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Indeling presentatie

Wat is frontal fibrosing alopecie (FFA)

Wat zijn de verschillen tussen FFA en lichen planopilaris?

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden anno 2019

Wat is de psychosociale impact van haaraandoeningen

Vragen 













Wat is lichen planus?

• Ontstekingsreachtie van de huid

• Niet besmettelijk en niet erfelijk (?)

• Auto-immuun ziekte

• Bijwerking geneesmiddelen



Hoe ziet lichen planus eruit



Lichen planopilaris van het behaarde hoofd 
kent 3 varianten

1. Klassieke lichen planopilaris

2. Frontal fibrosing alopecia

3. Lassueur Graham-Little Piccardi syndrome



Klassieke lichen planopilaris



Lassueur Graham-Little Piccardi syndroom



Frontal fibrosing alopecia

























Wat te kiezen?

- Lokale corticosteroïden, calcineurine remmers

- Hydroxychloroquine 

- Corticosteroïden intralesionaal

- Ciclosporine, mycophenolate mofetil, en methotrexaat

Review:

hydroxychloroquine (stabilisatie bij 72%) en bij finasteride / 
dutasteride (70%)

JAAD (Dina et al.) 



Wat werkt wel en wat werkt niet?

• Er zijn GÉÉN WETENSCHAPPELIJK OVERTUIGENDE PUBLICATIES over 
effectieve behandelingen bij FFA

• Er zijn geen studies beschreven bij een voldoende groot aantal FFA 
patiënten, waarbij een therapie effectiever bleek dan placebo, in een 
dubbelblinde opzet

• Er is geen enkel medicijn geregistreerd voor de indicatie FFA, alle 
gebruikte behandelingen zijn “ off label







• N=4

• Anti inflammatoire eigenschappen

• Minder jeuk en progressie

• Geen bijwerkingen









• Meer rosacea bij FFA

• Meer kans indien peri-folliculair 
erytheem, > BMI en < progesteron



Zonnebrandcrème?



Psychische impact haarverlies bij vrouwen



Gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven (KvL)

De invloed van ziekte op het 
lichamelijk, psychisch en sociaal 
functioneren en welbevinden. 
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• Symptomen (pijn, jeuk)

• Vitaliteit / energie

• Vermoeidheid

Lichamelijke klachten
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Emotionele klachten

• Spanningen, angsten

• Somberheid, depressie

• Schaamte, stigmatisatie

• Verstoord lichaamsbeeld

• Verstoord zelfbeeld

• Acceptatieproblematiek

• Zorgen over de huidziekte

• Obsessief met huid bezig zijn
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Stelling

Vijf tot tien procent van de patiënten met een chronische 
huidaandoening heeft een verhoogd risico op lange termijn 
aanpassingsproblematiek (d.w.z. vragenlijstscores van subklinische 
niveaus van angst en depressie).

Juist of onjuist?



Stelling

Onjuist! 

20-40% van de patiënten met een chronische huidaandoening 
heeft een verhoogd risico op lange termijn 
aanpassingsproblematiek (d.w.z. vragenlijstscores van 
subklinische niveaus van angst en depressie).



Sociale klachten

• Reacties omgeving

• Relaties, seksualiteit, intimiteit

• Werk, loopbaan en school

• Sport

• Sociale isolatie

WHO 2017
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Sociale klachten

Stigmatisatie

• Een groot deel van de vrouwen met alopecia ervaart stigmatisatie

> Verminderd zelfvertrouwen, schaamte, sociale angst
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Haaruitval… en nu??

• Patientenvereniging

• Dermatoloog

• Probeer te accepteren en te verwerken

• Praat erover

• Probeer eventueel deel te bedekken (pruiken, hair extensions, sjaals 
en make-up)

• Pas op voor wondermiddelen, diëten 

‘Hoe groter de claim, hoe groter de teleurstelling’



Concluderend

• FFA is een zeldzame aandoening, maar wordt steeds meer herkend

• Het klinische verloop van FFA is onvoorspelbaar. De toestand kan 
stabiliseren of langzaam blijven vorderen in de loop van de tijd.

• De diagnose van FFA is gebaseerd op het klinische onderzoek en de 
histologie

• Er is gebrek aan betrouwbare gegevens over behandelingen voor FFA

• FFA heeft een psychische impact

• Pas op voor wondermiddelen, diëten 

‘Hoe groter de claim, hoe groter de teleurstelling’




