
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Development of new treatment modalities for atopic dermatitis

van Leent, E.J.M.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Leent, E. J. M. (2002). Development of new treatment modalities for atopic dermatitis.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/development-of-new-treatment-modalities-for-atopic-dermatitis(69fa6b85-94c5-4726-bbd2-72883b359959).html


Samenvatting Samenvatting 

Chapterr 13 

SAMENVATTINGG EN CONCLUSIE 

Atopischh eczeem is een veelvoorkomende jeukende huidziekte die steeds vaker 
voorkomt.. Atopie is volgens Van Dale o.a. een benaming voor een groep van 
overgevoeligheidsverschijnselen.. De atopische ziekten: astma, hooikoorts, 
galbultenn en atopisch eczeem, zijn de verschijnselen die kunnen optreden bij 
eenn persoon met een atopische aanleg of atopisch syndroom. Naast de vele 
verschillendee benamingen, die over de gehele wereld worden gebruikt voor de 
ziekte,, spreekt men in Nederland vaak van constitutioneel eczeem. Daar 
internationaall  meestal 'Atopie Dermatitis' wordt gebruikt, en atopie meer 
betekeniss heeft (specifieker is) dan constitutioneel, gebruik ik hier atopisch 
eczeem/atopicc dermatitis. Eczeem is een huidziekte die gepaard gaat met jeuk, 
roodheid,, zwelling, blaasjes, krabeffecten etc. Er zijn verschillende soorten van 
eczeem,, afhankelijk van o.a. oorzaak en lokalisatie. Atopisch eczeem is de 
meestt voorkomende vorm van eczeem. 

Naarr schatting zou één op de vij f Nederlanders de ziekte ooit hebben gehad 
enn zijn er in Nederland ongeveer 400.000 patiënten. Atopisch eczeem heeft 
grotee invloed op de levenskwaliteit en het functioneren van het gezin of 
huishoudenn van een patiënt met atopisch eczeem. De ziekte brengt niet alleen 
ongemak,, maar ook kosten met zich mee zowel in geld als in tijd: voor de 
verzorgingg van een matig tot ernstig eczeem is gemiddeld 2 tot 3 uur per dag 

nodig. . 
Dee behandeling bestaat doorgaans uit vette basiszalven of -crèmes 

(emollientia)) en een hormoonzalf of -vetcrème. Sinds de introductie van de 
hormoonzalven,, begin jaren vijfti g van de vorige eeuw, zijn er opmerkelijk 
genoegg geen betere behandelingen beschikbaar gekomen. De behandelingen, 
diee wel nieuw ontwikkeld zijn, worden nauwelijks gebruikt omdat zij erg 
onpraktischh zijn, met hoge kosten gepaard gaan of ernstige bijwerkingen 
hebben. . 

Hett ontbreken van goede nieuwe therapieën is des te opmerkelijker daar er 
voorr de meeste andere ziekten juist in de afgelopen 50 jaar veiligere en 
effectieveree geneesmiddelen zijn gevonden. 
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Wijj  waren dan ook zeer verheugd toen er in de negentiger jaren een nieuwe 
klassee van geneesmiddelen werd gevonden die mogelijk een alternatief zou 
kunnenn gaan vormen voor het gebruik van hormoonzalven en -crèmes. 

Inn hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van de huidige 
behandelingenn voor atopisch eczeem. De behandeling wordt verdeeld in de 
algemenee adviezen, indifferente therapieën, antibacteriële therapieën, diëten, 
aanbevolenn lokale therapieën, systemische therapieën, foto(chemo)therapie, 
hospitalisatie,, dagbehandelingscentra, behandeling van complicaties, 
alternatievee en experimentele therapieën (waarbij de geneesmiddelen uit 
hoofdstukk 3-9 aan de orde komen). Daarnaast komen de epidemiologie, 
etiologie,, klinische kenmerken en verloop van de ziekte, de diagnose en de 
differentiëlee diagnose aan de orde. 

Hett tweede deel van hoofdstuk 1 behandelt de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelenn in de verschillende fasen en de opzet/doel van de studies uit de 
hoofdstukkenn 2 t/m 10. 

Omm onderzoek te doen met behandelingen van atopisch eczeem is het van het 
grootstee belang dat de patiënten ook echt atopisch eczeem hebben en niet een 
anderee vorm van eczeem of zelfs een andere huidziekte. Dit lijk t 
vanzelfsprekend,, maar dat valt in de praktijk nog wel eens tegen (bij een 
tweetall  patiënten die er van overtuigd waren dat zij atopisch eczeem hadden en 
diee mee wilden doen met de onderzoeken van hoofdstuk 4 respectievelijk 
hoofstukk 6, stelden wij uiteindelijk de diagnose psoriasis vulgaris vast). In 
hoofdstukhoofdstuk 2 wordt de diagnose atopisch eczeem nader beschreven naar 
hedendaagsee inzichten. Tot op heden bestaat er geen standaard-test om vast te 
stellenn of iemand atopisch eczeem heeft. De diagnose wordt doorgaans gesteld 
opp het klinisch beeld (hoe het er uit ziet en de lokalisatie) en de anamnese. 
Voorr onderzoeken naar nieuwe behandelingen worden er doorgaans algemeen 
geaccepteerdee criteria gehanteerd. De meest gebruikte criteria voor atopisch 
eczeemm (Hanifm & Rajika 1980) konden door ons worden aangepast naar de 
huidigee inzichten. Hierbij moet met name worden gedacht aan de belangrijkste 
afwijkingg bij het atopisch syndroom: de neiging tot productie van allergeen 
specifiekk IgE. De aanwezigheid van deze antistoffen is volgens ons een cruciale 
eigenschapp van de diagnose atopisch eczeem en daarom als verplicht kenmerk 
opgenomenn in de 'Millennium criteria voor atopisch eczeem'. Deze nieuwe 
criteriaa kunnen er toe bijdragen dat de onderzoeken alleen gedaan worden met 
patiëntenn die 'onomstotelijk' atopisch eczeem hebben, zodat de specifieke 
werkzaamheidd van de nieuwe behandelingen tegen atopisch eczeem duidelijker 
naarr voren komt. 
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Uitt de onderzoeken naar de uitrijping van witte bloedcellen bij patiënten met 
atopischh eczeem is gebleken dat een bepaald soort witte bloedcellen (T-helper 
cellen)) bij atopische patiënten in versterkte mate uitrijpt tot zogenaamde Th-2 
cellen.. Deze Th-2 cellen maken stoffen (chemokines) die aanzetten tot reacties 
inn het lichaam die wij uiteindelijk kunnen waarnemen als eczeem. 
Geneesmiddelenn die remmend werken op deze cellen (bijvoorbeeld 
ciclosporine),, blijken zeer effectief tegen atopisch eczeem. Helaas geeft 
ciclosporinee -met name op de lange duur- ernstige bijwerkingen. Om deze 
bijwerkingenn op onder andere de nieren te voorkomen, is geprobeerd 
ciclosporinee als zalf toe te passen. Dit bleek helaas niet werkzaam. In de 
negentigerr jaren zijn er nieuwe stoffen ontdekt, die de T-cellen op dezelfde 
wijzee remmen als ciclosporine, maar in tegenstelling tot ciclosporine de huid 
well  kunnen passeren en dus mogelijk ook als zalf of crème kunnen worden 
toegepast.. Eén van deze nieuwe geneesmiddelen is pimecrolimus welke op zijn 
remmendee eigenschappen is geselecteerd uit honderden varianten van de stof 
ascomycine.. Ten tijde van de eerste onderzoeken was er nog geen naam 
gegevenn aan dit ascomycine derivaat en werd de afkorting SDZ ASM 981 
gebruikt.. Inmiddels is de stofnaam pimecrolimus bedacht en zal Elidel de 
merknaamm worden. 

HoofdstukHoofdstuk 3 is het verslag van het eerste onderzoek ooit met pimecrolimus 
crèmee (Elidel®, SDZ ASM 981) als geneesmiddel tegen atopisch eczeem. Dit 
geheell  nieuwe geneesmiddel, dat geen hormoon bevat, vormt samen met 
tacrolimuss (Protopic®, FK506) uit de hoofdstukken 8 en 9 een nieuwe klasse 
vann geneesmiddelen: de topicale immunomodulatoren. Het onderzoek waarin 
wijj  -op proef- twee eczeemplekken per patiënt behandelden (één met 
pimecrolimuss crème, één met basis-crème) bestaat uit twee delen. In het eerste 
deell  werden de crèmes twee keer per dag gebruikt. Na voltooiing van dit eerste 
deel,, werden nogmaals 20 (nieuwe) patiënten behandeld, maar nu éénmaal 
daags.. Alhoewel het zeer gebruikelijk is om zalven en crèmes tweemaal daags 
voorr te schrijven of te gebruiken, is dit niet altijd nodig. Sommige 
geneesmiddelen,, zoals hormoonzalven en -crèmes, zijn bij éénmaal daags 
gebruikk vrijwel even effectief als bij tweemaal daags gebruik. Bovendien kan 
doorr verminderd (éénmaal daags) gebruik de kans op bijwerkingen 
aanmerkelijkk kleiner worden. Uit het onderzoek met pimecrolimus crème bleek 
tweemaall  daags gebruik van de crème de verschijnselen van eczeem 71,9% te 
verbeteren,, terwijl bij éénmaal daags gebruik er een verbetering optrad van 
37,7%.. Zeer verheugend was het feit dat de patiënten bij hun eerste bezoek na 
startt van de behandeling (na twee dagen smeren) een verbetering van de 
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klachtenn lieten zien. Voor een ernstig jeukende huidziekte als atopisch eczeem 
iss het van groot belang dat een therapie snel 'aanslaat'. 

Nadatt de werkzaamheid van pimecrolimus was aangetoond en duidelijk was dat 
dee crème tweemaal daags moest worden gebruikt, startte een onderzoek naar de 
benodigdee sterkte van de crème. Het verslag van dit onderzoek, dat in 14 
Europesee ziekenhuizen met 260 patiënten plaatsvond, staat beschreven in 
hoofdstukhoofdstuk 4. De maximale sterkte/hoeveelheid (1%) die technisch haalbaar is 
werdd vergeleken met de sterktes 0,6% 0,2% 0,05% en 0%. Tevens is de 
werkzaamheidd van de crèmes vergeleken met een 'ouderwetse' krachtige 
hormoonn crème (bethametason). De resultaten leerden ons dat de nieuwe crème 
ookk werkte bij gebruik door honderden patiënten uit verschillende landen en dat 
dee pimecrolimus crème met de hoogste concentratie het beste werkte. Wel 
bleekk de krachtige hormoon crème beter te werken dan de best werkende 
pimecrolimuss crème, bij drie weken gebruik. 

Geneesmiddelen,, die op de huid worden aangebracht, zullen doorgaans werken 
alss zij de huid kunnen binnendringen. Nadeel hiervan is dat de opgenomen 
geneesmiddelenn in het lichaam bijwerkingen kunnen geven. Van ciclosporine, 
eenn geneesmiddel dat via het zelfde mechanisme werkt als pimecrolimus, zijn 
ernstigee bijwerkingen bekend. Het is dus van groot belang dat een nieuw 
geneesmiddell  als pimecrolimus wel door de huid naar binnendringt maar dat de 
concentratiee van pimecrolimus in het lichaam zo laag blijft , zodat het geen 
ernstigee bijwerkingen veroorzaakt. Dit hebben wij onderzocht in de studie die 
staatt beschreven in hoofdstuk 5. De hoeveelheden pimecrolimus die door de 
huidd worden opgenomen en in het bloed terecht komen zijn gering. Het gaat 
hierbijj  om miljoenste delen van grammen (ng). Dit maakt een onderzoek zoals 
beschrevenn in hoofdstuk 5 en 6 uitermate lastig om uit te voeren. Een 
miljoenstee deel van een gram pimecrolimus zou onze metingen al verstoren. We 
moestenn onze uiterste best doen om 'vervuiling' van de bloedmonsters te 
voorkomen.. Hiervoor werden de patiënten opgenomen in het ziekenhuis, kregen 
zijj  regelmatig speciale (schone) kleding, mochten zij hun kamer niet verlaten, 
mochtenn zij zich zelf niet insmeren, werd bloed afgenomen door een aparte 
verpleegkundigee in een aparte kamer, etc, etc. Achteraf bleken deze 
voorzorgsmaatregelenn niet onterecht: één keer is er bloed afgenomen op een 
foutievee wijze en de uitslag van de meting was 5-10 keer zo hoog als de overige 
4433 bloedmonsters. 78% van de monsters bevatte zo weinig, of geen 
pimecrolimus,, zodat het in het laboratorium niet meer kon worden 
teruggevonden. . 
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Nadatt duidelijk was dat de hoeveelheden pimecrolimus in het lichaam bij drie 
wekenn gebruik gemaakt van pimecrolimus crème zeer gering waren, kwam de 
vraagg naar voren of deze geringe hoeveelheid bij langdurig gebruik niet zou 
kunnenn oplopen en dan alsnog oorzaak van bijwerkingen zou kunnen zijn. 
Tevenss was het van belang om een geneesmiddel dat langdurig zou moeten 
wordenn gebruikt, ook langdurig te onderzoeken. Hiervoor ontwikkelden wij de 
studiee uit hoofdstuk 6. Bij het ontwerp van dit onderzoek gingen wij er vanuit 
datdat patiënten met gemiddeld tot ernstig eczeem goed behandeld konden worden 
mett pimecrolimus crème alleen (als mono-therapie). De resultaten van de studie 
uitt hoofdstuk 4 waren ons toen nog niet bekend. Om het onderzoek na 6 
maandenn te kunnen voortzetten met minimaal 15 patiënten vroegen wij 20 
patiëntenn deel te nemen. In de voorgaande onderzoeken was er tot dan toe 
niemandd voortijdig met het onderzoek gestopt. Maar gezien de lengte van het 
onderzoekk (totaal 12 maanden) leek het ons verstandig 5 patiënten extra te 
vragen.. Helaas bleek na enkele maanden dat een groot deel van de deelnemers 
voortijdigg was gestopt, daar hun ernstig eczeem niet meer met alleen 
pimecrolimuss crème onder controle was te houden. Om de studie toch nog 
succesvoll  te kunnen voltooien verdubbelden wij het aantal deelnemende 
patiënten.. Daarnaast werd vaker (in totaal maximaal 14 dagen) kortdurend 
gebruikk gemaakt van potente corticosteroid zalven bij verergeringen van het 
eczeemm die niet meer verbeterden met pimecrolimus crème alleen. Naast deze 
nieuwee inzichten over een effectief gebruik van het nieuwe geneesmiddel, 
leerdee de studie ons dat er geen accumulatie (stapeling) van pimecrolimus 
optrad,, ook niet na maanden lang gebruik. Het tegenovergestelde bleek eerder 
hethet geval: alleen in de eerste maanden van het gebruik van de nieuwe crème 
warenn er sporen van het nieuwe geneesmiddel in het bloed terug te vinden. 
Naarmatee de huid zich meer herstelde nam de opname van het nieuwe medicijn 
doorr de huid af. Het lijk t er dus op dat overdosering met pimecrolimus crème 
moeilijkk kan plaatsvinden. Bij dit onderzoek dat pimecrolimus crème toepaste 
opp een wijze die meer lijk t op de situatie zoals gewone patiënten een crème 
gebruikenn (niet meer in een speciale afdeling van het ziekenhuis zoals in het 
onderzoekk van het voorgaande hoofdstuk, maar gewoon zelf thuis smeren) was 
dee hoeveelheid geneesmiddel in het bloed aanmerkelijk lager: 98% van de 918 
bloedmonsterss bevatten te weinig of geen geneesmiddel om het in het 
laboratoriumm te kunnen terugvinden (LoQ=0,5ng). Tevens was dit het eerste 
onderzoekk waarbij pimecrolimus crème langdurig (maximaal 12 maanden) 
werdd toegepast. Het gunstige effect bleef aanhouden, terwijl de hormoonzalven 
diee normaliter gebruikt worden juist snel een gewenningseffect (tachyphylaxie) 
latenn zien. 
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Eénn van de honderden andere derivaten van ascomycine, het SDZ ASD 732, 
hebbenn wij onderzocht in de studie beschreven in hoofdstuk 7. Het verschil met 
pimecrolimuss uit de voorgaande studies is dat SDZ ASD 732 geen effect heeft 
opp de T-cellen en mestcellen bij laboratorium onderzoek (in vitro), terwijl beide 
middelenn effectief waren als behandeling van contact-allergisch eczeem in 
dierproeven.. SDZ ASD 732 hebben wij onderzocht in een studie met een 
identiekee opzet als het eerste onderzoek met pimecrolimus crème. Helaas 
blekenn de resultaten teleurstellend. Mogelijk is een remmend effect op de T-
cellenn (en mestcellen) een cruciale factor voor de werking van deze nieuwe 
klassee van geneesmiddelen, en is een diermodel met contacteczeem geen goed 
modell  voor de behandeling van mensen met atopisch eczeem. 

Hoofdstukkenn 8 en 9 gaan over tacrolimus. Tacrolimus is al wat langer bekend 
dann pimecrolimus. Tacrolimus is een product van een schimmel welke is 
aangetroffenn op een Japanse berg, ten noord-oosten van Tokio. De anti-
bacteriëlee werking was teleurstellend, maar de stof had een sterk effect op de 
afweer,, in het bijzonder de T-cellen. Sinds enkele jaren wordt tacrolimus als 
infuusvloeistoff  en in capsules dan ook toegepast als afweer remmend medicijn 
naa orgaan transplantaties. In onderzoek bleken tacrolimus tabletten zeer 
effectieff  tegen huidziekten waar T-cellen een grote rol spelen (psoriasis, 
atopischh eczeem). Helaas geven tacrolimus capsules bij gebruik tegen 
huidziektenn dezelfde bijwerkingen als ciclosporine tabletten. Maar in 
tegenstellingg tot ciclosporine werkt tacrolimus wel als zalf. 

Inn de studie beschreven in hoofdstuk 8 wordt het effect van een langdurige 
behandelingg met tacrolimus zalf besproken. In dertig ziekenhuizen in elf 
Europesee landen participeerden 316 patiënten in de studie: 200 patiënten 
gedurendee 6 maanden en 116 patiënten gedurende 12 maanden. Zij 
behandeldenn tweemaal daags al hun eczeemplekken met tacrolimus zalf met 
eenn sterkte van 0,1%. Deze sterkte was gekozen omdat deze de minste 
bijwerkingenn liet zien in voorgaand onderzoek. De effectiviteit van de 
verschillendee sterkten zalf is later in een apart onderzoek nogmaals onderzocht. 
Doell  van het onderzoek was met name de veiligheid van het nieuwe medicijn 
enn in mindere mate ook de werkzaamheid te onderzoeken. De meest 
voorkomendee bijwerkingen waren branderigheid (47%), jeuk (24%) en 
roodheidd van de huid (12%). Alhoewel jeuk en roodheid ook kenmerken zijn 
vann eczeem, was de branderigheid een duidelijke bijwerking die gelukkig vaak 
snell  voorbij was. Met name in de eerste dagen van het gebruik van tacrolimus 
zalff  werd deze bijwerking vaak gerapporteerd. De opname van het 
geneesmiddell  via de huid en de concentratie van het geneesmiddel in het bloed 
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(alss maat voor de systemische expositie) was gering. In 76% van de patiënten 
wass de concentratie lager dan 1 ng/ml. De werkzaamheid van de zalf was goed 
tott uitstekend bij 54%, 81% en 86% van de patiënten na respectievelijk 1 week, 
66 maanden en 12 maanden. 

Nadatt de effectiviteit en veiligheid van tacrolimus zalf was aangetoond voor 
volwassenn patiënten, kon het eerste onderzoek met tacrolimus zalf bij kinderen 
aanvangen.. De resultaten van dit onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 9. 
Inn dit internationale onderzoek werden 560 kinderen verdeeld over 3 groepen. 
1899 patientjes werden behandeld met 0,03% tacrolimus zalf, 186 patientjes met 
0,1%% tacrolimus zalf en de overige 185 patientjes met een standaard 
hormoonzalff  (1% hydrocortisonacetaat zalf). Na drie weken tweemaal daags 
smerenn was de verbetering van het eczeem in de groep met 0,1% tacrolimus 
zalff  het grootst en in de 1% hydrocortisonacetaat zalf het kleinst. Ook bij 
kinderenn was een voorbijgaande periode met branderigheid van de huid na 
smerenn de enige bijwerking die vaker voorkwam in de groepen die behandeld 
werdenn met tacrolimus zalf in vergelijking met de kinderen die behandeld 
werdenn met hormoonzalf. 

Inn hoofdstuk 10 wordt een onderzoek beschreven met een geheel ander 
medicijn.. Het betreft cipamfylline, een krachtige remmer van fosfodiësterase. 
Hett is bekend dat leukocyten van atopisch eczeem patiënten een abnormaal 
hogee cyclisch-AMP-fosfodiësterase aktiviteit hebben. Deze hoge aktiviteit kon 
inn laboratorium onderzoek (in vitro) worden geremd met fosfodiësterase-
remmers.. Cipamfylline is een potente en selectieve remmer van fosfodiësterase-
4.. Om de effectiviteit en veiligheid van dit nieuwe geneesmiddel te 
onderzoekenn als behandeling van atopisch eczeem, vergeleken wij de werking 
vann 0,15% cipamfilline crème met placebo crème en met een standaard 
behandelingg voor atopisch eczeem (hydrocortison-17-butyraat). Na twee weken 
tweemaall  daags gebruik van de crèmes bleek cipamfilline crème significant 
beterr te werken dan placebo crème. Maar het effect van de hormoon crème 
(hydrocortison-17-butyraat)) was significant beter in het verminderen van het 
eczeem,, uitgedrukt in de 'Total Severity Score', welke werd berekend uit de 
verschillendee kenmerken van eczeem, zoals deze door de onderzoekers werd 
beoordeeldd op een 4 punts schaal. Alhoewel statistisch een verschil kon worden 
aangetoondd waren wij niet onder de indruk van de klinische verbetering van de 
eczeemplekkenn die door de deelnemers werden behandeld. Het geringe 
klinischee effect heeft ons doen besluiten niet verder te participeren in volgende 
onderzoekenn met cipamfylline crème. 
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Hett laatste hoofdstuk, hoofdstuk 11, beschrijft de resultaten van een onderzoek 
mett ultraviolet therapie. Het is al lang bekend dat zonlicht, in het bijzonder het 
ultraviolettee deel van zonlicht, een gunstig effect heeft op het beloop van 
atopischh eczeem. Voor de behandeling van patiënten met ultraviolet wordt 
gebruikk gemaakt van verschillende delen van het ultraviolette spectrum: UVA, 
UVB,, combinaties van UVA en UVB of combinaties van UVA met psoralenen: 
dee photochemotherapie. Uit onderzoek blijkt dat een acute verergering van 
atopischh eczeem (de exacerbatie) het best kon worden behandeld met zoveel 
mogelijkk UVA. Nadeel van hoge doses UVA is het gemakkelijk verbranden van 
dee huid. Dit verbranden treed op door een deel van de UVA stralen (golflengte 
tott 330 nm). Door nu gebruik te maken van apparatuur die alleen UVA straling 
afgeeftt welke geen verbranding veroorzaakt (340-400 nm), kunnen gemakkelijk 
hogee doseringen worden toegediend. Met de komst van UVA-1 therapie is dit 
mogelijk.. De eerste dertien patiënten die wij in ons centrum met UVA-1 
therapiee voor hun atopisch eczeem hebben behandeld, zijn intensief gevolgd. 
Dee resultaten van hun behandeling zijn beschreven in hoofdstuk 11. 

Daarr het niet ongebruikelijk is dat er naast de gewenste straling ook vaak 
stralingg buiten het bedoelde spectrum wordt afgegeven (strooistraling), zijn wij , 
voorzichtigheidshalvee gestart met lage doseringen. Deze werden dagelijks 
verdubbeldd tot de maximale dosering na 5 dagen was bereikt. Achteraf bleek 
hethet effect van strooistraling erg mee te vallen en adviseren wij nu direct met 
hogee doseringen te beginnen. Het effect van de lage doseringen in de eerste 
weekk gaf zelfs een lichte verslechtering van het eczeem, mogelijk ten gevolge 
vann het stoppen van voorafgaande effectieve behandelingen. De deelnemers 
werdenn vij f (werk) dagen per week behandeld, gedurende 3 weken. Na afloop 
vann de therapie was de klinische score (SCORAD) met 50% afgenomen. Eén 
weekk na behandeling (follow-up) was de verbetering nog steeds 47%. Wij 
concluderenn dat UVA-1 therapie een effectieve behandeling is voor de 
patiëntenn met een ernstig atopisch eczeem. De therapie is belastend door de 
duurr en frequentie van de behandelingen. De therapie wordt goed verdragen en 
naa afloop is er geen sprake van een rebound-effect: de deelnemers vertonen na 
stoppenn van de therapie geen directe exacerbatie. Mogelijk is het effect van de 
behandelingg te verbeteren door direct met hoge doses te beginnen. 
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Inn dit proefschrift werden een aantal nieuwe behandelingsmodaliteiten 
besprokenn voor de behandeling van atopisch eczeem. De toepassing van 
pimecrolimuss crème, tacrolimus zalf en UVA-1 therapie zijn hiervan het meest 
veelbelovend.. UVA-1 therapie is reeds beschikbaar. In Nederland is het aantal 
ziekenhuizenn met deze behandelingsfaciliteit helaas zeer beperkt. Hopelijk 
draagtt ons onderzoek met de relatief goedkope (medium-dose) apparatuur bij 
tott de introductie van deze therapie op meer locaties. 

Voorr de medicinale behandeling van atopisch eczeem is veel meer en 
langdurigerr onderzoek vereist. Gelukkig zijn de vele studies met tacrolimus zalf 
enn pimecrolimus crème zo ver gevorderd dat een introductie van deze twee 
nieuwee behandelingen binnenkort in Nederland verwacht kan worden. Daar 
atopischh eczeem vooral onder kinderen voorkomt is het logisch dat deze nieuwe 
medicijnenn ook goed onderzocht zijn voor het gebruik bij kinderen. De topicale 
immunomodulatorenn zullen één der eerste behandelingsmodaliteiten worden 
welkee vóór introductie reeds uitgebreid zijn onderzocht voor het gebruik bij 
kinderen. . 

Helaass is een genezende therapie nog steeds niet beschikbaar. Het is te 
verwachtenn dat bij het steeds verder ontrafelen van het menselijk genoom er 
steedss meer duidelijk zal worden over de aanleg voor het atopisch syndroom. 
Ditt zou mogelijk kunnen leiden tot een gouden standaard test voor de diagnose 
vann atopisch eczeem en tot gerichtere therapeutische en preventieve 
interventies. . 
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