
  CAT bespreking 

Lichen Planopilaris en LPP type frontal fibrosing alopecia, 
Welke behandelmogelijkheden zijn er? 
 
Casus 
54 jarige, postmenopauzale vrouw met frontal fibrosing alopecia, klinisch en histologisch, 
onvoldoende reagerend op behandeling met topicorte emulsie. Wat nu?  
 
 
PICO 
P patiënten met lichen planopilaris of frontal fibrosing alopecia 
I actieve therapie 
C geen therapie 
O effectiviteit (oa stabiliseren haaruitval) 
 
Search 

 

 
Trip Database:  

• Racz E, Gho C, Moorman PW et al. Treatment of frontal fibrosing alopecia en lichen 
planopilaris. A systematic review. JEADV 2013 Dec;27(12):1461-70. 
 

• Ladizinski B. Et al. Frontal fibrosing alopecia: a retrospective review of 19 patients seen at 
Duke University. JAAD 2013;68(5);749-55. 

 
• MacDonald A. et al. Frontal fibrosing alopecia: a review of 60 cases. JAAD 2012 

Nov;67(5):955-61. 
 

Chiang C, Sah D, Cho BK, Ochoa BE, Price VH. Hydroxychloroquine and lichen planopilaris: efficacy and introduction of 
Lichen Planopilaris Activity Index scoring system. J Am Acad Dermatol 2010; 62: 387–392. 
Cho BK, Sah D, Chwalek J et al. Efficacy and safety of mycophenolate mofetil for lichen planopilaris. J Am Acad Dermatol 2010; 
62: 393–397. 
Assouly P, Reygagne P. Lichen planopilaris: update on diagnosis and treatment. Semin Cutan Med Surg 2009; 28: 3–10.  
Mirmirani P, Karnik P. Lichen planopilaris treated with a peroxisome  proliferator -activated receptor gamma agonist. Arch 
Dermatol 2009; 145:  1363 –1366. 
Samrao A, Chew AL, Price V. Frontal fibrosing alopecia: a clinical review of 36 patients. Br J Dermatol 2010; 163: 1296–1300. 

EB Richtlijnen: in National Guideline Clearinghouse:  
Ormerod AD, Campalani E, Goodfield MJ, BAD Clinical Standards Unit. British Association of 
Dermatologists guidelines on the efficacy and use of acitretin in dermatology. Br J Dermatol. 2010 
May;162(5):952-63.  

Cochrane: Gorouhi F, Firooz A, Khatami A, Ladoyanni E, Bouzari N, Kamangar F, Gill JK 
Interventions for cutaneous lichen planus. 2009 (Protocol) 

Pubmed: syntax:  
(((((lichen planopil*[Title/Abstract])) OR ((scar*[Title/Abstract]) AND alop*[Title/Abstract])) OR 
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((graham[Title/Abstract]) AND little[Title/Abstract])) OR (((frontal[Title/Abstract]) AND 
fibros*[Title/Abstract]) AND alop*[Title/Abstract])) AND treat*[Title/Abstract] 
 365 (2009: 212) hits, gescreend op title en evt abstract.  
 
Embase: geen aanvullende hits 
 
 
Geselecteerd voor beantwoorden PICO: 6 artikelen, zie reference list, wv één systematic review 
(level of evidence B/C?), vier retrospective clinical reviews (level of evidence C) en één case series 
(level of evidence D). Geen RCT´s in zoekresultaat, ook niet in systematic review.  
 
 
Inleiding 
 
Lichen Planopilaris 
Lichen planopilaris (LPP), voor het eerst beschreven in 1895, ook lichen follicularis of folliculaire 
lichen planus genoemd, is een lymfocytair ontstekingsproces van de haarfollikel, waarbij de follikel 
uiteindelijk ten gronde gaat.1 
LPP kan worden verdeeld in drie varianten: klassieke LPP, frontal fibrosing alopecia (FFA) en 
GrahamLittle-Piccardi-Lassueur syndroom (GLPLS).6 Recent werd een vierde variant beschreven, 
waarbij cicatriële alopecie optreedt in het gebied van de alopecia androgenetica, deze wordt ´fibrosing 
alopecia in a pattern distribution´ (FAPD) genoemd.2 LPP geeft klachten van jeuk en branderigheid en 
gevoeligheid ter plaatse van het aangedane gebied. 2   
 
Epidemiologie 
LPP is de meest voorkomende oorzaak van primaire cicatriële alopecia. Het komt vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen (60-90% van de patiënten is vrouw), met name in de leeftijd 40-60 jaar. Het 
is zeldzaam bij kinderen.1 FFA komt met name voor bij postmenopauzale vrouwen.3 LPP lijkt minder 
voor te komen onder de Aziatische bevolking.1 

 
Diagnose 
 

     
Dermatology Online Journal 
Kliniek: LPP, mn gelokaliseerd op de vertex, maar elke plek van het behaarde hoofd kan aangedaan 
zijn. Het geeft diffuus perifolliculair erytheem, folliculaire hyperkeratose, (mn dermatoscopisch goed 
zichtbaar), pigmentverschuivingen, ´tufting´ pustels en alopecie.6 Meestal is er sprake van een 
postitieve haartrektest aan de rand van een laesie.1 
Bij FFA is met name de frontale haargrens, en eventueel occipitaal aangedaan. Ook kan sprake zijn 
van alopecie van wenkbrauwharen.3 
GLPLS wordt gekarakeriseerd door de trias van progressieve cicatriële alopecie, non-cicatrieel verlies 
van schaam- en/of okselharen en op romp en extremiteiten keratosis pilaris achtige folliculaire papels. 
Echter niet alle klinische manifestaties hoeven aanwezig te zijn voor de diagnose.2,7  
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Histologie: biopt nemen uit de rand van een actieve laesie. In het vroege en actieve stadium wordt 
histologisch een lichenoïde ontsteking gezien met hypergranulose, hyperkeratose, hyperacanthose, 
degeneratie van basale keratinocyten en destructie van de basale laag.  
In een later stadium kan de inflammatiecomponent minimaal of afwezig zijn, zonder zichtbare 
lichenoide veranderingen, echter wel met fibrinestrengen die de plaats hebben ingenomen van de 
haarfollikels. In 40% van de gevallen kan de directe IF colloid bodies and positieve kleuring voor 
IgM, en minder frequent IgA of C3, laten zien. In de overige gevallen is de IF niet specifiek.1,8 

 
DD 
Seborrisch eczeem, alopecia areata, DLE (inflammatie niet beperkt tot aangrenzende haren), 
Pseudopelade van Brocq (eindstadium LPP, ´footprints in the snow´), folliculitis decalvans, central 
centrifugal cicatrial alopecia.1  
 
Associaties: 
In 25% van de gevallen van lichen planus is sprake van betrokkenheid van de scalp. Andere studies 
beweren dat in 17-28% tot wel 50% van de gevallen van lichen planopilaris sprake is van lichen 
planus elders op het lichaam. Dit wordt door andere studies in twijfel getrokken.1 
 
 
Uitkomsten 
 
Racz E, Gho C, Moorman PW et al. Treatment of frontal fibrosing alopecia en lichen planopilaris. 
A systematic review. JEADV 2013 Dec;27(12):1461-70. 
 
Search in maart 2012 ‘ frontal fibrosing alopecia’ OR ‘ lichen planopilaris’ . Alleen artikelen in het 
Engels. Exclusie: als er geen behandeling werd beschreven, als de diagnose FFA of LPP niet 
histopathologisch werd bevestigd.  
 
15 van de 201 artikelen over FFA en 26 van de 298 hits over LPP werden geïncludeerd. Mn 
retrospective case studies en case reports, en slechts een viertal prospective controlled studies. Geen 
RCT’s. 

– Vavricka et al: excimer laser, links-rechts verschil: 10/13 (77%) geen effect 
– Cho et al: mycophenolaat mofetil/Cellcept: 5/16 goed effect, 5/16 matig effect 
– Donati et al: plaquenil: 6/6 (100%) geen effect 
– Jouanique et al: thalidomide: 4/4 (100%) geen effect 

 
Minpunten: de geïncludeerde artikelen gebruikten vele verschillende uitkomstmaten (obv oa foto’s, 
obv meten van de haargrens tot de glabella, bepaalde score berekening). Tevens geringe aantallen 
patienten geïncludeerd in de studies. (1-30) 
 
Resultaat: 
LPP:  Totaal 228 patiënten 

• Totaal 150 pt (65,8%) of topicale corticosteroiden kregen (1-2dd) (79) of 
hydroxychloroquine/Plaquenil (400 mg/dag)71, wv 22 pt icm topicale corticosteroiden). 
Effect: goede klinische respons in 53% en 23% (level of evidence 4). Uitkomstmaten: oa obv 
foto’s, tellen van haren, progressive van ziekte, stabilisatie van haarverlies.  
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• Totaal 38 patienten met cyclosporine of systemische corticosteroïden. Effect: goede klinische 
respons (60%): 13 vd 21 pt met cyclosporine en 10 van de 17 met systemische 
corticosteroïden. Echter sommige auteurs beschreven een relapse rate van 40% bij deze 
behandelingen (level of evidence 4) 

• 33% van de patienten hadden een goede klinische respons op orale tetracycline of doxycycline 
(totaal 13 vd 21 pt), orale mycophenolate mofetil (MMF/Cellcept) (totaal 10 vd 30 pt) en 
intralesionale corticosteroiden (totaal 8 vd 29 pt) (level of evidence D) 

• Overig: 308 nm excimer laser: 3 van de 13 pt goede respons (23%), minoxidil: 1 van de 12 pt 
(8%), griseofulvine 5 van de 12 pt (42%), orale retinoiden 2 van de 9 pt (22%), thalidomide 1 
van de 5 pt (20%) en haartransplantatie 1 van de 3 pt (33%). 
 

FFA: Totaal 114 patienten, 10 verschillende therapieën 
• Totaal 38 pt met orale finasteride (2,5 mg per dag ged 12-18 mnd) or dutasteride (0,5 mg per 

dag ged 12 mnd), soms icm topicale minoxidil of intralesionale corticosteroiden. Effect: 45% 
van de pt toonden een goede respons en 45% een partiele respons. (level of evidence 4). Wrs  

• Totaal 33 pt met hydrochloroquine of chloroquine, wv 16 pt icm topicale corticosteroïden of 
minoxidil). Effect: 30% goede klinische respons, 39% partiële klinische respons. Effect na 6 
maanden behandeling. (level of evidence 3b) 

• Totaal 14 pt met topicale corticosteroiden. Effect: geen effect in 93% van de pt (level of 
evidence 3b)  

• 14 pt met intralesionale corticosteroiden. Effect: partiele respons bij 60% van de pt (level of 
evidence 4) 

• Overig: minder dan 10 pt per studie: hormoonsuppletie, Cellcept, doxycycline, systemische 
corticosteroiden, minoxidil: niet effectief bij de meerderheid van de patiënten. Cyclosporine 
slechts bij één pt geprobeerd, gestopt ivm bijwerkingen.  

 
 
Lyakhovitsky A, Amichai B, et al. A case series of 46 patients with lichen planopilaris: 
Dermographics, clinical evaluation, and treatment experience. Journal of Dermatological 
Treatment 2014 July; Epub ahead of print. 
 
46 pt met LPP (klinisch en histopathologisch) tussen 2009 en 2013. Uitkomstmaten: progressie van 
haarverlies, klinische tekenen van inflammatie en subjectieve symptomen.  
Alle pt startten met topicale corticosteroiden. 11 pt (24%) continueerden hiermee, 35 pt (76%) kregen 
daarna een combinatie van topicale therapie en systemische medicatie. 6 van de 11 pt met alleen 
topicale therapie bereikten partiële of complete remissie en hadden dus geen systemische medicatie 
nodig. De overige 5 pt wilden geen systemische medicatie. 
 
Minpunten: retrospectieve studie 
 
Resultaat: 

• 42/46 pt (91,3%) werden behandeld met topicale corticosteroïden. Hiervan bereikte 2 pt 
(4,8%) complete en 8 pt (19%) partiële stabilisatie. Verbetering na 1-4 maanden gebruik.  

• 7 pt (15.2%) kregen topicale protopic of elidel creme. Bij 3/7 pt werd partiële verbetering 
bereikt na 2-3 maanden gebruik. Bij 2/7 pt werd behandeling gestaakt ivm toename van 
klachten.  

• 15 pt (32,6%) werden behandeld met intralesionale corticosteroiden. Partiele respons bij 13 
pt (87%) na 1-4 maanden, en geen respons bij 2 pt.  

• 1 pt kreeg lokale PUVA, zonder effect.  
• 29 pt (63%) kregen plaquenil, meestal icm icm topicale behandeling. Effect: 5 pt (20%) 

remissie na 1-4 maanden, 16 (64%) partiele remissie, 4 pt (16%) geen respons. 
• 12 pt (26,1%) minocycline (3 pt) of doxycycline (9 pt). Effect: 4 pt (36%) partiële respons na 

1-2 maanden, 7 pt (64%) geen respons.  
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• 5 pt (10,9%) retinoïden (acitretine 4 pt, isotretinoine 1 pt), alleen icm lokale corticosteroïden. 
Bij 50% partiële respons. Echter therapie gestopt ivm telogeen effluvium en xerosis.  

• 3 pt kregen systemische corticosteroïden. Slechts bij één pt betrof het monotherapie. Bij deze 
pt niet effectief. Bij gecombineerde therapie deels partiële respons.  

 
 
Ladizinski B. Et al. Frontal fibrosing alopecia: a retrospective review of 19 patients seen at Duke 
University. JAAD 2013;68(5);749-55. 
 
19 pt met FFA (klinisch en histopathologisch) gezien tussen 2004 en 2011. Premenopauzale vrouwen: 
finasteride 1-2,5 mg per dag icm OAC, postmenopauzale vrouwen: finasteride 1-2,5 mg per dag of 
dutasteride 0,5 mg per dag ged 2 wk, daarna 0,5 mg per week. Halfwaardetijd finasteride is 6-8 uur, 
van dutasteride 5 weken. Resultaat gebaseerd op effect van therapie, gekeken naar statusvoering en 
klinische foto’s. Verbetering = stabilisatie of haarteruggroei. De meeste pt hadden al eerdere, niet 
effectieve, therapie gehad, oa locale en intralesionale corticosteroiden, orale antibiotic en plaquenil.  
 
Minpunten: klein aantal patienten, retrospectieve studie 
 
Resultaat: stabilisatie van het haarverlies: 

• 7 van de 10 pt (70%) bij dutasteride (2 icm doxycycline en 1 icm protopic zalf en topicale 
corticosteroiden) gedurende gemiddeld 28 maanden (13-52).  

• 1 van de 3 pt (33%) stabilisatie bij gebruik finasteride ged. Gemiddeld 10 maanden (3-20) 
• 2 van de 4 pt (50%) met plaquenil 400 mg per dag 
• 1 van de 3 pt (33%) met MTX 15-25 mg/wk 
• 1 van de 2 pt (50%) met minocycline (icm topicale tacrolimus) 

 
 
MacDonald A. et al. Frontal fibrosing alopecia: a review of 60 cases. JAAD 2012 Nov;67(5):955-
61. 
 
60 pt met FFA (klinisch en in 15 pt ook histopathologisch) gezien tussen 2000 en 2010. Vrijwel alle ot 
waren reeds behandeld met locale corticosteroiden.  
 
Minpunten: retrospectieve studie, uitkomstmaat niet vermeld 
 
Resultaat: 
Topicale corticosteroiden en locale tacrolimus verminderde inflammatie, maar met progressie van 
haarverlies 
Geen effect bij Plaquenil, tetracycline, intralesionale corticosteroiden en UVB 
 
 
Banka N, Mubki H et al. Frontal fibrosing alopecia: a retrospective clinical review of 62 patients 
with treatment outcome and long-term follow-up. International Journal of Dermatology 2014 Apr; 
Epub ahead of print. 
 
62 FFA pt (klinisch en bij 56 pt ook histopathologisch) tussen 2004 en 2012.  
 

• 57 pt (92%) werden behandeld met intralesionale corticosteroiden elke 6-8 weken icm 
dermovate lotion dagelijks.  

• 8 pt (13%) kregen hierbij tetracycline 500 mg 2dd, 5 pt (8%) doxycycline 100 mg 2dd of 11 pt 
(18%)  tacrolimus 0,1% in cetaphil lotion. 

• 1 pt kreeg hierbij finasteride 2,5 mg per dag en twee pt kregen dutasteride 0,5-1 mg per dag. 
• 2 pt kregen hierbij plaquenil 200 mg per dag.  
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Minpunten: retrospectieve studie 
 
Resultaat: 
97% van de pt bereikten vermindering van klachten en stabilisatie van de haargrens, met behandeling 
met intralesionale corticosteroiden. 
 
 
Vañó-Galván S, Molina-Ruiz AM, et al. Frontal fibrosing alopecia: a multicenter review of 355 
patients. JAAD 2014 Feb;70(4):670-8. 
 
Multicenter retrospectieve observationele studie. 12 Spaanse centra, diagnose FFA gesteld tussen 1994 
en 2013. 355 FFA pt ( Klinisch en/of histologisch) Klinische ernst gebaseerd op recessive van de 
frontotemporale haarlijn. 131 pt (37%) met ernstige FFA. Factoren geassocieerd met ernst: 
wimperverlies, papels in het gelaat, betrokkenheid van lichaamsbeharing.  
Uitkomstmaat: klinisch/lichamelijk onderzoek, op 3-puntsschaal: verslechtering (progressive van 
terugtrekken van haargrens), stabilisatie, of verbetering. Gebaseerd op klinische foto’s, met een jaar 
interval, en statusvoering. 
  
Minpunten: retrospectief 
 
Resultaat:  

• 130 pt met intralesionale corticosteroiden, eens per 3-6 maanden, gemiddeld acht keer 
herhaald. Effect: bij 44 pt (34%) verbetering, 64 pt (49%) stabilisatie en 6 pt (5%) 
verslechtering.  

• 111 pt (31%) met finasteride en dutasteride. Effect: 52 pt (47%) verbetering en 59 (53%) 
stabilisatie. 

o 102 pt met finasteride 2,5-5 mg/dag. Effect: bij 48 pt (47%) verbetering, 54 pt (53%) 
stabilisatie.  

o 18 pt met dutasteride 0,5 mg/week. Effect: bij 8 pt (44%) verbetering, 10 (56%) stabilisatie.  
• 54 pt met plaquenil 200-400 mg/dag. Effect: bij 8 pt (15%) verbetering, 32 pt (59%) 

stabilisatie, 12 pt (22%) verslechtering.  
• 276 pt (78%) met topicale corticosteroïden en minoxidil lotion. Effect: niet vermeld. Vaak icm 

systemische medicatie. 
 

 
 
Conclusie: 
 
LPP:  
 
Level of evidence 4 
 

• Topicale corticosteroiden: 5-53% goede respons (n=42-79), partiele respons 19% (n=42) 
• Topicale corticosteroiden: mn klasse III en IV corticosteroiden 
 

• Plaquenil: 20-33% goede respons (n=29-71), 64% partiele respons (n=29) 
• Plaquenil: mn 400 mg/dag 

• Intralesionale corticosteroiden: 28% goede respons (n=29), partiele respons 87% (n=13) 
• Intralesionale corticosteroiden: mn Kenacort A10 (triamcinolon 10 mg/ml) 

• Minocycline/doxycycline: 33% goede respons (n=21), 36% partiele respons (n=12) 
• Mino/doxy: mn 100 mg per dag 
 

• Cyclosporine: 60% goede respons (n=21), relapse rate tot 40% 
• Cyclosporine: 3-5 mg/kg/dag 
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• Systemische corticosteroiden: 60% goede respons (n=17), relapse rate tot 40% 
• Systemische corticosteroiden: 20-50 mg/dag 

 
FFA:  
 
Level of evidence 3b-4 
 

• Intralesionale corticosteroiden: 34-97% (partiele) respons (n=14-130) 
• Intralesionale corticosteroiden: mn Kenacort A10 (triamcinolon 10 mg/ml) 

• Plaquenil: 15-50% goede respons (n=4-54), 39-59% partiele respons (n=33-54)  
• Plaquenil: mn 400 mg/dag 
 

• Dutasteride: 44-70% goede respons (n=10-18), 45-56% partiele respons (n=14-18) 
• Dutasteride: mn 0,5 mg per week. Soms (tijdelijk) 0,5 mg per dag 

• Finasteride: 33-47% goede respons (n=3-102), 45-53% partiele respons (n=24-102) 
• Finasteride: mn 1-2,5 mg per dag, soms tot 5 mg/dag 
 

 
 
Reference List 
 

• Racz E, Gho C, Moorman PW et al. Treatment of frontal fibrosing alopecia en lichen 
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Nov;67(5):955-61. 

• Banka N,  Mubki H et al. Frontal fibrosing alopecia: a retrospective clinical review of 62 
patients with treatment outcome and long-term follow-up. International Journal of 
Dermatology 2014 Apr; Epub ahead of print. 
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Lichen Planopilaris en LPP type frontal fibrosing alopecia, 
Welke behandelmogelijkheden zijn er? Samenvatting. 
 
Casus 
54 jarige, postmenopauzale vrouw met frontal fibrosing alopecia, klinisch en histologisch, 
onvoldoende reagerend op behandeling met topicorte emulsie. Wat nu?  
 
 
PICO 
P patiënten met lichen planopilaris of frontal fibrosing alopecia 
I actieve therapie 
C geen therapie 
O effectiviteit (oa stabiliseren haaruitval) 
 
Geselecteerd voor beantwoorden PICO: 6 artikelen, zie reference list, wv één systematic review 
(level of evidence B/C?), vier retrospective clinical reviews (level of evidence C) en één case series 
(level of evidence D). Geen RCT´s in zoekresultaat, ook niet in systematic review.  
 
 
Conclusie: 
 
LPP:  
 
Level of evidence 4 
 

• Topicale corticosteroiden: 5-53% goede respons (n=42-79), partiele respons 19% (n=42) 
• Topicale corticosteroiden: mn klasse III en IV corticosteroiden 
 

• Plaquenil: 20-33% goede respons (n=29-71), 64% partiele respons (n=29) 
• Plaquenil: mn 400 mg/dag 

• Intralesionale corticosteroiden: 28% goede respons (n=29), partiele respons 87% (n=13) 
• Intralesionale corticosteroiden: mn Kenacort A10 (triamcinolon 10 mg/ml) 

• Minocycline/doxycycline: 33% goede respons (n=21), 36% partiele respons (n=12) 
• Mino/doxy: mn 100 mg per dag 
 

• Cyclosporine: 60% goede respons (n=21), relapse rate tot 40% 
• Cyclosporine: 3-5 mg/kg/dag 

• Systemische corticosteroïden: 60% goede respons (n=17), relapse rate tot 40% 
• Systemische corticosteroïden: 20-50 mg/dag 

 
FFA:  
 
Level of evidence 3b-4 
 

• Intralesionale corticosteroïden: 34-97% (partiële) respons (n=14-130) 
• Intralesionale corticosteroiden: mn Kenacort A10 (triamcinolon 10 mg/ml) 

• Plaquenil: 15-50% goede respons (n=4-54), 39-59% partiële respons (n=33-54)  
• Plaquenil: mn 400 mg/dag 
 

• Dutasteride: 44-70% goede respons (n=10-18), 45-56% partiële respons (n=14-18) 
• Dutasteride: mn 0,5 mg per week. Soms (tijdelijk) 0,5 mg per dag 

• Finasteride: 33-47% goede respons (n=3-102), 45-53% partiële respons (n=24-102) 
• Finasteride: mn 1-2,5 mg per dag, soms tot 5 mg/dag 
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