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Om het verloop van vitiligo sneller en nauwkeuriger in beeld te kunnen brengen, werkt 
het Amsterdamse expertisecentrum SNIP sinds kort met een nieuwe blacklight-lamp. 
Arts-onderzoeker Sanne Uitentuis motiveert waarom die de voorkeur krijgt boven 

de vertrouwde Wood’s lamp.
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ook brengen ze zo de uitbreiding en acti-
viteit van vitiligo nauwkeurig in kaart. 
“De Wood’s lamp is dus een erg prak-
tisch hulpmiddel”, zegt Sanne Uitentuis. 
Zij is arts-onderzoeker bij de Sectie 
Nederlands Instituut voor Pigmentstoor-
nissen (SNIP). Dit expertisecentrum 
is gevestigd in het Amsterdam UMC, 
locatie AMC.

Beperkingen
Toch, zaligmakend is de Wood’s lamp 
zeker niet. Dat is ook de ervaring van 

medisch fotografen met wie dermatolo-
gen in de SNIP vaak samenwerken. Zij 
fotograferen niet allen voor onder  zoeks -
doeleinden, maar ook in de reguliere 
zorg om de activiteit van de vitiligo te 
kunnen beoordelen en de effectiviteit 
van de behandeling. 
“Om te vermijden dat het effect van het 
blacklight verloren gaat, nemen ze hun 
foto’s in een nagenoeg verduisterde 
behandelkamer met enkel het licht van 
de Wood’s lampen. Hierbij moet een 
meegereisde bezoeker of anders een in-

Afscheid Wood’s-lamp?

De aankoop van de hoogwaardige 
UV-flitslamp betekent niet het af-
scheid van de Wood’s lamp. “Alleen 
ons expertisecentrum werkt ermee. 
Omdat wij veel mensen met vitiligo 
zien, betaalt de investering – het 
apparaat kostte bijna 3000 euro - zich 
uiteindelijk uit”, aldus Uitentuis.
Elders in het land, maar ook tijdens 
de normale consulten in de spreek-
kamers van de SNIP blijven derma-
tologen gewoon de Wood’s lamp 
gebruiken tijdens het bestuderen van 
vitiligo. Indien gewenst kan de patiënt 
meekijken met een spiegel.

Promotie-
onderzoek

N
iet bij alle mensen met 
vitiligo zijn de kenmerkende 
witte vlekken met het blote 
oog waarneembaar. Dit is 

vooral het geval bij een heel lichte huid. 
Om te voorkomen dat deze (of een 
andere) pigmentstoornis wordt gemist, 
maken veel dermatologen gebruik van 
de Wood’s lamp. 
Onder het blauw-paarse-licht openbaren 
zich zelfs de kleinste pigmentloze plek-
jes. Niet alleen kunnen zorgverleners 
hiermee de juiste diagnose stellen, maar 

Sneller en effectiever werken 
met een UV-flitslamp

SNIP investeert in 
verbeterde blacklight-lamp

geschakelde collega-fotograaf de Wood’s 
lampen vasthouden. Erg praktisch is dit 
niet.”
Deze setting brengt nog een beperking 
met zich mee: de slechte lichtomstandig-
heden dwingen de fotograaf ertoe zijn 
werk heel dichtbij op de huid te doen. 
Bij een wat groter aangetast huidopper-
vlakte zal hij dan meerdere foto’s moeten 
maken. 
Uitentuis: “Liever zou hij met zijn lens 
meer afstand nemen om alles in een 
beeld te vangen. Maar door de beperkte 
lichtomstandigheden wordt de foto dan 
donker. Ook worden foto’s vaak on-
scherp, omdat er weinig licht is om goed 
te kunnen scherpstellen.”

Hoogwaardige studiolamp
Als onderdeel van haar huidige promo-
tieonderzoek creëerde Uitentuis begin 
dit jaar vier opstellingen met steeds een 
andere methode. Vervolgens werden de 
witte vlekken van vijftien deelnemers 
gefotografeerd. 
Steeds werd gebruikgemaakt van een 
spiegelreflexcamera en werden er per 
patiënt foto’s gemaakt in de volgende 
situaties:
1. een UV-flitser vastgeklikt aan de ca-

mera;
2. twee statieven met zogenoemde soft-

boxen met daarin een UV-lamp;

3. een hoogwaardige studiolamp met 
een UV-voorzetstuk. Deze lamp werd 
op een statief geplaatst, maar kan 
ook met een veerconstructie aan het 
plafond worden bevestigd;

4. de standaardsituatie met de Wood’s 
lampen.

(zie de foto’s op deze pagina’s)

Uitentuis verzamelde alle gemaakte 
foto’s in een Power-Pointdocument. 
Zonder erbij te vermelden welk beeld 
onder welke omstandigheden was ge-
maakt, beoordeelden drie vitiligo- 
experts de foto’s: Marcel Bekkenk en 
Albert Wolkerstorfer (beiden SNIP) en 
Nanja van Geel (universitair ziekenhuis 
Gent). 
“Daarbij werd gevraagd te letten op 
onder andere de zichtbaarheid van de 
randen van vitiligoplekken, op al dan 
niet aanwezige schaduwplekken als 
gevolg van het flitsen en natuurlijk op 
de kwaliteit van de UV-belichting”, zegt 
Uitentuis.
 “Al zijn de scores inmiddels verwerkt, ik 
kan en mag er nog geen toelichting op 
geven. Tot het moment van publicatie 
schrijven de reglementen voor dat ik 
geen uitkomsten kan bespreken.”
Maar in de praktijk van alledag maakt dit 
voor mensen met vitiligo niets uit. Want 
de uitkomst spreekt voor zich, zowel 

de fotografen als de artsen waren het 
meest te spreken over het gebruik van 
de hoogwaardige UV-flitslamp. Voor de 
patiënt verandert alleen dat hij voortaan 
zijn ogen moet sluiten tijdens het foto-
graferen. Sinds een paar maanden is het 
apparaat aangeschaft en in gebruik. 
Tel daarbij op dat de SNIP inmiddels de 
Vitiligo Extend Score (VES) hanteert. Dit 
nieuwe scoresysteem meet bij mensen 
de ernst en uitgebreidheid van vitiligo 
(zie Spotlight! december 2017). Bij het 
noteren van de juiste gegevens speelt de 
kwaliteit van de foto’s dan een belang-
rijke rol. 
“Alles overziend was de afdeling Derma-
tologie snel om: met deze UV-flitslamp 
kun je niet alleen twee tot drie keer snel-
ler werken, maar ook nauwkeuriger. Om 
die reden is afgelopen voorjaar besloten 
dit apparaat aan te schaffen.“ 

Arts-onderzoeker Sanne Uitentuis 

en de nieuwe UV-flitslamp

Camera met UV-flitser Twee softboxen

Voorbeeld van de werking van 
de Wood’s-lamp (Franstalig):  
www.youtube.com/
watch?v=YnBa7H2VfL0


