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Inleiding
Vitiligo is een huidaandoening waarbij de diagnostiek gemakke-

lijk, maar de behandeling lastig is. Bij 0,5-1% van de bevolking

ontstaat vitiligo, ongeacht geslacht of ras.1,2 Vitiligo kan op elke

leeftijd ontstaan, maar de beginleeftijd is meestal tussen de 10 en

de 20 jaar.

De gemiddelde huisarts heeft in zijn praktijk ongeveer 10-25

patiënten met vitiligo. De meest gestelde vragen van patiënten

gaan over de prognose en de mogelijkheid van repigmentatie.

Een belangrijk deel van de klachten zijn sociaal-psychologisch

van aard door het storende cosmetische effect, vooral als de huid

in het gelaat is aangedaan.

Achtergrond
DEFINITIE

Vitiligo is een benigne, verworven huidaandoening die geleidelijk

progressief is. Deze aandoening kenmerkt zich door circumscrip-

te hypomelanotische plekken.3 De melanocyten in de dermis 

verdwijnen, waardoor huid en haar hun pigment verliezen.

Melkwitte, onregelmatige, scherp begrensde plekken van verschil-

lende grootte ontstaan met vaak een gehyperpigmenteerde rand.

Voorkeurslokalisaties zijn: het gezicht, de handen en voeten, druk-

plaatsen, rond de lichaamsopeningen en lichaamsplooien bij de

geslachtsorganen. Vitiligo kan gegeneraliseerd voorkomen of zich

meer beperken tot een lokale vorm. Spontane repigmentatie komt

voor, maar het herstel is meestal onvolledig en cosmetisch niet

fraai. 

ETIOLOGIE

Veel van de etiologie van vitiligo is nog onduidelijk. Waar-

schijnlijk gaat het om een auto-immuunproces aangezien antili-

chamen tegen melanocyten vastgesteld kunnen worden bij

patiënten met vitiligo. Ook komen andere auto-immuunziekten
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zoals diabetes mellitus en schildklieraandoeningen vaker voor bij

vitiligopatiënten. Daarnaast is er ook een genetische component;

binnen sommige families komt vitiligo relatief vaak voor. Bij

(gepredisponeerde) personen kan vitiligo uitgelokt worden door

factoren zoals emoties, ernstige ziekten, zwangerschap, zonver-

branding en trauma’s. Beroepsvitiligo wordt verklaard door con-

tact met chemische stoffen als chinonen, anisolen, fenolen en

bepaalde zwavelverbindingen. Uit onderzoeken naar de sociale en

psychologische factoren bij het ontstaan van vitiligo blijkt dat

patiënten meer life-events hebben dan gezonden en ook vaker psy-

chische problemen.4,5

Diagnostiek 
De hypogepigmenteerde, scherp begrensde laesies zijn zeer ken-

merkend.3 De differentiële diagnose met andere pigmentstoornis-

sen is meestal niet moeilijk. Inflammatoire aandoeningen zoals

eczeem, pityriasis versicolor of psoriasis hebben als kenmerk dat

er meestal ook roodheid en schilfering aanwezig is. Chemische

hypopigmentatie is anamnestisch vast te stellen. Totale depig-

mentatie is zeldzaam. 

Veel gebruikte therapie 
Vitiligo heeft meestal een progressief beloop met soms stabiele

perioden. Repigmentatie is vaak teleurstellend ondanks de vele

vormen van behandelingen. Algemene adviezen over bescher-

ming tegen zonverbranding zijn voor elke patiënt van belang. 

De belangrijkste behandelingsmethoden zijn corticosteroïden 

en lichttherapie met ultraviolet licht (UVA of UVB). UVA wordt

vaak in combinatie met psoralenen (combinatie wordt PUVA

genoemd) of corticosteroïdencrèmes gegeven. De werking van

corticosteroïden bestaat uit remming van de ontstekingsreactie

in het kader van het auto-immuunproces. Het meest toegepast is

de lokale crèmevorm, maar er worden ook intralesionale injecties

gegeven.

Camouflage door middel van cosmetische crèmes heeft geen effect

op de depigmentatie zelf. Het voordeel is wel dat het geen bij-

werkingen heeft. 

Bij gelokaliseerde plekken kan de huisarts met lokale corticosteroïden

behandelen; voor de meer gegeneraliseerde vormen en de ande-

re therapeutische opties is verwijzing noodzakelijk. 

Er zijn aanwijzingen dat cognitieve gedragstherapie de kwaliteit van

leven verbetert en de uitbreiding van lesies vermindert.6 Voor

patiënten met lokale stabiele vitiligo komt chirurgische verwijdering

van de huidlaesie met autoloog transplantaat in aanmerking.7 Bij

chirurgische behandeling – zoals bij elke invasieve ingreep –

loopt de patiënt echter het risico nieuwe vitiligoplekken op

beschadigde huid te ontwikkelen (Köbner-fenomeen). Bij kleine

laesies op de lippen of de vingers kan tatoeage uitkomst bieden. In

uiterste gevallen kan bij gegeneraliseerde vitiligo totale depigmenta-

tie met hydrochinon of lokaal 4-methoxyphenol worden toege-

past.8 De gehele huid wordt opgebleekt zodat het aspect weer

egaal is. Nadelen van totale depigmentatie met bijvoorbeeld

hydrochinoncrème zijn de onomkeerbaarheid, de gevoeligheid

voor zonverbranding en het bleke aspect bij donkere patiënten. 

Methode 
We zochten in december 2001 in de Cochrane Controlled Trial

Register (trefwoord vitiligo) en in Medline naar reviews en randomized

controlled trials (MESH-term vitiligo). Alle niet-Engels- of niet-Ne-

derlandstalige artikelen sloten we uit.

Klinische vragen 
WAT IS HET EFFECT VAN CORTICOSTEROÏDEN BIJ DE BEHANDELING VAN VITILIGO? 

Klasse 3 en 4 corticosteroïdencrème is effectiever dan placebo.

Voor gelokaliseerde vitiligo is een klasse 3 corticosteroïdencrème

de eerste keus, de bijwerkingen lijken hierbij beperkt te zijn.

Intralaesionale corticosteroïden en klasse 4 corticosteroïdencrè-

mes zijn niet effectiever dan klasse 3 en veroorzaken bij meer

patiënten bijwerkingen. Orale corticosteroïden komen vanwege

ernstige bijwerkingen en het ontbreken van een duidelijk effect

niet als behandeling in aanmerking.

Gunstig effect. Wij vonden een meta-analyse uit 1998 over niet-chi-

rurgische repigmentatiebehandelingen.9 Repigmentatie werd als

succesvol gedefinieerd als meer dan 75% van de aangedane huid

repigmenteerde. Uit de 11 gerandomiseerde gecontroleerde

onderzoeken bleek klasse 3 corticosteroïdencrème in vergelijking

met placebo als enige significant meer succes op te leveren bij

repigmentatie; de gepoolde odds-ratio (op basis van 96 perso-

nen) hierbij was 14,32 (95%-BI 2,45-83,72). De behandeltijd bij de

meeste onderzoeken uit deze meta-analyse was 5-8 maanden; als

er na 2 tot 3 maanden geen respons was, werd de behandeling

gestopt. 

Uit patiëntenseries kwam naar voren dat klasse 4 corticosteroï-

den, klasse 3 corticosteroïden en intralaesionale corticosteroïden

een nagenoeg gelijke effectiviteit hebben, namelijk ongeveer

55%.9 Orale corticosteroïden worden gezien de duur en bijwerkin-

gen niet toegepast. Naar de effectiviteit van lage doseringen orale

corticosteroïden is nog maar weinig onderzoek gedaan.10

Nadelig effect. Met name bij corticosteroïden klasse 4 en intralae-

sionele corticosteroïden zijn meer bijwerkingen zoals atrofie, tele-

angiëctasieën, acne en hypertrichose beschreven. 

WAT IS HET EFFECT VAN LICHTTHERAPIE (MET PSORALEN) BIJ DE BEHANDELING VAN VITILIGO? 

Van zonlicht of UVA in combinatie met psoralenen is effectieve

repigmentatie bij vitiligo aangetoond. Het effect is mogelijk tijde-

lijk; de effecten op de lange termijn zijn niet onderzocht. Er is

geen gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd naar het effect van

UVB. Het lijkt erop dat het effect vergelijkbaar is met UVA. De toe-
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voeging van orale psoralenen is hierbij niet nodig en er zijn geen

fototoxische bijwerkingen.

Gunstig effect. In een meta-analyse werden 10 RCT’s gevonden over

psoralenen in combinatie met zonlicht of UVA.9 Uitgaande van

75% repigmentatie als criterium voor effectiviteit bleek alleen de

combinatie van orale psoralenen met zonlicht (equivalent met

UVA) effectiever te zijn dan placebo. De gepoolde odds-ratio met

methoxypsoraleen (n=71) was 23,4 (95%-BI 1,33-409,93). De

gepoolde odds-ratio met psoraleen (n=97) was 19,9 (95%-BI 2,37-

166,32). Andere orale adjuvanten bij lichttherapie zoals fenyala-

nine, corticosteroïden en khellin hadden geen effect.11 Het lokale

gebruik van psoralenen is onvoldoende onderzocht. In patiënten-

series blijkt UVB, zonder toevoeging van psoralenen, net zo effec-

tief als PUVA.12

Nadelig effect. Bijwerkingen van PUVA zijn fototoxische effecten

(zonverbranding) en misselijkheid (door de psoralenen). Een

groot nadeel is de tijdsinvestering: twee- tot driemaal per week

gedurende ten minste een jaar. Het is alleen geschikt voor zeer

gemotiveerde patiënten. Van UVB alleen werden er geen fototoxi-

sche bijwerkingen gerapporteerd.

CONCLUSIES

In een normpraktijk hebben 20-25 patiënten vitiligo. Vooral bij

jonge patiënten zal de aandoening vaker progressief zijn en meer

psychosociale problemen kunnen geven. Algemene adviezen over

bescherming tegen zonverbranding en over de mogelijkheid tot

camouflage zijn voor elke patiënt van belang. Voor gelokaliseerde

vitiligo komt behandeling met een klasse 3 corticosteroïdencrè-

me als eerste keus in aanmerking. Deze behandeling kan de huis-

arts zelf doen. Voor meer gegeneraliseerde vitiligo is een verwij-

zing voor lichttherapie geïndiceerd. Op dit moment bestaat het

meeste bewijs van effectiviteit voor PUVA.
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