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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Hoofdstuk 1. Introductie
Met een toenemende prevalentie is atopisch eczeem (AE) een van de meest 
voorkomende huidziekten. Tot op heden is er nog steeds geen consensus over de 
definitie, diagnose, diagnostische criteria, pathophysiologie en de therapie. 

Definitie 
AE is een jeukende, chronische of chronisch recidiverende, inflammatoire huidaan-
doening. Het huidbeeld presenteert zich met jeukende papels, excoriaties en lichenficatie, 
en heeft een typische distributie met name in de lichaamsplooien zoals ellebogen 
en knieën. AE is een genetisch bepaalde IgE gemedieerde huidaandoening. Omdat 
er patiënten zijn met het phenotype van AE, maar die geen allergeen-specifiek IgE 
hebben, zijn daarvoor verschillende namen gegeven zoals intrinsiek AE, niet-allergisch 
AE, niet-atopisch AE of niet-allergisch AE syndroom. Aangezien deze patiënten geen 
“atopie” hebben, stellen wij de term atopiform eczeem voor om de connectie met atopie 
te vermijden. 

Epidemiologie
De prevalentie van AE is verdubbeld de laatste decennia. Prevalenties van 15-30% 
bij kinderen en 2-10% bij volwassenen zijn beschreven. AE ontstaat vaak op vroege 
kinderleeftijd (early-onset AE), maar kan ook ontstaan op volwassen leeftijd (late-
onset AE). Een algemeen geaccepteerde verklaring voor de toename van de prevalentie 
is de “hygiëne hypothese”. Toch is het erg lastig om een duidelijk beeld te krijgen van 
de juiste prevalentie van AE omdat de prevalentie studies behoorlijk verschillen in 
methode, uitvoering, patiënten karakteristieken en technieken van dataverzameling. 

Diagnose
De klinische kenmerken van AE kunnen erg variëren en dat maakt het stellen van de 
diagnose soms lastig. Omdat er geen definitieve diagnostische test bestaat voor AE, 
is het stellen van de diagnose gebaseerd op de kliniek. In de dagelijkse praktijk wordt 
de klinische diagnose veelal gesteld op basis van jeukende, chronisch recidiverende 
huidafwijkingen met een typische morfologie en distributie patroon. De morfologie 
en distributie kunnen verschillen afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de ernst 
van het eczeem. Omdat AE een breed spectrum aan dermatologische manifestaties 
kan hebben is het belangrijk om altijd een differentiële diagnose te overwegen. De 
meest belangrijke differentiële diagnoses zijn andere vormen van eczeem. Daarnaast 
bestaan er combinaties van eczeem zoals: atopisch en contactallergologisch eczeem. 
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Diagnostic criteria
De laatste decennia zijn er verschillende sets van diagnostische criteria voorgesteld 
om uniformiteit te brengen in het diagnostische proces van AE. De Hanifin en 
Rajka criteria uit 1980 zijn de meest gebruikte criteria in klinische trials. De U.K. 
diagnostische criteria zijn in 1994 voorgesteld als vereenvoudiging van de uitgebreide 
Hanifin en Rajka criteria. Deze U.K. diagnostische criteria worden, ondanks 
uitgebreide validatie, weinig gebruikt. In 1998 zijn de Millennium Criteria ontwikkeld. 
Met allergeen-specifiek IgE als verplicht criterium zijn deze criteria in lijn met de 
meest recente nomenclatuur van de World Allergy Organziation (WAO). 

Pathophysiologie
De oorzaak van AE blijft tot op heden onbekend. Interacties van genen, omgevings-
factoren, een defecte huidbarrière en immunologische factoren spelen een rol in 
de pathogenese van AE. Er zijn twee hypothesen omtrent het mechanisme van AE. 
De inside-outside hypothese is gebaseerd op de immunologische verstoring welke 
resulteert in een IgE gemedieerde reactie met secundair een verstoring van de 
huidbarrière. De outside-inside hypothese veronderstelt dat er een primaire dysfunctie 
van de huidbarrière is, veroorzaakt door een intrinsiek defect van de epitheelcellen, 
hetgeen leidt tot een toename van penetratie van allergenen met secundair IgE 
sensibilisatie als gevolg. Recente studies omtrent filaggrine mutaties benadrukken de 
veranderingen in de epidermis. AE blijft een complexe huidziekte en wellicht moeten 
we onderscheid maken tussen twee groepen van onderliggende afwijkende genen: 
genen die coderen voor de epidermis of andere eiwitstructuren in het epitheel en 
genen die van belang zijn voor sturing van onderdelen van het immuunsysteem. 

Behandeling
De behandeling van AE is een uitdaging. De basis van de behandeling van AE is 
het verkrijgen van een optimale conditie van de huid: hydratatie, het gebruik van 
emoliëntia, daarnaast het aantonen en vermijden van specifieke en niet-specifieke 
uitlokkingsfactoren. De topicale therapie voor mild tot matig AE bestaat uit emoliëntia, 
topicale corticosteroïden en immunomodulatoren. Voor ernstig AE bestaat de 
behandeling vaak uit systemische immunosuppressieve therapie zoals systemische 
corticosteroïden en cyclosporine. Data over het gebruik van mycophenolate 
mofetil (Cellcept®), azathioprine (Imuran®), en intraveneuze immunoglobulinen 
zijn tegenstrijdig. Voor de behandeling van patiënten met chronisch AE is UVB 
fototherapie wereldwijd erkend als een effectieve behandelingsoptie. De ontwikkeling 
van nieuwe, gerichte therapieën is nodig. 
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Impact 
AE kan een significante impact hebben op de morbiditeit en kwaliteit van leven. 
De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van leven van patiënten 
met AE. Recent is de levensloopvragenlijst ontwikkeld om inzicht te krijgen in de 
levensloop van jongvolwassen patiënten met een chronische ziekte in de kinderjaren. 
Inzicht en kennis over de impact van een chronische ziekte als AE is van groot 
belang om als arts een optimale zorg en begeleiding te kunnen geven tijdens en na de 
behandeling. 

Hoofdstuk 2. Diagnostische criteria voor atopisch eczeem: een systematische 
review
In dit hoofdstuk is het bewijs over de validiteit van de bestaande diagnostische criteria 
voor AE verzameld. Alle data werden verzameld met een zoektocht door Medline, 
Embase en Cochrane databases. Om de kwaliteit van de bestaande validatie artikelen 
te beoordelen werd de Quality Assessment of Diagnostic Accuracy (QUADAS) tool 
gebruikt. 

Er bestaan tien sets van diagnostische criteria voor atopisch eczeem. Hiervan zijn 
er 6 sets gevalideerd. Van de twintig artikelen die voldeden aan de inclusie criteria, 
werden 27 validatie studies geïncludeerd in deze systematische review. Hiervan waren 
er 2 studies die de Hanifin en Rajka criteria hebben gevalideerd. De sensitiviteit en 
specificiteit varieerden respectievelijk van 87.9% tot 96.0% en van 77.6% tot 93.8%. 
De negentien validatie studies van de U.K. diagnostische criteria lieten een variabele 
sensitiviteit en specificiteit zien van respectievelijk 10% tot 100% en van 89.3% tot 
99.1%. De 3 validatie studies van de Schultz-Larsen criteria lieten een sensitiviteit van 
88% tot 94.4% en een specificiteit van 83.9% tot 87.0% zien. De enige validatie studie 
van de Diepgen criteria had een sensitiviteit van 83.0% tot 87.8% en een specificiteit 
van 83.9% tot 87.0%. De Kang en Tian criteria werden eenmalig gevalideerd met een 
sensitiviteit en specificiteit van 95.5% en 100%, respectievelijk. Het artikel dat de 
ISAAC criteria valideerde liet een positieve en negatieve voorspellende waarde zien 
van 48.8% en 91.1%. Alle studies werden onafhankelijk beoordeeld met de QUADAS 
tool. Hieruit bleek de kwaliteit van de studies sterk te variëren. 

Conclusie
Met deze systematische review werden van de bestaande sets van criteria voor AE een 
variërend aantal validatie studies gevonden. De methodologische kwaliteit van deze 
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validatie studies was wisselend. Tot nu toe zijn de U.K. criteria het meest uitvoerig 
gevalideerd. 

Verbetering van de methodologische opzet voor validatie studies en uniformiteit 
in goed gevalideerde en toepasbare diagnostische criteria zijn nodig om toekomstige 
interventie studies uit te kunnen voeren en resultaten te kunnen vergelijken. 

Hoofdstuk 3. Diagnostische criteria voor atopisch eczeem: validatie en vereen-
voudiging van de Millennium Criteria 
Ondanks de verschillende gevalideerde sets van diagnostische criteria voor atopisch 
eczeem, is er een handzame en up-to-date set nodig. In dit hoofdstuk hebben we de 
Millennium Criteria (MC) gevalidadeerd in een ziekenhuissetting. Daarnaast hebben 
we deze set aangepast en vereenvoudigd tot een handzame set voor de praktijk. 

Met behulp van een prospectieve patiënt-gecontroleerde studie werden 122 
AE patiënten en 79 controle-patiënten geïncludeerd. Patiënten werden door 
onafhankelijke onderzoekers bekeken. De validiteit van de Millennium criteria werd 
bepaald aan de hand van de gouden standaard. Door middel van logistische regressie 
analyse werd de meest onderscheidende set gevormd. Daarop volgend, werd een 
diagnostisch classificatiemodel gedefinieerd met behulp van een tree-analyse. 

In deze studie hadden de MC een 100% sensitiviteit en 88.6% specificiteit. De 
algemene uitvoerbaarheid van de MC was 88.6%. Uit de bestaande MC hebben we met 
logistische regressie een subset kunnen vormen van 4 criteria: typische morfologie 
en distributie, xerosis, pityriasis alba en chronisch of recidiverend beloop. Om het 
diagnostisch proces van AE te vereenvoudigen hebben we vanuit deze 4 criteria een 
classificatie boommodel ontworpen. Dit diagnostisch classificatiemodel liet een 
sensitiviteit van 98.8% en een specificiteit van 88.6% zien. 

Conclusie 
Deze validatie studie suggereert dat de MC accuraat zijn voor de diagnose van AE. 
De simplificatie van de MC tot een diagnostisch classificatie model laat zien dat naast 
de aanwezigheid van allergeen-specifiek IgE en typische morfologie en distributie, 
xerosis, pityriasis alba en chronisch of recidiverend beloop, essentieel zijn voor de 
diagnose van AE. 
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Hoofdstuk 4. Klinische verschillen tussen atopisch en atopiform eczeem
Tot op heden bestaat er geen duidelijkheid of het “intrinsieke type” van AE, wat 
wij benoemen als “atopiform ezceem”, een aparte entiteit is. Door middel van een 
patiëntgecontroleerde studie hebben wij de klinische en diagnostische kenmerken 
van atopisch en atopiform eczeem vergeleken. 

Patiënten met een klinische diagnose van AE zonder aantoonbaar allergeenspecifiek 
IgE in bloed of huid werden geselecteerd. Alle AE controles waren positief 
voor allergeenspecifiek IgE. Anamnese, kwaliteit van leven, ziekte-ernst en de 
diagnostische criteria van Hanifin en Rajka en de U.K. criteria werden bij alle patiënten 
geëvalueerd. 

Acht procent (n=34) van de geselecteerde patiënten hadden atopiform eczeem. 
Kenmerkend voor het atopiform eczeem waren: vrouwelijke predominantie, ontbreken 
van andere atopische aandoeningen, laat ontstaan van het eczeem en een mildere 
ziekte-ernst. Significant minder aanwezige kenmerken van atopiform eczeem waren: 
recidiverende conjunctivitis, palmaire hyperlineariteit, keratosis pilaris, pityriasis 
alba en hand/voet eczeem. Het kenmerk Dennie-Morgan plooi was echter positief 
geassocieerd met atopiform eczeem.

Conclusie 
Naast de afwezigheid van allergeenspecifiek IgE wijzen onze bevindingen aan dat 
atopiform eczeem een aparte entiteit is. Onderscheid tussen atopiform en atopisch 
eczeem moet gemaakt worden om zo patiëntengroepen beter te definiëren en meer 
homogeniteit te krijgen. Implicaties voor dit onderscheid zijn van belang voor het 
geven van de juiste preventieve en therapeutische adviezen. Daarnaast is het belangrijk 
voor het uitvoeren van toekomstige studies. 

Hoofdstuk 5. Excimer laser versus clobetasol propionaat bij de prurigo vorm 
van atopisch eczeem, een gerandomiseerde gecontroleerde trial
De XeCl excimer laser (EL) is in staat een hoge dosis smal-spectrum UVB nauwkeurig 
op aangedane huid te richten. Daarmee is deze EL mogelijk een veelbelovende 
therapie voor gelokaliseerd atopisch eczeem. Een gerandomiseerde links-rechts 
gecontroleerde studie werd uitgevoerd om de effectivitieit en veiligheid van de EL 
te onderzoeken. De excimer laser werd vergeleken met een klasse 4 corticosteroid: 
clobetasol propionate. 
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Dertien patiënten met de prurigo vorm van AE werden gerandomiseerd voor het 
onderzoek. EL werd toegepast op een extremiteit, tweemaal per week versus 
clobetason propionate, tweemaal per dag op de andere extremiteit. Behandelperiode 
met de EL was 10 weken. De klinische respons werd geëvalueerd door het gebruik 
van de Physician Assessment of Individual Signs (PAIS), gestandaardiseerde foto’s, 
Physician Global Assessment (PGA) en Patient Global Assessment (PaGA). Daarnaast 
werden biopten genomen om de histologische veranderingen te kunnen beoordelen. 
Na het eind van de behandeling werden patienten na 1, 3 en 6 maanden gecontroleerd 
om de lange-termijn effecten te kunnen beoordelen. 

Beide behandelingen lieten een duidelijk significante verbetering zien van de 
uitkomstparameters na 5 en 10 weken. Tijdens de follow-up periode toonde de met 
de EL behandelde extremiteit duidelijk meer en landurigere verbetering ten opzichte 
van de clobethasol propionate. Histopathologisch werd er een duidelijk sterke afname 
van de dikte van de epidermis en van het onstekingsinfiltraat gezien ten gevolge van 
de EL behandeling. 

Conclusie 
Met deze studie werd aangetoond dat de XeCl excimer laser een effectieve en veilige 
behandelingsoptie is voor patiënten met prurigo lesies bij AE. De EL geeft een meer 
langdurige verbetering in vergelijking tot corticosteroïden. 

Hoodfstuk 6. De levensloop van patiënten met AE gedurende de kinderjaren
Tot op heden bestaat er geen kennis op het gebied van de impact van AE gedurende 
de kinderjaren. Deze periode kent leeftijd-specifieke ontwikkelingen zoals psycho-
sociale en psycho-seksuele ontwikkeling. In dit hoofdstuk hebben wij de levensloop 
van jongvolwassen patiënten met AE onderzocht en daarbij de ziektespecifieke 
gevolgen. Daarnaast hebben we bekeken of de ernst van AE voorspellend zou zijn 
voor verstoring van de levensloop, de ziekte-specifieke gevolgen en de huidige 
kwaliteit van leven. 

117 jongvolwassen patiënten (tussen 18 en 30 jaar) met AE doorgemaakt in hun jeugd 
hebben voor dit onderzoek vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten bestonden uit: 
algemene anamnese en voorgeschiedenis, de Skindex-29, de ´levensloop’ (Course of 
life) vragenlijst en een subjectieve, ziektespecifieke vragenlijst. 
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Patiënten met ernstig AE in hun kinderjaren lieten een significante verstoring zien 
in hun levensloop op het gebied van sociale ontwikkeling. De resultaten van de 
ziektespecifieke vragenlijst toonde opvallend hoge percentages voor psychosociale 
gevolgen en fysische klachten van AE tijdens hun jeugd. Een percentage van 48.7% 
van de patiënten met AE had een sterk verminderde huidige kwaliteit van leven. 

Conclusie
Dit is de eerste studie die levensloop met behulp van de ´Course of life´ vragenlijst 
heeft onderzocht bij patiënten met AE. De ernst van AE is van invloed en belangrijk 
voor het interpreteren van verstoringen van de levensloop, de ziektespecifieke 
gevolgen en de kwaliteit van leven. Artsen, met name huisartsen en dermatologen, 
zouden naast de fysieke aspecten belang moeten hechten aan de psychologische en 
sociale gevolgen van AE. Met name in het geval van ernstig AE is begeleiding en 
ondersteuning erg belangrijk. 


