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Nederlandse samenvatting 

Hoofdstuk 1 

geeft een bruikbare definitie van de diagnose "wijnvlek", namelijk een capillaire 
malformatie. Hierbij wordt de indeling volgens Mulliken gevolgd, die vasculaire 
malformaties indeelt naar soort vaten uit welke de malformatie bestaat: capillair, 
veneus, arterieel, lymfatisch, of een combinatie van deze. Door middel van een 
adequate anamnese en het beloop van de aandoening in de tijd kan een wijnvlek van een 
haemangioom worden onderscheiden. Psychosociale mechanismen worden genoemd 
die een rol blijken te spelen bij personen met een zichtbare afwijking. 
Een overzicht wordt gegeven van behandelingsmogelijkheden voor wijnvlekken evenals 
de voor- en nadelen hieraan verbonden. Daarnaast worden de meningen ten aan zien 
flash-lamp-pumped pulsed-dye laser behandeling beschreven zoals in zwang aan het 
begin van deze studie. 

Hoofdstuk 2 

Patiënten, die zich aanmelden voor behandeling van hun wijnvlek, werd gevraagd naar 
het voorkomen van aangeboren vaataandoeningen in de familie. Hierbij kwam een veel 
hoger percentage van patiënten met een positieve familieanamnese voor (19.6%) dan op 
grond van incidentie studies kon worden verwacht (0.3-0.6%). Stambomen van 
aangedane families werden ontworpen. Eenduidige overervingpatronen konden niet 
worden gesignaleerd. Onze bevindingen worden geplaatst naast nieuwe gegevens van 
het terrein van de angiogenesis en genetica. Genetische studies hebben het gen defect 
aangetoond verantwoordelijk voor het ontstaan van de vaatafwijkingen bij de ziekte van 
Rendu-Osler-Weber en enkele veneuze vaatanomalieën. Het endotheel blijkt hier 
normaal, maar spieren en matrix van de vaatwand blijken onvoldoende ontwikkeld. Na 
het onderzoek naar het voorkomen van wijnvlekken binnen families, moet de volgende 
stap zijn het verzamelen van DNA materiaal van patiënten met en zonder wijnvlek in 
deze families. Hopelijk leidt dit dan tot de vondst van een candidaat-gen. 

Hoofdstuk 3 

Wij hebben een prospectieve studie verricht bij 100 patiënten met een wijnvlek in hals 
en gelaat. Deze patiënten werden niet eerder behandeld. Er werden vier leeftijdsgroepen 
geformeerd (0-5, 6-11, 12-17, 18-30) waarover de patiënten verdeeld werden voor 
behandeling met de flash-lamp-pumped pulsed-dye laser. De uitkomstmaat was het 
opbleken van de wijnvlek (vermindering in kleurverschil tussen de huid met de 
wijnvlek en de contralaterale gezonde huid). De kleur werd gemeten met een kleurmeter 
na gemiddeld vijf behandelingen (spreiding, drie tot zeven) van de gehele laesie. 
Van de 100 patiënten konden 11 niet worden opgenomen in de uiteindelijke analyse, 
omdat ze minder dan drie of meer dan zeven behandelingen hadden gehad ten tijde van 
de analyse, of een verkeerde uitgangs-kleurmeting hadden, of niet bereikbaar waren 
voor follow-up. De grootte, lokalisatie en kleur van de wijnvlek waren voor alle 
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groepen gelijk. Bij analyse van alle 89 patiënten tezamen was de gemiddelde reductie in 
kleur tussen de huid met de wijnvlek en de contralaterale gezonde huid 40 procent. Het 
verschil in gemiddelde reductie in kleurverschil tussen de leeftijdsgroepen was niet 
significant (p=0.26). Aan het einde van de studie hadden slecht 7 van 89 patiënten de 
behandeling afgesloten. Bij geen van deze patiënten werd volledige opbleking bereikt. 
De behandeling werd bij alle beëindigd omdat tijdens de laatste drie behandelingen geen 
verdere opbleking werd bereikt. 
Wij hebben niet aangetoond dat behandeling van wijnvlekken op jonge leeftijd meer 
effectief is dan behandeling op latere leeftijd 

Hoofdstuk 4 

Kinderen met wijnvlekken in het gelaat kunnen vrijwel direct na de geboorte behandeld 
worden met de flash-lamp-pumped pulsed-dye laser. Sommige van deze kinderen 
hebben kans op neurologische afwijkingen en /of ophthalmologische problemen, die 
zich pas in de loop van de tijd openbaren. 
Van een groep van 198 patiënten tussen 0-30 jaar werden de relevante medische 
gegevens verzameld. Kinderen onder de zes jaar werden verwezen voor onderzoek door 
neuroloog en oogarts. Lokalisatie en uitbreiding van de wijnvlek werden genoteerd 
volgens het verloop van de takken van de nervus trigeminus en de cervicale zenuwen. 
De aanwezigheid van een wijnvlek op de oogleden werd separaat genoteerd. 
In de hele groep werden bij 31 patiënten neuro-ophthalmologische afwijkingen 
gevonden. Bij patiënten met een wijnvlek op zowel onder- als bovenooglid bleek in 55 
% het oog zelf aangedaan. Wanneer de oogleden vrij waren van wijnvlek bleek het oog 
nooit afwijkingen te vertonen. Bij patiënten waarbij de wijnvlek zich uitstrekte over de 
eerste, tweede en derde tak van de nervus trigeminus (VI, V2, V3) werd in 46 % 
neurologische afwijkingen gevonden en in 61 % oogafwijkingen. Een wijnvlek in V3 en 
Cl,2 ging nooit gepaard met oogpathologie. Epileptische insulten werden vrijwel altijd 
gesignaleerd voor het einde van eerste levensjaar. Oogafwijkingen werden gediagnos-
tiseerd vanaf de geboorte tot de leeftijd van 28 jaar. Afhankelijk van lokalisatie en 
uitbreiding van de wijnvlek zou het advies moeten worden gegeven de patiënt met de 
wijnvlek te laten screenen door neuroloog en oogarts. 

Hoofdstuk 5 

Ten einde de impact vast te stellen van het hebben van een wijnvlek in het gelaat op 
eventueel probleem gedrag bij kinderen en op kwaliteit van leven in jong volwassenen, 
werd een onderzoek verricht middels vragenlijsten. Alle patiënten meldden zich aan 
voor behandeling met de flash-lamp-pumped pulsed-dye laser. Geen van hen was 
eerder behandeld. Als uitkomstmaat dienden twee algemene standaard instrumenten en 
een meer specifieke PWS vragenlijst. Ouders van kinderen (4-12 jaar) ontvingen de 
Child Behaviour Checklist (CBCL). (Jong) volwassenen (13-31 jaar) ontvingen een 
verkorte versie van de RAND Health Insurance Questionnair uit de Medical Outcone 
Study (MOS-24). Een specifieke wijnvlek-vragenlijst werd naar beide leeftijdsgroepen 
verzonden. 



De resultaten van de CBCL werden vergeleken met die verkregen in een Nederlandse 
referentiegroep, bestaande uit kinderen met constipatie, en met de gegevens van een 
andere groep kinderen met een wijnvlek. De resultaten verkregen met de MOS-24 
werden vergeleken met die van een referentie populatie "zonder chronische ziekten". 
De ouders van de kinderen met een wijnvlek rapporteerden geen significant 
probleemgedrag. Volwassenen meldden lage scores aangaande geestelijke gezondheid, 
gezondheid zoals door hen zelf ervaren en vitaliteit/gezondheid. Bij adolescenten en 
volwassenen werd statistisch significant, meer negatieve gevolgen gezien van het 
hebben van een wijnvlek bij het leggen van sociale contacten, dan bij kinderen 
(PO.001, Mann Whitney). 

Hoofdstuk 6 

De introductie van de flash-lamp-pumped pulsed-dye laser wordt meestal geëvalueerd 
ten aanzien van opbleking van de wijnvlek. We hebben gekeken naar de gevolgen van 
de introductie van deze laserbehandeling op de kinderleeftijd. Hiertoe werd een groep 
van 43 opeenvolgende patiënten (leeftijd 4-12 jaar) bestudeerd, die zich met een 
wijnvlek in het gelaat voor behandeling meldden. Twee aparte vragenlijsten ter 
evaluatie werden gedistribueerd. Deze vragenlijst werd ongevuld door de ouders van de 
kinderen. De kinderen werden gemiddeld gedurende 2.5 jaar behandeld. Dertien (32%) 
kinderen konden niet worden behandeld zonder algehele anesthesie. De ouders meldden 
een extra tijdsinvestering in de week volgend op de behandeling. De meeste kinderen 
(95%) misten twee dagen school na elke behandeling. Slechts een klein aantal ouders 
ervoer de laserbehandeling als niet-pijnlijk: 50% vond de behandeling een aanzienlijke 
belasting voor zijn kind. Purpura (blauw-zwarte verkleuring) na de behandeling werden 
als een stigma ervaren. In het algemeen vonden de ouders het lang duren voor optimale 
opbleking werd bereikt. 
Wanneer flash-lamp-pumped pulsed-dye laser behandeling van een kind wordt 
overwogen, kan men de bijkomende consequenties niet negeren: behandeling van pijn, 
de gevolgen van het herhaaldelijk moeten behandelen, de onaangename ervaring, angst 
en de motivatie van het kind. 

Hoofdstuk 7 

Een groep van zeven patiënten wordt beschreven, die alle verwezen werden voor 
behandeling met de flash-lamp-pumped pulsed-dye laser. Zij hadden echter een 
capillair-veneuze malformatie die bekend staat als: sinus pericranii. Deze aandoening 
bestaat uit een extracerebrale vaatmalformatie met intracerebrale vasculaire 
verbindingen. Een intracerebrale veneuze malformatie kan hierbij aanwezig zijn. 
Diagnostische procedures en therapeutische mogelijkheden worden besproken. 
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