of such trials into practice 

guideliness can increase the strength and validity of treatment recommendations. Physicians 

wouldd also feel more confident with guidelines that contain the best available evidence. 

Futuree clinical frials in vitilig o should also evaluate treatment outcome in relation to 

qualityy of life. Quality of lif e assessment enables the investigator to collect information 

fromm the patient's perspective about the impact of vitilig o on daily life and provides a 

systematicc and scientific basis for evaluating the benefits of treatment in terms of what 

patientss value. Treatment effects that are measured solely on the basis of physical 

symptomss do not necessarily correlate with quality of life measures. The results of Chapter 

3.66 showed that although some patients showed only partial repigmentation, their CDLQI 

scoress had improved, because the vitilig o lesions had become less obvious. Quality of 

lif ee scores may therefore provide an additional view of the overall effectiveness of therapy. 

Theree are also political and financial reasons to include quality of lif e scores for future 

clinicall  trials in vitiligo. Because vitilig o is not regarded as a serious skin disease, more 

evidencee is needed to convince the medical profession and also governmental institutions 
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off  the possible disabling effects of this disorder. Quality of life scores can be helpful to 

comparee the impact of vitiligo with other cutaneous and noncutaneous diseases, provided 

thatt the appropriate instruments are used. The results of such studies may help solve 

currentt problems in fund raising for vitiligo research and reimbursement of treatment 

costss by health insurance companies. 

Furthermore,, follow-up studies are needed to assess the long-term benefits and long-

termm side effects of novel forms of phototherapy. The results that are reported with 

narrowbandd UV-B are promising but the full potential of this therapy is not yet established. 

Presently,, a maximum treatment duration of 2 years is recommended, but the effectiveness 

off  prolonged therapy should also be investigated. There are also no data available 

regardingg the permanence of the observed repigmentations after cessation of therapy. 

Sincee UV radiation is known to have carcinogenic properties, future studies should also 

focuss on the determination of skin cancer risks for patients with vitiligo who receive 

prolongedd photo(chemo) therapy. 
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SAMENVATTINGG EN CONCLUSIES 

Vitilig oo is een aandoening waarbij door het verdwijnen van melanocyten in de huid 

wittee vlekken ontstaan die scherp zijn begrensd en in de meeste gevallen symmetrisch 

zijnzijn gerangschikt. Door het ontbreken van pigment zijn de laesies extreem gevoelig voor 

zonverbranding.. In sommige gevallen kan vitilig o het uiterlijk verstoren wat kan leiden 

tott ernstige psychosociale problematiek in het dagelijks leven. De aandoening komt voor 

bijbij  0.5% van de bevolking, vooral tussen het 10 en 30*  levensjaar, en even vaak bij 

mannenn als bij vrouwen. Het beloop is meestal progressief met perioden van stabiliteit. 

Eenn aantal auto-immuunziekten en dermatosen komen tegelijkertijd met vitilig o voor. 

Dee oorzaak van vitilig o is onbekend. Hypothesen betreffen erfelijke factoren, 

autoimmunisatie,, neurologische stoornissen en autodestructieve mechanismen. Meest 

beschrevenn behandelvormen die gericht zijn op repigmentatie zijn foto(chemo)therapie, 

gebruikk van corticosteroïden en transplantatie van autologe pigmentcellen. Bij wijd 

verspreidee vitilig o kan men proberen juist het resterende pigment te verwijderen 

(depigmentatiee therapie). Het gebruik van zonwerende middelen en camouflage producten 

enn het zich aansluiten bij een patiëntenvereniging zijn manieren waardoor de patiënt met 

vitilig oo beter kan leren omgaan met de pigmentstoornis (Hoofdstuk 2). 

Err is bezorgdheid dat vele patiënten met vitilig o geen behandeling krijgen aangeboden 

vann hun dermatoloog. In gevallen waarbij behandeling wordt gegeven, is er variabiliteit 

inn de behandelkeuzen en het behandelbeleid. Momenteel bestaan er in Nederland nog 

geenn richtlijnen voor de behandeling van patiënten met vitiligo. 

Dee doelstellingen van dit proefschrift waren het evalueren van de behandeling van 

vitilig oo onder Nederlandse dermatologen, het bestuderen van literatuurgegevens over 

dee effectiviteit en veiligheid van de meest toegepaste therapieën, het ontwikkelen van 

zogenaamdee "evidence-based" richtlijnen voor de behandeling van vitilig o en het 

evaluerenn van de mogelijke effecten voor het huidig behandelbeleid van bevindingen uit 

klinischee studies over nieuwe behandelmethoden. 

Inn Hoofdstuk 3.1 werd het behandelbeleid van vitilig o bij dermatologen in Nederland 

onderzochtt door middel van een enquête. De enquête bevatte vragen over doelstellingen 

vann behandeling, behandelkeuzen bij verschillende klinische vormen, geschatte effectiviteit 

vann gekozen therapieën en behandelprotocollen. De respons was hoog (86%). Op grond 

vann de resultaten kan de conclusie worden getrokken dat de meeste dermatologen in 
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Nederlandd bij vitilig o geen actieve behandeling voorschrijven, omdat vitilig o wordt 

beschouwdd als een goedaardige huidaandoening en omdat de geschatte effectiviteit van 

(niet-chirurgische)) repigmentatie therapieën gering is. In gevallen waarbij er wel 

behandelingg wordt voorgeschreven bestaat er geen eenduidigheid over de therapiekeuzen 

enn behandelprotocollen. 

Dee Hoofdstukken 3.2, 3.3 en 3.4 beschrijven de verschillende stappen die betrokken 

warenn bij de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen voor de behandeling van vitilig o 

inn het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (NIP) en op de afdeling 

Dermatologiee van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Hoofdstuk 3.2 

beschrijftt de resultaten van een meta-analyse van de literatuur (laatst herzien op 15 

Decemberr 1997) naar artikelen waarin melding werd gemaakt van de effectiviteit en 

bijwerkingenn van verschillende niet-chirurgische repigmentatie behandelingen bij vitiligo. 

Niet-chirurgischee repigmentatie behandelingen worden beschouwd als de eerstelijns 

actievee behandelmodaliteit bij vitiligo. De best bestudeerde en daardoor de meest 

toegepastee zijn behandelingen met orale en topicale psoralenen plus ultraviolet A (PUVA), 

phenylalaninee plus UVA, orale en topicale khelline plus UVA, smalspectrum ultraviolet 

BB (UVB), breedspectrum UVB en corticosteroïden (orale, topicale en intralesionale). 

Vann de in totaal 180 gevonden onderzoeken, waren slechts 33 (18%) gerandomiseerde 

gecontroleerdee onderzoeken (RCT's). Daarbij werden 63 artikelen gevonden die 

onderzoekk beschreven naar de behandeling van gelokaliseerde vitilig o en 117 over de 

behandelingg van de gegeneraliseerde vorm. Veel van de gevonden onderzoeken werden 

geëxcludeerdd omdat ze combinatie behandelingen of een obsolete medicijn of dosering 

beschrevenn en omdat ze niet-adequate of onvoldoende gegevens presenteerden over de 

matee van effectiviteit. Een behandeling werd beschouwd als een succes wanneer meer 

dann 75% repigmentatie was waargenomen. Op grond van de meta-analyse kunnen de 

volgendee aanbevelingen worden gedaan omtrent de meest werkzame en veilige 

behandeling.. Patiënten met gelokaliseerde vitüigo kunnen het beste met sterk werkende 

(klassee 3) uitwendige corticosteroïden worden behandeld. Patiënten met gegeneraliseerde 

vitüigoo hebben het meest baat bij behandeling met UVB therapie. 

HoofdstukHoofdstuk 3.3 beschrijft de resultaten van een systematische review over de effectiviteit, 

veiligheidd en toepasbaarheid van autologe transplantatie methoden in vitilig o (laatst herzien 

opp 15 December 1997). Methoden voor autologe transplantatie van melanocyten zijn 

ontwikkeldd voor de repigmentatie van stabiele en therapieresistente laesies. Hierbij werden 

633 artikelen gevonden waarvan er 16 onderzoek beschreven over minigrafüng, 13 over 
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split-thicknesss huid transplantatie, 15 over transplantatie van epidermale blaardaken, 17 

overr transplantatie van gekweekte melanocyten en 2 over transplantatie van niet-gekwekte 

epidermalee suspensie. Analoog aan de meta-analyse van hoofdstuk 3.2, werd een 

transplantatiee beschouwd als effectief wanneer meer dan 75% repigmentatie van de 

behandeldee laesie(s) werd waargenomen. Omdat er geen gecontroleerde studies waren 

opgenomenn in deze systematische review dienen behandeladviezen voorzichtig te worden 

geformuleerd.. Op grond van de bevindingen kunnen split-thickness huid transplantatie 

enn transplantatie van epidermale blaardaken worden aanbevolen als de meest effectieve 

enn veilige technieken. Minigrafting had het hoogst aantal gemelde gevallen met bijwerking, 

maarr was ook de meest eenvoudige, snelste en minst kostbare methode. Er kunnen geen 

definitievee conclusies worden getrokken voor wat betreft de effectiviteit van technieken 

voorr gekweekte melanocyten, omdat hiermee slechts kleine aantallen patiënten zijn 

behandeld.. De keuze van een methode hangt ook af van bepaalde ziektekenmerken en 

dee beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel en materiaal. 

Opp basis van de bevindingen van voorgaande onderzoeken werden evidence-based 

klinischee richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling van vitilig o Qioofdstuk 3.4). 

Wetenschappelijkee bewijsmateriaal afkomstig van 3 systematische reviews van de 

beschikbaree literatuur werd gecombineerd met de resultaten van 2 enquêtes en interview 

mett potentiële gebruiker(ster)s van de richtlijnen, 3 interne besprekingen met experts en 

11 locale bijeenkomst waarbij de preliminaire richtlijnen werden gepresenteerd en 

bekritiseerd.. De eindversie van de richtlijnen, die bestonden uit een behandelschema 

tezamenn met gedetailleerde behandelprotocollen werden daarna verspreid onder de 

potentiëlee gebruiker(ster) s. Zes maanden na de introductie van de richtlijnen kon het 

gebruikk daarvan worden geëvalueerd bij 5 artsen. Deze 5 artsen beschouwden de 

richtlijnenn als een eenvoudig, praktisch en bruikbaar middel tijdens het maken van een 

specifiekee therapiekeuze. De richtlijnen werden opgevolgd in de meeste volwassenen; in 

71%% van de patiënten met gelokaliseerde vitiligo, in 82% met gegeneraliseerde vitiligo, in 

100%% met stabiele of segmentale vitilig o en in 80% met universele vitiligo. Bij kinderen 

volgdenn de artsen richtlijnen in 52% van de gevallen. We concluderen dat richtlijnen 

voorr de behandeling van vitilig o succesvol kunnen worden ontwikkeld en verspreid in 

dee beide instituten. De implementatie van deze richtlijnen was slechts gedeeltelijk succesvol 

omdatt het aantal artsen dat de richtlijnen gebruikten gering was. De resultaten van de 

implementatiee van deze richtlijnen dienen te worden bevestigd in andere centra waarbij 

err meer clinici worden betrokken die meer patiënten met vitilig o zien. De bevinding dat 

208 8 



CHAPTERR 4 

dee richtlijnen niet werden opgevolgd in alle gevallen bevestigt de algemene stelling dat 

richtlijnenn niet dienen te worden beschouwd als rigide maar als flexibele criteria die 

aangepastt mogen worden aan patiënten voorkeuren. 

Inn de laatste 3 hoofdstukken worden de resultaten van experimentele en klinische 

onderzoekenn beschreven. In Hoofdstuk 3.5 hebben we het experimenteel opgewekte 

Koebnerr fenomeen (KP-e) bestudeerd voor wat betreft de waarde als klinisch symptoom 

omm de ziekte activiteit en de respons op therapie te bepalen. Hiertoe hebben we 61 

patiëntenn met vitilig o vulgaris geselecteerd. Vóór aanvang van de behandeling hebben 

wee het KP-e opgewekt door het toedienen van een epidermo-dermale verwonding aan 

dee huid. Op basis van de anamnese hebben we de ziekteactivitek bepaald middels de 

"vitilig oo disease activity (VIDA ) score". Patiënten met gegeneraliseerde vitilig o kregen 

smalspectrumm UV-B therapie voorgeschreven en patiënten met slechts gelokaliseerde 

vitilig oo ontvingen therapie met topicale fluticason propionaat (FP) gecombineerd met 

UVAA therapie. De resultaten toonden aan dat het KP-e kan functioneren als een klinisch 

symptoomm om de ziekte activiteit te bepalen. Het KP-e heeft een voorspellende waarde 

voorr de respons op FP plus UVA therapie, maar niet op smalspectrum UVB therapie. 

Wijj  kunnen voor toekomstige klinische trials bij vitiligo, de toepassing van de VID A 

scoree als een subjectieve maat en het KP-e als een objectieve maat aanraden om de 

ziektee activiteit en de respons op therapie te bepalen. 

Dee meta-analyse over met-chirurgische repigmentatie therapieën (Hoofdstuk 3.2) 

heeftt ook laten zien dat er nog maar weinig klinische onderzoeken zijn verricht bij kinderen 

mett gegeneraliseerde vitiligo. Vooral bij deze leeftijdsgroep is vroege diagnostiek en 

behandelingg van de pigmentstoornis van belang om psychosociale problemen op 

adolescentee en volwassen leeftijd te helpen voorkomen. Het is daarom onduidelijk waarom 

dezee subgroep van patiënten niet de aandacht heeft gekregen die het verdient Er wordt 

vaakk aangenomen dat de ziekte nog niet als hinderlijk wordt ervaren op kinderleeftijd 

waardoorr behandeling nog niet noodzakelijk wordt geacht. Bovendien is men van mening 

datt er geen veilige behandeling voorhanden is voor deze kinderen. Recentelijk is gebleken 

datt behandeling met smalspectrum UVB therapie effectief en veilig is voor volwassen 

patiëntenn met vitiligo. In Hoofdstuk 3.6 hebben we in een open studie aangetoond dat 

therapiee met smalspectrum UVB ook effectief is bij kinderen met vitiligo. De respons 

opp therapie was positief gecorreleerd aan de lokalisatie van de laesies en de therapietrouw. 

Bijwerkingenn waren beperkt en voorbijgaand. Door middel van een vragenlijst naar de 

kwaliteitt van leven (Children's Dermatology Lif e Quality Index [CDLQI]) , is ook gebleken 
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datt de kwaliteit van leven van de kinderen significant is verbeterd na beëindigen van de 

behandeling.. Interessant was ook de bevinding dat de gemiddelde CDLQI score bij 

dezee kinderen met vitilig o niet significant verschilde van de gemiddelde CDLQI score 

vann een eerdere studie waarbij kinderen met psoriasis, atopisch eczeem en acne waren 

betrokken.. Dit geeft aan dat de kwaliteit van leven van kinderen met vitilig o op een 

vergelijkbaree manier verstoord is als die van kinderen met andere chronische huidziekten. 

Opp grond van onze bevindingen kunnen we smalspectrum UVB therapie aanbevelen als 

eerstee keus therapie bij kinderen met gegeneraliseerde vitiligo, in het bijzonder bij degenen 

mett geassocieerde psychosociale problemen. Vanwege de carcinogene risico op lange 

termijnn dient bij kinderen tijdens smalspectrum UVB therapie waar mogelijk, het 

"huidsparendd beleid" te worden toegepast. 

Dee derde systematische review (Hoofdstuk 3.4) toonde aan dat er nog maar 2 klinische 

studiess zijn verricht over depigmentatie therapieën voor patiënten met vitilig o universalis. 

Monobenzyletherr van hydrochinon (MBEH) is wereldwijd als geneesmiddel de eerste 

keuzee voor depigmentatie therapie. Vanwege frequent gemelde bijwerkingen wordt dit 

middell  in Nederland afgeraden. In Hoofdstuk 3.7üeten de resultaten van een retrospectieve 

studiee zien dat depigmentatie therapie met behulp van een bleekcrème bevattende 4-

methoxyphenoll  of therapie met een Q-switched ruby laser even effectief waren in het 

verwijderenn van resterende pigmentaties bij 16 patiënten met vitilig o universalis. 

Bijwerkingenn waren müd en voorbijgaand. Omdat het onderzoek retrospectief en 

ongecontroleerdd was, dienen de resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Zowel 

stabielee als actieve vormen reageerden even goed op de therapie. Het zou interessant 

zijnn om deze resultaten te bevestigen in een (placebo) gecontroleerde studie omdat juist 

bijj  actieve vitiligo, depigmentatie spontaan optreedt. De resultaten van deze studie tonen 

goedd aan wat de voor-en nadelen zijn van de 2 verschillende behandelmodaliteiten. Deze 

informatiee kan worden opgenomen in huidige richtlijnen voor depigmentatie therapie in 

vitiligo .. Het voordeel van het gebruik van een bleekcrème is dat deze goedkoop is en 

gebruikersvriendelijk.. Met behulp van laserbehandeling wordt sneller depigmentatie 

bereiktt dan met het gebruik van een bleekcrème. Echter, een laser apparaat is kostbaar, 

zodatt niet ieder instituut zich een dergelijk apparaat kan veroorloven. Patiënten dienen te 

wordenn gewaarschuwd dat terugkeer van pigment kan optreden, zelfs nadat totale 

depigmentatiee is bereikt. Dit geldt voor elk van de twee behandelmodaliteiten. Het middel 

4-MPP vormt een goed alternatief voor MBEH, in gevallen waarbij het gebruik van MBEH 

leidtt tot bijwerkingen die de therapietrouw in gevaar brengen. 
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Algemenee discussie en conclusies 
Err wordt vaak beweerd dat behandelingen voor vitilig o niet effectief zijn. Veel 

dermatologenn geven er de voorkeur aan om patiënten over de aard van de ziekte te 

informerenn en adviezen te verstrekken over camouflage en zonbescherming in plaats 

vann actieve therapie voor te schrijven. Het klinisch handelen is meestal gebaseerd op 

persoonlijkee en institutionele ervaringen die ondersteund worden door een beperkte 

hoeveelheidd bewijsmateriaal; het kan dus bevooroordeelde of zelfs onjuiste informatie 

bevatten.. Er wordt niet verwacht dat artsen op de hoogte zijn van de resultaten van alle 

onderzoekenn die over de behandeling van vitilig o zijn uitgevoerd. Veel artikelen zijn 

bovendienn niet makkelijk vindbaar omdat ze zijn gepubliceerd in een grote verscheidenheid 

vann vaktijdschriften over de gehele wereld. In de afgelopen decennia zijn er al vele artikelen 

verschenenn over vitilig o behandelingen. De onderzoeken uit de hoofdstukken 3.2 en 3.3 

zijnn verricht om een samenvatting te geven van al het beschikbare bewijsmateriaal in de 

literatuur.. Door het systematisch analyseren van onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen 

gedaann over de meest effectieve en veilige behandeling bij vitiligo. Er moet worden 

opgemerktt dat selectie bias en publicatie bias de analyse mogelijk hebben beïnvloed. De 

wijzee van het evalueren van repigmentatie graad zou ook kunnen verschillen tussen de 

studiess onderling. Bovendien zijn de meeste onderzoeken die zijn opgenomen in de 

analysee niet gerandomiseerd en niet gecontroleerd, zodat de resultaten slechts op een 

indirectee wijze met elkaar konden worden vergeleken. Desalniettemin, kunnen we de 

conclusiee trekken dat vitilig o een behandelbare huidaandoening is, hoewel een volledige 

(100%)) repigmentatie zelden wordt gemeld. Meer dan 75% repigmentatie wordt 

beschouwdd als een cosmetisch aanvaardbare graad van repigmentatie. De resultaten van 

dee diverse behandelingen blijken af te hangen van bepaalde patiënt en ziekte kenmerken. 

Dee onderzoeken hebben gemeld dat factoren zoals leeftijd, huid type, ziekteduur, 

aanwezigheidd van leukotrichosis, lokalisatie van de laesies, uitgebreidheid van de ziekte 

enn ziekte activiteit het effect van behandeling kunnen beïnvloeden. Bij de keuze van de 

meestt effectieve en veilige behandeling voor vitilig o dient men rekening te houden met 

dezee factoren. De ontwikkelingvan richtlijnen voor de behandeling van vitilig o (Hoofdstuk 

3.4)) kan worden beschouwd als een belangrijke stap om inadequate zorg te verminderen 

enn om behandelresultaten te verbeteren. De richtlijnen zijn aangepast aan lokale 

omstandighedenn en voorkeuren. Dergelijke richtlijnen zijn niet statisch en dienen 

regelmatigg te worden vernieuwd met informatie afkomstig van klinische en experimentele 

onderzoeken.. In dit opzicht bevatten de onderzoeken uit de hoofdstukken 3.5, 3.6 en 
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3.77 informatie die waardevol kan zijn, indien deze bevestigd wordt in andere centra met 

anderee patiënten. 

Dee literatuurstudies hebben ook enkele gebreken blootgelegd van huidig onderzoek in 

vitiligo.. Tot nu toe zijn er relatief weinig gerandomiseerde klinische trials (RCTs) uitgevoerd 

bijj  patiënten met zowel gelokaliseerde als uitgebreide vitiligo. RCTs worden beschouwd 

alss het "best beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal" (JAMA 1995; 274: 1630-

1632).. Door het opnemen van de resultaten van RCTs in richtlijnen kan de 

betrouwbaarheidd en validiteit van behandeladviezen worden versterkt. Artsen zouden 

zichh ook meer vertrouwd voelen met richtlijnen die het best beschikbare wetenschappelijke 

bewijsmateriaall  bevatten. 

Toekomstigee klinische onderzoeken dienen ook de behandeleffecten te evalueren in 

relatiee tot de invloed op de kwaliteit van leven. Het bepalen van de kwaliteit van leven 

steltt de onderzoeker in staat om informatie te verzamelen vanuit het oogpunt van de 

patiënt,, voor wat betreft het effect van vitilig o op het dagelijks leven. Ook verschaft het 

eenn systematische en wetenschappelijke basis om de behandeluitkomsten te evalueren in 

termenn van wat patiënten belangrijk vinden. Behandeluitkomsten die louter gemeten 

zijnn aan lichamelijke symptomen zijn niet noodzakelijkerwijs evenredig met kwaliteit van 

leven-scores.. De resultaten uit hoofdstuk 3.6 laten zien dat hoewel bij sommige patiënten 

slechtss gedeeltelijk maar niet meer dan 75% repigmentatie werd waargenomen, de CDLQI 

scoress toch significant verbeterd waren doordat de laesies minder duidelijk zichtbaar 

warenn geworden. Kwaliteit van leven-onderzoek kan dus aanvullende informatie 

verschaffenn voor het evalueren van het algehele behandelresultaat. Er bestaan ook 

politiekee en financiële redenen om kwaliteit van leven-onderzoek op te nemen in 

toekomstigee studies. Omdat vitilig o nog niet wordt beschouwd als een serieuze aandoening 

iss er behoefte aan meer bewijs om de medische professie en overheidsinstanties te 

overtuigenn van de mogelijke invaliderende gevolgen van vitiligo. Kwaliteit van leven-

onderzoekk is van belang om de ziekte-effecten te kunnen vergelijken tussen vitilig o en 

anderee cutane en niet-cutane ziekten, mits de juiste meetinstrumenten worden gebruikt. 

Dee resultaten van dergelijke studies kunnen ook helpen om de problemen op te lossen 

diee tegenwoordig aanwezig zijn bij het verwerven van subsidies voor vitilig o onderzoek 

enn bij de vergoeding van behandelingen door ziektekostenverzekeraars. 

Ookk zijn er vervolgstudies nodig om de lange termijn resultaten en de lange termijn 

bijwerkingenn te evalueren van nieuwe vormen van fototherapie. De resultaten met 

smalspectrumm UVB zijn veelbelovend maar het volledig vermogen van deze therapie is 
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nogg niet bekend. Tegenwoordig wordt een maximum behandelduur van 2 jaar aanbevolen, 
maarr de effectiviteit van langer durende therapie dient ook verder te worden bestudeerd. 
Ookk zijn er momenteel nog geen gegevens beschikbaar voor wat betreft de mate van 
blijvendheidd van de waargenomen repigmentaties na stoppen van de therapie. Aangezien 
UVV straling carcinogene eigenschappen bezit, dienen toekomstige studies zich ook bezig 
tee houden met het bepalen van de risico's op huidkanker bij patiënten die langdurige 
foto(chemo)therapiee ontvangen. 
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