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Samenvatting 

In deze thesis worden de resultaten van een interdisciplinaire polikliniek genoder-matosen besproken, zowel op gebied van directe patiëntenzorg als op research nivo. Genodermatosen zijn erfelijke aandoeningen waarin de huid, nagels, haren en/of tanden betrokken zijn.  In hoofdstuk 1 werd een introductie gegeven over de opzet van de samenwerking en is de patiëntengroep besproken. In een 8-jarige periode 2004-2012 werden 409 patiënten gezien op een interdisciplinair spreekuur van de dermatoloog en de kli-nisch geneticus. De patiëntengroep kon uitgesplitst worden naar aandoeningen in 4 subgroepen: dermato-oncogenetische aandoeningen, aandoeningen waarbij het X-chromosoom betrokken is, mozaïcisme en een algemene groep inclusief de bind-weefselaandoeningen en hypermobiliteit (miscellaneous). Deze subgroepen zijn de basis voor deze dissertatie. In elk hoofdstuk hebben we informatie verstrekt, op basis van onze ervaringen, over patroonherkenning en hebben we geprobeerd kli-nische aanwijzingen, die kunnen helpen bij het stellen van een diagnose, te deter-mineren. Daarnaast beschreven we verschillende nieuwe phenotypische kenmer-ken van reeds bekende genodermatosen.  In hoofdstuk 2 werden de inspanningen rondom de patiëntengroep met dermato-oncogenetische vragen bekeken. Naast inventarisatie en het delen van de klinische ervaring opgedaan bij het counselen van de patiënten staan nieuwe bevindingen bij Muir Torre syndroom beschreven, die gevolgen hebben voor de therapeutische aanpak naar personen met deze aandoening. Er is aandacht geschonken aan een dermato-oncogenetisch syndroom genaamd Cowden syndroom, waarbij de huid een belangrijke rol speelt.  In hoofdstuk 3 zijn verschillende vormen van X-gebonden huidaandoeningen be-licht. Het hoofdstuk begint met een review over onze ervaring in het cohort met aandoeningen waarbij het X-chromosoom betrokken is. We hebben geprobeerd aan te tonen zien dat het correct herkennen van huidafwijkingen, het herkennen van patronen op/in de huid (zoals de lijnen van Blaschko) en het herkennen van patro-nen in de stamboom (is er een autosomaal dominante, recessieve of x-gebonden overerving?), krachtige instrumenten zijn bij het stellen van een X-gebonden dia-gnose. Een aantal X-gebonden aandoeningen worden apart belicht, namelijk Conra-
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di-Hünermann-Happle syndroom, een contiguous gene syndrome op basis van een deletie op het X-chromosoom en focale dermale hypoplasie.  Hoofdstuk 4 gaat over een veel voorkomend en vaak gemist onderdeel van de ge-nodermatosen: aandoeningen die voorkomen in mozaïcisme. In een review zijn de basismechanismes van mozaïcisme en de huidige ideeën rondom ontstaansmecha-nisme, alsook een aantal voorbeelden en therapeutische opties binnen de kinder-geneeskunde besproken. Daarnaast wordt een autosomaal dominant mozaïcisme, macrodystrophia lipomatosa, als voorbeeld getoond.  In hoofdstuk 5 worden enkele voorbeelden naar voren gebracht uit de groep van zeldzame syndromen. Het hoofdstuk toont de kracht van multidisciplinair samen-werking tussen de dermatoloog en de klinisch geneticus in het stellen van (zeldza-me) diagnoses in de syndroomdiagnostiek. Een subgroep binnen deze groep waren de mensen met een bindweefselaandoeningen en hypermobiliteit.  In de discussie in hoofdstuk 6 wordt de meerwaarde van multidisciplinair samen-werken belicht, zowel vanuit de participerende partijen als vanuit het perspectief van de patiënt. Ook wordt de meerwaarde van deze samenwerking voor de weten-schap bekeken. De doelen, die gesteld waren in hoofdstuk 1, worden geëvalueerd.  In hoofdstuk 7 staan de conclusies van dit werk en worden plannen voor de toe-komst besproken. Er wordt geconcludeerd dat deze samenwerking vanuit verschil-lende perspectieven waardevol lijkt, zowel voor de patiënt (hoog aantal diagnoses), als voor de betrokken professionals. Voor een substantieel deel van de patiënten veranderde, door het bezoek aan de polikliniek Genodermatosen, de behandeling of het screeningsadvies. Het stimuleerde het wetenschappelijk onderzoek en heeft het mogelijk gemaakt om de kennis en kunde over deze zeldzame groep aandoeningen te delen met collega’s in het veld. We hopen zo de zorg voor patiënten met een ge-nodermatose te verbeteren. Toekomstplannen, zoals bijvoorbeeld kosten-baten analyse en wetenschappelijke onderzoeksprojecten worden besproken.   
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Summary 

In this thesis, the results on patient care and in research projects of an interdisci-plinary outpatient clinic “ Genodermatoses” are presented. Genodermatoses are hereditairy conditions which involve the skin, nails, hair and/or teeth.   In chapter 1 an introduction is given on the aims of the study and the patient cohort that was studied. During an 8 year period (March 2004- March 2012) 409 patients visited the outpatient clinic “ Genodermatoses” . Although a wide variety of disor-ders was observed, four diagnostic subgroups, each with its own characteristics, emerged in due course: dermato-oncogenetic conditions, disorders involving the X-chromosome, mosaicism and miscellaneous conditions, including rare syndromes and the connective tissue disorders. These sub-groups form the basis for this thesis. In each chapter we provide information on our experience-based efforts in pattern recognition and determining clinical clues as diagnostic aids. We also describe sev-eral new phenotypic features in known genodermatoses.   In chapter 2, information is provided on the patients which visited the outpatient clinic “ Genodermatoses” with questions regarding dermato-oncogenetic condi-tions. Experiences derived from counselling these patients are shared. New features of Muir Torre syndrome are added, which warrant adaption of the surveillance protocol for families with this condition. Another dermato-oncogenetic syndrome, the Cowden syndrome, is discussed as an example of a condition in which skin fea-tures are important clues towards a diagnosis.  In chapter 3 the group of the X-linked disorders are discussed. The chapter starts with a review based on our experience in X-chromosomal disorders in the cohort. We attempted to provide clinical clues for clinicians to recognise X-linked ge-nodermatological disorders. We tried to show that categorizing skin abnormalities correctly and cutaneous pattern recognition (according to Blaschko’s lines) and pattern recognition in the pedigree (is there a autosomal dominant, recessive or X-linked trait?) are powerful tools in making a diagnosis. A couple of X-linked condi-tions are descibed, namely Conradi-Hünermann-Happle syndrome, a contiguous gene syndrome caused by a deletion of the X-chromosome and focal dermal hypo-plasia.  
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Chapter 4 concerns a relatively frequent but often missed diagnosis in the ge-nodermatology: the mosaic genodermatoses. The review in this chapter describes the basic mechanisms of mozaicism, the current hypotheses on pathofysiology and therapeutic options of some of the more frequent mosaic conditions in pediatric medicine. The paper on macrodystrophia lipomatosa is an example of a mosaicism of a autosomal dominant mutation.   Chapter 5 contains examples of rare genodermatological syndromes. The chapter shows how powerful the multidisciplinary approach can be in diagnosing rare con-ditions. A subgroup that emerged from this miscellaneous group are patients with connective tissue disorders and/or hypermobility.   In the general discussion (chapter 6) the value of working together in an inter-displinary outpatient clinic “Genodermatoses” is discussed, both from the view-point of the participants and from the patients and their families. The value of this collaboration is also discussed from a scientific point of view. The aims set in the beginning of the study (chapter 1) are evaluated.   Chapter 7 contains the conclusions that are derived from our studies. Working to-gether in an interdisciplinary outpatient clinic “ Genodermatoses” seems to be high-ly rewarding for the professionals participating in the team. A high diagnostic yield was accomplished. In a substantial part of the cases, the visit resulted in a change of treatment or surveillance protocols. It stimulated new research projects and in-creased our knowledge on genodermatoses. The team has tried share this knowledge by educating other healthcare providers, thus improving the care for individuals with rare genodermatological conditions. Future plans, like cost-benifit studies and research projects on specific patient groups are discussed.       
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