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Een wijnvlek is een dermale vaatafwijking die al bij de geboorte aanwezig is. 
Wijnvlekken komen in 0.3 % tot 0.5 % van de geboorten voor. Tot de 
introductie van de gele, milliseconde gepulste dye laser in 1985 konden 
kinderen met een wijnvlek niet met de beschikbare lasers behandeld worden 
vanwege de te grote kans op hypertrofische littekenvorming. Sinds de 
ontwikkeling van de flash-lamp pulsed-dye laser waren er aanwijzingen dat de 
wijnvlekken op jongere leeftijd wellicht effectiever en waarschijnlijk ook 
efficiënter behandeld konden worden dan op oudere leeftijd. Dit proefschrift 
evalueert de introductie en dissiminatie van de flash-lamp pulsed-dye laser in 
relatie tot de behandeling van wijnvlekken op jonge leeftijd. 

In hoofdstuk 1 worden de resultaten beschreven van een prospectieve studie: 
"Behandeling van wijnvlekken met behulp van laser, hoe jonger hoe beter". 
Dit onderzoek beschouwt de effectiviteit van de behandeling van wijnvlekken 
in het gelaat met de flash-lamp pulsed-dye laser in relatie tot de leeftijd. Wij 
onderzochten honderd opeenvolgende patiënten met een wijnvlek, 
onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen (0 tot 5, 6 tot 11, 12 tot 17 en 18 tot 31 
jaar oud). De uitkomstmaat was het opbleken van de wijnvlek, gemeten met 
een kleurmeter na gemiddeld 5 behandelingen van de gehele laesie. De 
gemiddelde vermindering in kleurverschil tussen de huid met de wijnvlek en de 
contralaterale gezonde huid was 40%. De gemiddelde reductie in kleurverschil 
tussen de leeftijdsgroepen bleek niet significant te verschillen (p=0.26). Bij 
geen van de patiënten werd volledige opbleking bereikt.Wij vonden geen 
bewijs voor de hypothese dat behandeling van wijnvlekken met de flash-lamp 
pulsed-dye laser in de vroege kindertijd meer effectief zou zijn dan 
behandeling op latere leeftijd. 

De ontsiering van een zichtbare wijnvlek kan een negatieve uitwerking hebben 
op het emotionele en psychologische welbevinden van de patiënt. In 
hoofdstuk 2 wordt de impact geëvalueerd van het hebben van een wijnvlek in 
het gelaat op eventuele gedragsproblemen bij kinderen en op de kwaliteit van 
leven bij adolescenten en volwassenen die een laser-behandeling willen 
ondergaan. Bij honderd opeenvolgende patiënten met een wijnvlek werd een 
onderzoek uitgevoerd d.m.v. vragenlijsten. Geen van hen was eerder 
behandeld. Twee standaard geneneke instrumenten en een meer specifieke 
wijnvlek vragenlijst werden gebruikt. De ouders van kinderen in de 
leeftijdsgroep 4-12 jaar ontvingen de Child Behaviour Checklist (CBCL). 
(Jong) volwassenen (13-31 jaar) ontvingen een verkorte versie van de RAND 
Health Insurance vragenlijst uit de Medical Outcome Study (MOS-24). Een 
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meer specifieke wijnvlek vragenlijst werd naar beide leeftijdsgroepen gestuurd. 
De resultaten van de CBCL werden vergeleken met de gegevens van een 
Nederlandse referentiegroep, bestaande uit kinderen met constipatie, en met 
de gegevens van een andere groep kinderen met een wijnvlek. De resultaten 
met de MOS-24 werden vergeleken met de gegevens van een referentie 
populatie "zonder chronische ziekten". De ouders van de kinderen met een 
wijnvlek rapporteerden geen klinisch significant probleemgedrag. 
Adolescenten en volwassenen meldden lage scores aangaande geestelijke 
gezondheid en gezondheid zoals door hen zelf ervaren. Zij rapporteerden een 
geringere vitaliteit/energie score dan werd verwacht in hun leeftijdsgroep. 
Vergeleken met kinderen, ervaren adolescenten en volwassenen meer 
negatieve gevolgen van een wijnvlek in het gelaat bij het leggen van sociale 
contacten (p<0.01). 

Men denkt dat wijnvlekken kleiner en dunner zijn bij kinderen en dat daardoor 
behandeling op jongere leeftijd niet alleen wenselijk maar ook efficiënter zou 
zijn. In Hoofdstuk 3 wordt de relatie onderzocht tussen leeftijd en de 
maatschappelijke kosten van de behandeling van wijnvlekken. De 
economische efficiency van vroege behandeling van wijnvlekken versus 
behandeling op oudere leeftijd werd geëvalueerd. Een prospectief vergelijkend 
onderzoek werd uitgevoerd onder 91 patiënten met een wijnvlek in vier 
leeftijdsgroepen (0 tot 5, 6 tot 11, 12 tot 17 en 18 tot 31 jaar oud). Al deze 
patiënten kregen gemiddeld 5 behandelingen van de gehele wijnvlek. De 
gemiddelde directe medische kosten per patient verschilden niet significant 
tussen de leeftijdsgroepen (p=0.80). In alle leeftijdsgroepen waren de 
behandelkosten evenredig aan de absolute grootte van de wijnvlek. Wij 
concludeerden dat, ondanks de kleinere oppervlakte van de wijnvlek, het aantal 
behandelsessies, het aantal benodigde pulsen en de behandelkosten voor 
kinderen niet lager waren dan voor (jong) volwassenen. Deze resultaten 
werden beïnvloed door het gebruik van algehele narcose bij de behandeling 
van kinderen. Behandeling op jonge leeftijd bleek moeilijker dan verwacht en 
minder efficient vergeleken met adolescenten en volwassenen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een overzicht van de belangrijkste problemen en 
risico's van de wijnvlek behandeling bij kinderen. Hiertoe werd een onderzoek 
uitgevoerd bij 43 opeenvolgende jonge patiënten (4-12 jaar) met een wijnvlek 
in het gelaat. Twee aparte vragenlijsten werden verspreid. Deze vragenlijsten 
werden ingevuld door de ouders van de kinderen. De kinderen werden 
gemiddeld gedurende 2.5 jaar behandeld. Algehele narcose moest worden 
gebruikt in de behandeling van 13 kinderen (32%). De ouders rapporteerden 
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een extra tijdsinvestering in de week volgend op de behandeling die nodig was 
om extra aandacht aan het kind te geven en om de behandelde wijnvlek te 
verzorgen. De meeste kinderen (95%) misten twee schooldagen na elke 
behandeling. Slechts een klein aantal ouders beschouwde de laser behandeling 
als niet pijnlijk. Vijftig procent vond de laser behandeling een aanzienlijke 
belasting voor hun kind. Tachtig procent bemerkte dat hun kind het idee van 
de laser behandeling onplezierig vond. Purpera (tijdelijke blauw-zwarte 
verkleuring) na de behandeling werd als een stigma ervaren. In het algemeen 
vonden de ouders (85%) dat het lange tijd duurde voordat optimale opbleking 
bereikt werd. De beslissing om de laser behandeling van wijnvlekken op jonge 
leeftijd te beginnen zou niet alleen gebaseerd moeten worden op de klinische 
resultaten maar ook op een afweging van de bijkomende aspecten: 
behandeling van pijn, de gevolgen van herhaalde behandelingen, ongemak, 
angst en de motivatie van het kind. 

In hoofdstuk 5 werd een prospectieve studie verricht naar de beoordeling en 
waardering van de uitkomsten van de behandeling van wijnvlekken bij 
kinderen. Tweeënvijftig ouders van patiënten met een wijnvlek (0-13 jaar) 
werden gevraagd om hun verwachtingen van de flash-lamp pulsed-dye laser 
therapie en de resultaten van de behandeling van hun kinderen te evalueren. 
Gedurende de laser behandeling werd een vragenlijst ontwikkeld voor de 
ouders, die de volgende onderwerpen besloeg: verwachtingen van de 
behandeling, de juistheid en bruikbaarheid van de ontvangen informatie, 
globale tevredenheid met de bereikte opbleking en een beoordeling van de 
bereikte resultaten in economische termen. De gemiddelde behandelperiode 
van de bestudeerde kinderen was 2.4 jaar. Aan het begin van de behandeling 
rapporteerde zestig procent van de ouders dat ze een negatief 
behandelresultaat zouden accepteren. De meeste ouders waren tevreden met 
de informatie die ze voor de behandeling ontvingen. Ofschoon vijftig procent 
van de ouders wel meer informatie had willen ontvangen over de totale duur 
van de behandeling. De meerderheid van de ouders (90%) beoordeelde als 
resultaat van de behandeling dat de wijnvlek van hun kind minder opvallend 
was. Aan de ouders werd tevens gevraagd om de mate van tevredenheid te 
evalueren gebruik makend van de "Willingness to pay" methode (range 0 tot 
1500 HFL). Ouders van jonge kinderen (0-5 jaar) rapporteerden hogere 
bedragen dan ouders van oudere kinderen (6-13 jaar), de verschillen waren 
echter niet statistisch significant. De ouders van kinderen die een groot aantal 
behandelingen hadden ondergaan van de gehele wijnvlek, waren minder 
tevreden met de resultaten. De opbleking van wijnvlekken bij kinderen is 
partieel en de behandeling van kinderen vergde aanzienlijk meer tijd dan was 
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voorzien, desondanks bleken de ouders tevreden met de bereikte resultaten 
van de laser behandeling. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de introductie en het gebruik van de flash-lamp 
pulsed-dye laser in de behandeling van wijnvlekken, specifiek bij kinderen, 
tussen 1994 en 1999 in Nederland. Hiertoe werd een prospectief onderzoek 
werd uitgevoerd bij 11 behandelcentra die ervaring hadden opgedaan met de 
behandeling van wijnvlekken en het gebruik van laser-apparatuur. In 1994 
werden half-gestructureerde interviews uitgevoerd in alle centra en in 1999 
werd ter evaluatie een telefonische enquête uitgevoerd. De flash-lamp pulsed-
dye laser bleek dé laser voor de behandeling van wijnvlekken bij kinderen. 
Academische en opleidingsziekenhuizen waren snelle adopters van deze nieuwe 
behandelmodaliteit. Binnen de onderzoeksperiode bleek de technische 
verfijning van de laser de evolutie van de behandeling te domineren. 
Ongeschikt en onbekwaam gebruik is op dit moment een van de grootste 
problemen bij de toepassing van laser-apparatuur. Behandelprocedures zijn 
niet gestandaardiseerd. Wij concluderen dat tussen 1994 en 1999 de 
karakteristieken en procedures van de laser behandeling eerder zijn gevormd 
door consensus dan door expliciete richtlijnen. 

In Hoofdstuk 7 wordt de introductie van laser behandeling van wijnvlekken 
op jonge leeftijd beschouwd vanuit een Health Care Technology Assessment 
perspectief. Gebruik makend van de Technology Assessment Iterative Loop 
(TAIL), wordt bekeken of er voldoende evidence van evaluatie studies 
beschikbaar is om de introductie van flash-lamp pulsed-dye laser op jonge 
leeftijd te rechtvaardigen. Een dergelijke beoordeling vereist een 
interdisciplinaire benadering die integraal focust op de volgende aspecten: 
veiligheid, effectiviteit, kwaliteit van leven, maatschappelijke kosten en de 
ethische issues van een dergelijke behandeling. De introductie van de pulsed-
dye laser in de behandeling van wijnvlekken bij kinderen volgde niet het 
iterative model (TAIL) van medische innovatie en evolutie. De meeste 
evaluatie onderzoeken richtten zich op laser toepassingen die reeds klinisch in 
gebruik waren. Klinische effectiviteit was het aandachtspunt in de meeste 
evaluerende onderzoeken. Maatschappelijke kosten en ethische aspecten van 
het behandelen van kinderen werden zelden meegewogen. Concluderend kan 
gesteld worden dat de invoering van de flash-lamp pulsed-dye laser in de 
behandeling van PWS op jonge leeftijd ongecontroleerd plaats vond en dat de 
klinische praktijk er nog niet op voorbereid was om deze techniek adekwaat in 
te zetten. 
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