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Literatuurstudie: De behoefte aan huidverblekende of -pigmenterende middelen in onze huidige samenleving 

 

Voorwoord 

Deze scriptie is een wetenschappelijk literatuuronderzoek met als onderwerp: ‘De behoefte aan 

huidverblekende of -pigmenterende middelen in onze huidige samenleving’. Dit onderwerp werd 

opgegeven door promotor Dr. M. Van Gele en was mijn eerste keuze uit een lijst van optionele 

onderwerpen uit verscheidene vakgebieden. De dermatologie is een interessant en uitgebreid 

vakgebied en ik wou mij hier graag verder in verdiepen. Hierbij wil ik graag mijn promoter bedanken 

voor haar steun en hulp bij het schrijven van deze masterproef gedurende de afgelopen jaren. 
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Abstract 

Inleiding: Pigmentatie van de huid treedt op na volgende biologische processen: de productie van 

melanosomen, de melanisatie van de melanosomen, de transfer van de melanosomen van de 

melanocyten naar de keratinocyten en de degradatie van de melanosomen. De pigmentatie van de huid 

neemt toe door exogene stimuli, zoals blootstelling aan UV-straling. Wanneer in één van de stappen 

van het pigmentatieproces een probleem optreedt, ontstaat hypo- of hyperpigmentatie van de huid.  

Methodologie: Informatie werd online opgezocht via de zoekmachine PubmMed. Het onderwerp van 

deze masterproef omvat een overzicht van frequent voorkomende pigmentatiestoornissen, de 

standaardbehandelingen en de vernieuwende behandelingen hieromtrent. Tenslotte wordt het 

maatschappelijk aspect van pigmentatie en het ongeoorloofd gebruik van medicatie in bepaalde 

culturen toegelicht.  

Resultaten: De pigmentatiestoornissen worden onderverdeeld in twee grote groepen. De eerste groep 

bestaat uit de hyperpigmentatiestoornissen, zoals bijvoorbeeld melasma en postinflammatoire 

hyperpigmentatie, en de tweede groep omvat de hypopigmentatiestoornissen, zoals bijvoorbeeld 

vitiligo. De respectievelijke behandelingen worden verder besproken. Het chemisch bleken van de 

huid is een wereldwijd sociologisch en psychologisch probleem dat veel frequenter voorkomt dan men 

vermoedt. Vaak is men zich niet bewust van de mogelijke bijwerkingen die veroorzaakt worden door 

deze producten en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Ondanks het huidige uitgebreide aanbod aan 

medicatie ter behandeling van pigmentatiestoornissen, is er nog steeds geen ideale behandeling zonder 

neveneffecten beschikbaar. Hydroquinone is de meest toegepaste behandeling, maar houdt tevens veel 

bijwerkingen en risico’s in en is daardoor in een groot aantal landen verboden. Daarom ging men op 

zoek naar alternatieve behandelingsmethoden. Zo droeg het onderzoek naar de melanogenese bij tot 

nieuwe moleculaire inzichten over vesiculair transport en membraaninteracties. Deze informatie biedt 

tevens toekomstperspectieven in de ontwikkeling van  nieuwe medicatie.  

Discussie: Er zijn belangrijke toekomstperspectieven waar zeker rekening mee moet gehouden 

worden, zoals bijvoorbeeld de inhibitie van Myosin Va door middel van RNAi om zo het 

melanosoomtransport tegen te gaan in melanocyten. Ook de inhibitie van de PAR-2 receptor kan een 

nieuwe methode zijn om hyperpigmentatie te reduceren. De T-oligo’s vormen een mogelijkheid om de 

mechanismen die instaan voor de celproliferatie te onderzoeken en om de beschermende en 

antiproliferatieve eigenschappen van de cel te analyseren. Daarnaast is het p53 eiwit een mogelijke 

doelwitmolecule in de behandeling van hypopigmentatie. Verder onderzoek omtrent deze molecules is 

nodig om veilige en efficiënte therapieën te ontwikkelen voor de behandeling van verschillende 

pigmentatiestoornissen.  
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Bijlagen: Illustrerende informatie omtrent de differentiaaldiagnose van melasma, de verschillende 

behandelingsmethoden van melasma, medicatie die hyperpigmentatie kan veroorzaken, de 

complicaties van steroïdgebruik en een overzicht van studies i.v.m. depigmenterende agentia, 

respectievelijk over de prevalentie van het gebruik van de medicatie, de verschillende types, de 

bijwerkingen en de motivatie van de persoon. 
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1. Inleiding 

1.1 De pigmentatie 

De huid bestaat uit verschillende lagen en elke laag heeft specifieke eigenschappen en functies. De 

binnenste laag is de hypodermis, deze laag bestaat uit subcutaan vetweefsel en verbindt de huid met 

het onderliggende skelet en spierweefsel. De middelste laag, de dermis, bevat de appendices van de 

huid. Dit zijn de haarwortels, klieren, zenuwuiteinden, nagels en bloedvaten. De buitenste laag is de 

epidermis die bescherming biedt tegen infecties. Deze laag is een avasculaire laag die uit verschillende 

types cellen bestaat (zie Figuur 1).  

 

Figuur 1: Doorsnede van de verschillende lagen van de huid (Geusens et al., 2009) 

De epidermis wordt onderverdeeld in 4 lagen: het stratum basale, spinosum, granulosum en corneum 

en bestaat onder andere uit keratinocyten en melanocyten (Friedman & Lippitz, 2009). De buitenste 

laag van de epidermis, het stratum corneum, vormt een uiterst efficiënte barrière zodat topische 

geneesmiddelen moeilijk in de huid kunnen binnendringen. Deze laag bestaat uit gedifferentieerde 

anucleaire keratinocyten die dicht opeen in kolommen liggen, de corneocyten. De matrix tussen de 

corneocyten bestaat uit hydrofobe apolaire lipiden zodat een dense, moeilijk doordringbare structuur 

ontstaat (Geusens et al., 2009). 

De pigmentatie van de huid, ontstaan in de epidermis, wordt beïnvloed door verscheidene factoren. De 

kleur wordt onder andere bepaald door een combinatie van de capillaire bloedstroom met het 

geoxideerd en gereduceerd hemoglobine, de chromoforen lycopeen en caroteen (de carotenoïden) en 

het collageen in de dermis (Picardo & Carrera, 2007, Dessinioti et al., 2009). De pigmentatie wordt 
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echter voor het grootste deel bepaald door het pigment melanine dat getransfereerd wordt van de 

melanocyten naar de keratinocyten via de melanosomen.  

De hoeveelheid melanine in de basale laag van de epidermis is aanzienlijk hoger in zwarte huid, 

vergeleken met Aziatische of blanke huid, in tegenstelling tot het aantal melanocyten dat quasi 

identiek is bij de verscheidene etniciteiten. Bij de lichte huidskleur van het kaukasische ras is dit 

pigment gegroepeerd in membraangebonden clusters en zijn de melanosomen klein, waardoor de huid 

een lichte, blanke kleur krijgt. De huidskleur van andere rassen, zoals de huid van de Afrikaanse of 

Afro-Amerikaanse bevolking, krijgt een donkere kleur omdat de melanosomen in de keratinocyten 

groter zijn en zich niet in clusters groeperen maar individueel voorkomen. De huidskleur is dus 

afhankelijk  van de grootte en de uniforme verdeling van de melanosomen in de epidermis (zie figuur 

2) (Bahadoran et al., 2000, Yoshida et al., 2007, Thong et al., 2003). De verschillende nuances van de 

huidskleur tussen de verschillende rassen ontstaan door de activiteit van de melanogenese, de 

hoeveelheid eumelanine en pheomelanine, het transport en de verdeling van de melanosomen en de 

afbraak van het melanine (Picardo & Carrera, 2007, Stefanato & Bhawan, 1997).  

 

Figuur 2: De hoeveelheid en de distributie van het melanine in de huid van verscheidene etniciteiten.  

(Brenner & Hearing, 2008) 

1.2 De melanogenese 

In deze masterproef wordt de medicatie besproken die in onze huidige samenleving wordt 

voorgeschreven ter behandeling van hypo- en hyperpigmentatie. Om het werkingsmechanisme van 

deze medicatie beter te kunnen begrijpen, wordt de melanogenese, het proces dat instaat voor de 

pigmentatie van de huid, kort besproken. De melanogenese is een proces dat onze huid beschermt 

tegen schadelijke UV-straling via de productie van melanine. Hierdoor ontstaat de pigmentatie van de 

huid (Yoshida et al., 2007). Een groot aantal studies hebben dit proces sedert vele jaren al uitgebreid 

bestudeerd, met als gevolg dat er veel informatie over beschikbaar is. Het melanosoomtransport in de 
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melanocyten is tevens een modelsysteem om de regulatiemechanismen tijdens intracellulair transport 

te bestuderen (Hume et al., 2007). 

1.2.1 De maturatie van de melanosomen 

Als eerste stap van de melanogenese gebeurt de maturatie van de melanosomen in de melanocyten. De 

melanocyten zijn afkomstig van de neurale buis en migreren tijdens de embryonale ontwikkeling naar 

de basale laag van de epidermis (Stulberg et al., 2003). Ze zorgen voor de productie van het melanine 

via een pathway met tyrosine als precursor (Yoshida et al., 2007) en slaan het op in gespecialiseerde 

lysosoomgerelateerde organellen (LRO), de melanosomen (Raposo & Marks, 2007, Hume et al., 

2007). De productie van melanine vindt plaats in een epidermale melanine eenheid. Deze eenheid 

bestaat uit één melanocyt en ongeveer 36 naburige keratinocyten. Deze cellen werken samen om het 

melanine te produceren en te verspreiden (Seiberg M., 2001, Dessinioti et al., 2009).  

In het eerste stadium  bevatten de melanosomen nog 

geen melanine. Ze worden ook de premelanosomen 

genoemd en zijn sferische vesikels die nog geen 

melanine bevatten.  In dit stadium wordt de vorming van 

intraluminale vezels geïnitieerd.  

Het tweede stadium zorgt ervoor dat de 

premelanosomen een meer ellipsoïde vorm verkrijgen en 

de vorming van de intraluminale vezels wordt 

vervolledigd. De premelanosomen bevatten ook nog geen 

melanine. 

In het derde stadium wordt het melanine afgezet op de 

vezels waardoor deze zwart kleuren en breder worden.  

Tenslotte ontstaat in het vierde stadium een volledig met 

melanine geladen melanosoom. Hierdoor is de 

intraluminale structuur niet langer zichtbaar (Coudrier E., 

2007, Raposo & Marks, 2007).  

  
Figuur 3: : De ontwikkelingsstadia van 

melanosomen (Raposo and Marks, 2002) 
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De melanosomen zijn cytoplasmatische lysosoomgerelateerde organellen (LRO) die zorgen voor de 

biosynthese en het stockeren van melanine. De biosynthese van de melanocyten gebeurt in deze 

lysosoomgerelateerde organellen om eventuele schade aan de melanocyt te beperken (Box & Terzian, 

2008). Tijdens de maturatie van de melanosomen worden vier opeenvolgende ontwikkelingsstadia 

doorlopen, zodat uiteindelijk een volledig met melanine geladen melanosoom ontstaat. Deze maturatie 

vindt plaats in de perinucleaire ruimte van de melanocyt (Raposo & Marks, 2002). Stadium I tot 

stadium IV worden weergegeven in figuur 3. 

1.2.2 De synthese van het melanine 

De synthese van het pigment melanine is een complex proces, gereguleerd door verscheidene 

katalyserende enzymen, en vindt plaats in de melanosomen. Er komen twee soorten melanine voor in 

de huid: het eumelanine en het pheomelanine. Deze worden in de melanosomen aangemaakt via een 

pathway met het aminozuur tyrosine als startmolecule. Tyrosine wordt eerst gehydroxyleerd tot DOPA 

(3-(3,4-dihydroxyfenyl)-L-alanine). Daarna wordt het geoxideerd tot dopaquinone. Deze stappen 

worden gemedieerd door het enzym tyrosinase (Dessinioti et al., 2009). Dit is een essentieel enzym 

voor dit proces en is dan ook een belangrijke doelwitmolecule in de behandeling van 

hyperpigmentatie. Bij de volgende stap van de pathway zijn er twee verschillende richtingen mogelijk. 

Als het dopaquinone gecombineerd wordt met cysteïne, ontstaat het pheomelanine. Indien het 

dopaquinone nog enkele oxidaties en hydroxylaties ondergaat, gereguleerd door het tyrosinase en de 

tyrosinase gerelateerde proteïnes, TRP 1 en TRP 2, wordt het eumelanine gevormd (Raposo & Marks, 

2002). Pheomelanine is dus het voorstadium van eumelanine (Westerhof W., 2007). In figuur 4 wordt 

de melaninesynthese schematisch weergegeven. 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de melaninesynthese pathway en de betrokken enzymen die specifiek 

voorkomen in de melanosomen. Er zijn drie enzymen die onontbeerlijk zijn voor de melaninesynthese. Het eerste is het 

tyrosinase (TYR), dit is de snelheidsbepalende snelheidsbepalende stap in de start van de melanogenese. Het 

DOPAchrome tautomerase (DCT) en het tyrosine-related proteïne 1 (TYRP1) zijn nodig voor de modulatie van de 

eumelanogenese. Er zijn nog geen specifieke enzymen bekend die instaan voor de feomelanogenese. (Brenner & 

Hearing, 2008) 
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1.2.3 Het α-MSH 

De molecule die een rol speelt bij de regulatie van de melanogenese is het α–MSH, dit is het α-

melanocyt stimulerend hormoon. Dit peptide wordt vooral geproduceerd in de hypofyse, maar ook  in 

mindere mate ter hoogte van de huid, in de epidermale keratinocyten en melanocyten. Blootstelling 

aan UV-straling zorgt voor de activatie van het p53 eiwit. Dit eiwit start de transcriptie van het 

POMC, het pro-opiomelanocortine, in de keratinocyten. De transcriptie van POMC leidt vervolgens 

via autocriene of paracriene mechanismen tot een verhoogde vrijstelling van het hormoon α-MSH. Dit 

hormoon werkt in op de MC1 receptor (melanocortine-1 receptor) via cAMP gereguleerde 

mechanismes en stimuleert de synthese van het eumelanine, waardoor de activiteit van de 

melanogenese en de pigmentatie van de huid opgedreven wordt, gemedieerd door het tyrosinase (zie 

figuur 5) (Thody A.J.,1999; Barsh et al., 2007, Xue et al., 2010). Bij stimulatie van de MC1 receptor 

verhoogt het cyclisch AMP (cAMP)  waardoor door middel van fosforylatie veranderingen optreden in 

de proteïneactiviteit met als gevolg verhoogde genexpressie en het ontstaan van een matuur 

eumelanosoom. Wanneer geen signaal wordt gegeven aan de MC1 receptor wordt het eumelanosoom 

niet gevormd en blijft het immature pheomelanosoom over. Hierdoor treedt geen toename van de 

pigmentatie op (Westerhof W., 2007). Het α-MSH stimuleert dus specifiek de synthese van het 

eumelanine, waardoor de eumelanine/feomelanine ratio verhoogd wordt (Thody A.J., 1999). 

 

Figuur 5: Bij blootstelling aan UV straling zorgen de POMC peptiden ervoor dat de cAMP gemedieerde MC1R geactiveerd 

wordt via het α-MSH zodat het enzym tyrosinase gestimuleerd wordt en de synthese van het eumelanine en de 

melanogenese opgedreven wordt (Thody A.J, 1999) 
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Het α-MSH heeft echter nog andere functies dan het stimuleren van de melanogenese. Het speelt een 

beschermende rol bij blootstelling aan oxidatieve stress. Dit is belangrijk in de melanocyten aangezien 

deze weinig antioxiderende enzymes bezitten en in grote hoeveelheid het superoxide anion aanmaken. 

Het α-MSH activeert de pathway zodat het enzym tyrosinase het superoxide anion als substraat kan 

gebruiken in de vorming van het eumelanine. Zo wordt de concentratie van het superoxide anion 

verlaagd in de melanocyten. Het eumelanine zorgt niet alleen voor een pigmentatietoename van de 

huid, maar heeft ook een hogere fotoprotectieve capaciteit. Het feomelanine produceert meer vrije 

radicalen na blootstelling aan UV straling waardoor het bijdraagt aan de fototoxische effecten van de 

straling. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het α-MSH een sleutelrol speelt in het 

pigmentatieproces en de bescherming tegen UV straling (Thody A.J., 1999, Xue et al., 2010). Er is 

ook gesuggereerd dat het α-MSH een rol zou kunnen spelen bij de proliferatie en de dendrietvorming 

van de melanocyten (Thody A.J., 1999). Virador et al. (2002) vermeldt dat de melanocyten de 

melanosomen loslaten na blootstelling aan α-MSH. De activiteit van de keratinocyten verhoogt ook na 

blootstelling aan MSH. Deze bevindingen suggereren dat het α-MSH een belangrijke rol speelt in de 

coördinatie van de processen die essentieel zijn om tot pigmentatie te komen. Thody A.J. (1999) stelt 

ook vast dat de blootstelling aan UV straling een verhoogde productie van het α-MSH veroorzaakt, 

maar ook een verhoogde gevoeligheid geeft van de melanocyten voor dit peptide. Er is dus nog geen 

absolute zekerheid over de rol van het α-MSH aangezien het peptide meer functies vervult dan 

oorspronkelijk gedacht en waarschijnlijk heeft het een meer fundamentele rol in de regulatie van de 

cellen (Thody A.J., 1999). In figuur 6 wordt een overzicht van de functies van het α-MSH gegeven.  

 

Figuur 6: De α-MSH regulatie van de functies van de melanocyt (Thody A.J., 1999) 

1.2.4 Het transport van melanine in de melanocyten 

1.2.4.1 Transport via de microtubuli: kinesine en dyneïne 

De volgende stap van de melanogenese is het transport van de met melanine geladen melanosomen in 

de melanocyten. De melanosomen worden getransporteerd langsheen het cytoskelet, van de 
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perinucleaire regio naar de celperiferie en de uiteinden van melanocytdendrieten (zie figuur 7) (Hume 

et al., 2007, Seiberg M., 2001). Dit bidirectioneel transport heeft ATP als energiebron en gebeurt via 

microtubuli- en actine afhankelijke motoreiwitten, het kinesine en het dyneïne (Seiberg M., 2001). Het 

dyneïne zorgt voor de concentratie van de melanosomen rond de nucleus van de melanocyt door 

middel van retrograad transport langsheen de microtubuli. De kinesines verspreiden de melanosomen 

naar de periferie van de cel d.m.v. anterograad transport via de microtubuli. (Bahadoran et al., 2003). 

Vervolgens worden de melanosomen gecapteerd in een subcorticaal actinenetwerk in de 

dendriettippen door middel van het tripartiet eiwitcomplex Rab27a-slac2-a-myosine Va (Van Gele et 

al., 2009). Daar zitten ze klaar om overgedragen te worden naar de keratinocyten. Dit intracellulair 

melanosoomtransport leidt tot accumulatie van melanosomen in de celperiferie en de uitlopers van de 

melanocyten (Yoshida et al., 2007, Goding C. R., 2007). 

 

Figuur 7: Schematische voorstelling van het melanosoomtransport ter hoogte van de dendriettippen van de 

melanocyten. De melanosomen bewegen bidirectioneel in de dendriettippen. Ze hangen vast aan de microtubuli via de 

motoreiwitten kinesine (anterograad transpor) en dyneïne (retrograad transport). Aan het uiteinde van de dendriet 

worden de melanosomen opgevangen in de actine-rijke omgeving. MyosineVa regelt de binding van de melanosomen 
aan het actine via het Rab27a en melanophiline (Mlph) (Park et al., 2009).  

1.2.4.2 Transport via actine: het Rab27a-Slac2a-MyoVa tripartiet complex 

Het Rab27a-Slac2a-MyoVa tripartiet complex wordt als volgt gevormd: het geactiveerde Rab27a 

bindt eerst aan de oppervlakte van de melanosomen. Dan bindt het melanophiline en de MyoVa exon 

F isovormen (zie figuur 8). De exon F sequentie blijkt onontbeerlijk voor het melanosoomtransport 

naar de perifere dendrieten van de melanocyten (Hume et al., 2007, Wu et al. (2002). Wanneer 
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mutaties optreden in één van de functionele domeinen van het tripartietcomplex wordt het 

intracellulaire melanosoomtransport geïnhibeerd en kan het normale pigmentatieproces niet doorgaan. 

Inhibitie van het tripartiet complex leidt tot een perinucleaire accumulatie van de melanosomen. 

Bijgevolg zijn er geen melanosomen aanwezig in de dendriettippen en kan er dus ook geen transfer 

naar de omliggende keratinocyten optreden. Onderzoek omtrent dit tripartiet complex heeft reeds 

waardevolle informatie opgeleverd in verband met het vesiculair en het membraangebonden transport 

(Van Gele et al., 2009).  

 

Figuur 8: Het tripartiet complex (Bahadoran et al., 2003) 

1.2.4.2.1 Myosine Va 

Myosine Va is een actine-afhankelijk dimeer motoreiwit. Myo Va bestaat uit drie onderdelen: er is een 

hoofd- , nek- en staartdomein. Het hoofddomein bestaat uit twee aparte motordomeinen, waar het  

ATP  en de actinevezels kunnen binden. De energie ontstaat uit de katalytische cyclische hydrolyse 

van ATP. Zo wordt ATP omgezet in mechanische energie en is er beweging mogelijk langs de 

actinefilamenten. De volgende twee α-helices vormen samen het nekdomein. Dit domein controleert 

de activiteit van het ATPase en hier bevinden zich de bindingsplaatsen voor calmoduline en 

soortgelijken. In het staartdomein tenslotte ontstaan via alternatieve splitsing 6 Myosine Va isovormen 

die een rol spelen in binding en transport van cargomoleculen. Het zijn enkel de exon F isovormen van 
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Myosine Va die betrokken zijn bij het intracellulair melanosoomtransport in de dendritische uitlopers. 

(Coudrier et al., 2007).  

1.2.4.2.2 Rab27a 

Rab27a is een klein GTPase dat enerzijds bindt aan melanosomen en anderzijds aan 

melanophilin/Slac2-a. Dit eiwit maakt deel uit van de Ras familie van kleine GTPase monomere G 

proteïnes en staat in voor de controle van verschillende processen. Rab27a bindt ofwel guanosine 

trifosfaat (GTP) zodat het geactiveerd wordt of het hydrolyseert het GTP tot guanosine difosfaat 

(GDP), zodat het geïnactiveerd wordt. Het eiwit fungeert als melanosoomreceptor voor het Myo Va en  

regelt de differentiatie van de cellen, het vesiculair  transport en de fusie van de vesikels. (Van Gele et 

al., 2009). Het Rab27a is een essentiële component van het tripartietcomplex en een sleutelelement in 

het vesiculair transport in de melanocyten. (Bahadoran et al., 2003, Wu et al.,2002).  

1.2.4.2.3 Melanophiline/Slac2-a 

Het eiwit melanophiline, ook wel gekend als Slac2-a (synaptotagmin-like proteïne(Slp) zonder C2 

domeinen-a) vormt de link tussen Rab27a en Myosine Va. Het interageert via zijn N-terminaal domein 

met GTP-gebonden Rab27a en via zijn C-terminaal domein met Myosine Va (Bahadoran et al., 2003).  

1.2.4.3 De overdracht van melanine van de melanocyten naar de keratinocyten 

De volgende stap van het pigmentatieproces is de overdracht van melanine van de melanocyt naar de 

keratinocyt. De transfer van melanine naar de omliggende keratinocyten verloopt echter niet via het 

tripartiet complex. Er is nog steeds zeer weinig gekend over de moleculaire mechanismes die instaan 

voor het transport van de melanosomen van de melanocyten naar de keratinocyten (Bahadoran et al., 

2000, Yoshida et al., 2007, Seiberg M., 2001). Enkele mogelijke hypothesen van mogelijke 

overdrachtsmechanismen zijn transport via exocytose, cytofagocytose, fusie of transfer via 

membraanvesikels (Van Den Bossche et al., 2006). Volgens Seiberg et al. (2000) verloopt de transfer 

van de melanosomen naar de keratinocyten ofwel via loslating van de melanosomen in de 

intercellulaire ruimte en vervolgens endocytose, ofwel via directe inoculatie, keratinocyt-melanocyt 

membraanfusie of fagocytose. Virador et al. (2002) concludeerde uit analyses van genen die betrokken 

zijn bij exocytose, dat exocytose en fagocytose de belangrijkste mechanismes zijn in het 

melanosoomtransport. Deze mechanismes zijn gereguleerd door een locale signaaltransmissie die 

beïnvloed wordt door UV-straling en MSH.  

De verdeling van het melanine in de epidermale melanine eenheid via keratinocyt-melanocyt 

interacties, wordt onder andere gereguleerd door de PAR-2 receptor. Studies over de protease-

activated receptor-2 (PAR-2) hebben aangetoond dat deze receptor instaat voor de opname en de 

fagocytose van de melanosomen door de keratinocyten en dat deze ook een sleutelrol speelt bij de 
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pigmentatie van de huid. Er zijn studies aan de gang die de rol van PAR-2 onderzoeken bij 

pigmentatie van de huid door blootstelling aan UV-straling. Modulatie van PAR-2 activatie met serine 

protease inhibitoren beïnvloedt de melanosoomtransfer naar de keratinocyten, waardoor opstapeling 

van melanosomen optreedt in de melanocyten met vermindering van de pigmentatie door negatieve 

feedback op de pigmentproductie (Seiberg M., 2000, Seiberg 2001). 

Na de transfer van de melanosomen van de melanocyten naar de keratinocyten bereikt het melanine 

uiteindelijk zijn bestemming, de perinucleaire zone van de keratinocyt. De synthese van melanine in 

de melanosomen van de melanocyten, samen met de transfer van melanine naar de omringende 

keratinocyten, zorgt voor een uniforme verdeling van het pigment in de huid (Bahadoran et al., 2000). 

In de keratinocyt verzamelen de melaninegranules zich rondom de nucleus. Enkele andere mogelijke 

doelwitcellen voor het melanine zijn bijvoorbeeld de haarfollikels of de ogen. De melanocyten zorgen 

bijgevolg voor de pigmentatie en bescherming van de huid, het haar en de ogen (Goding C. R., 2007). 

Wanneer het melanine aangekomen is in de keratinocyt, vormt het een beschermende ‘kap’ rondom de 

kern van de keratinocyt om deze te beschermen tegen UV-straling (Dessinioti et al., 2009).  

1.2.4.4 De bescherming van het DNA tegen UV-straling 

Bij blootstelling aan het zonlicht en dus aan UV-straling, neemt de pigmentatie van de huid toe. Deze 

pigmentatie is het resultaat van het effect van UVA-straling, die zorgt voor foto-oxidatie van het 

melanine, gecombineerd met het effect van UVB-straling die zorgt voor verhoogde productie van 

melanine via stimulatie van de melanocyten. UV-straling stimuleert tenslotte ook de proliferatie van 

keratinocyten zodat de epidermis verdikt en de penetratie van UV licht moeilijker wordt (Virador et 

al., 2002). Blootstelling aan UV-straling brengt dus een verhoogde productie van melanine teweeg, 

samen met een verhoogd transport van het melanine naar de keratinocyten, om de UV-straling te 

absorberen (Virador et al., 2002). Het melanine is ook een filter voor hoog reactieve 

zuurstofmolecules, die DNA schade veroorzaken wanneer ze niet verwijderd worden (Goding C. R., 

2007). De melanine functioneert dus ook als radicaalvanger en antioxidant. Zo wordt het DNA in de 

kern optimaal beschermd tegen de schadelijke effecten van UV-straling (Bahadoran et al., 2000). De 

blootstelling aan UV-straling zorgt ervoor dat de epidermale keratinocyten een massa cytokines en 

paracriene signaalmolecules loslaten. De doelwitcellen van deze molecules zijn de lymfocyten, de 

macrofagen en de melanocyten. Door de interacties van deze cellen ontstaat een veelzijdig antwoord 

op UV-straling dat bestaat uit erytheem, immunosupressie en pigmentatie van de huid (Barsh et al., 

2007). Deze mechanismen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de huid tegen de DNA 

schade die UV-straling kan veroorzaken en zijn de oorzaak van de donkere kleur van de huid na 

blootstelling aan de zon (Goding C. R., 2007). 
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2. Methodologie 

Om over dit onderwerp informatie op te zoeken werd de zoekmachine PubMed verkozen om relevante 

artikels te bekomen. Pubmed geeft toegang tot een uitgebreide verzameling van medische en 

wetenschappelijke artikels, die kunnen opgezocht worden aan de hand van kernwoorden. De termen 

‘hyperpigmentation’ en ‘hypopigmentation’ zijn een zeer ruim begrip want er zijn duizenden artikels 

beschikbaar over deze onderwerpen. Om een beter overzicht te krijgen van de artikels die belangrijk 

zijn voor deze masterproef, werd de beperking ‘limits’ aangeklikt. De verscheidene mogelijkheden die 

gebruikt werden bij de ‘limits’ zijn: auteur,  beschikbaar in de biomedische bibliotheek op het UZ 

Gent, datum van publicatie en taal (Engels). Eerst werden artikels opgezocht over pigmentatie die 

verband hielden met de ‘melanogenese’, dit is het biologisch proces dat leidt tot de pigmentatie van de 

huid.  

Om de werking van de medicatie die wordt gebruikt bij de behandeling van pigmentatiestoornissen 

beter te kunnen begrijpen, moet de basis van het proces van de melanogenese gekend zijn. Daarom 

werd eerst specifiek informatie opgezocht in verband met de melanogenese van de huid om zo tot een 

kort overzicht te komen over de belangrijkste factoren die een grote rol spelen tijdens de 

melanogenese, en op welke specifieke stap van het proces de medicatie ter behandeling van 

pigmentatiestoornissen hierop ingrijpt. Vervolgens worden de verschillende pigmentatiestoornissen 

besproken, bijvoorbeeld melasma, postinflammatoire hyperpigmentatie of vitiligo. Aansluitend met de 

pigmentatiestoornissen worden de behandelingsmethoden besproken, met als eerste de therapie van 

stoornissen in hyperpigmentatie, gevolgd door de medicatie ter behandeling van hypopigmentatie. Zo 

worden de eigenschappen van de verschillende soorten medicatie verder uitgediept. Dit zijn 

bijvoorbeeld: de voor- en nadelen van de producten - meer specifiek de effectiviteit, de kostprijs, het 

gebruiksgemak en de bijwerkingen – of hoe vaak ze gebruikt worden in de huidige context. Zo kunnen 

de verschillende behandelingsmogelijkheden onderling vergeleken worden om het product met de 

meeste positieve elementen te onderscheiden. De therapie van pigmentatiestoornissen bestaat onder 

andere uit topische behandelingen, orale medicatie, chemische peelings en lasertherapie. Recent werd 

ook het therapeutisch nut van de laser opnieuw ontdekt, deze blijkt een waardevol alternatief voor de 

meer klassieke topische behandelingen van pigmentatiestoornissen. Tot slot wordt het belang van 

pigmentatie en het gebruik van huidbleekmiddelen in de maatschappij aangehaald. De pigmentatie van 

de huid heeft in de loop van de geschiedenis een cruciale rol gespeeld in opvoeding, 

leefomstandigheden, werkgelegenheid en sociale omgang. In onze huidige Westerse samenleving 

heeft de huidskleur globaal gezien nog weinig invloed over deze factoren. Toch blijkt huidskleur in 

bepaalde culturen nog een belangrijke rol als statussymbool te spelen (Gomes & Westerhof, 2002). De 

gevolgen van langdurige blootstelling van de huid aan de zon met de schadelijke UV straling zonder 

degelijke bescherming zijn alom gekend, maar toch blijft de gebruinde huid bij de westerse bevolking 
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populair. In de Aziatische cultuur echter, heeft een lichtere huidskleur meer aanzien dan een donkere 

huid. Ook in de Afrikaanse leefwereld zijn er vooroordelen over de verschillende tinten in huidskleur 

(Gomes & Westerhof, 2002). Daarom is het gebruik van depigmenterende middelen zeer populair in 

deze culturen. Het is niet gemakkelijk om literatuur te vinden omtrent het psychosociale aspect van het 

gebruik van huidbleekmiddelen, aangezien over dit aspect zeer weinig literatuur beschikbaar is. 

Er werd in deze literatuurstudie een voorkeur gegeven aan artikels die recent gepubliceerd werden om 

voornamelijk de meer recente gegevens in de masterproef weer te geven. De informatie werd ook 

voornamelijk opgezocht met betrekking tot de meer frequente hyperpigmentatiestoornissen die 

voorkomen bij volwassenen. Op de pigmentatieaandoeningen specifiek voorkomend bij kinderen werd 

niet dieper ingegaan.  

 

3. Resultaten 

3.1 Pigmentatiestoornissen 

De huidskleur ontstaat door de combinatie van het pigment melanine, de capillaire bloedstroom met 

het geoxideerd en gereduceerd hemoglobine, de chromoforen lycopeen en caroteen (de carotenoïden) 

en het collageen in de dermis. (Picardo & Carrera, 2007, Dessinioti et al., 2009, Stefanato & Bhawan, 

1997). Elke aanpassing van de componenten die bijdragen tot de normale huidskleur, waardoor ze 

overmatig aanwezig of afwezig zijn in de huid, veroorzaakt een verandering in de pigmentatie van de 

huid.  

De term ‘pigmentatiestoornissen’ staat vaak synoniem voor ‘melanotische’ stoornissen, dit zijn de 

aandoeningen waarbij er een pathologische verandering in het melanine of de melanocyten heeft 

plaatsgevonden.  De niet-melanotische aandoeningen daarentegen omvatten de stoornissen in de 

overige chromoforen. De melanotische aandoeningen worden onderverdeeld in enerzijds 

hypermelanotische en hypermelanocytische aandoeningen, respectievelijk veroorzaakt door een 

overmaat aan melanine en een verhoogde proliferatie van de melanocyten, en hypomelanotische en 

hypomelanocytische aandoeningen anderzijds. Deze laatste worden respectievelijk veroorzaakt door 

een tekort aan melanine en een verminderde tot afwezige proliferatie van de melanocyten (Dessinioti 

et al., 2009). Pigmentatiestoornissen kunnen overgeërfd worden (vb. vitiligo), verworven zijn (vb. 

melasma), ontstaan na medicatiegebruik of infectie.  
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3.1.1 Hyperpigmentatiestoornissen 

Hyperpigmentatie ontstaat door een toename van melanine in de huid. Wanneer de melanocyten 

gestimuleerd worden door hormonen of irriterende agentia, verhoogt de productie van melanine (door 

hyperplasie van de melanocyten) waardoor de pigmentatie van de huid toeneemt. Hyperpigmentatie is 

het frequentst het gevolg van trauma of inflammatie, maar er zijn andere oorzaken mogelijk. 

Hyperpigmentatie kan ontstaan door melasma, medicatiegebruik, erfelijke oorzaken, als symptoom bij 

bepaalde aandoeningen (zoals hemochromatose of de ziekte van Addison) of na blootstelling aan UV-

straling (Ke et al., 2006). In figuur 9 toont Stulberg et Al. (2003) aan dat hyperpigmentatie ontstaat 

door toename van melanine, toename van het aantal melanocyten of door de opstapeling van een 

bepaalde substantie. 

 

Figuur 9: Stoornissen en processen die hyperpigmentatie kunnen veroorzaken.  

(MSH = melanocyt-stimulerend hormoon, ACTH = adrenocorticotroop hormoon) (Stulberg et al., 2003a) 

3.1.1.1 Melasma 

Melasma is een van de meest voorkomende oorzaken van verworven hyperpigmentatie. Het is ook één 

van de meest belangrijke medische indicaties om depigmenterende medicatie voor te schrijven 

(Katsambas & Stratigos, 2001). Het grootste deel van de patiënten is van het vrouwelijk geslacht 

(Gupta et al., 2006, Lynde et al., 2006), volgens Pandya & Guevara zijn zelfs 90% van de patiënten 

vrouwen. Het komt frequent voor op huid die veel aan zonlicht blootgesteld is, dus voornamelijk ter 

hoogte van de wangen, het voorhoofd, de bovenlip, de neus en de kin (Pandya & Guevara, 2000, 

Gupta et al., 2006). De aandoening komt veel meer voor in Latijns-Amerikaanse, Oosterse en Indo-

Chinese populatie, dit zijn bevolkingsgroepen die in gebieden leven waar er een hoge blootstelling is 

aan UV-straling. Hoewel de ziekte het vaakst voorkomt bij deze bevolkingsgroepen, kunnen alle 

rassen melasma krijgen, voornamelijk mensen met een donkerdere huidstype (type IV tot VI) (Grimes 

PE., 1995, Pandya & Guevara, 2000). 
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Figuur 10: Melasma (Stulberg et al., 2003b) 

Het klinisch beeld bestaat uit onregelmatige, bruine of grijsbruine hypermelanoses op de huid (zie 

figuur 10) (Pandya & Guevara, 2000). De grote, uitbreidende donkere maculas hebben vaak 

polycyclische of kromme grenzen. De precieze oorzaak van melasma is nog niet gekend, alhoewel er 

veel mogelijke uitlokkende factoren bestaan (Gupta et al., 2006). Enkele factoren waarvan gekend is 

dat ze bijdragen tot het ontstaan van de ziekte, zijn bijvoorbeeld UV straling en zichtbaar licht, het 

gebruik van orale anticonceptiva, oestrogeenprogesteron therapie, genetische invloeden, zwangerschap 

en het gebruik van cosmetica en medicatie. De twee voornaamste invloeden zijn blootstelling aan UV 

straling en genetische aanleg (Pandya & Guevara, 2000, Lynde et al., 2006). Cosmetica en medicatie 

(bijvoorbeeld anti-epileptica) kunnen ook een oorzaak zijn van melasma (Grimes PE., 1995). Het kan 

ook het voorkomen na stimulatie van de melanocyten door endogene of exogene oestrogenen. Dit kan 

het gevolg zijn van een zwangerschap of van het gebruik van orale anticontraceptiva. Daarom wordt 

melasma soms ook het ‘masker van de zwangerschap’ genoemd. De pigmentatie van de huid 

vermindert terug na de zwangerschap, maar kan opnieuw verschijnen en erger worden bij elke 

volgende zwangerschap. Aangezien melasma het vaakst voorkomt op het aangezicht, wordt dit door 

veel patiënten als hinderlijk ervaren (Stulberg et al., 2003). In bijlage 1 wordt de differentiaaldiagnose 

van melasma weergegeven.  

De behandeling van melasma heeft als doel om de verspreiding van de melanocyten en de vorming 

van melanosomen tegen te gaan, en om de afbraak van melanosomen te stimuleren. De activiteit van 

de melanocyten en de aanmaak van melanine wordt stilgelegd, de melanine wordt verwijderd en de 

melaninegranules worden verpulverd (Pandya & Guevara, 2000). Door toevoeging van een 

keratolytisch agens of een chemische peeling wordt de absorptie van het bleekmiddel verhoogd en de 

doeltreffendheid van de behandeling opgedreven. Ook Ke et al., (2006) benadrukt het belang van 

combinatietherapie bij melasma om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen met de behandeling en 

om terugval te voorkomen. Het gebruik van breedspectrum zonnecrèmes (UVA + UVB + zichtbaar 

licht) is dan ook zeer belangrijk bij de behandeling. (Gupta et al., 2006). Azelaic acid, kojic acid, 

chemische peelings en lasers blijken een minder goed resultaat te geven (Grimes PE., 1995). Volgens 
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Ke et al., 2006 blijken de chemische peelings glycolic acid, salicic acid en trichloroacetic acid effectief 

indien ze in combinatie toegepast worden met de breedspectrum zonnecrèmes en bleekmiddelen. 

Laserbehandelingen leveren minder gunstige resultaten bij de behandeling van melasma. Er zijn nog 

verdere studies nodig om de uiteindelijke effectiviteit van de fractionele fotothermolyse te bepalen. 

Bijlage 2 geeft de klinische evidentie weer van enkele therapieën bij de behandeling van melasma. 

Hieruit blijkt dat de behandeling met de grootste klinische evidentie de combinatie is van 

hydroquinone, een retinoïd samen met een corticosteroïd. 

3.1.1.2 Postinflammatoire hyperpigmentatie (PIH) 

Een andere vaak voorkomende aandoening is postinflammatoire hyperpigmentatie (Katsambas & 

Stratigos, 2001). Postinflammatoire hyperpigmentatie is een pathofysiologisch gevolg van een cutane 

inflammatie. PIH heeft een even grote incidentie bij mannen als bij vrouwen en kan op alle leeftijden 

verschijnen (Stulberg et al., 2003, Lynde et al., 2006). Het komt voor bij alle verschillende 

huidskleuren, maar frequenter bij personen met een donkere huidskleur, zoals de Fitzpatrick huidtypes 

IV, V en VI. Het komt dus vaker voor in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, en bij de ‘native Americans’.  

Postinflammatoire hyperpigmentatie ontstaat door opstapeling van pigment melanine in de huid na 

inflammatie van de huid, resulterend in epidermale melanose of dermale melanose. Dit gebeurt door 

twee processen die plaatsvinden nadat de basale laag van de huid vernietigd is door inflammatie. Het 

eerste proces is incontinentia pigmenti en zorgt voor een opstapeling van melanofagen in het bovenste 

deel van de dermis, zodat de macrofagen de keratinocyten en melanocyten kunnen fagocyteren. 

Hierdoor blijft het melanine uit de gefagocyteerde cellen achter in de bovenste laag van de dermis. 

Daarna volgt de epidermale inflammatoire respons, waarin inflammatoire mediatoren worden 

losgelaten die de epidermale melanocyten stimuleren. Dit resulteert in een verhoogde 

melaninesynthese en een verhoogde transfer van het melanine naar de keratinocyten. Zo ontstaat de 

epidermale hypermelanose. De pigmentvlekken kunnen variëren in vorm en kleur, van lichtbruine tot 

zwarte laesies (zie figuur 11) (Lacz et al., 2004, Ke et al., 2006). 

 

Figuur 11: Postinflammatoire hyperpigmentatie (Stulberg et al., 2003b) 
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De oorzaak is dus een verhoogde melaninesynthese door de melanocyten in de epidermis. Deze kan 

diffuus of lokaal zijn, afhankelijk van de verdeling van de voorgaande inflammatie. Postinflammatoire 

hyperpigmentatie kan ontstaan door infecties, inflammatoire aandoeningen, allergische reacties, 

papulosquameuze aandoeningen, fototoxische erupties, of als reactie op medicatie of fysische agentia 

(Lacz et al., 2004, Pandya et Guevara., 2000, Ke et al., 2006). Wanneer de inflammatie verdwenen is, 

of na een bepaalde tijdspanne, normaliseert de pigmentatie gewoonlijk. Epidermale hyperpigmentatie 

kan verdwijnen in 6 tot 12 maand, terwijl de dermale hyperpigmentatie jaren nodig heeft om te 

normaliseren (Lacz et al., 2004).  

Het is echter essentieel om preventieve maatregelen te treffen om verdere pigmentatie te voorkomen. 

De uitlokkende factor moet behandeld of verwijderd worden en blootstelling aan de zon moet 

vermeden worden (Ke et al., 2006). Indien de patiënt echter verdere cosmetische behandeling wenst, 

wordt aangeraden om een dermatoloog met ervaring in de cosmetica te raadplegen, aangezien de 

behandeling met bijvoorbeeld bleekmiddelen verdere postinflammatoire pigmentatiestoornissen kan 

veroorzaken (Stulberg et al., 2003). Men moet uitermate voorzichtig omgaan met het gebruik van 

peelings en cosmetica, aangezien overmatige irritatie tot meer postinflammatoire hyperpigmentatie 

kan leiden. Het dagelijks gebruik van breedspectrum zonnecrèmes met een beschermfactor van 15 of 

meer is een essentieel deel van de therapie. Laserbehandeling heeft geen gunstige resultaten 

opgeleverd, doch fractionele fotothermolyse kan hier verandering in brengen, maar er is verder 

onderzoek hieromtrent nodig (Stulberg et al., 2003, Lacz et al., 2004). 

3.1.1.3 Epheliden en lentigines 

Blootstelling aan straling van de zon zet de melanocyten aan om meer melanine te produceren 

waardoor de huid een donkere kleur krijgt. Op onderdelen van het lichaam waar er veel zonnestralen 

op komen, kunnen er sproeten (epheliden) ontstaan, dit zijn kleine, rode of bruine maculae.  Bij 

sproeten is het aantal melanocyten niet toegenomen, maar wel het aantal melanosomen (zie figuur 12) 

(Stulberg et al., 2003). Lentigines daarentegen zijn bruine of zwarte maculae die over het ganse 

lichaam kunnen voorkomen. Het aantal melanocyten is hier toegenomen waardoor er dense epidermale 

afzettingen van melanine ontstaan (zie figuur 13).  

 

Figuur 12: Epheliden   Figuur 13: Lentigines (Stulberg et al., 2003a) 
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Beide maculae kunnen enorm frequent voorkomen op het lichaam. Onderscheid tussen beide is niet 

primordiaal, aangezien beide benigne zijn en geen gevaar betekenen voor de gezondheid. Het is wel 

belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen epheliden en lentigines enerzijds, en naevi 

anderzijds (Stulberg et al., 2003). De behandeling van lentigines en epheliden is louter esthetisch. Om 

bijkomende letsels te voorkomen kan het vermijden van blootstelling aan de zon en het gebruik van 

zonnecrème aangeraden worden. Om de maculas te verwijderen, kan lasertherapie of een 

depigmenterend medicament zoals hydroquinone overwogen worden (Stulberg et al., 2003, Katsambas 

& Stratigos, 2001). 

3.1.1.4 Fototoxische reacties 

Hyperpigmentatie kan veroorzaakt worden door systemische of topische medicatie, contact met 

bepaalde planten of voeding in combinatie met blootstelling aan zon. Dit fenomeen staat gekend als 

fytofotodermatitis. Bijlage 3a geeft voorbeelden van medicatie die fototosiche reacties kan 

veroorzaken. De patiënt ontwikkelt eerst een allergische reactie met erytheem, daarna verschijnt de 

inflammatie met als resultaat oedeem en bullae. Later ontstaat hyperkeratose en hyperplasie van de 

melanocyten met hyperpigmentatie als gevolg. Voorbeelden van voeding en planten die geassocieerd 

zijn met fytofotodermatitis zijn citroen, limoen, wortelsap, dille en pastinaak. De pigmentatie die 

uitgelokt wordt door medicatie wordt diffuse hyperpigmentatie genoemd. Sommige medicatie kan ook 

zonder blootstelling aan de zon hyperpigmentatie veroorzaken (Stulberg et al., 2003). De plaatselijke 

huidreactie die binnen de acht uur na het toedienen van medicatie optreedt wordt erythema fixatum 

genoemd en heeft als typisch kenmerk het verschijnen van één of meer letsels zoals erythemateuze, 

oedemateuze papels en plaques, die vesiculo-bulleus kunnen worden. Deze letsels hebben vaak een 

donkere kleur, voornamelijk bij patiënten met een bruine huid. Enkele voorbeelden van uitlokkende 

medicatie zijn minocycline, zidovudine, bleomycine, busulfan, chloropromazine, orale 

anticontraceptiva, hydantoïne, cyclophosphamide, amiodarone, clofazimine, medicatie tegen malaria, 

procarbazine, phenacetine, doxorubicine (Pandya & Guevara, 2000, Ke et al., 2006). Bijlage 3b geeft 

nog enkele voorbeelden van uitlokkende medicatie. Typerend is dat wanneer de medicatie opnieuw 

wordt ingenomen, er opnieuw letsels ontstaan op dezelfde plaats. Diffuse hyperpigmentatie moet naast 

een uitlokkende medicatie ook doen denken aan een onderliggende systemische ziekte, zoals 

hemochromatose, hyperthyroïdie of de ziekte van Addison. Wanneer deze pigmentatie optreedt moet 

de uitlokkende medicatie gestopt of de onderliggende systemische ziekte behandeld worden zodat de 

pigmentatie terug kan afnemen. In het geval van hemochromatose kunnen aderlatingen verricht 

worden, de hyperthyroïdie kan specifiek behandeld worden en bij de ziekte van Addison geeft 

substitutie van glucocorticoïden en mineralocorticoïden een verbetering van de  pigmentatie (Stulberg 

et al., 2003). 
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Wanneer de fototoxische reactie optreedt, zou de uitlokkende medicatie of het contact met de 

uitlokkende agentia zo spoedig mogelijk moeten stopgezet worden en de blootstelling aan zonlicht 

moet zoveel mogelijk vermeden worden. Om esthetische redenen kan men als verdere behandeling 

opteren voor depigmenterende medicatie, zoals hydroquinone, of lasertherapie (Stulberg et al., 2003). 

Normaal gezien vermindert de pigmentatie langzaam nadat de medicatie werd stopgezet, maar soms 

kan de pigmentatie jarenlang blijven. De Q-switched lasers vormen een effectieve mogelijkheid ter 

behandeling van de postinflammatoire hyperpigmentatie (Ke et al., 2006)  

3.1.1.5 Café au lait maculae 

Café au lait maculae (Figuur 16) kunnen congenitaal zijn of ontstaan tijdens de kindertijd. De randen 

zijn afgerond of onregelmatig. Ze komen vaak voor ter hoogte van de thorax en kunnen ofwel benigne 

of een indicatie voor neurofibromatose zijn. Wanneer zes of meer café au lait maculae te vinden zijn 

ter hoogte van de oksel of lies, is de kans groter dat er onderliggend neurofibromatose aanwezig is. De 

mogelijkheden tot behandeling zijn chirurgie of lasertherapie. Dit is voor café au lait maculae vaak 

enkel nodig om cosmetische redenen (Stulberg et al., 2003). Een combinatietherapie van mequinol en 

tretinoïne voor locale applicatie of oppervlakkige chemische peelings kan een gunstig effect bekomen 

(Ke et al., 2006). 

 

Figuur 14: Café au lait macula (Stulberg et al., 2003a) 

3.1.2 De behandeling van hyperpigmentatie 

In de dermatologie is er een uitgebreid aanbod aan producten die de pigmentatie van de huid 

verminderen . Er zijn echter producten waarvan men de veiligheid in vraag moet stellen en soms zijn 

er gevaarlijke bijwerkingen aan verbonden. De patiënt die de producten wil gebruiken, moet dus goed 

ingelicht zijn over mogelijke bijwerkingen (Draelos Z.D., 2007). Er is heden al een uitgebreid aanbod 

aan beschikbare producten om de pigmentatie van de huid te verlichten, doch de ideale therapie moet 

nog ontdekt worden. De huidige behandelingen streven ernaar om de pigmentatie van de huid te 

normaliseren op een zo perfect mogelijke manier. Het is uitermate belangrijk dat de producten geen 

ongewenste hypopigmentatie van de normaal gepigmenteerde huid veroorzaken bij de patiënt. De 

ideale depigmenterende medicatie mag ook geen bijwerkingen vertonen op korte - of lange termijn, 
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moet een snel en krachtig effect en een permanente verwijdering van het ongewenst pigment tot 

gevolg hebben. Het merendeel van de beschikbare depigmenterende producten geven slechts een 

tijdelijke verwijdering van de hyperpigmentatie, die meestal terugkomt na stopzetten van de therapie 

(Katsambas & Stratigos, 2001).De producten die vandaag de dag voorgeschreven worden om de huid 

te depigmenteren, bevatten bepaalde actieve componenten die kunnen onderverdeeld worden volgens 

hun inhiberende werking op de melanogenese (Picardo & Carrera, 2007). Er zijn producten met 

fenolische bestanddelen, zonder fenolische bestanddelen en de combinatiepreparaten beschikbaar. De 

producten met fenolische bestanddelen zijn het hydroquinone en de afgeleide producten. Er is ook een 

uitgebreid aanbod aan producten die zonder voorschrift kunnen verkregen worden (Draelos Z.D., 

2007). De bekendste zijn kojic acid, licorice extract, mequinol, soja en ascorbinezuur. Daarnaast 

bestaan de lasertherapie, dermabrasion en de chemische peeling (Katsambas & Stratigos, 2001). De 

grote moeilijkheid bij topische producten bestaat erin het stratum corneum en de bovenste laag van de 

epidermis te doordringen om de agentia te kunnen laten werken in de epidermis. Deze barrières 

vormen een beschermlaag zodat toxische stoffen de kwetsbare melanocyten niet kunnen beschadigen. 

(Draelos Z.D., 2007) 

3.1.2.1 Fenolische bestanddelen 

Hydroquinone 

Werkingsmechanisme 

Hydroquinone is een hydroxyfenol en heeft als chemische formule 1,4-dihydroxybenzene en lijkt qua 

structuur op de melanineprecursoren (Gupta et al., 2006, Draelos Z.D., 2007, Picardo & Carrera, 

2007). De werking van hydroquinone berust op de inhibitie van het enzyme tyrosinase (Gupta et al., 

2006, Halder & Richards, 2004). Dit koperhoudend enzym bevindt zich in de melanosomen en 

katalyseert de omzetting van L-tyrosine naar L-dopa en van L-dopa naar L-dopa-quinone in de 

melanogenese (DOPA = dihydroxyphenylalanine) (Dessinioti et al., 2009). Hydroquinone inhibeert de 

werking van tyrosinase zodat de oxidatiereactie ter omzetting van tyrosine tot dopa niet meer doorgaat. 

Zo wordt er geen melanine meer geproduceerd en de melanogenese geïnhibeerd (Gupta et al., 2006, 

Sato et al., 2007). Hydroquinone zou ook de DNA en RNA synthese verminderen en de degradatie en 

vernietiging van melanosomen opdrijven (Picardo & Carrera, 2007, Draelos Z.D., 2007). Het is zeer 

moeilijk om een stabiel product te maken met hydroquinone, het is een reactief oxidant dat snel 

interageert met zuurstof. Wanneer de crème aangebracht wordt op de huid en de oxidatie begint, 

verandert de kleur van de crème van licht naar een donkergeel of bruin. De kleurverandering gaat door 

terwijl de activiteit van hydroquinone afneemt. Indien er een vreemde kleurverandering zou 

plaatsvinden, moet het product verwijderd worden (Draelos Z.D., 2007) 
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Er zijn meerdere formules van hydroquinonepreparaten op de markt die nog nooit onderzocht zijn naar 

veiligheid en efficacy (Draelos Z.D., 2007). De concentratie van hydroquinine in de commerciële 

preparaten varieert van 2% tot 4%. Hogere concentraties (6% tot 10%) worden echter frequent 

voorgeschreven door dermatologen voor meer resistente melasma ( Pandya & Guevara, 2000). De 

concentraties waarin hydroquinone wordt gebruikt, variëren tussen de 2% tot 5%, in een crème of op 

hydra-alcoholische basis (Picardo & Carrera, 2007). Draelos Z.D. (2007) vermeldt dat de formule met 

2% hydroquinone de enigste variant is die zonder voorschrift kan bekomen worden, en de 4% 

bereiding is enkel op voorschrift te verkrijgen. Halder & Richards (2004) vermelden dat de lagere 

concentraties later resultaat vertonen dan de hogere concentraties. Ke et al. (2006) stelt vast dat de 2% 

concentraties vrij te verkrijgen zijn, de 3 tot 4% concentraties enkel op voorschrift en de hogere 

concentraties werden gebruikt in refractaire gevallen.  

Efficacy 

De meest effectieve en succesvolle behandeling van epidermale hyperpigmentatie is hydroquinone of 

HQ (Ke et al., 2006, Pandya & Guevara, 2000). Dit wordt vandaag de dag verondersteld het meest 

voorgeschreven depigmenterende medicament te zijn (Katsambas & Stratigos, 2001, Lacz et al., 2004, 

Gupta et al., 2006). Hydroquinone is nog steeds de gouden standaard therapie bij hyperpigmentatie in 

de USA (Draelos Z.D., 2007). De effectiviteit hangt af van de concentratie en de stabiliteit van het 

preparaat. Hydroquinone wordt vaak gecombineerd met andere producten om de synergische werking 

van elke component in het mengsel te benutten (Picardo & Carrera, 2007). De werking van het 

hydroquinone preparaat kan opgedreven worden door toevoeging van producten die de passage door 

het stratum corneum behelpen, bijvoorbeeld glycolic acid of tretinoïne. Soms worden ook ingrediënten 

uit zonnecrème toegevoegd aan het product om UV-geïnduceerde pigmentatie van de huid tegen te 

gaan (Draelos Z.D., 2007). 

Veiligheid en geschiktheid 

De acute bijwerkingen van hydroquinone zijn irritatie, allergische reactie, postinflammatoire 

hyperpigmentatie en transiënte hypochromie. Chronische bijwerkingen zijn ontkleuring van de nagels, 

leukomelanoderma-en-confetti (Picardo & Carrera, 2007, Lynde et al., 2006, Gomes & Westerhof). Er 

kan echter ontkleuring van normaal gepigmenteerde huid optreden (Kakita & Lowe, 1998). Overmatig 

gebruik van hoge concentraties hydroquinine kan exogene ochronose veroorzaken, bijvoorbeeld 

wanneer het langdurig zonder voorschrift gebruikt wordt (Thong et al., 2003, Picardo & Carrera, 2007, 

Charlín et al., 2008, Draelos Z.D., 2007). Ochronose presenteert zich als een grijsbruine of 

blauwzwarte hyperpigmentatie met minuscule, hyperchromische, op kaviaar lijkende papels (zie 

figuur 17) (Charlín et al., 2008). Het is een progressieve asymptomatische hyperpigmentatie met 

papulas ter hoogte van huid die aan zon blootgesteld is (Dadzie & Petit, 2009). 
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Figuur 15: Ochronose. Grijsbruine maculas, gevlekt met  stipjes donkerbruine papels. (Charlín et al., 2008) 

Ochronose ontstaat door chronisch en continu gebruik van hydroquinone (Halder & Richards, 2004). 

‘Charlín et al’ onderzocht het voorkomen van ochronose en concludeerde dat het kan ontstaan na het 

gebruik van hydroquinone in verschillende concentraties. De primordiale factor is dus het langdurig 

gebruik en de concentratie van de medicatie (Dadzie & Petit, 2009). Dermatologen zouden ochronose 

moeten onderscheiden van melasma, zodat de uitlokkende therapie met hydroquinone onmiddellijk 

kan stopgezet worden. Wanneer hydroquinone voorgeschreven wordt moet de patiënt geïnformeerd 

worden over de mogelijke bijwerkingen en dat het medicament niet langdurig mag gebruikt worden 

(Charlín et al., 2008). De ochronose verdwijnt normaal langzaam na het stopzetten van de behandeling 

met hydroquinone (Picardo & Carrera, 2007).  

Een onderschat probleem van hydroquinone is de overvloed aan hydroquinone bevattende crèmes die 

in een groot aantal winkels vrij beschikbaar zijn. Mensen zijn er zich niet van bewust dat deze 

schijnbaar onschuldige producten bijwerkingen hebben en de gezondheid schade kunnen toebrengen 

(Draelos Z.D., 2007). De controversie rond hydroquinone is nog niet ten einde. Maar de potentiële 

terugtrekking van het product van de Amerikaanse markten en het verbod op Europese en Japanse 

markten hebben ervoor gezorgd dat nieuwe producten om de huid te bleken onderzocht en ontwikkeld 

werden (Draelos Z.D., 2007). Een greep uit het aanbod:  

Derivaten van hydroquinone: Mequinol 

Werkingsmechanisme  

Mequinol is ook gekend als hydroquinone monomethyl ether (Picardo & Carrera, 2007) en 

methoxyfenol (Draelos Z.D., 2007) en heeft als chemische naam 4-hydroxyanisole (Picardo & 

Carrera, 2007, Draelos Z.D., 2007). Mequinol wordt verkocht in de 2% concentratie in combinatie met 

0.01% tretinoïne, om de doordringbaarheid van het product door het stratum corneum te verhogen, en 
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met vitamine C, om het bleken van de huid te stimuleren. Het exacte werkingsmechanisme van 

mequinol is nog niet gekend, doch het wordt verondersteld een competitieve inhibitor te zijn van het 

enzym tyrosinase, met inhibitie van de vorming van de melanineprecursoren tot gevolg (Draelos Z.D., 

2007).  

Efficacy 

Mequinol veroorzaakt geen schade aan de melanocyten zoals hydroquinone maar het blijkt minder  

effectief te zijn om de pigmentatie van de huid te verminderen. Het veroorzaakt een vermindering van 

de pigmentatie maar deze is reversibel (Draelos Z.D., 2007).  

Veiligheid en geschiktheid 

Het gebruik van mequinol is goedgekeurd in de Verenigde Staten en Europa (Draelos Z.D., 2007). Het 

N-acetyl-4-cystaminylphenol (NCAP) vermindert de intracellulaire concentratie van het glutathion via 

stimulatie van het pheomelanine. Het inhibeert ook de tyrosinase activiteit en blijkt een stabielere 

molecule te zijn dan hydroquinone en veroorzaakt ook minder irritatie (Picardo & Carrera, 2007, 

Halder & Richards, 2004). 

3.1.2.2 Niet-fenolische bestanddelen 

Corticosteroïden 

Werkingsmechanisme 

Corticosteroïden worden aan de combinatiepreparaten toegevoegd, om de inflammatie veroorzaakt 

door hydroquinone en tretinoïne te verminderen (Picardo & Carrera, 2007). Het depigmenterend effect 

wordt bekomen door de lokale vasoconstrictie die optreed na cutane applicatie, waardoor de indruk 

wordt gegeven dat de pigmentatie van de huid afneemt (Dadzie & Petit, 2009). Volgens Gupta et al. 

(2006) remmen de corticosteroïden de secretie van melanine door de melanocyten zonder dat de 

melanocyten zelf beschadigd worden. Dit kan een verklaring zijn voor het korte effect dat ze hebben 

op pigmentatiestoornissen. Het mechanisme hiervan is echter nog niet gekend. Volgens Halder & 

Richards (2004) inhiberen steroïden de tyrosinase activiteit en beïnvloeden ze de secretiefunctie van 

de melanocyten. In Afrika is het gebruik van steroïden als depigmenterend middel een frequent 

voorkomende fenomeen, maar de bevolking heeft er weinig kennis over de bijwerkingen.  Steroïden 

zijn er in principe verboden maar toch verkrijgbaar zonder voorschrift (Nnoruka et Okoye., 2006).  

Efficacy 

Er is zeer weinig onderzoek over het gebruik van corticosteroïden als monotherapie bij melasma. 

Steroïden worden vooral ingezet als additieve therapie in combinatie met tretinoïne en hydroquinone 

als anti-inflammatoir agens (Gupta et al., 2006).  
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Veiligheid en geschiktheid 

Patiënten kunnen bij gebruik van steroïden een rosacea-achtige uitslag krijgen, met centrofaciaal 

erytheem, pustels en papels. Wanneer het corticoïdgebruik wordt stopgezet, kan er tijdelijk een 

opflakkering zijn van deze uitslag, maar deze verdwijnt na 1 tot 3 maand. Ook het optreden van striae, 

periorale dermatitis, acne vulgaris, telangiëctasieën, vertraagde wondheling en hypertrichosis zijn 

mogelijke bijwerkingen (Dadzie & Petit, 2009, Picardo & Carrera, 2007). Aditya concludeert dat 

monotherapie met topische corticosteroïden, voornamelijk met zeer krachtige steroïden, niet aan te 

raden is als therapeutische optie, aangezien er atrofie en andere bijwerkingen optreden. De combinatie 

met andere bleekmiddelen geeft echter synergische effecten van de bleekmiddelen en vermindert de 

irritatie van de huid (Gupta et al., 2006). Nnoruka et Okoye. (2006) vermelden dat een aantal 

systemische aandoeningen in verband staan met langdurig gebruik van topische steroïden. Diabetes 

mellitus, hypertensie en obesitas bleken frequenter voor te komen. Volgens Dadzie & Petit (2009) 

kunnen naast hypertensie en diabetes ook Cushing’s syndroom, immunosupressie en 

bijnierinsufficiëntie optreden. In bijlage 4 zijn de verschillende complicaties van corticoïdgebruik 

weergegeven.  

Azelaic acid 

Werkingsmechanisme 

Het azelaic acid werd oorspronkelijk ontwikkeld ter behandeling van acne, maar bleek ook effecten te 

hebben op de pigmentatie (Halder & Richards, 2004). Het werkingsmechanisme van azelaic acid is 

nog niet helemaal opgehelderd, maar toch wordt het veel gebruikt in de dermatologie, bijvoorbeeld ter 

behandeling van rosacea. Het azelaic acid  blokkeert het enzym tyrosinase via competitieve inhibitie in 

hyperactieve en abnormale melanocyten. Het heeft bovendien anti-inflammatoire, antibacteriële en 

antikeratinizerende eigenschappen (Gupta et al., 2006, Draelos Z.D., 2007) en inhibeert ook de DNA 

synthese en verscheidene mitochondriale redoxreacties (oxidaties en reducties) (Picardo & Carrera, 

2007). Azelaic acid heeft selectieve effecten op abnormale melanocyten, zodat het geen depigmentatie 

veroorzaakt van de normaal gepigmenteerde huid (Halder & Richards, 2004).  

Efficacy 

Azelaic acid wordt gebruikt in combinatie met retinoïden om de werking te verbeteren, maar het is 

toch minder effectief in het behandelen van pigmentatiestoornissen dan hydroquinone (Draelos Z.D., 

2007). Kakita & Lowe (1998) echter vergelijken de combinatie van azelaic acid met glycolic acid met 

hydroquinone in de behandeling van donkerhuidige patiënten en concluderen dat beide behandelingen 

even effectief zijn. De combinatie van azelaic acid en glycolic acid veroorzaakt wel meer schilfering, 

branderig gevoel, prikkeling en droogheid van de huid dan hydroquinone. Kojic acid is een 

therapeutische optie indien andere eerstelijns therapieën niet getolereerd worden (Lynde et al., 2006).  
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Veiligheid en geschiktheid 

Azelaic acid heeft een uitstekend veiligheidsprofiel (Draelos Z.D., 2007). Milde irritante 

contactdermatitis is de voornaamste bijwerking (Picardo & Carrera, 2007). Enkele andere mogelijke 

bijwerkingen na het gebruik van azelaic acid zijn: jeuk, branderig gevoel, steken en tintelingen. 

Erytheem, droge huid, uitslag, schilfering van de huid, irritatie en dermatitis komen ook in mindere 

mate voor. Zeldzaam ontwikkelt de patiënt vitiligo, hypertrichose, keratosis pilaris, een aanval van 

astma of een opstoot van recidiverende herpes labialis (Gupta et al., 2006). Bij gebruik van azelaic 

acid kan er geen ontkleuring van normaal gepigmenteerde huid optreden, wat bij hydroquinone wel 

kan gebeuren (Kakita & Lowe, 1998).  

Retinoïden 

Werkingsmechanisme 

Retinoïden (bijvoorbeeld tretinoïne, adapalene, tazarotene en isotretinoïne (Lynde et al., 2006)) 

werden vroeger eerst gebruikt als additief bij hydroquinone om de werking ervan te versterken. Het 

veroorzaakt veranderingen in het stratum corneum en de permeabiliteitsbarrière zodat de passage van 

de depigmenterende agentia naar de epidermis vlot verloop. Op die manier verhoogt de biologische 

beschikbaarheid van de producten en het depigmenterend vermogen (Ortonne J.P., 2006). Later bleek 

dat de retinoïden ook een specifiek effect hadden op de pigmentatie, ze veroorzaken namelijk het 

verspreiden van de pigmentgranules in de keratinocyten, het blokkeren van het pigmenttransport en 

het versnellen van de turnover van de epidermis en de keratinocyten, zodat het pigment sneller 

verdwijnt (Picardo & Carrera, 2007, Sato et al., 2007, Ortonne J.P., 2006). Er is ook bewijs dat 

retinoïden het enzym tyrosinase kunnen inhiberen zodat tyrosine niet meer wordt omgezet tot dopa 

(Gupta et al., 2006, Halder & Richards, 2004, Lynde et al., 2006). De retinoïden kunnen dus zowel 

direct en indirect gebruikt worden als depigmenterende agentia (Draelos Z.D., 2007).  

Efficacy 

Tretinoïne is beschikbaar in drie vormen: gel, crème en vloeibaar (Gupta et al., 2006). Het wordt in 

combinatiepreparaten met hydroquinone of mequinol en andere additieven gebruikt. Het verhoogt de 

penetratie van hydroquinone doorheen het stratum corneum en beschermt hydroquinone tegen 

oxidatie. (Picardo & Carrera, 2007, Draelos Z.D., 2007). Tretinoïne heeft echter zelf ook een heilzame 

werking op het verminderen van de pigmentatie (Fairley J.A., 1993). Het effect dat met retinoïden 

bekomen wordt is pas merkbaar na consequente behandeling van ten minste 24 weken, dus de werking 

is zeer langzaam (Ke et al., 2006, Lynde et al., 2006). Halder & Richards (2004) vermeldt zelfs een 

behandelingsperiode van 20 tot 40 weken.. 

Veiligheid en geschiktheid 
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De bijwerkingen van retinoïden omvatten erytheem, schilfering van de huid, retinoïde dermatitis met 

branderig  of bijtend gevoel en droge huid (Gupta et al., 2006, Draelos Z.D., 2007, Sato et al., 2007, 

Halder & Richards, 2004). Tretinoïne kan irritatie van de huid veroorzaken, met inflammatie tot 

gevolg. Deze inflammatie kan zelf hyperpigmentatie veroorzaken, voornamelijk bij mensen met een 

donker huidtype (Gupta et al., 2006). Daarom wordt bij preparaten met hydroquinone of mequinol in 

combinatie met tretinoïne ook een topisch corticosteroïd toegevoegd. Dit corticoïd voorkomt 

overmatige irritatie en postinflammatoire hyperpigmentatie en verbetert zo de compliance van de 

patiënt (Draelos Z.D., 2007).  

3.1.2.3 Over the counter producten (OTC) 

Er is een groot aanbod van producten die zonder voorschrift kunnen verkregen worden. Deze 

producten worden ‘OTC’ genoemd, over-the-counter (Draelos Z.D., 2007). Ze zijn in een groot aantal 

handelszaken verkrijgbaar en veel patiënten hebben reeds toevlucht gezocht tot deze producten 

vooraleer ze een dermatoloog consulteerden. Enkele van deze OTC producten bevatten ook 

hydroquinone, maar de concentratie is niet zo hoog als in de preparaten die enkel met voorschrift te 

verkrijgen zijn en het effect is dus miniem (Lynde et al., 2006).  

Arbutine 

Werkingsmechanisme 

Arbutine is een derivaat van hydroquinone en is afkomstig uit de bladeren van de berendruifplant. Het 

is een natuurlijk voorkomend gluconopyranoside dat de tyrosine activiteit vermindert zonder 

beïnvloeding van het messenger RNA. Het inhibeert ook de maturatie van de melanosomen en is niet 

toxisch voor de melanocyten. Er is ook een synthetische vorm beschikbaar genaamd deoxyarbutine, 

die effectiever is dan zijn chemische variant (Draelos Z.D., 2007).  

Efficacy 

De werking van arbutine hangt af van de concentratie van het product. Hogere concentraties hebben 

een beter effect dan lagere concentraties, maar bij de hogere concentraties is er meer risico op het 

optreden van paradoxale hyperpigmentatie (Halder & Richards, 2004). Deoxyarbutine is 

waarschijnlijk het meest actieve depigmenterend product in het OTC aanbod (Draelos Z.D., 2007).  

Veiligheid en geschiktheid 

Het arbutine is minder toxisch dan hydroquinone (Halder & Richards, 2004). Er is echter kans op 

paradoxale hyperpigmentatie (Draelos Z.D., 2007).  
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Kojic Acid 

Werkingsmechanisme 

Kojic acid is een schimmelmetaboliet, geproduceerd door aspergillus- en penicilliumsoorten (Picardo 

& Carrera, 2007, Draelos Z.D., 2007). De vermoedelijke werking van Kojic acid gebeurt via 

competitieve inhibitie van het enzym tyrosinase, aangezien het kojic acid of 4-isopropylcatechol een 

substraat is voor tyrosinase. Dit verloopt waarschijnlijk via binding aan koper (Draelos Z.D., 2007). 

Het 4-IPC bevat een fenolcomponent die selectief toxisch is voor melanocyten, zodat er depigmentatie 

optreedt ter hoogte van de huid (Picardo & Carrera, 2007).  

Efficacy 

Kojic acid is het tweede meest effectieve OTC product dat op de markt beschikbaar is (Draelos Z.D., 

2007). Dit is geen standaard behandeling voor melasma en er zijn weinig studies over Kojic acid als 

monotherapie. Maar aangezien het net zoals hydroquinone een inhibitor is van het tyrosinase, kan 

Kojic acid als additief de effectiviteit van de therapie verhogen, dit is voornamelijk van toepassing 

wanneer andere therapieën te weinig resultaat geven (Picardo & Carrera, 2007). Draelos Z.D. (2007) 

vermeldt in tegenstelling tot Picardo & Carrera (2007) dat Kojic acid frequent gebruikt wordt in het 

Oosten ter behandeling van melasma, in combinatie met hydroquinone en glycolic acid. Het is in de 

loop van de jaren verboden geweest om het product te verkopen, maar toch is het terug op de markt 

gebracht als depigmenterend agens.  

Veiligheid en geschiktheid 

De behandeling met kojic acid wordt normaal gezien goed getolereerd. De frequentste gerapporteerde 

bijwerking is mild erytheem ter hoogte van het aangezicht. Kojic acid is een gekend allergeen en 

vertoonde mutagene eigenschappen in celculturen (Picardo & Carrera, 2007, Halder & Richards, 

2004). 

Aleosine 

Dit is een glycoproteïne zonder cytotoxische eigenschappen, afkomstig van de aloe vera plant en remt 

de  tyrosinase activiteit via competitieve inhibitie. Het is een hydrofiele stof waardoor het penetrant 

vermogen door de huid beperkt is. Het wordt in combinatie met arbutine of deoxyarbutine gebruikt om 

de tyrosinase activiteit op meerdere manieren te inhiberen (Draelos Z.D., 2007).  

Licorice extract 

Dit is het veiligste en het frequentst gebruikte product in cosmetica, zoals foundations en 

vochtinbrengende crèmes. Het werkingsmechanisme berust op de inhibitie van het enzym tyrosinase 

(Halder & Richards, 2004). Het bezit ook topische anti-inflammatoire eigenschappen  ter behandeling 

van roodheid van de huid en postinflammatoire hyperpigmentatie (Draelos Z.D., 2007).  
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L-Ascorbinezuur 

Werkingsmechanisme 

Dit is een antioxidant dat de melanogenese beïnvloedt door o-dopaquinone te reduceren tot dopa via 

koperionen en het inhibeert de oxidatie van dihydrochinindol-2-carboxyl acid. Het voorkomt ook de 

aanmaak van vrije radicalen en de absorptie van UV straling (Picardo & Carrera, 2007). 

Efficacy 

In monotherapie heef het weinig effect, maar in combinatiepreparaten met licorice extract en eventueel 

met soja bekomt men een minimaal effectief product om in cosmeticaproducten te gebruiken (Draelos 

Z.D., 2007).  

Veiligheid en geschiktheid 

Het ascorbinezuur heeft een uitstekend veiligheidsprofiel (Draelos Z.D., 2007). 

Soja proteïnen 

Werkingsmechanisme 

Dit is het frequentst gebruikt agens in huidverblekende vochtinbrengende crèmes. Sojaboon trypsine 

inhibitor (STI) inhibeert de activatie van de PAR-2 pathway die noodzakelijk is voor de fagocytose en 

de transfer van de melanosomen (Draelos Z.D., 2007).  

Efficacy 

Hydroquinone heeft een betere werking dan de soja proteïnes, aangezien het niet alleen de transfer van 

de melanosomen inhibeert, maar het remt ook de productie van het melanine. De soja proteïnen 

inhiberen enkel de transfer van de melanosomen (Draelos Z.D., 2007). 

Veiligheid en geschiktheid 

De inhibitie van de pathway is reversibel, zodat er weinig bijwerkingen voorkomen en het een zeer 

veilig product is (Draelos Z.D., 2007). 

N-acetyl glucosamine 

Het recentste depigmenterend agens is een lichaamseigen proteïne dat ontstaat door toevoeging van 

een aminogroep aan glucose. Een van de functies van het proteïne is de inhibitie van de glycosylatie 

van het tyrosinase, waardoor de pigmentatie van de huid lichtjes vermindert. Dit product wordt nu ook 

in cosmetica verwerkt (Draelos Z.D., 2007). 

3.1.2.4 Combinatiepreparaten 

Combinaties van hydroquinine met andere producten verhoogt de effectiviteit. Hydroquinone 

gecombineerd met een steroïd en tretinoïne bleek zeer effectief bij de behandeling van melasma 
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(Lynde et al., 2006). De Kligman’s formule vormt een goede behandelingsmethode voor epidemische 

hypermelanose aangezien het de melanineproductie  inhibeert zonder dat de melanocyten vernietigd 

worden. Deze combinatie bevat 5% hydroquinone, 0.1% tretinoïne en 0.1% dexamethasone 21-acetaat 

en mag dagelijks toegediend worden gedurende 5 tot 7 weken (Gupta et al., 2006, Pandya & Guevara, 

2000). Het tretinoïne vermindert de atrofie die ontstaat door het corticosteroïd en vergemakkelijkt de 

passage van hydroquinone door de epidermis. Het corticosteroïd vermindert de irritatie en het 

erytheem die ontstaan door het tretinoïne (Halder & Richards, 2004, Sato et al., 2007). Het corticoïd 

vermindert echter ook het verwijderen van melanine door tretinoïne waardoor de kans op 

postinflammatoire hyperpigmentatie toeneemt (Sato et al., 2007). Wanneer de concentratie van de 

componenten wordt verminderd, daalt de effectiviteit van het mengsel. Bij langdurig gebruik van dit 

preparaat kan atrofie van de huid optreden, of telangiëctasieën, erytheem, op rosacea lijkende erupties 

van acne, verhoogde groei van vellus haar en periorale dermatitis (Picardo & Carrera, 2007). De 

Kligman’s formule is in de loop van de jaren aangepast om minder bijwerkingen te geven met een zo 

effectief mogelijk resultaat (Gupta et al., 2006). 

Hydroquinone kan ook geassocieerd worden met glycolic acid, maar hiermee moet voorzichtig 

omgegaan worden aangezien deze combinatie ernstige irritatie kan veroorzaken (Picardo & Carrera, 

2007). Geïmproviseerde mengsels met hogere concentraties van de ingrediënten kunnen meer 

bijwerkingen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld acne, irritatieve contactdermatitis, erytheem op het 

gelaat, teleangiëctasieën of atrofie. Aangezien HQ en tretinoïne onstabiel zijn, kan er 0.1% 

ascorbinezuur of 0.1% natrium bisulfiet aan toegevoegd worden om vroegtijdige inactivatie van de 

componenten te vermijden ( Pandya & Guevara, 2000) (usefulness of retinoic acid in the treatment of 

melasma). Er bestaan nog andere voorbeelden van combinatiepreparaten, zoals de Pathak’s formule en 

de Westerhof’s formule.  

3.1.2.5 Chemische peelings 

Werkingsmechanisme 

Bij chemische peeling  worden één of meerdere chemicaliën op de huid aangebracht, die de huid 

gecontroleerd aantasten (Picardo & Carrera, 2007). Zo worden beschadigingen van de epidermis of het 

bovenste deel van de dermis verwijderd, gevolgd door de regeneratie van nieuwe huid. Bij een 

chemische peeling wordt de melanine verwijderd, de melanogenese zelf wordt niet geïnhibeerd. De 

meest gebruikte producten zijn alfa-hydroxy acids (bijvoorbeeld glycolic acid), beta-hydroxy acids, 

trichloroacetic acid en combinaties van de alfa- en beta-hydroxy acids met een topisch bleekmiddel. Er 

zijn zeer veel studies uitgevoerd over het nut van de chemische peeling in combinatie met 

depigmenterende middelen. Chemische peelings worden vaak in combinatietherapie gebruikt met 

topische bleekmiddelen, zodat een betere indringing doorheen de dermis en de basale membraan 
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mogelijk is (Ke et al., 2006). De studies geven positieve resultaten omtrent de 

combinatiebehandelingen maar toch is er nog geen universele effectieve chemische peeling 

beschikbaar als standaardbehandeling (Picardo & Carrera, 2007). 

Efficacy 

Chemische peelings vormen een uitstekende therapeutische optie in de combinatietherapie van 

melasma, postinflammatoire hyperpigmentatie en huidbeschadiging door blootstelling aan de zon (Ke 

et al., 2006).  

Veiligheid en geschiktheid 

Diepe peelings veroorzaken vaak een verhoogde irritatie van de huid met als gevolg een verhoogde 

pigmentatie. Hierdoor wordt de voorkeur gegeven aan een peeling met een medium diepte.  

Voorzichtigheidshalve wordt eerst een test uitgevoerd op een bepaalde aangetaste plaats op de huid, 

vooraleer over te gaan tot de globale behandeling (Ke et al., 2006). 

3.1.2.6 Lasertherapie 

Werkingsmechanisme 

Bij lasertherapie vindt er selectieve fotodermolyse plaats. Dit gebeurt wanneer er een specifieke 

golflengte op de huid wordt gericht, in een kortere tijdspanne dan de thermale relaxatietijd van het 

chromofoor, zodat de opwarming en schade alleen op het specifiek doelwit plaatsvindt met weinig 

schade op het omliggende weefsel. De thermale relaxatietijd is de tijd die het doelwit nodig heeft om 

de piektemperatuur tot de helft terug te brengen na de absorptie van het laserlicht. De melanosomen 

hebben een thermale relaxatietijd van 50 nsec tot 500 nsec en een breed absorptiespectrum. Daardoor 

is er een groot aanbod aan lasers die de hyperpigmentatie kan verwijderen. Volgens Ke et al., 2006 

verlopen de frequentst uitgevoerde laserbehandelingen met de Q-switched lasers, aangezien deze 

pulsen geven in het gebied van de nanoseconden. Dit zijn de 532 nm en de 1064 nm Q-switched 

neodymium-yag laser, de 694 nm Q-switched ruby laser en de 755 nm Q-switched alexandrite laser. 

Na laserbehandeling is het essentieel om blootstelling aan de zon te vermijden en breedspectrum 

zonnecrème  of vochtinbrengende crème te gebruiken om een optimaal resultaat te bekomen (Picardo 

& Carrera, 2007, Ke et al., 2006, Angsuwarangsee & Polnikorn, 2003, Nouri et al., 1999). 

Efficacy 

De meest gebruikte lasers zijn de IPL (intense pulsed light) en de short-pulsed high energy lasers. De 

laserbehandeling blijkt het meest succesvol bij solar lentigines, bij melasma en postinflammatoire 

hyperpigmentatie zijn de resultaten echter vaak teleurstellend (Picardo & Carrera, 2007).  
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Veiligheid en geschiktheid 

De therapie kan ongelijke depigmentatie, contactdermatitis, exogene ochronose en postinflammatoire 

hyperpigmentatie veroorzaken (Nouri et al., 1999). Wanneer lasertherapie wordt toegepast bij een 

persoon met een donker huidtype, is er een verhoogd risico op reactieve hyperpigmentatie (Ke et al., 

2006). De intense Q-switched neodymium-yag laser geeft als bijwerkingen vaak postoperatieve 

purpura en de Q-switched ruby laser geeft frequent transiënte hypopigmentatie (Picardo & Carrera, 

2007).  

3.1.2.7 Intense pulsed light (IPL) therapy 

Werkingsmechanisme 

Een niet coherente bundel van breed spectrum licht (golflengtes tussen 500 nm en 1200 nm) geeft 

duizenden kleuren tegelijk. Selectieve filters worden in de bundel geplaatst zodat enkel de gewenste 

golflengtes doorgelaten worden. (Picardo & Carrera, 2007) 

Efficacy 

De IPL therapie is mogelijk een effectieve therapie, maar de resultaten zijn minder goed dan de 

resultaten met de laser (Ke et al, 2006). Er zijn gemiddeld drie tot vijf sessies nodig (Picardo & 

Carrera, 2007). 

Veiligheid en geschiktheid 

IPL heeft bewezen een veilige en effectieve behandeling te zijn voor refractaire gemengd melasma bij 

patiënten met huidtypes III of IV. Enkele bijwerkingen die ontstaan zijn mild erytheem, korstvorming 

en transiënte postinflammatoire hyperpigmentatie. (Picardo & Carrera, 2007) 

3.1.3 Hypopigmentatiestoornissen 

3.1.3.1 Vitiligo 

Vitiligo wordt gekenmerkt door een gelokaliseerd en progressief verlies van pigmentcellen. Het 

precieze mechanisme van het ontstaan en de progressie van vitiligo zijn niet helemaal gekend (Goding 

C R., 2007, Van Geel et al., 2001). De volgende drie factoren worden verondersteld een rol te spelen: 

een genetische predispositie om een immuunrespons op te wekken tegen melanocyten, een genetische 

overgevoeligheid van de melanocyten op stress, en een stresserende gebeurtenis die leidt tot afsterven 

van de melanocyten zodat een lokale anti-melanocyten immuunrespons ontstaat (Rajatanavin et al., 

2008, Goding C. R., 2007). Het is interessant te vermelden dat een verminderde expressie van het α-

MSH in de melanocyten van vitiligopatiënten wordt vastgesteld (Thody A.J., 1999). Vitiligo is een 

verworven aandoening die voorkomt bij ongeveer 1 à 2 % van de bevolking (Rajatanavin et al., 2008, 

Lotti et al., 2008, Whitton et al., 2010), voornamelijk bij jonge mensen. Het komt vooral voor ter 
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hoogte van het gezicht, de handen en de voeten. Het contrast tussen de normale pigmentatie en de 

gedepigmenteerde zones op de huid kan een grote psychologische last betekenen voor mensen 

(Rajatanavin et al., 2008, Passeron & Ortonne, 2006). Door een laag zelfbeeld en weinig 

zelfvertrouwen willen ze hun lichaam niet meer tonen aan de buitenwereld en hun huis niet meer 

verlaten. Vitiligo heeft dan ook zware psychologische en sociale gevolgen voor de patiënten. Een 

groot deel van de mensen met vitiligo ondervindt stress of schaamte in sociale situaties, of heeft een 

laag zelfbeeld door discriminerende ervaringen (Onegae et al., 2005). 

3.1.4 De behandeling van vitiligo 

De behandeling van vitiligo is een moeilijk proces en verloopt uiterst langzaam. Er zijn veel 

verschillende therapeutische opties, maar de meeste therapieën geven onvoldoende resultaat (Whitton 

et al., 2010). Het doel van de therapie is de afremming van de ziekte in combinatie met repigmentatie 

van aangetaste huid  (Rajatanavin et al., 2008).Het is niet eenvoudig om de pigmentatie van de huid 

permanent te herstellen, aangezien er bij een onbekend percentage van de patiënten na de behandeling 

opnieuw depigmentatie optreedt. De huidige therapieën  slagen er vooral in om de depigmentatie ter 

hoogte van het aangezicht en de nek te verbeteren. De therapie van gegeneraliseerde vitiligo, waarbij 

meer dan 10 à 20 % van de huid aangetast is door vitiligo, bestaat uit smalband UVB (308 nm excimer 

laser, Focused microphototherapy, de 632.8 nm helium-neon laser), psoralenen en UVA (Falabella & 

Barona, 2009, Van Geel et al., 2001). De behandeling van locale vitiligo bestaat uit topische 

corticosteroïden of calcineurine inhibitors. Er worden ook goede resultaten verkregen met PUVA en 

UVB behandelingen (Lotti et al., 2008). De optimale therapie bestaat uit UVB straling, eximeerlaser 

en monochromatische eximeerlaser eventueel in combinatie met topische corticosteroïden, topische 

vitamine D derivaten en calcineurine inhibitor zalf of crème (Lotti et al., 2008). 

Wanneer de PUVA en UVB behandeling van vitiligo of de topische corticoïden onvoldoende 

resultaten geven, kan met overgaan tot de chirurgische behandeling (Van Geel et al., 2001, Lotti et al., 

2008). Het principe houdt in dat autologe melanocyten getransplanteerd worden van gepigmenteerde 

donorhuid naar de plaatsen waar geen pigmentatie is. De chirurgie beschikt over twee technieken: de 

weefseltransplantatie en de cellulaire transplantatie. De weefseltransplantatie kan slechts een kleine 

oppervlakte behandelen maar geeft een goed resultaat in het grootste deel van de gevallen. De 

resultaten van de cellulaire transplantatie zijn nog niet gekend, aangezien er slechts weinig studies 

gepubliceerd zijn. Er zijn echter voorwaarden om deze behandeling te kunnen ondergaan. De vitiligo 

moet minstens één jaar stabiel zijn en de therapie met PUVA, UVB en topische corticoïden moet 

onvoldoende resultaat boeken. Er mag ook geen medische voorgeschiedenis van het Köbner 

fenomeen, hypertrofische littekenvorming of keloïdvorming gekend zijn. De patiënt moet ook uiterst 

gemotiveerd zijn om de postoperatieve behandeling goed op te volgen om een optimaal resultaat te 
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3.1.4.1 Globale depigmentatie van de huid 

Monobenzyl ether van hydroquinone 

Werkingsmechanisme 

MBEH is het monobenzyl ether van hydroquinone. Het beschadigt de melanocyten permanent via  

loslating van reactieve vrije radicalen die geproduceerd zijn via een tyrosine gemedieerd metabolisme 

(Picardo & Carrera, 2007). De depigmentatie is na 6 tot 12 maand voltooid en deze moet onderhouden 

worden door frequente applicatie van het MBEH (Halder & Richards, 2004). 

Efficacy 

MBEH wordt gebruikt om een algemene depigmentatie van de huid te verkrijgen wanneer die reeds 

voor meer dan 50 % gedepigmenteerd is door vitiligo. Dit is minder ingrijpend dan de intensieve 

behandeling om de huid die aangetast is door vitiligo te proberen verdonkeren, want de huidige 

behandelingen hebben soms teleurstellende resultaten. Mogelijke bijwerkingen zijn: een branderig 

gevoel na gebruik, satelliet depigmentatie op andere plaatsen op het lichaam en consort vitiligo. 

Consort vitiligo ontstaat bij de personen die samenleven met iemand die monobenzone gebruikt. 

Daarom moet men ten minste drie uur na toediening contact vermijden met de patiënt (Picardo & 

Carrera, 2007, Halder & Richards, 2004). 

Veiligheid en geschiktheid 

Deze therapie is enkel geschikt voor patiënten die voor meer dan 50 % van de  totale 

lichaamsoppervlakte verminkt zijn door vitiligo (Picardo & Carrera, 2007). MBEH zou onder geen 

enkele voorwaarde mogen ingezet worden ter behandeling van postinflammatoire hyperpigmentatie, 

aangezien het een grondige, verminkende depigmentatie van de huid veroorzaakt met een permanent 

verlies van de melanocyten (Lacz et al., 2004, Lynde et al., 2006).  

3.1.4.2 Syndromen die verband houden met hypopigmentatie 

Hypopigmentatiestoornissen kunnen overgeërfd of verworven zijn (Picardo & Carrera, 2007, Seiberg 

et al., 2000). De congenitale aandoeningen kunnen ontstaan na mutaties in het ontwikkelingsproces 

van de melanocyten. Er is in de loop van de jaren uitgebreid onderzoek verricht over de 

ontstaansmechanismen van pigmentatiestoornissen. Daarbij zijn moleculaire defecten en genetische 

mutaties in het pigmentatieproces ontdekt waardoor men inzicht heeft gekregen in de fenotypische 

eigenschappen van verschillende genetische pigmentatiestoornissen. Hypopigmentatie wordt 

geassocieerd aan een aantal syndromen, zoals het Hermansky-Pudlak syndroom (HPS), het Chediak-

Higashi syndroom (SHS) en het Griscelli syndroom (GS). Deze autosomaal recessieve aandoeningen 

tasten ook andere cellen aan dan de melanocyten. Bij deze syndromen zijn mutaties opgetreden 

waardoor de ontwikkeling en de functie van de melanocyten ontregeld is op specifieke punten in het 
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pigmentatieproces. Bij het Piebaldisme, het Waardenburg syndroom (WS) en het Tietz syndroom is er 

een mutatie opgetreden in de ontwikkeling en migratie van de melanoblasten. Bij het oculocutaneus 

albinisme is er een defect opgetreden in de melaninesynthese. Het Hermansky-Pudlak syndroom, het 

Chediak-Higashi syndroom en het Griscelli syndroom hebben een mutatie in de melanosoomvorming 

en de transfer naar de keratinocyten (Dessinioti et al., 2009).  

Griscelli syndroom 

Griscelli syndroom, afgekort GS, is een zeldzame autosomaal recessieve aandoening, gekarakteriseerd 

door defecten in genen die instaan voor het transport van organellen, zoals de melanosomen (Goding 

C. R., 2007). Bij patiënten met Griscelli syndroom blijkt dat er een onregelmatige opstapeling van 

grote pigmentgranules in de haarfollikel optreedt in plaats van een homogene verdeling van kleine 

pigmentgranules in een normale situatie. De melanocyten zitten vol met pigmentgranules en zijn 

vergroot, in tegenstelling tot de keratinocyten die zeer weinig gepigmenteerd zijn. De pigmentgranules 

bevinden zich voornamelijk rondom de nucleus van de melanocyten. In een normale situatie moet er 

een homogene pigmentatie zijn in de melanocyten en de keratinocyten (Bahadoran et al., 2000; Van 

Gele et al., 2009).  

 

Figuur 17: Het tripartietcomplex met de mutaties van het Griscelli syndroom (Van Gele et al., 2009) 

Er zijn drie verschillende subtypes van deze ziekte, afhankelijk van het gen waarin de mutatie heeft 

plaatsgevonden. Wanneer er een mutatie plaatsvond in het myosine Va gen, het Rab27a gen of 

melanophiline, dan spreken we respectievelijk van GS1, GS2 en GS3 (zie figuur 17). De defecten in 

deze genen veroorzaken een verstoring van het melanosoomtransport in de melanocyten. De 
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gemeenschappelijke symptomen van deze subtypes omvatten partieel albinisme van de huid en het 

haar, met als typerend kenmerk de zilvergrijze haarkleur (zie figuur 18). Bij het subtype GS3 is er 

enkel sprake van hypopigmentatie. Bij GS2 treden bijkomend immunologische defecten en 

immuundeficiëntie op, aangezien het Rab27a een rol speelt bij de exocytose van granules door 

cytotoxische T-lymfocyten. Hierdoor ontstaat bij GS2 niet alleen hypopigmentatie van de huid en 

pigmentopstapeling in de haarfollikels, maar ook immuundeficiëntie. Patiënten met GS1 vertonen de 

kenmerkende hypopigmentatie van huid en haar gecombineerd met neurologische deficiënties, zonder 

de immunologische stoornissen. Het onderzoek naar de oorzaak van het Griscelli syndroom heeft in 

grote mate bijgedragen tot inzicht in het melanosoomtransport en vesiculair transport (Bahadoran et 

al., 2000, Van Gele et al., 2009, Bahadoran et al., 2003).  

 

Figuur 18: De foto toont de typische kenmerken van het Griscelli syndroom.  

De patiënt heeft lichtgrijze haren en wenkbrauwen. (Van Gele et al.,2009) 

3.2 De rol van de huidskleur in de samenleving 

De huidskleur van de ‘moderne’ mens wordt verondersteld te zijn overgeërfd van de vroege 

hominiden die het zuidelijke deel van Afrika bevolkten. Deze ‘moderne’ mens had een lichtbruine 

huidskleur die evolueerde afhankelijk van het migratiepatroon. De mensen die uitweken naar de open 

vlaktes in Afrika (richting Soedan en Niger) ontwikkelden een donker gekleurde huid door de 

blootstelling aan de intense UV-straling. De personen die migreerden naar het noorden richting Azië 

of Europa evolueerden van de bruine huidskleur naar een lichtere kleur onder invloed van 

klimatologische en omgevingsfactoren. De Inuits migreerden op een recenter tijdstip naar het noorden, 

waardoor er te weinig tijd was om tot een aanpassing van de huidskleur te komen. Genetisch 

onderzoek heeft uitgewezen dat in een bevolkingsgroep die reeds lange tijd geografisch geïsoleerd 

leeft, specifieke kenmerken ontstaan. Dit toont aan dat het leven in isolement kan leiden tot het 

ontwikkelen van unieke genetische eigenschappen (Westerhof W., 2007).  

De huidskleur wordt frequent beschouwd als een symbool van jeugd en schoonheid. Bij veroudering 

of schade kan men teruggrijpen naar een immens aanbod van topische producten om de huid naar 
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wens te behandelen of om de pigmentatie aan te passen (Draelos Z.D.,2007). Het gebruik van 

huidbleekmiddelen is echter een wereldwijd en door taboe omgeven probleem (Westerhof W., 2007, 

Menke et al., 2001). In sommige Afrikaanse landen is het gebruik van huidbleekmiddelen een 

dagdagelijks fenomeen (Dadzie & Petit, 2009). Het (chemisch) bleken van de huid komt ook in de 

westerse landen steeds vaker voor (Menke J., 2002). Het is een wereldwijd fenomeen dat bijna overal 

voorkomt waar gekleurde mensen leven en het komt frequenter voor dan verwacht. Bijlage 5 geeft een 

overzicht van studies i.v.m. de prevalentie van het cosmetisch gebruik van depigmenterende agentia en 

de types van depigmenterende medicatie.  

Een van de populairste huidbleekmiddelen is hydroquinone en wordt al sinds de jaren dertig verwerkt 

in zepen, lotions en bodymilk. Tegenwoordig is het in de Europese Unie en in verschillende 

Afrikaanse landen verboden om hydroquinone te verwerken in schoonheidsproducten omwille van de 

bijwerkingen (Dadzie & Petit, 2008, Menke et al., 2001).  

3.2.1 De psychosociale impact van pigmentatie(stoornissen) 

De psychosociale impact van pigmentatiestoornissen mag niet onderschat worden (Halder & Richards, 

2004). Letsels ter hoogte van het aangezicht kunnen een enorme invloed hebben op de psychologische 

en sociale toestand van een individu. Ook de sociale omgang met andere mensen wordt bemoeilijkt, 

met als gevolg een laag zelfbeeld en een lage productiviteit op economisch vlak (Lynde et al., 2006). 

Pigmentatiestoornissen vormen voor de patiënt een zware mentale last omdat het een zichtbaar en 

opvallend probleem is, voor de patiënt zelf en voor de omgeving. 

Er bestaan uiteenlopende hypothesen over het gebruik van huidbleekmiddelen. Uit onderzoek door 

Gomes & Westerhof (2002) blijkt dat de onderzochte vrouwen hun huid bleekten om zich zekerder, 

prettiger, moderner te voelen en een intelligente, westerse indruk te maken. Ook bij de Ghanese 

vrouwen in Nederland wordt frequent gebruik gemaakt van bleekmiddelen. Door het bleken van de 

huid wordt gestreefd naar een racistisch en universeel schoonheidsideaal en heeft men een manier om 

beter in de samenleving te passen en de immigratiedienst te omzeilen. Algemeen wordt ook 

aangenomen dat met een lichtere huidskleur een betere positie op de arbeids- en relatiemarkt zou 

bekomen worden. Een lichte huidskleur is geassocieerd met betere sociale, culturele of economische 

mogelijkheden in de maatschappij (Menke J., 2002, Dadzie & Petit, 2009). Citaat uit Gomes & 

Westerhof (2002):  “Het bleken van de huid is niet alleen een middel om een andere huidskleur te 

krijgen, of een eigen schoonheidsideaal te creëren, maar ook een instrument om de eigen individuele 

en collectieve identiteit te manipuleren en (historische) verwantschappen te suggereren die bij de 

nagestreefde huidskleur horen.” Citaat uit Menke et al. (2001): “Al vóór de koloniale tijd werd een 

donkere huidskleur in verband gebracht met inferioriteit en een witte huidskleur met superioriteit. 

Deze opvatting leeft bij veel mensen nog steeds.” Er zijn nog andere redenen voor het toepassen van 
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huidbleekmiddelen. De middelen worden bijvoorbeeld door vriendinnen, familie of advertenties 

aangeprezen (Gomes & Westerhof, 2002). Onderzoek door Menke J. (2002) geeft als belangrijkste 

reden voor dit gebruik het verwijderen van vlekjes. De tweede belangrijkste reden is om een mooi en 

verzorgd gezicht te bekomen (Menke J., 2002). Volgens Dadzie & Petit (2009) gebruiken personen de 

huidbleekmiddelen om anderen met een lichtere huid te imiteren of omdat ze afhankelijk zijn 

geworden van de producten. Het gebruik van huidbleekmiddelen wordt ook zeer vaak ontkend. 

Sommigen verklaren dat de producten niet worden gebruikt om de huid te bleken, maar dat de 

producten ervoor zorgen dat de huid zachter wordt, er frisser en verzorgder uitziet of dat het middel 

acne doet verdwijnen (Gomes & Westerhof, 2002). 

Het is in bepaalde culturen zelfs zo belangrijk om een kind op de wereld te zetten met een lichte 

huidskleur, dat moeders er alles aan doen om de huidskleur van hun ongeboren kind te beïnvloeden. 

Sommige moeders volgen bepaalde diëten tijdens de zwangerschap, zoals het toevoegen van saffraan 

in de melk, papaja en kokosnootpasta. Ook fruitsoorten, groenten en aardappelen worden volgens een 

bepaald recept gemengd voor uitwendig gebruik. Deze natuurlijke mengsels zouden een ‘peelend’ 

effect hebben zodat de huid zou vervellen. De vrouwen smeren zichzelf en hun pasgeboren baby’s in 

met deze mengsels (Gomes & Westerhof, 2002). Op deze manier willen ze een goede toekomst voor 

hun kinderen verzekeren. De huidskleur wordt ook aanzien als iets dat in de volgende generatie kan 

aangepast worden, door te huwen met iemand met een lichtere huidskleur. Deze kan echter vandaag de 

dag ook ‘eenvoudiger’ veranderden door relatief goedkope en overal beschikbare cosmetica (Menke 

J., 2002).  

3.2.2 Het bleken van de huid onder druk van de omgeving 

In India regeert al eeuwenlang het schoonheidsideaal van de lichte huidskleur. Wanneer mensen een 

lichte huidskleur hebben, worden ze bevooroordeeld en hebben ze een betere positie in de 

samenleving. Ouders, vrienden en familie geven positieve reacties op een blekere huid maar negatieve 

commentaar op donkere types. De voortdurende commentaar van de omgeving op de lichtere 

huidskleur, als resultaat van de huidbleekmiddelen, is een voortdurende stimulans om de 

huidbleekmiddelen te gebruiken. De bleke huidskleur zorgt voor meer complimentjes en positieve 

aandacht, waardoor het bleekmiddel nog vaker toegepast wordt, ondanks de gezondheidsrisico’s. De 

kennis over de huidbleekmiddelen en de beïnvloeding van het gebruik wordt vooral verspreid via de 

directe omgeving, bestaande uit de familie, vrienden en collega’s. Er wordt dus grote druk uitgeoefend 

door de omgeving om de huid een lichte tint te geven. Onderzoek in huwelijksadvertenties van Indiërs 

in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat er toch een voorkeur uitgaat naar partners met een lichtere 

huidskleur. Ook bij Afro-Amerikanen wordt frequent gebruik gemaakt van huidbleekmiddelen om zo 

de toegang tot de huwelijksmarkt te vergemakkelijken (Gomes & Westerhof, 2002). Toch blijkt er een 

hoger percentage van het bleken van de huid te zijn bij de getrouwde vrouwen (Menke J., 2002). Ook 
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de media blijkt hierin een rol te spelen. Er bestaan talloze reclamefilms om de huidbleekmiddelen aan 

te prijzen. Uit die reclamefilmpjes blijkt dat een blekere huidskleur iedereen gelukkig maakt en ervoor 

zorgt dat men, na gebruik van de huidbleekmiddelen, succesvol zal worden in werksituaties en bij 

sociale aangelegenheden. De reclame stelt de huidbleekmiddelen voor als verzorgende producten, 

zodat de vrouwen aan de omgeving kunnen laten zien dat ze weten hoe ze zich moeten verzorgen.  

3.2.3 Het belang van huidskleur op economisch vlak 

Het bleken van de huidskleur zou op de arbeidsmarkt zorgen voor een betere werksituatie. Gomes & 

Westerhof (2002) concludeert dat Ghanese vrouwen een betere toegang proberen te krijgen tot de 

arbeidsmarkt met het gebruik van middelen om de huid te bleken. Personen met een bleke huid zouden 

beter sociaal contact hebben met hun collega’s en een positievere werksfeer beleven. Ook op educatief 

vlak zouden er meer kansen zijn voor mensen met een blekere huid (Menke J., 2002). Het feit dat 

mensen met een blekere huid betere banen hebben, zoals op tv, en de donkergekleurde personen vaker 

tot het straatvolk behoren zou door de armoede komen, en niet door discriminatie. Diegene die een 

goede job hebben en geld verdienen, kunnen zich huidbleekmiddelen aanschaffen en een betere baan 

krijgen. De arme bevolking heeft het geld niet om de producten te kopen en blijft zo een donkere 

huidskleur behouden (Gomes & Westerhof., 2002).  

Sinds het verbod op het gebruik van hydroquinone in huidbleekmiddelen zoeken de fabrikanten naar 

andere blekende bestanddelen, want de vraag naar deze producten neemt toe. Bij het gebruik van de 

huidbleekmiddelen, speelt de prijs een belangrijke rol. De consumenten smeren vaak alleen hoofd en 

hals in, omdat het volledige lichaam insmeren veel te kostelijk zou zijn. De armen en de benen zijn 

van minder of geen belang (Gomes & Westerhof, 2002, Menke J., 2002). Er bestaat een uitgebreid 

aanbod aan huidbleekmiddelen. Een product dat frequent gebruikt wordt is ‘fair and lovely’. Andere 

vaak voorkomende producten zijn Ambi en Symba. Volgens Gomes & Westerhof (2002) is er ook in 

Nederland een uitgebreid aanbod aan producten verkrijgbaar. Ze worden als cosmetica verkocht en 

hebben namen als: Dr. Fred Palmer Skin Whithener, Crusader Skin Toning Creme, Tura Medicared 

Skin Lightener, Skin Succes, Ambi, Venus de Milo en Fade Out. In bijlage … worden enkele van deze 

producten weergegeven. Er worden soms ook traditionele middelen gebruikt om de huid een lichtere 

tint te geven, zoals oso dresi, een soort gemberwortel, maar dit gebeurt op kleinere schaal.(Menke J., 

2002).  

3.2.4 Het belang van huidskleur voor het individu 

Uit onderzoek van Gomes & Westerhof (2002) blijkt dat de ondervraagde personen een lichtere huid 

mooier, aantrekkelijker, waardevoller, slimmer en charmanter vonden. Ze voelden zich met een 

blekere huidskleur gelukkiger en werden maatschappelijk beter geaccepteerd. De personen met een 
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lichtere huidskleur worden aanschouwd als een soort ‘elite’ (Menke J., 2002). In het onderzoek werd 

aangetoond dat de ondervraagden zich prettiger voelden in het gezelschap van lichtergekleurde 

mensen. Citaat uit Gomes & Westerhof (2002): “Most people think that being fair is a fortune and 

being dark is a misfortune.” Dit verklaart ook voor een deel waarom men een blekere huidskleur 

nastreeft. Sommigen willen gewoonweg een blekere huidskleur bereiken, andere mensen willen er 

frisser, jonger, gezonder, aantrekkelijker en knapper uitzien, zodat kleding en make up mooier 

uitkomt.  

Uit een studie van Menke J. (2002) bij vrouwen uit Suriname blijkt dat een groot deel van de personen 

ouder dan 18 jaar reeds huidbleekmiddelen gebruikt heeft, of nog steeds gebruikt. De meeste van de 

ondervraagde personen hadden zich de producten in de lokale supermarkt of kruidenierswinkel 

aangeschaft, zonder een medisch voorschrift. De studie toonde ook aan dat het gebruik van 

huidbleekmiddelen op steeds jongere leeftijd voorkomt. De grootste leeftijdsgroep waar de producten 

toegepast worden, is bij personen onder de 26 jaar (zie figuur 19). Wanneer men op deze jonge leeftijd 

reeds gebruik maakt van de producten, kan dit grote gevolgen hebben voor de gezondheid van die 

personen.  

 

Figuur 19: Het percentage van personen die huidbleekmiddelen gebruiken per leeftijdscategorie. (Menke J., 2002) 

3.2.5 De risico’s en bijwerkingen van de huidige bleekmedicatie 

Olumide et al. (2008) stelt vast dat de depigmenterende producten in Afrika gedurende lange tijd 

gebruikt worden, soms op een groot deel van de huid. Bovendien gebeurt dit vaak in vochtige en 

warme omstandigheden, zodat de percutane absorptie wordt verhoogd. De complicaties van de 

medicatie kunnen dan ook zeer ernstig en  soms fataal zijn. Onderzoek door Menke J. (2002) toont aan 

dat het grootste deel (62%) van de ondervraagde personen gedurende 6 maand of minder 

huidbleekmiddelen gebruikt. 14% van de ondervraagden gebruikt de middelen tussen de 6 maand en 

een jaar, en 24% langer dan een jaar. Hoe langer de producten gebruikt worden, hoe groter de kans op 
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ongewenste effecten, zoals het optreden van donkere vlekken, irritatie van de ogen, vlekken op het 

aangezicht en slechter worden van de oorspronkelijke situatie.  

Andere mogelijke bijwerkingen zijn exogene ochronose, vertraagde wondgenezing, heropenen van 

wonden, nefropathie, steroïdenafhankelijkheid, verhoogde kans op infecties, cutane of 

endocrinologische complicaties door corticoïdgebruik, zoals onderdrukking van de hypothalamo-

hypofysaire as. Vaak wordt ook geen dokter of dermatoloog geraadpleegd voor deze verwikkelingen, 

omdat de abnormale bevindingen niet als bijwerking van de huidbleekmiddelen aanzien worden. Van 

alle gebruikers van huidbleekmiddelen, zei 43% dat de cosmetica geen oplossing boden voor hun 

probleem. Van deze groep zei 21% dat er negatieve verwikkelingen waren, bijvoorbeeld donkere 

vlekken ter hoogte van het gezicht, en oogirritaties (Menke J, 2002). Dadzie & Petit (2009) vermeldt 

dat in Afrika vaak hoge concentraties hydroquinone gebruikt worden (3,5-7%) gedurende lange 

periodes waardoor ochronose vaak voorkomt.  

De ondervraagde personen uit het onderzoek van Gomes & Westerhof (2002) waren niet bang voor de 

schadelijke neveneffecten die zouden kunnen optreden bij het gebruik van huidbleekmiddelen. Vaak 

hebben ze er nog nooit last van gehad, net zoals mensen uit hun omgeving die de producten ook 

gebruikten. Door migratie en reizen kunnen Afrikaanse patiënten met deze klachten overal in de 

wereld een dokter raadplegen. Artsen moeten dus op de hoogte zijn van deze problematiek en er 

voldoende aandacht aan schenken (Olumide et al., 2008, Menke et al., 2001). Bijlage 6 geeft een 

overzicht van studies die wereldwijd uitgevoerd zijn omtrent de bijwerkingen van de producten en de 

motivatie van de persoon omtrent het cosmetisch gebruik van depigmenterende medicatie (Dadzie & 

Petit, 2009). 

3.3 Toekomstperspectieven 

De pigmentatie van de huid treedt op na volgende biologische processen: de productie van 

melanosomen, de melanisatie van de melanosomen, het intracellulair melanosoomtransport, de transfer 

van de melanosomen van de melanocyten naar de keratinocyten en de degradatie van de 

melanosomen. Een onderdeel van dit proces wordt gereguleerd door specifieke enzymen, bijvoorbeeld 

het enzym tyrosinase. Het werkingsmechanisme van een groot aantal producten die vandaag de dag 

ingezet worden ter behandeling van hyperpigmentatie, is de inhibitie van het enzym tyrosinase om de 

ongewenste pigmentatie te verminderen. Maar er bestaan tal van andere pathways en molecules die 

kunnen geïnhibeerd worden om zo de melanogenese te stoppen. Er wordt onderzoek verricht naar 

betere en veiligere geneesmiddelen om pigmentatiestoornissen te behandelen.  
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3.3.1 Inhibitie van Myo Va exon F isovormen door RNAi 

De inhibitie van myosine Va exon F isovormen d.m.v. RNAi (RNA interferentie) is een mogelijkheid 

om hyperpigmentatie te behandelen. Introductie van korte, dubbelstrengige siRNA moleculen (short-

interfering RNA) in de cellen veroorzaakt sequentiespecifieke uitschakeling van het complementair 

gen. De siRNA duplex ontrolt zich en hybridiseert met het mRNA, waardoor fragmentatie van het 

mRNA optreedt en de translatie verhinderd wordt. RNAi blijkt zeer nuttig in het biologisch onderzoek 

om ziektegerelateerde genen op te sporen of functies van genen te ontcijferen, en biedt ook 

therapeutische opties voor genetisch gerelateerde ziektes. Met RNAi kan men op een 

sequentiespecifieke manier genen die ziektes veroorzaken uitschakelen. Er worden meer en meer 

producten ontwikkeld om op cutane wijze therapeutisch siRNA toe te dienen. Huidaandoeningen 

vormen een ideale mogelijkheid voor de siRNA therapie, aangezien de huid een groot orgaan is, dat 

gemakkelijk kan bereikt worden via locale topische toediening. Zo kan bijvoorbeeld via een exon- 

specifieke RNAi methode een nieuwe therapeutische optie ontstaan ter behandeling van 

(hyper)pigmentatie. Inhibitie van de expressie van exon-F bevattende Myosine Va transcripten zou 

mogelijks een verminderde pigmentatie in vivo tot gevolg kunnen hebben aangezien het 

tripartietcomplex niet kan gevormd worden en er dan geen melanosoomtransport optreedt (Van Gele et 

al., 2008). De moeilijkheid tijdens de ontwikkeling van topische therapeutica is echter het transport 

van het siRNA doorheen de epidermis, aangezien de huid, met name het stratum corneum, een stevige 

barrière vormt voor topische medicatie. Er bestaan invasieve technieken om het stratum corneum te 

passeren zoals dermabrasion, micronaalden en intradermale injecties. Recent heeft men ook onderzoek 

verricht naar ‘ultravervormbare cationische liposomen’ (secosomen) om siRNA af te geven aan cellen 

van de huid. Deze ultravervormbare carriers konden reeds met succes siRNA afgeven aan 

keratinocyten van de huid. Dit opent toekomstperspectieven voor topische behandeling van 

huidziektes zoals psoriasis (Geusens et al., ingediend).  

3.3.2 T-oligos 

De cellen van ons lichaam hebben intrinsieke beschermingsmechanismes ter beschikking waardoor 

eventuele schade door genotoxische stress kan voorkomen of verholpen worden. De celcyclus kan  

onderbroken worden zodat er meer tijd is om het DNA te herstellen, of onherstelbaar beschadigde 

cellen kunnen in apoptose gebracht en vernietigd worden. Er bestaat ook een mechanisme om de 

cellen te ‘primen’ zodat deze beter bestand zijn tegen potentiële schade. Ouderdom kan net zoals na 

DNA schade een oorzaak zijn om deze beschermingsmechanismen te activeren. Wanneer de cel een 

bepaalde leeftijd bereikt heeft of overmatig geprolifereerd heeft, kan de celcyclus permanent 

onderbroken worden (replicatieve senescentie) of kan de cel in apoptose gaan. Men veronderstelt dat 

dit proces wordt gecontroleerd door de telomeren (zie figuur 20), dit zijn grote fragmenten van 
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repetitief DNA (TTAGGG). Op deze manier zorgen de telomeren ervoor dat de cel niet 

ongecontroleerd prolifereert (Shariftabrizi & Eller, 2007).  

 
 

Figuur 20: De telomeren bevinden zich aan de uiteinden van de chromosomen (Shariftabrizi & Eller, 2007) 

De DNA oligonucleotiden die homoloog zijn met de telomeer 3 prime overhang sequentie of kortweg 

de T-oligos zouden een beschermend effect hebben op het DNA. Ze verhogen de herstelcapaciteit van 

het DNA en verminderen de UV geïnduceerde mutaties en fotocarcinogenese. Zo behoudt de huid haar 

fysiologische eigenschappen en ziet deze er langer onbeschadigd uit (Arad et al., 2006).  

De huid wordt beschermd tegen UV-straling door het pigment melanine. De melaninesynthese in de 

huid vindt plaats in de melanocyten door het enzym tyrosinase en de tyrosinase-gerelateerde enzymes: 

TRP-1 en TRP-2. De activiteit van deze enzymes staat in direct verband met de geproduceerde 

hoeveelheid van melanine. De melaninesynthese wordt ook beïnvloed door stimuli zoals UV-straling 

en door paracriene effecten zoals het MSH, ACHT en het ET-1 van de naburige cellen. De UV-

geïnduceerde melanogenese  is wellicht het klinisch belangrijkste en meest bekende proces om de 

melanogenese in de huid op te drijven. De DNA schade die veroorzaakt wordt door de UV-straling 

zou een stimulus voor pigmentatie kunnen zijn, gemedieerd door het p53 eiwit. Als gevolg van DNA 

schade staat de transcriptiefactor p53 in voor de verhoogde expressie van het tyrosinase mRNA en de 

pigmentatie (Shariftabrizi & Eller, 2007).  

De T-oligo behandeling zorgt voor verhoogde activiteit van het p53 eiwit en voorkomt UV 

geïnduceerde hyperproliferatie in de huid (Shariftabrizi & Eller, 2007). Het zorgt ook voor een 

versnelde afbraak van CPD, dit is het voornaamste UV geïnduceerde DNA fotoproduct, in de huid. Er 

is ook een verhoogde expressie van melanogenetische eiwitten en een verhoogde epidermale 

pigmentatie in de huid (Arad et al., 2006). De T-oligo’s vormen een mogelijkheid om de mechanismen 

die instaan voor de celproliferatie te onderzoeken en om de beschermende en antiproliferatieve 

eigenschappen van de cel te analyseren. Zo kunnen we de relatie aantonen tussen DNA schade, 

oxidatieve stress en cellulaire mechanismes. Toekomstgericht zou het nuttig zijn om verder onderzoek 
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te verrichten naar de mechanismen van de cellulaire bescherming tegen genotoxische stress en de 

ongecontroleerde proliferatie (Shariftabrizi & Eller, 2007).  

3.3.3 Inactivatie van het PAR-2 

De protease-activated-receptor-2 (PAR-2) speelt een rol bij de pigmentatie van de huid via 

keratinocyt-melanocyt interactie. Door modulatie van de PAR-2 receptor met serine protease 

inhibitoren treedt opstapeling van melanosomen op in de melanocyten. Zo ontstaat een systeem van 

negatieve feedback op de pigmentatie. Verder onderzoek omtrent de PAR-2 activatie biedt 

toekomstperspectieven d.m.v. een nieuwe klasse van depigmenterende agentia (Seiberg M., 2001). 

3.3.4 Stimulatie van het p53 eiwit ter behandeling van hypopigmentatie 

Het p53 eiwit in de keratinocyten geeft een signaal tot pigmentatie na blootstelling aan UV straling en 

is dus een essentieel component in de keratinocyt-melanocyt pathway. De melanocyten zijn 

onderhevig aan mutagene stress en zijn verantwoordelijk voor de productie van melanine, dat vrije 

radicalen teweegbrengt. Om te kunnen overleven in deze omstandigheden heeft de melanocyt een p53 

afhankelijk apoptose respons, dit eiwit wordt dan ook de ‘bewaker van het genoom’ genoemd. Studies 

hebben aangetoond dat het tyrosinase wordt geactiveerd door het p53 (Box & Terzian, 2008).   

Farmacologische activatie van het p53 eiwit kan de respons op UV straling stimuleren, ofwel door 

directe activatie van p53 eiwit of door downstream activatie via stimulatie van het melanocortine 

systeem. Over een methode om het p53 eiwit te activeren is al veel onderzoek verricht in het 

kankeronderzoek. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden in de zoektocht naar een 

adequate methode om p53 via een topische toediening te activeren, bijvoorbeeld via inhibitie van 

MDM2, dat het p53 eiwit onderdrukt. Dit is een mogelijke behandeling voor hypopigmentatie, die 

echter gevaarlijke risico’s inhoudt. Wanneer het p53 eiwit teveel gestimuleerd wordt, kan er 

senescentie of zelfs apoptose van de keratinocyten optreden, met brandwonden als resultaat. 

Blootstelling aan UV straling veroorzaakt schade aan het DNA. Dit activeert het p53 eiwit in de 

keratinocyten en induceert de transcriptie van een groot aantal ‘target genes’, zoals het POMC en 

enkele proinflammatoire cytokines. Deze cytokines spelen een rol in het pigmentatieproces. Dit proces 

kan gestimuleerd worden via de MC1 receptor ter hoogte van de melanocyt. Deze receptor wordt 

geactiveerd door POMC derivaten zoals het α-MSH (Barsh et al., 2007).  
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Figuur 21: De rol van het p53 eiwit in het pigmentatieproces (Barsh et al., 2007) 

 

4. Discussie 

De pigmentatie van de huid treedt op na volgende biologische processen: de productie van 

melanosomen, de melanisatie van de melanosomen, de transfer van de melanosomen van de 

melanocyten naar de keratinocyten en de degradatie van de melanosomen. De pigmentatie van de huid 

neemt toe door exogene stimuli, zoals blootstelling aan UV-straling. Deze stimuli veroorzaken een 

verhoogde activatie van de melanogenese in de epidermis van de huid (Xue et al., 2010). Wanneer in 

één van de stappen van het pigmentatieproces een probleem optreedt, ontstaat hypo- of 

hyperpigmentatie van de huid. De hypo- en hyperpigmentatiestoornissen hebben een grote impact op 

de psychologische toestand en het sociale leven van mensen. De behandeling van 

pigmentatiestoornissen op medisch vlak kan voor de patiënt een enorme opluchting zijn. Problemen in 

verband met hyperpigmentatie ontstaan frequent na overmatige blootstelling aan UV-straling, vaak 
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zonder gebruik van een adequate bescherming. Hieruit blijkt dat er nog te weinig geweten is over de 

schadelijke invloed van UV-straling op de huid en de nefaste gevolgen ervan.  

Het chemisch bleken van de huid is een wereldwijd sociologisch en psychologisch probleem dat veel 

frequenter voorkomt dan men vermoedt, aangezien het vaak wordt ontkend of het gebruik wordt 

toegeschreven aan een ‘onschuldig’ dermatologisch probleem. Het is een met taboe omgeven 

fenomeen dat bijna overal voorkomt waar gekleurde mensen leven. In gebieden waar mensen leven 

met een donkere huidskleur, verloopt de vraag naar depigmenterende medicatie in stijgende lijn. Het 

gaat hier niet louter om medische redenen. Waar er mensen leven met een donkere huidskleur, wordt 

er frequent gebruik gemaakt van ‘schoonheidsmiddeltjes’ om de huidskleur een lichtere tint te geven. 

Dit zou invloed hebben op sociaal en economisch vlak, omdat een blekere huidskleur een 

statussymbool is en een betere leefomgeving en werksituatie zou creëren. Vaak is er echter weinig 

geweten over de schadelijke gevolgen van deze middelen. De huidskleur heeft ook in onze huidige 

maatschappij een invloed op sociaal, cultureel en professioneel vlak en (chemisch) bleken van de huid 

komt in de westerse landen dan ook steeds vaker voor. Producten om de pigmentatie van de huid te 

verlichten zijn soms vrij te verkrijgen (over-the-counter producten) en kunnen dus onbeperkt gebruikt 

worden. Vaak is men zich niet bewust van de mogelijke bijwerkingen die veroorzaakt worden door 

deze producten en de risico’s die hieraan verbonden zijn.  

In de behandeling van pigmentatiestoornissen is het belangrijk om multifactorieel te werken. 

Allereerst is het nodig om de uitlokkende factoren op te sporen en te vermijden, maar meestal is het 

nodig om bijkomende therapeutische acties te ondernemen d.m.v. topische producten, peelings of 

laserbehandelingen. Ten tweede is het essentieel om de therapie aan te vullen met beschermende 

maatregelen tegen UV-straling zodat een maximaal resultaat kan bekomen worden. Ten derde moet de 

patiënt goed geïnformeerd worden over de werkwijze van de verschillende therapieën om de 

compliance van de patiënt te verhogen en optimale resultaten te bekomen (Ke et al., 2006). Dadzie & 

Petit (2009) benadrukt ook het belang van een goede patiënt educatie om in een vroeg stadium 

dermatologische hulp op te zoeken en zelfmedicatie met over-the-counter producten te vermijden. Er 

is ook nood aan studies om de psychologische en sociale context van het gebruik van depigmenterende 

medicatie te onderzoeken. Deze gegevens kunnen nuttig zijn in campagnes ter bescherming van de 

gezondheid en tegen de depigmenterende medicatie. Er moet gestreefd worden naar internationale 

samenwerking tussen de overheid en medische organisaties om het internationale transport van illegale 

depigmenterende producten tegen te gaan. Finaal moet er ook verder onderzoek verricht worden om 

veiligere depigmenterende producten te ontwikkelen. 

Ondanks het huidige uitgebreide aanbod aan medicatie ter behandeling van pigmentatiestoornissen, is 

er nog steeds geen ideale behandeling zonder bijwerkingen of risico’s beschikbaar. De zoektocht naar 
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effectievere medicatie die veiliger is en minder irritatie van de huid veroorzaakt, gaat nog steeds door 

(Seiberg et al., 2000). Er wordt veel onderzoek verricht naar combinatiepreparaten om de 

bijwerkingen tot een minimum te beperken en de efficiëntie van de producten op te drijven. 

Hydroquinone is de meest toegepaste behandeling, maar houdt tevens veel risico’s of bijwerkingen in 

en is daardoor in een groot aantal landen verboden. Toch is deze behandeling in een aantal landen nog 

steeds de ‘gouden standaard’. Aangezien de behandeling met hydroquinone verboden werd, ging men 

op zoek naar alternatieve behandelingsmethoden. Het onderzoek naar de melanogenese heeft 

bijgedragen tot nieuwe moleculaire inzichten over vesiculair transport en membraaninteracties. Deze 

informatie biedt tevens toekomstperspectieven in de ontwikkeling van  nieuwe medicatie ter 

behandeling van hyperpigmentatie.  

Er is dus een grote vraag naar huidverblekende of pigmenterende middelen in onze samenleving en 

wordt er veel tijd en aandacht besteed aan onderzoek naar nieuwe therapeutische opties, want de 

zoektocht naar de perfecte behandeling van hypo- en hyperpigmentatie is nog niet ten einde. De 

behandeling van pigmentatiestoornissen verloopt vandaag de dag voor veel patiënten moeilijk en 

langzaam en de resultaten zijn vaak niet definitief of eerder teleurstellend. Het is uiterst moeilijk om 

de pigmentatiestoornis definitief te ‘genezen’, er is zeer veel geduld en een uitgebreide kennis van de 

hedendaagse therapeutische opties voor nodig om tot een goed resultaat te komen. De laatste jaren zijn 

er veel innoverende en veelbelovende therapieën voorgesteld die kunnen bijdragen tot een betere 

behandeling van pigmentatiestoornissen (Pandya & Guevara, 2000).  

Er zijn belangrijke toekomstperspectieven waar zeker rekening mee moet gehouden worden, zoals 

bijvoorbeeld de inhibitie van Myosine Va door middel van RNAi om zo het melanosoomtransport 

tegen te gaan in melanocyten. Van Gele et al., 2008 toonde reeds aan dat door middel van hun siRNA-

gebaseerde strategie het intracellulaire melanosoomtransport in menselijke melanocyten kan 

geblokkeerd worden. In combinatie met een geschikte carrier kan hieruit een nieuw therapeutisch 

middel ontstaan ter behandeling van hyperpigmentatie. Ook de inhibitie van de PAR-2 receptor is een 

mogelijke nieuwe methode om hyperpigmentatie te reduceren. De T-oligo’s vormen een mogelijkheid 

om de mechanismen die instaan voor de celproliferatie te onderzoeken en om de beschermende en 

antiproliferatieve eigenschappen van de cel te analyseren. Zo kan men de relatie aantonen tussen DNA 

schade, oxidatieve stress en cellulaire mechanismen. Toekomstgericht kan verder onderzoek 

uitgevoerd worden naar de mechanismen van de cellulaire bescherming tegen genotoxische stress en 

de ongecontroleerde proliferatie. Daarnaast is het p53 eiwit een mogelijke doelwitmolecule in de 

behandeling van hypopigmentatie. Verder onderzoek omtrent deze moleculen is nodig om veilige en 

efficiënte therapieën te ontwikkelen voor de behandeling van verschillende pigmentatiestoornissen.  
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6. Bijlagen  
 

Bijlage 1: De differentiaaldiagnose van melasma (Lynde et al., 2006) 

 

Condition  Distinguishing Features 

Cutaneous mercury 

deposits 

• History of mercury containing soaps/creams 

• Dermatitis may be present 

Drug-induced 

hyperpigmentation 

• History of medication 

• Hyperpigmentation less patterned and less irregular 

Erythema 

dyschromicum 

perstans 

• Gray to blue-brown lesions 

• Inflammatory phase with rim of erythema occasionally seen 

• Distribution includes nonsun-exposed areas 

Exogenous 

ochronosis 

• History of hydroquinone application 

• Banana-shaped, yellow-brown deposits in the dermis 

Lichen planus 

actinicus 
• Fine scale overlying violaceous lesions 

Postinflammatory 

hyperpigmentation 
• History or presence of inflammation with erythema, and/or scaling 
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Bijlage 2: De evidentie van verschillende behandelingsmethoden voor melasma (Lynde et al., 2006) 

 

                                                           Treatments Quality of 

Evidence* 

Epidermal 

Topical 

Phenols (e.g., HQ) B-C 

Retinoids (e.g., tretinoin) B-C 

Azelaic Acid B 

Combination 

HQ, retinoid, corticosteroid A-B 

KA & GA B 

HQ & GA B 

Chemical Peels 
Alpha hydroxy acids (GA) B-C 

Salicylic acid C 

Dermabrasion E 

Laser Therapy C-D 

Dermal Pulsed CO2 laser followed by Q-switched alexandrite laser C 

Tabel : De behandeling van melasma. Gelijkaardige therapieën worden toegepast in de 

behandeling van postinflammatoire hyperpigmentatie. Deze therapieën moeten gecombineerd worden 

met het gebruik van zonnecrèmes en vermijden van blootstelling aan UV-straling. 

 

*Quality of Evidence
6
 

A There is good evidence to support the use of this procedure. 

B There is fair evidence to support the use of this procedure. 

C There is poor evidence to support the use of this procedure. 

D There is fair evidence to reject the use of this procedure. 

E      There is good evidence to reject the use of this procedure. 
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Bijlage 3a: Medicatie die fototoxische reacties kan veroorzaken (Stulberg et al., 2003a) 

 
Anthranilic acids Miscellaneous 

 Meclofenamic acid  Amiodarone (Cordarone) 

Antibiotics  Desipramine (Norpramin) 

 Ceftazidime (Fortaz)  Diltiazem (Cardizem) 

 Fluoroquinolones  Fibric acid derivatives 

 Griseofulvin (Grisactin)  Imipramine (Tofranil) 

 Ketoconazole (Nizoral)  Phenothiazines 

 Nalidixic acid (NegGram)  Quinidine 

 Sulfonamides  Quinine 

 Tetracyclines  Sulfite food derivatives 

 Trimethoprim (Proloprim; also, in Bactrim, Septra)Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

  Arylpropionic acid derivatives 

Antineoplastic agents  Benoxaprofen (Oraflex) 

 Dacarbazine (Dtic-Dome)  Carprofen (Rimadyl) 

 Fluorouracil (Adrucil)  Ibuprofen (Motrin) 

 Methotrexate  Ketoprofen (Orudis) 

 Vinblastine (Velban)  Nabumetone (Relafen) 

Coal tar  Naproxen (Naprosyn) 

Diuretics  Tiaprofenic acid (Surgam) 

 Bendroflumethiazide (Naturetin) Porphyrins 

 Furosemide (Lasix) Psoralens 

 Hydrochlorothiazide (Esidrix) Pyrazolidinediones 

Dyes  Oxyphenbutazone (Phenabid) 

 Eosin  Phenylbutazone (Butazolidin) 

 Fluorescein Retinoids 

 Methylene blue  Etretinate (Tegison) 

 Rose Bengal  Isotretinoin (Accutane) 

  Salicylic acids 

   Aspirin 

   Diflunisal (Dolobid) 
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Bijlage 3b: Medicatie die hyperpigmentatie kan veroorzaken (Stulberg et al., 2003a) 

 
Amiodarone (Cordarone)  

Amitriptyline (Elavil)  

Arsenic  

Bismuth  

Bleomycin (Blenoxane)  

Busulfan (Myleran)  

Clofazimine (Lamprene)  

Cyclophosphamide (Cytoxan)  

Daunorubicin (DaunoXome, Cerubidine)  

Doxorubicin (Adriamycin)  

Gold (may cause chrysiasis)  

Mercury  

Minocycline (Minocin)  

Nitrogen mustard (topical)  

Phenothiazines  

Silver (may cause argyria)  

Zidovudine (Retrovir)  
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Bijlage 4: De complicaties van steroïdengebruik (Olumide et al., 2008) 

 

 
Cutaneous 
 

Atrophy of the skin (thinning and fine wrinkling) 

Telangiectasia, purpura, persistent erythema 

Skin fragility 

Hypertrichosis 

Perioral dermatitis 

Pustular acneiform eruption (face) – steroid rosacea 

Folliculitis 

Striae 

Hypopigmentation 

Steroid addiction syndrome 

Predisposition and masking of cutaneous infection 

(e.g. Tinea incognito, multiple filiform warts) 

Allergic contact dermatitis 

 

Ophthalmologic 
 

Glaucoma 

Cataracts 

 

Endocrinologic 
 

Cushingoid syndrome with moon facies, 

buffalo humps, supraclavicular fat pads 

Hyperglycaemia and diabetes mellitus 

Suppression of hypothalamic-pituitary-adrenal axis 

Suppression of growth in children 

Menstrual irregularities 

Edema 

Electrolyte imbalance 

Hypertension 

Pseudotumor cerebri 

 
Others 
 

Aseptic necrosis of the head of femur 

Predisposition to infection 

Protein catabolism with negative nitrogen balance 

Weakness, vertigo 

Thrombophlebitis 

Osteoporosis 



Bijlage 5: Overzicht van studies omtrent het cosmetisch gebruik van depigmenterende agentia (prevalentie en types) (Dadzie & Petit, 2008) 

 

Reference (country of 
origin and type of 
study)  

Prevalence of skin 
bleaching  Type of depigmenting agents  

Site and frequency of use 
of depigmenting agents  Duration of use  

Adebajo
18

 (Nigeria, 

community study) 

77.3% (females, 

72.4%; males, 

27.6%) 

Hydroquinone; mercury; corticosteroids; locally 

concocted soaps/creams 

Not specified in study 1–3 years (46.3%) 

Ajose
8
 (Nigeria, hospital 

study) 

Females, 40%; 

males, 2% 

Hydroquinone; class I and II steroids; mercurials; 

phenolics caustics; unknown chemicals and plant 

derivatives; combinations 

Not specified in study 6 months–over 20 years 

Faye et al.
7
 (Mali, 

hospital study) 

Not specified in 

study 

Hydroquinone; steroids; mercurials; unknown 

composition 

Not specified in study Not specified in study 

Del Giudice et al.
22

 

(Senegal, hospital study) 

27% active skin 

bleachers 

Hydroquinone; corticosteroids; mercurials; 

detergents; hypochloride sodium; unknown 

composition 

Once to thrice per day 50.5 months (mean), 

range 1–240 months 

Ly et al.
34

 (Senegal, 

hospital study) 

Not specified in 

study 

Corticosteroids; hydroquinone; vegetable extracts; 

caustic products; unknown composition 

Not specified in study 6.7 ± 5 years (mean), 

range 1–30 years 

Mahéet al.
20

 (Senegal, 

hospital study) 

52.7% (± 5) 4–8.7% hydroquinone; steroids; caustic agents; 

unknown composition; mercury iodide 

Whole body; once or twice 

per day 

4 years (median) 

Mahéet al.
23

 (Senegal, 

maternity centre) 

68.7% Hydroquinone; corticosteroids; mercurials Whole body (85.2%); at 

least once per day 

5 year (mean), range 

3 month–24 years 

Nnoruk et al.
21

 (Nigeria, 

hospital study) 

58.7% Steroids; hydroquinone; mercurials; kojic acid; alpha 

hydroxyl acids; unknown composition 

Whole body; face; twice 

per day 

5 years ± 1.3 years 

Petit et al.
27

 (France, 

hospital study) 

80% Steroids; hydroquinone Entire body and face; at 

least once per day 

14 years (mean), range 1–

38 years 

Pitché
19

 et al. (Togo, 

community study) 

58.9% Mercurials; hydroquinone; steroids; unknown 

composition 

Not specified in study Not specified in study 

Traore et al.
9
 (Burkina 

Faso, community study) 

44.3% Phenolics; steroids; combination of agents; 

mercurials; unknown composition 

Not specified in study 1–3 years 

 



Bijlage 6:   Overzicht van studies omtrent het cosmetisch gebruik van depigmenterende agentia (Bijwerkingen van de producten en motivatie 

van de persoon) (Dadzie & Petit, 2008) 

Reference 

(country of 

origin and type 

of study)  

Prevalence of adverse 

reactions  Infections  Dyschromias  

Systemic side-

effects  Other side-effects  

Motivation for skin 

bleaching  

Adebajo
18

 

(Nigeria, 

community 

study) 

50% Not specified Yellowish brown 

discoloration of skin 

Haematuria Striae; hirsutism; oedema; 

thinning of the skin; easy 

bruising; body odour; 

weight gain 

(1) Treatment of skin 

blemishes. (2) To 

become more 

attractive and satisfy 

the desires of 

opposite sex. (3) 

Fashionable trend. 

Ajose
8
 (Nigeria, 

hospital study) 

69.2% Mycoses; scabies; 

warts; erysipelas; 

pyodermas 

Ochronosis; confetti-like 

hypomelanosis 

Cushing's 

syndrome; 

renal 

impairment; 

immune 

suppression 

Elastosis; sunburn; acne 

rosacea; striae; 

telangiectasia; 

hypertrichosis; body 

odour 

(1) To even out skin 

tone. (2) To lighten 

complexion. (3) To 

improve appearance 

of skin prior to an 

event. (4) 

Dependency. 

Faye et al.
7
 

(Mali, hospital 

study) 

Not specified in study Mycoses; 

pyoderma; scabies 

Not specified in study Not specified in 

study 

Striae atrophicae; acne 

vulgaris; irritant dermatitis 

Not specified in study 

Del Giudice Not specified in study Intertrigo; Hyper- and Not specified in Facial acne; facial Not specified in study 
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et al.
22

 (Senegal, 

hospital study) 

pyoderma; tinea 

corporis 

hypopigmentation study hypertrichosis; cutaneous 

atrophy; stretch marks; 

purpura 

Ly et al.
34

 

(Senegal, 

hospital study) 

Overall prevalence of 

adverse reactions not 

specified in study; 

however, specific 

prevalence date 

reported (e.g. 

hyperpigmentation of 

joint 85.4%, striae 

atrophicae 72%) 

Cutaneous mycosis; 

scabies; erysipelas 

Peri-orbital 

hyperpigmentation; 

hyperpigmentation of 

joints; leucoderma; 

exogenous ochronosis; 

brownish nails 

Not specified in 

study 

Striae atrophicae; 

telangiectasia; 

lichenification; skin 

atrophy; acne vulgaris; 

poikiloderma; scarring; 

pretibial ichthyosis; 

pigmented keratosis; 

pilaris; lilac erythema of 

eyelids 

Not specified in study 

Mahéet al.
20

 

(Senegal, 

hospital study) 

Not specified in study Dermatophyte; 

candidiasis; non-

specific intertrigo; 

tinea versicolor; 

scabies; bacterial 

skin infections 

Hyperchromia; 

hypochromia; 

ochronosis; blue ear 

Not specified In 

study 

Irritant dermatitis; 

eczema; acne; perioral 

dermatitis; striae; 

poikiloderma; facial 

hypertrichosis; 

xerosis/ichthyosis; 

isolated itching; keratosis 

pilaris 

Not specified in study 

Mahéet al.
23

 

(Senegal, 

hospital study) 

Not specified in study Not specified in 

study 

Not specified in study Not specified in 

study 

Increased compared to 

non-steroid users; 

occurrence of mild vaginal 

bleeding; lower placental 

weight; lower plasma 

Not specified in study 
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cortisol 

Nnoruka et al.
21

 

(Nigeria, hospital 

study) 

Not specified in study Dermatophyte 

(atypical) 

Macular 

hyperpigmentation of 

face 

Diabetes; 

hypertension 

Acne vulgaris; striae; easy 

bruising; telangiectasia; 

hypertrichosis 

(1) Depigmentation; 

(2) For managing 

medical conditions 

Petit et al.
27

 

(France, 

hospital study) 

Not specified in study Profuse tinea 

corporis; pyoderma 

Hyperpigmentation 

dorsal aspects of 

interphalangeal joints; 

ochronosis; 'confetti-

like' hypopigmented 

spots 

Biological signs 

of adrenal 

suppression 

Skin atrophy; striae; acne; 

irritant or allergic contact; 

dermatitis; rosacea; acute 

caustic dermatitis 

(1) Beauty; (2) 

Dependency 

Pitché et al.
19

 

(Togo, 

community 

study) 

Not specified in study Nil Hypopigmentation; 

leucomelanoderma; 

hyperpigmentation 

Not specified in 

study 

Acne; cutaneous atrophy Not specified in study 

Traore et al.
9
 

(Burkina Faso, 

community 

study) 

55.5% Dermatophyte Dyschromia; ochronosis Not specified in 

study 

Acne; cutaneous atrophy; 

vibices; telangiectasia 

eczema; burn; other 

(1) Change skin 

colour. (2) Change 

skin texture. (3) 

Imitation of others. 

(4) No reason given. 

(5) Imperfections 

treatment. 

 



 


