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CAT bespreking  
 
CM Legierse, 21 juli 2011 
 
Vraag 
Is botulinetoxine een effectieve behandeling bij Hailey-Hailey disease? 
 
PICO 
P patiënten met Hailey Hailey  
I botulinetoxine injecties  
C geen behandeling of andere behandeling 
O (partiële/totale) remissie huidafwijkingen of verbetering van kwaliteit van leven 
 
Literatuursearch 
Bovenste gedeelte pyramide begonnen met zoeken: gezocht met termen:  
 
Botul* OR botox* AND Hailey OR pemphigus benign* 

Evidence Based Richtlijnen  

• CBO: Richtlijnen  
• National Guideline Clearinghouse  
• National Library of Guidelines  
• NHG standaarden  
• Oncoline: Oncologische Richtlijnen (VIKC)  

Syntheses en Synopsissen  

• Best Practice (BMJ) incl. Clinical Evidence  

Systematische Reviews  

• Cochrane Library  

Geaggregeerde Evidence  

• Evidence-Based Medicine Guidelines  
• Trip Database  

 

 

 
Oorspronkelijke Studies  

• CINAHL  
• EMBASE  
• Google Scholar  
• Medline (via Ovid)  
• PsycINFO  
• PubMed (Medline)  
• PubReMiner  

Web of Science 

https://literatuur.amc.nl/http/www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/Overzicht-richtlijnen/
https://literatuur.amc.nl/http/www.guideline.gov/
https://literatuur.amc.nl/http/www.library.nhs.uk/guidelinesFinder/
https://literatuur.amc.nl/http/nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden.htm
https://literatuur.amc.nl/http/www.oncoline.nl/
https://literatuur.amc.nl/http/bestpractice.bmj.com
https://literatuur.amc.nl/http/www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
https://literatuur.amc.nl/http/ebmg.wiley.com/ebmg
https://literatuur.amc.nl/http/trip.nvelop.co.uk/
https://literatuur.amc.nl/http/search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rzh
https://literatuur.amc.nl/http/ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=main&NEWS=n&D=emez,emcl2,emcl1
https://literatuur.amc.nl/http/scholar.google.nl/
https://literatuur.amc.nl/http/ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=mesz
https://literatuur.amc.nl/http/ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=psyh
https://literatuur.amc.nl/http/www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?linkbar=plain&otool=inluvalib
https://literatuur.amc.nl/http/bioinfo.amc.uva.nl/human-genetics/pubreminer/
https://literatuur.amc.nl/http/isiknowledge.com/wos
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1e trede: evidence based richtlijnen 
CBO: geen richtlijn  
National Guideline Clearinghouse: geen richtlijn 
National Library of Guidelines: 0 hits 
NHG standaarden: 0 hits 
Oncoline: 0 hits 
 
2e trede: syntheses/synopsis 
Best Medical Practice: 0 hits  
 
3e trede: systematic reviews 
Cochrane Library: 0 hits 
 
Schuine trede: Geaggregeerde evidence 
Evidence-Based Medicine Guidelines: 2 hits1,2: 1 x case report. level of evidence D / E 
(Lebwohl) en 1x letter to the editor / case report, level of evidence D / E (Lebwohl) 
 
ARTIKEL I en II, zie onder 
 
TRIP database: 0 hits 
Alleen verwijzing naar tekst in emedicine, met verwijzing naar twee bronnen, beide bronnen 
in pubmed gevonden, zie onder.  
 
Reports[10, 11] indicate that low-dose botulinum toxin type A injection may be of benefit for 
familial benign pemphigus. Control of hyperhidrosis, which aggravates familial benign 
pemphigus (Hailey-Hailey disease), may be the mechanism for this off-label, novel approach. 

10: Konrad H, Karamfilov T, Wollina U. Intracutaneous botulinum toxin A versus ablative therapy of Hailey-Hailey disease--a case 
report. J Cosmet Laser Ther. Dec 2001;3(4):181-4. [Medline].  

11: Lapiere JC, Hirsh A, Gordon KB, Cook B, Montalvo A. Botulinum toxin type A for the treatment of axillary Hailey-Hailey disease. 
Dermatol Surg. Apr 2000;26(4):371-4. [Medline].  

Leerboeken 
 
Bolognia’s Dermatology, Braun-Falco’s Dermatology, Habif’s Clinical Dermatology: 
geen informatie over behandeling met botulinetoxine bij Hailey Hailey. 
 
4e trede: oorspronkelijke studies 
Embase: 
Hailey OR pemphigus benign* AND botul* OR botox 
Totaal 9 artikelen, waarvan deels overlap met pubmed en Evidence-Based Medicine 
guidelines.  
 
Pubmed:  
((Hailey [title/abstract] OR pemphigus benign*[title/abstract]) AND (botul*[title/abstract] OR 
botox[title/abstract])): 9 artikelen. Deels overlap met embase en ebmg.  
 
Totaal nog 4 artikelen3-6, case reports en case series (inclusiecriteria: full text, Engels-, 
Nederlands- of Duitstalig). Level of evidence D/E (Lebwohl) 
Daarnaast nog 2 review/overzichtsartikelen7,8, waarin de case reports kort worden genoemd 
die hieronder worden beschreven (3x case report, verschenen voor 2005).  
 

javascript:showrefcontent('refrenceslayer');
http://www.medscape.com/medline/abstract/12554326
http://www.medscape.com/medline/abstract/10759827
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ARTIKEL I 
Lapiere, J.-C., Hirsh, A., Gordon, K. B., Cook, B. and Montalvo, A. Botulinum Toxin Type 
A for the Treatment of Axillary Hailey–Hailey Disease. Dermatologic Surgery 2000, 26: 
371–374. 
 
CASE REPORT 
Eén patient met Hailey Hailey, botulinetoxine A met 25 U linkeroksel, rechteroksel controle. 
Resultaat: Na twee weken links 50% ziektereductie (aangedaan oppervlak). 
Jaar later beide oksels met botulinetoxine A 50 U per oksel.  
Resultaat: Na drie weken complete remissie beide oksels. Niet behandelde gebieden, bijv. 
liezen, lieten geen vermindering van ziekte ernst zien.  
Follow-up: 4 maanden  complete remissie.  
 
 
ARTIKEL II 
Nam-Gyu Kang MD, Tae-Jin Yoon MD, PhD, Tae-Heung Kim MD, PhD. Botulinum Toxin 
Type A as an Effective Adjuvant Therapy for Hailey–Hailey Disease. Dermatologic 
Surgery Volume 28, Issue 6, pages 543–544, June 2002. 
 
Letter to the Editor, beschrijft één case report.  
Eén patient met Hailey Hailey, met gebruik prednisolon, botulinetoxine A met 100 U voor 
elke liesstreek.  
Resultaat: verbetering, echter toename klachten bij afbouwen Prednison. Daarna nogmaals 
botox injecties met onderhoudsdosering prednisolon 10 mg/dag. Hierna remissie, echter na 6 
maanden recidief klachten, dus opnieuw botuline toxine injecties.  
 
 
ARTIKEL III 
Bessa GR, Manzoni AP, Bonamigo RR, Grazziotin TC, Weber MB. Hailey-Hailey disease 
treatment with Botulinum toxin type A. An Bras Dermatol 2010;84:717-22.  
 
CASE REPORT 
Twee patiënten met Hailey Hailey, botuline toxine A 125 U rechteroksel patiënt 1 en 
rechterlies patiënt 2. Na twee weken andere oksel, lies met dezelfde dosering.  
Resultaat: Dertig dagen na behandeling grote verbetering patiënt 2 (liezen) en complete 
remissie patiënt 1 (oksels).  
Follow up: 2 maanden 
 
 
ARTIKEL IV 
Koeyers WJ, van der Geer S, Krekels G. Botulinum toxin type A as an adjuvant treatment 
modality for extensive Hailey-Hailey disease. J Dermatolog Treatment 2008;19:251-4. 
 
CASE SERIES 
Zes patiënten met ernstige/uitgebreide Hailey Hailey, 
Patiënt 1: 500 U botox (2,5 ml 0,9% NaCl) in liesstreek beiderzijds, vijfmaal behandeld met 
interval 3-4 weken. 
Resultaat: na vier behandelingen complete remissie 
Follow up: 20 maanden  geen recidief, geen adjuvante lokale therapie nodig.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dsu.2002.28.issue-6/issuetoc
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Patiënt 2: 500 U botox oksels, submammair en liezen, vijfmaal behandeld met interval 3-4 
weken.  
Resultaat: na vijf behandelingen complete remissie 
Follow up: 21 maanden  mild recidief, effectief behandeld met topicale corticosteroiden. 
Patiënt 3: 500 U botox submammair en abdomen, vijfmaal behandeld met interval 3-4 weken.  
Resultaat: na drie behandelingen complete remissie.  
Follow up: 11 maanden  mild recidief, effectief behandeld met topicale corticosteroiden 
Patiënt 4: 500 U botox beide oksels en submammair, vijfmaal behandeld.  
Resultaat: na drie behandelingen significante verbetering. Na 6 maanden behandeling 
herhaald: na vier behandeling bijna complete remissie.  
Follow up: 34 maanden  geen recidief 
Patiënt 5: 500 U botox oksel, liezen en nek. Vijfmaal behandeld met interval 3-4 weken. 
Resultaat: na vier behandelingen complete remissie.  
Follow up: 15 maanden  geen recidief 
Patiënt 6: 500 U botox oksels, liezen, nek en submammair, vijfmaal behandeld met interval 3-
4 weken. 
Resultaat: na drie behandelingen complete remissie.  
Follow up: na 12 maanden mild recidief, goed te behandelen met topicale corticosteroiden.  
 
 
ARTIKEL V 
Van der Geer S, Koeyers WJ, Krekels GAM. Botulinetoxine type A voor de behandeling 
van m. Hailey-Hailey. NTvDV 2008;18:133-4. 
 
CASE REPORT 
Drie patiënten met therapie resistente Hailey Hailey,  
Patiënt 1: botox beide oksels, Erbium Yag laser links submammair en linkerklies. 
Resultaat: beide oksels na aantal dagen rustig, gelaserde gebied pas na twee weken genezen. 
Later werden ook de submammaire gebiede en liezen behandeld met botox, met goed effect. 
Follow up: afgelopen jaren is patiënte elke 6-9 maanden behandeld met botox, en heeft 
daarbij slecht af en toe kortdurend topicale steroïden of antibiotica nodig.  
Patiënt 2: is patiënt 1 van vorig artikel 
Patiënt 3: is patiënt 3 van vorig artikel.  
 
 
ARTIKEL VI 
Konrad H, Karamfilov T, Wollina U. Intracutaneous botulinum toxin A versus ablative 
therapy of Haily-Hailey disease – a case report. J Cosmetic & Laser Ther 2001;3:181-4.  
 
Eén patient met Hailey Hailey, botulinetoxine A submammair beiderzijds. Vier dagen later 
deel bdz werd behandeld met of dermabrasie of erbium:YAG laser. Follow up 12 maanden.  
Resultaat: In gebieden alleen behandeld met botox werd complete remissie gezien. 
Follow up: 12 maanden.  
Erbium:YAG laser lijdt tot snellere wondgenezing (7 dagen) dan dermabrasie (14 dagen), met 
voor beide complete remissie.  
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ANTWOORD OP DE VRAAG 
 
Er is te weinig evidence, er zijn te weinig patiënten beschreven, alleen case reports, geen 
clinical trials, om de vraag goed te kunnen beantwoorden.  
Level of Evidence D/E (Lebwohl) laat partiële tot complete remissie zien tot 24 maanden 
follow up, echter slechts bij enkele patiënten beschreven.   
 
Er wordt niets beschreven over wel of geen verbetering van kwaliteit van leven bij patiënten 
met therapie resistente Hailey Hailey die worden behandeld met botuline toxine injecties. 
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LEVELS OF EVIDENCE / BEWIJSNIVEAUS 
  
Niveau 1 gebaseerd op een systematische review (A1) of ten minste twee onafhankelijk van elkaar 

uitgevoerde onderzoeken van niveau A2 

Niveau 2  gebaseerd op ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van 
niveau B 

Niveau 3 gebaseerd op een onderzoek van niveau A2 of B, of op onderzoek van niveau C 

Niveau 4 mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 
   
A1 systematische reviews (meta-analyse) 

A2 gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

B gerandomiseerd vergelijkend onderzoek van matige kwaliteit of onvoldoende omvang 

C niet vergelijkend onderzoek 

D mening van deskundigen 
    
A1 Meta-analysis containing at least some trials of level A2 and of which the results of 

individual trials are consistent 

A2 Randomized comparative clinical trials of good quality (randomized double-blind controlled 
trials) of sufficient size and consistency 

B Randomized clinical trials of moderate (weak) quality or insufficient size or other 
comparative trials (non-randomized, cohort studies, patient-control studies) 

C Non-comparative trials 

D Expert opinion 
   
CLASSIFICATIE MEDISCHE LITERATUUR - EVIDENCE LEVELS VOLGENS LEBWOHL1 
A Double blind study: at least one prospective randomized, double-blind, controlled trial 

without major design flaws (in the author's view).  
[Minimaal 1 prospectieve, gerandomiseerde dubbel-blinde gecontroleerde studie van goede 
kwaliteit (studie-ontwerp en patiëntenaantal)] 

B Clinical trial > 20 subjects: prospective clinical trials with 20 or more subjects; trials lacking 
adequate controls or another key facet of design, which would normally be considered 
desirable (in the author's opinion).  
[Prospectief klinisch onderzoek bij 20 of meer patiënten; studies van mindere kwaliteit (b.v. 
ondeugdelijk studie-ontwerp, geen adequate controlegroep)]  

C Clinical trial < 20 subjects: small trials with less than 20 subjects with significant design 
limitations, very large numbers of case reports (at least 20 cases in the literature), 
retrospective analyses of data.  
[Klinische studies uitgevoerd bij minder dan 20 patiënten, met minpunten in het ontwerp, of 
grote aantallen gepubliceerde case reports (minstens 20), of retrospectieve studies] 

D Series > 5 subjects: series of patients reported to respond (at least 5 cases in the literature).  
[Publicatie over een kleine serie patiënten, in totaal 5 of meer patiënten betreffend, of klein 
aantal individuele case reports (minstens 5 publicaties)] 

E Anecdotal case reports: Individual case reports amounting to published experience of less 
than 5 cases.  
[Anecdotische, individuele case reports, minder dan 5 gepubliceerde gevallen in totaal] 

   
Referenties 
1. Lebwohl M, Heymann WR, Berth-Jones J, Coulson I. Treatment of skin disease - Comprehensive 

therapeutic strategies. Mosby, New York, 2006. 
 


