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De onzichtbare 
huidaandoening

Voor je ligt het magazine ‘Huidzicht’. Dit  
magazine gaat over psoriasis, een voor de buiten
wereld vaak onzichtbare huidaandoening. In 
Nederland leven maar liefst 450.000 mensen 
met de ziekte. Jij bent misschien wel één van 
hen. 

De impact van psoriasis is vaak groot. Jeuk, pijn 
en schaamte kunnen zorgen voor ongemakken 
en je in de weg staan om te doen wat je graag 
wilt doen. De ziekte kan er zelfs voor zorgen 
dat iemand sociale contacten uit de weg gaat. 
Daarnaast hebben bijkomende ziekten vaak ook 
een grote impact. Ziekten die met een tijdige 
behandeling van psoriasis mogelijk voorkomen 
kunnen worden. 

Gelukkig zijn er veel nieuwe inzichten en zijn 
er steeds meer behandelingen voor mensen met 
psoriasis beschikbaar. Omdat de invloed van de 
ziekte op de kwaliteit van leven per persoon zo 
verschillend is, moet er elke keer zo individueel 
mogelijk naar een oplossing worden gezocht, 
zodat iedereen met psoriasis voor 100% kan  
blijven deelnemen aan de maatschappij. Daar 
zetten wij ons als Psoriasispatiënten Nederland 
continu voor in.

Om goed te kunnen aangeven welke impact 
psoriasis heeft en je wensen duidelijk te maken, 
is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent 
van de mogelijkheden en stilstaat bij wat voor 
jou écht belangrijk is. ‘Huidzicht’ kan je hierbij 
helpen. Het bevat uptodate informatie over 
psoriasis. Daarnaast lees je er verschillende  
ervaringsverhalen en staat het magazine boorde
vol tips, nuttige websites en handige tools. 

Ik wens je veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,
Jos Mud
Voorzitter Psoriasispatiënten Nederland
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HET 
HOORT 
GEWOON 
BIJ MIJ

In het werk van RTL-presentatrice 
Geraldine Kemper (30) speelt  
uiterlijk een grote rol. In 2013 kreeg 
ze te horen dat ze psoriasis heeft. 
Hoe beïnvloedt dit haar leven? 
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e eerste uitbraak van psoriasis herinner 
ik me nog goed. Die kwam vlak nadat ik 
in 2013 had meegedaan aan het tvpro
gramma Expeditie Robinson, waar je zo 

lang mogelijk moet zien te overleven op 
een onbewoond eiland. Ruim 32 dagen zat ik 
daar, met nauwelijks eten en weinig slaap. Dat 
gaf mijn lichaam veel stress. Ik vermoed dat 
die periode de psoriasis geactiveerd heeft.  

Mijn vriend noemde me liefkozend  
‘luipaard’
Eenmaal thuis zat ik opeens van top tot teen 
onder de vlekken. Mijn voormalige partner 
noemde me toen liefkozend ‘luipaard’. Maar 
ik voelde me verschrikkelijk en verre van 
sexy. Ik had verschrikkelijk veel jeuk, vooral 
op mijn buik. Zelfs tijdens mijn slaap bleef 
ik krabben. De dermatoloog zag meteen dat 
het psoriasis was. Ik had er nog nooit van 
gehoord. Later kwam ik erachter dat mijn 
vader, met wie ik geen contact meer heb, het 
ook heeft. 
Uit de reacties op een post waarin ik aangaf 
psoriasis te hebben, maakte ik op dat de mid
delen die je kunt gebruiken niet alleen heel 
divers, maar ook persoonlijk zijn: wat bij de 
een werkt, werkt niet bij de ander. Ik probeer
de in het begin allerlei zalven en crèmes uit, 
met wisselend resultaat, maar echt tevreden 
was ik niet. Ik ben er nu achter dat ik heel 
veel baat heb bij lichttherapie. Als ik merk 
dat er een aanval op komst is, of als er plekjes 
verschijnen, ga ik zo snel mogelijk naar mijn 
dermatoloog voor een behandeling met de 
lichtbak. Ik gebruik eigenlijk helemaal geen 
zalven en crèmes meer. Ik ben blij dat er 
steeds meer behandelingen beschikbaar zijn, 

want als je last van plekken hebt, moet er 
alles aan gedaan worden om die zo goed mo
gelijk weg te krijgen.

De zon doet mij goed 
Meestal krijg ik last van een uitbraak in de 
winter. Als ik dan opnames moet maken in 
het buitenland, baal ik daar enorm van. Vroe
ger durfde ik dan niet eens een korte broek 
aan te doen. Tegenwoordig sta ik er anders in. 
Het maakt me nu niet meer uit als mensen 
mijn plekken zien. Het hoort gewoon bij mij. 
Als ik er een opmerking over krijg, leg ik uit 
wat psoriasis is. En ik weet dat de zon mij 
goed doet, dus als de zon schijnt, trek ik het 
liefst een korte broek aan, ook als ik plekken 
op mijn benen heb. 

Ik denk dan toch: wat zullen anderen 
ervan denken?
De laatste twee jaar is een grote uitbraak 
mij gelukkig bespaard gebleven. Wel heb ik 
nu last van psoriasis op mijn hoofdhuid. De 
jeuk is heel vervelend en ik vind het naar dat 
als ik mijn hoofdhuid maar even aanraak, 
het meteen schilfers sneeuwt. Ik denk dan 
toch: wat zullen anderen ervan denken? Als 
het heel heftig is, houd ik er rekening mee 
bij mijn kledingkeuze. Op zo’n dag draag ik 
zeker geen zwart. Een vriendin van mij heeft 
ook psoriasis op haar hoofd. Verder ken ik 
niemand met psoriasis. Het is fijn dat we onze 
ervaringen kunnen delen.

Ik geniet van het leven, ik sport regelmatig 
en eet en drink wat ik wil. Mijn werk geeft 
me ontzettend veel energie. Maar ik weet 
dat het ook anders kan en dat er nog veel 
onwetendheid is over de ziekte. Als ik hoor 
dat mensen met psoriasis nog steeds uit het 
zwembad worden gestuurd of beperkt worden 
in hetgeen ze graag willen doen, vind ik dat 
ontzettend stom. Daar moet snel een einde 
aan komen. Laten we ons niet verstoppen en 
zoveel mogelijk open zijn over onze aandoe
ning. Als mensen het beter gaan begrijpen zal 
dit iedereen met psoriasis ten goede komen.

Ik heb het geluk dat  
psoriasis mijn leven  
verder niet echt  
belemmert.
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WAT GEBEURT  
ER IN DE  
PSORIASISHUID?

In een gezonde huid worden 
oude huidcellen voortdurend 
vervangen door nieuwe cellen.  
De cellen van de bovenste huid-
laag, de opperhuid, sterven  
af en schilferen. Hier merk en 
zie je normaal gesproken niets 
van. Bij psoriasis is de afweer 
verstoord waardoor de huid-
cellen versneld vervangen 
worden. Daardoor ontstaan er 
zichtbare schilfers. Ook is bij 
psoriasis de huid ontstoken 
waardoor deze dik en rood is. 
Dit geeft klachten zoals jeuk 
en pijn.
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De 5 meest voorkomende  
vormen van psoriasis:

PSORIASIS VULGARIS: 
de meeste plekken  
zitten op de ellebogen  
en knieën.

PSORIASIS  
PALMOPLANTARIS:  
psoriasis op de hand
palmen en voetzolen.

PSORIASIS INVERSA:  
psoriasis in de huidplooi
en zoals liezen, oksels, 
navel, onder de borsten.

PSORIASIS CAPITIS:  
psoriasis op de  
behaarde hoofdhuid.

PSORIASIS GUTTATA:  
miniplekjes/‘druppels’  
over het gehele  
lichaam.

BRON: WWW.ZGT.NL
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WIST JE DAT…

…EEN GEZONDE 
LEEFSTIJL EEN 
POSITIEF EFFECT 
HEEFT OP  
PSORIASIS?

…PSORIASIS HET VAAKST ONTSTAAT 
BIJ MENSEN IN DE LEEFTIJD TUSSEN 
DE VIJFTIEN EN DERTIG JAAR? …psoriasis bij kinderen zeldzaam is?

…je als psoriasispatiënt meer 
kans hebt op het krijgen van 
o.a. artritis psoriatica, hart 
en vaatziekten en chronische 
darmziekten?

…een te zwaar gewicht invloed heeft 
op je psoriasis? Psoriasis kan overgewicht 
veroorzaken, maar ben je te zwaar, dan kan 
dit de psoriasis ook verergeren. Val je af, dan 
verminderen vaak ook de psoriasisklachten 
en is de ziekte vaak beter met een behande
ling onder controle te krijgen.

…het belangrijk is om de 
tijd te nemen om je voor te 
bereiden op het consult met 
je dermatoloog?

…psoriasis absoluut niet 
besmettelijk is?!

…psoriasis niet te 
genezen is? Door 
behandeling 
kan de ziekte 
wel onderdrukt 
worden.

…douchen de huid 
uitdroogt? Om 
dit te vermijden 
gebruik je beter 
badolie in plaats 
van zeep. 

feiten

…erfelijkheid bij  
het ontstaan 
van psoriasis 
een rol kan 
spelen? Psoriasis 
ontstaat uit een 
samenspel van ver
schillende facto
ren. Niet iedereen 
met een erfelijke 
aanleg krijgt pso
riasis.
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Dermatoloog David Njoo was altijd al zeer 
geïnteresseerd in psoriasis en vindt de 
aandoening steeds interessanter worden. 
Njoo: “Psoriasis is de bekendste én meest 
onderzochte aandoening van alle huidziek-
ten. We zijn de afgelopen jaren veel meer 
over de ziekte te weten gekomen.”
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lees verder

joo: “Psoriasis is een veel
voorkomende huidziekte. In 
Nederland leven naar schat

ting 350.000 mensen met psoriasis. 
Dat betekent dat van elke honderd 
mensen er twee psoriasis hebben. 
De gevolgen en de impact van de 
ziekte worden vaak onderschat. 
Omdat naast lichamelijke klachten 
ook schaamte een rol speelt, heeft 
psoriasis een grote impact op het 
dagelijks leven van mensen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan belemme
ringen bij werk, hobby’s en het aan
gaan van relaties.

Enkele plekjes of van top tot 
teen
Psoriasis komt voor in verschillende 
vormen en verschillende mate van 
heftigheid. Ik zie patiënten met 
slechts enkele plekjes, maar ook 
mensen met zeer heftige psoriasis 
die van top tot teen onder de plak
ken zitten. Vaak verergert de ziekte 
op een bepaald moment. Dit komt 
dan door bepaalde gebeurtenissen 
die ook wel ‘triggers’ worden ge
noemd. Een trigger kan een simpele 
griep zijn, een ziekte of operatie, 
medicijnen of een life-event zoals 
een scheiding of overlijden waar
door iemand stress ervaart.

Ongeneeslijk
Psoriasis is ongeneeslijk; heb je een
maal psoriasis, dan kom je er niet 
meer vanaf. Wel is de ziekte goed 
te behandelen. Een behandeling 
onderdrukt de ziekte waardoor 
de symptomen minder worden of 
helemaal verdwijnen. Stop je met 
de behandeling, dan komen de 
plekken vroeg of laat weer terug. 
De laatste jaren zijn er al steeds 
meer behandelingsmogelijkheden 
bijgekomen en de ontwikkeling van 

nieuwe medicijnen is nog altijd in 
volle gang. Het einde daarvan is 
nog lang niet in zicht.

Heb ik psoriasis?
Alhoewel psoriasis een bekende 
huidziekte is, weet een deel van de 
patiënten niet dat ze de ziekte heb
ben. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij mensen die psoriasis hebben 
rond hun nagels, in de liezen, op de 
geslachtsdelen of in de oksels. Ze 
denken vaak dat het om wat anders 
gaat of schamen zich zo dat ze er 
niet mee naar de huisarts durven 
gaan. Ook zijn er mensen die jaren 
geleden zijn behandeld en geen 
weet hebben van de nieuwe moge
lijkheden óf mensen die ontevreden 
zijn over het behandeladvies van 
hun arts en het daarom maar laten 
voor wat het is. 

Deze mensen adviseer ik om vooral 
wel hulp te zoeken bij de huisarts 
of dermatoloog. In de eerste plaats 
omdat de ziekte vaak van grote 
invloed is op de kwaliteit van leven, 
maar ook omdat steeds duidelijker 
wordt dat psoriasis een risico vormt 
voor de algehele gezondheid. Zo is 
gebleken dat mensen met psoriasis 
gemiddeld vijf jaar korter leven dan 
mensen zonder de ziekte. 

Comorbiditeiten
Niet alleen ernstige maar ook  
milde psoriasis kan bijkomende 
aandoeningen veroorzaken. Deze 
aandoeningen worden ook wel 
comorbiditeiten genoemd. Zo heb 
je als psoriasispatiënt bijvoorbeeld 
meer kans op nagelafwijkingen,  
het krijgen van artritis psoriatica,  
hart en vaatziekten, het metabool
syndroom (overgewicht, suiker
ziekte en nonalcoholische  

David Njoo  
is dermatoloog in ZGT 
Hengelo. Ook is hij  
eindredacteur van de  
website huidarts.com.
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leververvetting), chronische darmziekten 
of een depressie. Een goede behandeling 
vermindert hoogstwaarschijnlijk ook  
de kans op het ontwikkelen van deze  
aandoeningen.

Houd je lichaam goed in de gaten
Onder dermatologen is er de laatste jaren 
steeds meer aandacht gekomen voor het 
signaleren van comorbiditeiten, maar dit 
kan nog beter. Juist bij controles rondom 
psoriasis kunnen we extra letten op het 
gewicht van mensen en op bepaalde af
wijkingen in het bloed, zodat we mensen 
op tijd kunnen doorverwijzen naar andere 
specialisten of de huisarts. Ik adviseer 
mijn patiënten om ook zelf hun lichaam 
nauwlettend in de gaten te houden. Laat 
bijvoorbeeld regelmatig je bloeddruk en 
cholesterol controleren en vertel het als je 
gewrichts of darmklachten ervaart. Met 
het oog op comorbiditeiten bespreek ik 
ook regelmatig het belang van een goede 
leefstijl en een gezond gewicht. Want 
naast een passende behandeling zijn dit 
de omstandigheden waar je als patiënt  
zelf iets aan kunt doen om de klachten 
 te verminderen en mogelijk langer en 
gezond te leven.” 

Heb ik een milde, matige  
of ernstige vorm van  
psoriasis?
De ernst van psoriasis is bij iedereen anders. 
Om de juiste behandeling te bepalen is het 
belangrijk om vast te stellen hoe ernstig je 
psoriasis is. Er zijn verschillende manieren 
waarop dit in kaart kan worden gebracht. 
Een vaak gebruikte methode is de Psoriasis 
Area and Severity Index (de PASI-score). 
De PASI-score is gebaseerd op vier criteria, 
namelijk de mate van roodheid, verdikking 
en schilfering van de huid en het percentage 
van het door psoriasis aangedane lichaams-
oppervlak. Een andere methode om de ernst 
van psoriasis in kaart te brengen is via de 
Body Surface Area (BSA). De BSA meet het 
aan gedane lichaamsoppervlak als percentage 
van het gehele lichaam. 

Ik adviseer mijn patiënten om  
ook zelf hun lichaam nauwlettend 
in de gaten te houden.
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  JE WILT 
VERGETEN
   DAT JE 
PSORIASIS
  HEBT

lees verder
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r zijn tegenwoordig 
veel behandelingsmogelijkheden 
voor psoriasis, variërend van een 
behandeling met zalven en licht
therapie tot tabletten en injecties. 
Welke behandeling voor iemand 
het meest geschikt is, hangt af van 
verschillende zaken. Zo bekijken 
we hoe ernstig de psoriasis is en 
hoe groot de impact is op iemands 
leven. Ook de plek waar de psoriasis 
zit is bepalend; bij psoriasis op het 
hoofd vallen lichttherapie en  
crèmes vaak al bij voorbaat af.

Ook andere factoren spelen een rol, 
zoals een eventuele kinderwens, 
andere ziekten en iemands eigen 
voorkeur. Het is vaak even aftasten 
wat iemand belangrijk vindt. Voor 
al mijn patiënten geldt dat ze willen 
vergeten dat ze een ziekte hebben. 
Dat is waar ik continu naar streef.

Van minder plekken naar  
een onzichtbare ziekte
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat 
door het onderdrukken van psori
asis eventuele bijkomende ziekten 
(comorbiditeiten) kunnen worden 
voorkomen. Door deze kennis is de 
behandeling steeds meer verscho
ven van minder plekken naar een 
zo onzichtbaar mogelijke ziekte. 
Daarom schrijven we tegenwoordig 
sneller dan vroeger tabletten en 
injecties voor. 

Psoriasis heeft een grote  
impact
De impact van psoriasis is erg groot 

en wordt vaak onderschat. Psoriasis 
zorgt niet alleen voor lichamelijke 
klachten, maar ook voor schaamte 
en onzekerheid. De ziekte kan je 
voortdurend remmen in de dingen 
die je wilt doen. Stel je maar eens 
voor dat je continu jeuk hebt en dat 
je denkt dat iedereen naar je aan
gedane huid kijkt. Als je daar dan 
een keer een opmerking over krijgt, 
laat je het een volgende keer wel 
uit je hoofd om bijvoorbeeld naar 
het zwembad of de sportschool te 
gaan. Dit alles heeft vaak een grote 
impact op werk, hobby’s en het aan
gaan van (intieme) relaties. 

Mensen passen ongemerkt  
hun leven aan 
Ik merk dat sommige mensen zich 

De ziekte kan je voortdurend  
remmen in de dingen die je wilt doen.

pas echt bewust worden van de  
impact als de plekken weg zijn.  
Al die jaren hebben ze zich aan de 
psoriasis aangepast. Helaas zijn we 
niet bij iedereen in staat om ervoor 
te zorgen dat psoriasis voor altijd 
wegblijft. Na een bepaalde tijd kun
nen de plekken ondanks gebruik 
van medicijnen weer zichtbaar 
worden. Dan gaan we weer op zoek 
naar een andere behandeling. Met 
de nieuwere behandelingen kunnen 
we mensen met psoriasis veel meer 
mogelijkheden bieden dan vroeger. 

Een deel van de patiënten  
leeft nu nog erg lang met de 
gevolgen van psoriasis
Ondanks de impact van de ziekte 
en de nieuwe behandelmogelijk

Hoogleraar en dermatoloog 
Elke de Jong: De zorg voor  
psoriasis is ingrijpend ver-
anderd. Langdurige opname 
is nauwelijks meer nodig.
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heden blijkt dat het ongeveer 
achttien jaar duurt voordat mensen 
de nieuwere medicijnen krijgen 
voorgeschreven. Dit betekent dat 
een deel van de patiënten erg lang 
moet leven met zowel de lichame
lijke als psychische gevolgen van 
psoriasis voordat de ziekte eindelijk 
goed onderdrukt wordt. Nieuwe 
ontwikkelingen kunnen er hope
lijk voor gaan zorgen dat we van 
tevoren beter kunnen bepalen welk 
specifiek medicijn voor iemand het 
beste werkt. En het is belangrijk dat 
artsen alert zijn op de impact van 
psoriasis op iemands leven en dat 
artsen en patiënten hierover met 
elkaar in gesprek blijven, zodat  
iemand sneller een behandeling 
krijgt die bij hem of haar past. 

Het juiste middel voor de juiste  
patiënt op het juiste moment
Hoogleraar Elke de Jong: “Er lopen verschillende onderzoeken 
rondom psoriasis. Binnen het samenwerkingsverband  
BioCAPTURE worden sinds 2005 de gegevens van patiënten 
uit achttien ziekenhuizen geregistreerd. Uit dit onderzoek 
blijkt dat medicijnen voor psoriasis vaak beter werken bij man
nen dan bij vrouwen en dat mensen die te zwaar zijn minder 
goed op de behandeling reageren. Deze kennis helpt ons om de 
behandelingen verder aan te passen en te verbeteren.

Verder zijn we volop bezig te bekijken hoe we via bloedonder
zoek van tevoren kunnen bepalen welk specifiek medicijn voor 
iemand het beste werkt. Dit doen we met behulp van ‘immuno
profiling’ en het zoeken naar voorspellers voor succes van de 
behandeling. Ook onderzoeken we of het mogelijk is bepaalde 
pillen en injecties minder vaak te gebruiken om tot hetzelfde 
resultaat te komen. Hoe meer we weten over de werking van 
de medicijnen en hoe persoonlijker we de behandeling kunnen 
maken, hoe beter en sneller we iemand met psoriasis kunnen 
helpen.”  

Elke de Jong  
is derma toloog en hoogleraar 
Ontstekingsziekten van de 
huid in het Radboudumc. 
Zij is gespecialiseerd in de 
behandeling van mensen 
met psoriasis en onderzoekt 
hoe nieuwe medicijnen in de 
praktijk werken. Zij richtte  
in 2005 het netwerk  
BioCAPTURE op waarin  
de gegevens van mensen  
met psoriasis uit achttien 
Nederlandse ziekenhuizen 
worden verzameld.  

Keuzehulp geeft inzicht in  
behandelmogelijkheden met  
pillen en injecties bij psoriasis
‘Samen beslissen’ betekent dat je samen met je arts 
beslist over welke zorg en welke behandeling het 
beste bij je past. De arts zal je zoveel mogelijk infor-
meren over de mogelijkheden en de voor- en nadelen 
van elke behandeling. Je bespreekt je voorkeur met je 
arts en uiteindelijk beslissen jullie samen over wel of 
niet behandelen en over de soort behandeling. 

In eerste instantie wordt vaak gestart met een 
behandeling van zalven en lichttherapie. Als deze 
behandelingen niet goed werken of als er andere 
redenen zijn om niet met deze behandelingen te be-
ginnen, kun je kiezen voor pillen of injecties. Met de 
speciaal ontwikkelde keuzehulp voor psoriasis kun je 
je voorbereiden op het gesprek met de arts. Je kunt 
de keuzehulp na afloop uitprinten. Zo kun je alles nog 
eens rustig nalezen en bespreken met je arts, familie 
en vrienden: 
www.keuzehulp.info/pp/psoriasis/intro

De Keuzehulp is ontwikkeld door Prof. Phyllis Spuls in 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Dermatologie en Venereologie (NVDV). 
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BEHANDELINGEN 
Er zijn verschillende behandelingen voor psoriasis:

Lichttherapie 
Lichttherapie is ontstaan doordat 
veel mensen met psoriasis baat ble
ken te hebben bij de blootstelling 
van hun plekken aan zonlicht. Bij 
lichttherapie worden mensen met 
psoriasis behandeld met ultraviolet
te stralen in een lichtcabine of via 
bestraling met een speciale lamp. 
Ultraviolet licht heeft invloed op de 
celdeling en op het afweersysteem. 

Systemische behandeling
Een systemische behandeling wordt gestart wanneer 
lokale behandelingen en lichttherapie onvoldoende  
werken of bij ernstige vormen van psoriasis. Doordat de 
medicatie systemisch wordt toegediend door middel van 
een tablet, injectie of infuus komt het in de bloedbaan 
terecht. Deze behandeling richt zich zowel op de huid als 
op het immuunsysteem en onderdrukt zo de psoriasis. 

Lokale behandeling met  
zalven en crèmes
Basiszalven en crèmes smeer je op 
je huid. Ze houden je huid vet. Je 
gebruikt voor psoriasis altijd één of 
meerdere basiszalven, eventueel 
gecombineerd met een andere  
behandeling. Er zijn ook zalven en  
crèmes die de groei van huidcellen 
en de ontsteking remmen.
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ALTERNATIEVE 
MIDDELEN

Iedereen met psoriasis heeft weleens alternatieve middelen 
geprobeerd. Er zijn veel verschillende middelen verkrijgbaar, 

variërend van zeezout, zalven en oliën tot middelen die je kunt 
innemen zoals aloë-veradrankjes en capsules met bijvoorbeeld 

kruiden zoals kurkuma. 

Er wordt vaak beweerd dat deze middelen psoriasis kunnen ver
minderen of zelfs genezen, maar daar is geen wetenschappelijk 
bewijs voor. Toch gebruiken veel mensen alternatieve middelen 

en hebben daar ook baat bij. Bespreek met je dermatoloog welke 
alternatieve middelen je gebruikt. Dit is belangrijk omdat som
mige alternatieve middelen de behandeling negatief kunnen be
invloeden of zelfs schadelijk of giftig kunnen zijn. Let ook op met 
(online) aangeschafte zalven uit het buitenland. Ze bevatten vaak 
sterke middelen die in Nederland alleen op recept te verkrijgen 
zijn. Deze middelen kunnen schadelijk zijn voor je huid. Laat ze 

daarom ook altijd even bekijken door je dermatoloog of apotheker.
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ermatoloog 
Phyllis Spuls: 

“Vroeger was 
het gebruikelijk 

dat de dokter groten
deels bepaalde welke behandeling 
je kreeg. Tegenwoordig vinden we 
het heel belangrijk om meer reke
ning te houden met de wensen van 
de patiënt.  Omdat er tegenwoordig 
zoveel verschillende behandelingen 
voor psoriasis zijn met hun eigen 
voor en nadelen is ‘samen beslis
sen’ erg nuttig. Waar behandeling 
A beter is voor de ene patiënt, kan 
behandeling B een betere optie zijn 
voor de andere patiënt. Door goed 
te luisteren naar wat voor iemand 
met psoriasis belangrijk is, kan met 
verschillende aspecten rekening 
gehouden worden, zodat voor een 
ieder de beste behandelkeus kan 

worden gemaakt. Het is goed om te 
weten dat je altijd een keuze hebt.” 

Het gaat niet vanzelf
Steeds meer dokters en patiënten 
willen samen in goed overleg be
slissen. Spuls: “Je moet samen een 
aantal dingen bespreken om tot een 
goed besluit te komen. Zo moet de 
dokter je informeren over het feit 
dat er een keuzemogelijkheid is en 
uitleg geven over de verschillende 
behandelmogelijkheden en over de 
voor en nadelen van elke behande
ling. Daarnaast moet de dokter ook 
goed uitvragen hoe je als patiënt 
wilt meebeslissen. Als patiënt moet 
je vervolgens de tijd nemen om de 
voors en tegens tegen elkaar af te 
wegen en je persoonlijke voorkeur 
kenbaar te maken. Bespreek dit ook 
met je naasten.”  

JE HEBT  
 ALTIJD 
  EEN 
KEUZE

Phyllis Spuls  
is dermatoloog en hoog
leraar Evidencebased  
dermatologie in het  
Amsterdam UMC. Ze 
houdt zich voornamelijk 
bezig met mensen met een 
ernstige vorm van bepaalde 
huidziekten, waaronder 
psoriasis en eczeem.  
Daarnaast doet zij onder
zoek naar nieuwe ontwik
kelingen en behandelingen 
binnen de dermatologie.

In de zorg is ‘samen beslissen’ nog niet altijd vanzelf-
sprekend, maar wel heel belangrijk. Samen beslissen 
betekent dat je samen met je dokter beslist over  
welke behandeling het beste bij jou past. 
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Als patiënt moet je de 
voors en tegens tegen 
 elkaar afwegen en je  
persoonlijke voorkeur  
kenbaar maken.

lees verder
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Verdiep je in de behandel-
mogelijkheden
Het is heel praktisch om je van 
tevoren alvast in de mogelijk
heden te verdiepen. Spuls: “Om 
mensen hierbij te helpen, hebben 
we de afgelopen tijd verschillende 
hulpmiddelen ontwikkeld, zoals 
de consultkaart voor psoriasis 
en de keuzehulp psoriasis. Deze 
hulpmiddelen zijn geschikt voor 
mensen die in aanmerking komen 
voor een behandeling met pillen en 
injecties. Omdat er steeds nieuwe 
behandelingen beschikbaar komen, 
kan het zijn dat de hulpmiddelen 
niet altijd uptodate zijn. Daar 
moet nog verbetering in komen. 
Bespreek de consultkaart en keu
zehulp dan ook altijd met je arts, 
zodat die aanvullingen kan geven 
waar nodig en je goed op de hoog
te bent van de laatste stand van 
zaken. In de toekomst hopen we 
ook voor alle behandelingen, ook 
die met zalven en lichttherapieën, 
zo’n soort hulpmiddel te kunnen 
maken.”

Wees open
Wees open over je wensen. Zo is het 
bijvoorbeeld belangrijk om je dok
ter te vertellen dat je een kinder
wens hebt. Maar ook als je niet van 
naalden houdt, of niet goed pillen 
kan slikken, zijn dit overwegingen 
om mee te nemen. Bij een angst 
voor prikken wil je liever niet elke 
week geprikt worden, en dan zul je 
sneller kiezen voor een behandeling 
waar je niet of minder vaak voor 
geprikt hoeft te worden. Zo zijn 
er tal van persoonlijke wensen en 

Wees open over je wensen en voorkeuren.

voorkeuren die de keuze voor een 
behandeling kunnen bepalen. 

Spuls: “Het blijkt dat patiënten die 
samen met hun dokter beslissen 
niet alleen tevredener zijn over de 
behandeling, maar ook beter in 
staat de behandeling goed vol te 
houden. Dit verhoogt de kwaliteit 
van leven voor mensen met  
psoriasis en voorkomt onnodige 
zorgkosten.

HULPMIDDELEN

consultkaart voor psoriasis 
www.consultkaart.nl/psoriasis

keuzehulp psoriasis
www.keuzehulp.info/pp/psoriasis
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Vraag  
gerust om 
meer tijd 
en uitleg

Bereid je voor op  
het gesprek met  
de dermatoloog

Als je je goed voorbereid op 
het gesprek met de derma
toloog, kan deze je beter 
helpen. En je kunt zelf beter 
meebeslissen over de zorg die 
je krijgt. Verzekeraar CZ ont
wikkelde een ‘Spiekbriefje’ ter 
voorbereiding van het bezoek 
aan de dokter. Je kunt deze 
downloaden via: www.cz.nl/
zorgadvies/zorg-regelen/
goed-gesprek-met-de- 
dokter#spiekbriefjes

Drie goede vragen
Het gebeurt nog weleens dat de tijdsdruk en overvolle wachtkamers ervoor zorgen dat de dokter er niet aan toekomt om je goed te informeren. Of dat je dokter je een behandeladvies geeft zonder dat je goed op de hoogte bent gebracht van andere mogelijkheden. Vraag dan gerust om meer tijd en uitleg. Een handig hulpmiddel kan zijn om de dokter de ‘drie goede vragen’ te stellen. 

1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
2. Wat zijn de voor- en nadelen van die 

mogelijkheden?
3. Wat betekent dat in mijn situatie?
Voor meer informatie zie www.3goedevragen.nl
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Gespecialiseerd verpleegkundige  
Marjolein Angevare-Peijnenborg: 
”Toen ik drie jaar geleden begon 
aan de opleiding tot dermatologie-
verpleegkundige, had ik geen idee 
hoeveel last je van een huidziekte 
kunt hebben. Ook had ik nooit  
gedacht dat je als dermatologie-
verpleegkundige zoveel voor 
 iemand met psoriasis kan  
betekenen.” 

De impact wordt 
vaak pas echt  
duidelijk bij een  
goede behandeling 

Marjolein Angevare- 
Peijnenborg is  
gespecialiseerd  
verpleegkundig  
dermatologie in het 
Spaarne Gasthuis in 
Hoofddorp. 
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ls verpleegkundige heb je echt de 
tijd om met iemand te praten. Men
sen zijn in eerste instantie geneigd 
vooral te vertellen over hoe het met 
hun huid gaat. Pas als ik doorvraag 

blijkt hoe de ziekte hun leven beïnvloedt. De 
impact op het dagelijks leven zoals op school, 
op het werk of thuis kan groot zijn. Soms 
zijn de problemen heel praktisch van aard: 
iemand die graag golft kan zijn golfclub niet 
meer vasthouden of iemand kan niet typen 
met ingevette handen. De volledige impact 
wordt vaak pas duidelijk als iemand een goe
de behandeling krijgt. Dan hoor ik terug wat 
iemand, nu de plekken weg zijn, wel doet, 
durft of eindelijk kan ondernemen. 

Mensen zijn geneigd hun ziekte te  
verstoppen
Op het moment dat ik iemand een hand 
geef, voel ik vaak al hoe het met diegene 
gaat. Mensen zijn geneigd hun ziekte te ver
stoppen. Zo zag ik iemand die bij elk consult 
haar handen onder tafel stak. Ook zag ik een 
jongen die zijn haar voor het gezicht liet han
gen om zo zijn psoriasisplekken te verbergen. 
Toen die jongen in behandeling kwam en ik 
hem drie maanden later weer zag, herkende ik 
hem bijna niet. Hij liep rechtop met zijn haar 
naar achteren en keek me vol zelfvertrouwen 
aan. 

Mensen zijn  
geneigd hun ziekte  
te verstoppen. 

Je kunt met alle vragen en onderwer-
pen bij een verpleegkundige terecht
Wanneer ik niet helemaal helder krijg hoe 
de ziekte iemands leven beïnvloedt, vraag ik 
hem of haar een vragenlijst in te vullen. Dit 
geeft vaak mooie openingen voor een ge
sprek. Het zorgt er ook voor dat iemand weet 
dat je bij mij voor alle vragen en onderwerpen 
terecht kunt. Dus ook als je problemen hebt 
met je partner, seksualiteit of reacties van 
anderen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik zie 
mezelf wat dat betreft echt als een coach. Ik 
probeer iemand zoveel mogelijk op weg te 
helpen in zijn of haar leven met psoriasis, 
en als het nodig is kan ik iemand makkelijk 
doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een  
psycholoog, seksuoloog of reumatoloog. Wat 
mij het meeste voldoening geeft? Dat ik er 
kan zijn voor mensen en hen kan bijstaan in 
een lastige periode in hun leven. Dat vind ik 
echt tof.”

Tips van verpleeg-
kundige Marjolein
• Verstop je plekken niet.
•  Praat met anderen over de impact 

van psoriasis op je dagelijks leven.
•  Word lid van een patiënten

vereniging. Contact met lot
genoten doet veel mensen goed.

•  Reageert iemand vervelend op je 
uiterlijk? Geef dan uitleg over de 
ziekte.

•  Vertel dat psoriasis niet  
besmettelijk is en niets met  
hygiëne te maken heeft. 
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Psoriasis kan een grote invloed hebben op hoe 
je je voelt. En dat is logisch. De huid is altijd een 
zichtbaar onderdeel van je identiteit. Veel men-
sen hebben niet alleen last van jeuk en pijn, maar 
schamen zich ook voor hun psoriasis. Dit kan 
leiden tot sociale angst of somberheid. Zeker 
als je door de klachten slecht slaapt of bepaalde 
dingen niet kunt of durft te doen en je het gevoel 
hebt dat niemand je begrijpt. 

lees verder

Psycholoog Murly Tan en dermatoloog 
Rick WaalboerSpuij uit het Erasmus 
MC houden al tien jaar een gezamen
lijk spreekuur voor mensen met een 

huidaandoening. WaalboerSpuij: “We zijn 
één van de drie ziekenhuizen in Nederland 
die zo’n gecombineerd consult aanbieden. We 
bekijken mensen met ernstige problemen van 
de huid zo breed mogelijk. Daarbij screenen 
we niet alleen de huid, maar onderzoeken we 
ook de impact van een huidziekte op iemands 
leven. Een belangrijke vraag is hoe iemand 
met zijn huidklacht omgaat en wat iemand 
door zijn huidziekte vermijdt of achterwege 
laat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand 
vanwege een huidziekte en bepaalde gedach
ten de deur niet meer uitkomt. Daar proberen 
we dan tijdens het spreekuur achter te komen 
en daarvoor een oplossing te zoeken.”

Soms een grote stap
Tan: “Door onze samenwerking maken we de 
psychologische zorg heel toegankelijk. Voor 
sommige mensen blijft het een grote stap om 
naar een psycholoog of psychiater te gaan. 
Uiteindelijk merken we vooral dat mensen na 
een bezoek aan ons spreekuur heel blij zijn 
dat er verder gekeken wordt dan alleen naar 
de huid.” 

Steeds meer aandacht voor de impact 
van psoriasis
WaalboerSpuij: “Onder meer door de komst 
van nieuwe geneesmiddelen is er de laatste 
jaren gelukkig steeds meer aandacht voor de 
psychische impact van psoriasis. De impact 
van psoriasis wordt steeds vaker gemeten 
middels vragenlijsten, en aan de hand van die 
impact wordt bepaald of je wel of niet voor 
een nieuwe behandeling in aanmerking komt. 
Daarnaast blijkt uit verschillende studies dat 

Zoek hulp bij je huis-
arts of dermatolo-
gieverpleegkundige
Dermatoloog Waalboer-Spuij:  
“Tegenwoordig zien we nauwelijks  
mensen met psoriasis op ons ge
combineerde spreekuur. Dit heeft 
enerzijds te maken met de nieuw 
beschikbare behandelingen, waar
door psoriasis beter dan vroeger 
behandeld kan worden. Anderzijds 
hebben zowel de huisarts als de 
dermatoloog en de verpleegkundige 
veel meer aandacht voor de impact 
van psoriasis en kunnen mensen 
met psoriasis via de huisarts  
makkelijker dan vroeger aankloppen 
voor psychische ondersteuning. 
Elke huisarts heeft tegenwoordig 
een praktijkondersteuner GGZ, de 
zogenoemde POHGGZ, in dienst. Er 
zijn ongetwijfeld mensen met pso
riasis die geen hulp durven vragen. 
Ik wil die mensen vooral meegeven 
om hulp te zoeken via de huisarts of 
dermatologieverpleegkundige wan
neer de psoriasis hen belemmert.”

pag

23interview



mensen met psoriasis meer kans 
hebben om psychische problemen 
te krijgen. Of de psychische proble
men het gevolg of juist de oorzaak 
zijn van psoriasis is niet helemaal 
duidelijk. Wel vermoedt men dat 
de immuuncellen die bij psoriasis 
zijn ontregeld ook een rol spelen bij 
depressie en angststoornissen.” 

Iedereen ervaart een huid-
ziekte op zijn eigen manier
Tan: “Hoe iemand een huidziekte 
beleeft en wat de impact ervan 
is, verschilt per persoon. Zo kan 
iemand die helemaal onder de plek
ken zit daar totaal geen hinder van 
ondervinden, terwijl iemand met 
drie relatief kleine plekken er veel 
last van heeft. Vaak spelen bepaalde 

gedachten een rol en gaan mensen 
via de ogen van een ander naar 
zichzelf kijken: ‘Ze zal wel denken 
dat ik vies ben’ of ‘Iedereen in het 
zwembad denkt dat ik een besmet
telijke ziekte heb’. Zulke negatieve 
gedachten hebben grote invloed op 
hoe je je voelt. Je kunt je somber 
en verdrietig voelen en daardoor 
besluiten om maar niet meer met 
anderen af te spreken. Een psycho
loog kan helpen om de verschil
lende soorten negatieve gedachten 
in kaart te brengen en de gevolgen 
te bespreken. Zo krijg je inzicht in 
de manier waarop je met de ziekte 
omgaat. Een psycholoog kan je ver
volgens helpen om op een andere, 
positieve en reële manier naar jezelf 
en de ziekte te kijken.” 

Blijf erover praten
Psycholoog Tan: “We willen te allen tijde voorkomen dat 
iemand vanwege een huidziekte in een isolement raakt. Blijf 
daarom praten over wat de ziekte met je doet; met je dokter, 
met je verpleegkundige, met je naasten en met je vrienden. 
En merk je dat je dingen uit de weg gaat of dat je je angstig en 
somber voelt? Zoek dan hulp bij je huisarts of dermatoloog. 
Die kan je doorverwijzen naar gepaste hulp.”

TIPS VOOR  
COLLEGA’S
Dermatoloog Waalboer- 
Spuij: “Collega’s en 
dermatologiever-
pleegkundigen wil ik 
meegeven om voor 
het screenen van de 
impact van psoriasis 
op het dagelijks leven 
gebruik te maken van 
een vragenlijst. De 
DLQI en de skindex-29 
zijn praktische en  
goed te gebruiken 
hulpmiddelen.”
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vragenlijsten: 

KWALITEIT 
VAN LEVEN

Psoriasis heeft een vaak onderschatte, ne-
gatieve invloed op de kwaliteit van het le-
ven. Mensen met psoriasis kunnen bijvoor-
beeld last krijgen van jeuk, pijn, moeheid, 
schaamte, depressie, en kunnen problemen 
ervaren op het werk, bij hun hobby’s en in 
contact met vrienden en geliefden. Het is 
dan ook erg belangrijk om de invloed van de 
kwaliteit van leven te meten en deze ge-
gevens te gebruiken bij de behandeling en 
begeleiding van mensen met psoriasis. 

Twee veelgebruikte vragenlijsten zijn de 
Skindex-29 en DLQI (Dermatology Life 
Quality Index). Je kunt deze vragenlijsten 
online vinden of er naar vragen bij de der-
matoloog of dermatologieverpleegkundige.
Deze vragenlijsten kun je ter voorbereiding 
van het gesprek met de dermatoloog invul-
len en meenemen naar het consult.

GEZOND LEVEN

Gezond leven is voor iedereen 
belangrijk, maar zeker als je een 
chronische ziekte zoals psoriasis 
hebt. Toch is juist dan gezond leven 
niet altijd makkelijk. De ziekte kan 
ervoor zorgen dat je niet lekker 
in je vel zit. Veel mensen schamen 
zich voor hun plekken en dat kan 
leiden tot eenzaamheid en stress. 
Daardoor is de kans groot dat je 
juist dingen doet die niet zo gezond 
zijn, zoals te weinig bewegen, roken, 
(teveel) drinken of ongezond eten. 
Door stap voor stap kleine verande-
ringen aan te brengen in je leefstijl, 
kun je beter in je vel komen te zitten. 
Gezonder eten, meer bewegen en 
afvallen hebben bijvoorbeeld vaak 
ook een positieve invloed op psori-
asis. Zet voor jezelf eens op een rij 
hoe het met jouw leefstijl gesteld 
is. Kun jij op het gebied van roken, 
slapen, stress, voeding of beweging 
nog iets veranderen? SKINDEX-29: DLQI: 
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DE HAPPI HUID APP
De Happi Huid App helpt je om bij te houden 
hoe het met je gaat. Er zijn vragen die gaan 
over je huid, de ziekteactiviteit, je gemoeds-
toestand en de kwaliteit van leven. In een een-
voudig overzicht kun je zien of er veranderin-
gen optreden, zodat je dit tijdens het consult 
makkelijk kunt delen met je dermatoloog of 
dermatologieverpleegkundige. 
Ook bevat de app een medicatieoverzicht en 
kun je je poliafspraken noteren. In de toe-
komst wordt de app nog verder uitgebreid. 
Dan is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de 
ziekenhuisuitslagen in te zien. 

Waarom Happi Huid App?
Dermatoloog Patrick Kemperman: “Uit onder-
zoek blijkt dat de impact van een huidaandoe-
ning op zowel de mentale gezondheid als op 
het sociale leven erg groot is. Huidpatiënten 
hebben dan ook vaker dan anderen te ma-
ken met stemmingsstoornissen, angsten en 
schaamte. En dit belemmert hen, bijvoorbeeld 
op het werk, bij het aangaan van relaties of 
tijdens het sporten. Van elke tien mensen met 
een huidaandoening hebben drie mensen ern-
stig te lijden onder dit soort klachten. 

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van 
de mentale klachten bij een huidaandoening 
tijdens het spreekuur niet wordt herkend en 
onbehandeld blijft. Door de patiënt regelmatig 
een vragenlijst in te laten vullen, komen deze 
klachten vaak wel naar boven.” De Happi Huid 
App helpt patiënten om hun gezondheid goed 
in de gaten te houden.

HAPPI HUID APP
Ken je de Happi Huid App al? Deze app helpt je om inzicht in en regie te krijgen over je gezondheid.  

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van dermatoloog Patrick Kemperman. Kemperman is erg begaan met ‘het leed dat 
zich onder de huid bevindt’. In het Amsterdam UMC houdt hij een speciaal spreekuur voor mensen met een huidaandoening en 
psychische klachten.

De app Happi Huid is onderdeel van 
Happi app. Download de Happi app 
via de App Store of Google Play of 
via één van bijgaande QR-codes.

GOOGLE PLAY APP STORE
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Psoriasispatiënten Nederland is dé  
vereniging voor mensen met psoriasis.  
Ons doel is hen te ondersteunen bij alle  
aspecten die het leven met psoriasis met 
zich meebrengt. Psoriasispatiënten  
Nederland biedt betrouwbare ervarings-
deskundigheid en komt op voor jou  
belangen. 

Als lid van Psoriasispatiënten Nederland:
•  Kun je bij ons terecht met al je vragen en 

voor het delen van kennis en ervaringen 
via ons forum of via onze Facebookgroe-
pen (facebook.com/psoriasispn), Insta-
gram (instagram.com/psoriasispatienten-
nederland) en Twitter (@PsoriasisPN).

•  Heb je de mogelijkheid om te bellen  
met onze voorlichtster (ma-di-do) via:  
085-87 00 777.  
Mailen kan ook: voorlichting@ 
psoriasispatientennederland.nl.

 

•  Vind je informatie over psoriasis via onze 
website: psoriasispatientennederland.nl 
of via één van onze brochures. 

•  Ontvang je eenmaal per kwartaal het blad 
Psoriasis, vol met interviews, nieuws en 
medische updates.

•  Kun je rekenen op onze belangenbeharti-
ging bij bijvoorbeeld de overheid, verzeke-
raars, ziekenhuizen en wetenschappelijke 
verenigingen. Wij komen op voor jouw 
belangen als het bijvoorbeeld gaat om het 
doen van wetenschappelijk onderzoek, 
de beschikbaarheid van nieuwe behande-
lingen en kwaliteit van zorg. Ook zijn we 
betrokken bij campagnes die aandacht 
vragen voor het leven met psoriasis.

•  Kun je gebruik maken van de informatie- 
en lotgenotenbijeenkomsten bij jou in de 
regio. Eenmaal in de twee jaar organiseren 
we de landelijke Wereld Psoriasis Dag.

WIJ ZIJN  
PSORIASISPATIËNTEN 
NEDERLAND

WORD LID! 
Wil je ons werk ondersteunen én 
gebruik maken van onze diensten? 
Ga dan naar onze website en  
meld je aan: psoriasispatienten 
nederland.nl. Mocht dit lastig 
zijn, bel dan met ons secretariaat: 
085-87 00 600
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‘Kevin gaat altijd mee 
naar het ziekenhuis en 
naar bijeenkomsten  
over psoriasis. Twee  
horen meer dan een.’
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WE BRENGEN 
HET POSITIEVE  
IN ELKAAR 
NAAR BOVEN

Sharon: “Op een dag kwam ik uit 
school met een rood plekje op mijn 
elleboog. Ik was toen elf en zat in 
groep zeven. Het plekje jeukte. Al 
snel breidde het zich uit en zaten er 
overal plekken. De huisarts dacht 
dat het eczeem was en gaf een zalfje 
mee. Dat hielp niet. Na twee maan
den werd ik doorgestuurd naar de 
dermatoloog. Die zag meteen dat 
het psoriasis was en schreef me 
een behandeling voor. Later ben ik 
doorverwezen naar een dermato
loog in het Radboudumc, die meer 
wist van psoriasis bij kinderen. 

Pesten op school
Op de basisschool werd ik erg ge
pest. Kinderen kunnen zo hard zijn. 
Ze vonden me vies. Er lag ook altijd 
wel ‘sneeuw’ op mijn tafel of op de 
grond. En ik had rode plakkaten  
die maar niet weg gingen. Van  
het Radboudumc kreeg ik film
materiaal mee om mijn klasgenoten 
uit te leggen wat psoriasis is. Toen 
vonden ze me zielig, dat was ook 
niet fijn. Als we gymles hadden, 
stopte ik altijd eerder zodat ik mij 
in mijn eentje om kon kleden. Er 
was gelukkig één vriendinnetje dat 
normaal deed. Als zij bleef logeren, 
lag ze gewoon bij mij in bed. 

Iedereen het zwembad uit
Het werd beter op de middelbare 
school. Oudere kinderen vragen wat 
je hebt en dan kun je het uitleggen. 
Ik hield ook een spreekbeurt over 
mijn ziekte. Het belangrijkste voor 
anderen is te weten dat het niet be
smettelijk is. Ik weet nog dat op een 
vakantie in Turkije altijd iedereen 
uit het zwembad verdween zodra 
ik erin stapte. Mijn moeder ging 
daar leuk mee om, die zei: ‘Sharon, 
ik heb zin in het zwembad voor 
mezelf, ga jij mee zwemmen?’ Daar 
gingen andere mensen dan weer 
over klagen. Uiteindelijk konden 
we uitleggen wat ik had en bleven 
mensen gewoon in het zwembad als 
ik kwam.

Iedereen een rugzakje
Kevin ontmoette ik toen ik een 
jaar of vijftien, zestien was. In die 
tijd had ik maar een paar plekken, 
ik smeerde alleen onderhoudszalf. 
Direct bij de eerste ontmoeting heb 
ik hem verteld over mijn psoriasis. 
Ik had de ervaring dat jongens di
rect wegliepen als ik het vertelde, 
dus ik wilde niet wachten tot ik er 
met mijn gevoel al helemaal in zat. 
‘Het is niet besmettelijk en ik kom 
er nooit vanaf ’, zei ik. Hij reageerde 
luchtig: ‘Ja, én? Iedereen heeft wel 

lees verder

Sharon (23) heeft al sinds haar 
kindertijd psoriasis. Ze werkt 
in de ouderenzorg en heeft een 
geregistreerd partnerschap met 
Kevin (29), die werkt als lasser. 
Samen hebben ze gespaard voor 
hun eigen plek in Zevenaar, waar 
ze wonen met drie katten.

pag

29interview



wat.’ De eerste keer dat ik bij hem 
bleef slapen, trok ik een pyjama 
aan. Kevin keek nogal raar en vroeg 
of ik dat thuis ook deed. Nee, dat 
niet. ‘Nou, uit dat ding, doe nor
maal!’”

Kom niet aan haar
Kevin: “Ik heb nooit iets van haar 
psoriasis gevonden. Het gaat toch 
om het innerlijk? Ik word woest als 
ik anderen zie smoezen over Sha
ron. Komen ze aan haar, dan komen 
ze aan mij. We houden allebei van 
zwemmen en gaan vaak samen naar 
het zwembad. Als ik daar zie dat 
vrouwen over Sharon praten – het 
zijn altijd vrouwen – dan geef ik 
Sharon expres een zetje tegen zo’n 
vrouw aan. Die rent dan in paniek 
naar de douche, bang dat ze ook 
iets krijgt. Mensen zouden moeten 
vragen wat er is, in plaats van pra
ten en nawijzen.

Meer zelfvertrouwen
Sharon: “Samen staan we boven de 
psoriasis. Als iemand iets vindt, dan 
denken we ‘wat moet je nou?’ Die 
houding heb ik wel moeten leren. 
Kevin heeft me veel zelfvertrouwen 
gegeven. Ik heb mijn man, dus ik 
heb niks te verliezen, dat gevoel. 
Kevin heeft ook wel periodes mee
gemaakt dat de psoriasis veel erger 
was.”

Afleiden van de pijn
Kevin: “In tijden dat de jeuk en de 
pijn heel erg waren, gingen we auto
rijden. Gewoon even weg en praten, 
dat leidde af. Toen Sharon medicij
nen slikte en spugend en wel naar 
haar werk ging, vond ik dat heel 
erg. Je staat dan als partner met je 
rug tegen de muur. Als ze ’s nachts 
ligt te krabben van de jeuk, dan 
probeer ik haar te stoppen, want ze 
krabt zichzelf tot bloedens toe, ook 
in haar slaap. Maar toen ze ’s nachts 
op de bank ging slapen omdat ze 
mij niet wakker wilde houden, heb 
ik gezegd: ‘Dat is niet de oplossing.’ 
Ik heb haar liever naast me. Verder 
kan ik weinig doen. Ik krab haar op 
haar rug als het nodig is en smeer 
plekjes op haar hoofd in. En we 
wandelen veel. 

Afreageren
Sharon kan soms heel boos zijn 
over haar psoriasis. ‘Waarom ik?’ 
Dat reageert ze af op mij. Dan zeg 
ik: ‘Schat, ik kan niks voor je doen.’ 
Afleiding is dan het beste. Ik ben 
ook wel eens boos op haar, hoor. 
Heb ik net de kamer schoonge
maakt en dan liggen alweer al die 
schilfers op de bank, op mijn plek 
ook nog. Daar zeg ik wel wat van, 
ook al weet ik dat ze er niks aan 
kan doen. Sharon gaat die strijd wel 
aan, we hebben dan even een flinke 
woordenwisseling.”

Twee horen meer dan een
Sharon: “Kevin gaat altijd mee naar 
het ziekenhuis en naar bijeenkom
sten over psoriasis. Twee horen 
meer dan een. En hij onthoudt veel 
beter hoe het is gegaan. ‘Dat moet 
je ook nog even vertellen’, zegt hij 
dan. Het gaat nu al een tijd goed. 
Ik ben gestopt met medicatie en 
gebruik alleen vette zalven en een 
body lotion, gewoon van de drogist. 
Als ik nu in het ziekenhuis kom, 
heb ik alleen een gesprekje over hoe 
het gaat. Vroeger moest ik me altijd 
uitkleden tot op mijn onderbroek 
en zat iedere assistent aan mijn 
plekken te voelen.”

Effect van stress
Kevin: “Bij Sharon merk je heel 
goed wat stress met je doet. Nu ze 
op haar werk dingen heeft veran
derd – een andere afdeling met 
collega’s en bewoners die haar 
ziekte accepteren  – gaat het met 
de psoriasis veel beter. We leiden 
gewoon ons leven. Sharon helpt me 
als ik mijn voetbalteam train. We  
houden ook wel van een feestje, 
liefst met Nederlandstalige muziek. 
Bowlen doen we alleen als ze geen 
plekken heeft, want anders gaan 
haar vingers open in die ballen. Van 
schoonmaken gaan haar handen 
snel kapot, dus dat doen we samen. 
En Sharon drinkt bijna niet, want 
van alcohol krijgt ze plekken. Maar 
verder is de psoriasis echt niet elke 
dag in ons leven.”

‘Het belangrijkste 
voor anderen is te 
weten dat het niet 
besmettelijk is.’
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HUIDVERZORGINGSTIPS*

*Uit folder NVDV, 117 vragen over psoriasis, nvdv.nl

•  Water droogt de huid uit; douche niet 
te warm en niet te lang.

•  Klaar met douchen? Wrijf de huid niet 
droog, maar dep de huid droog.

•  Vermijd zeep; gebruik liever badolie.

•  Probeer eens een bad met (Dode Zee)
zout of zemelen.

•  Wilt u zalf of crème opbrengen op de 
rug? Gebruik een badborstel met lange 
steel, met daaroverheen een washand-
je waar u de crème opsmeert.

•  Ga naar een vaste kapper die van de 
psoriasis op de hoogte is of kies een 
thuiskapper. Zo voorkomt u steeds op-
nieuw te moeten uitleggen. 

•  Smeer de huid na het baden of douchen 
in met vaseline; dit vermindert tijdelijk 
de jeuk. 

•  Haal voordat je een zalf of crème 
smeert zoveel mogelijk schilfers van de 
huid. De zalf werkt dan beter.

•  Bang voor vette vlekken van zalf of  
crème in bed? Trek over de benen een 
legging of strakke trainingsbroek, 
over de voeten sokken en over de  
handen handschoenen aan als u daar 
de zalf of crème hebt opgebracht. 

Jeuk en irritaties

•  Bij hevige jeuk kan een icepack 
of een washandje/zakje met 
ijsblokjes worden gebruikt om 
de huid te koelen.

•  Zorg voor korte nagels zodat 
je je huid bij het krabben niet 
beschadigt.  

•  Heb je ’s nachts heftige jeuk? 
Draag dan handschoenen zodat 
je huid bij krabben minder snel 
beschadigt.

•  Afwasmiddel en andere chemi-
sche producten kunnen de huid 
irriteren. Wees voorzichtig met 
deze producten. 

•  Gebruik bij huishoudelijke  
klussen altijd handschoenen.

•  Draag het liefst katoenen  
kleding; dit is minder zweterig 
dan synthetische materialen 
en houdt bovendien de huid 
koel. 

Draag katoenen kleding: 
dat is minder zweterig en 
houdt de huid koel.
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PSORIASIS 
OP INTIEME 
PLEKKEN
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Psoriasis kan een grote impact hebben op intimiteit en seksualiteit.  
Jeuk, pijn en schaamte voor zichtbare plekken staan intimiteit vaak in de 
weg. Ook komt psoriasis voor in de bilnaad of bij de geslachtsdelen. Uit 
onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met psoriasis daar ooit 
last van heeft gehad. Een op de twintig mensen met psoriasis heeft zelfs 
alleen psoriasis op of rondom deze intieme plekken. 

De impact van psoriasis 
bij de geslachtsdelen, 
ook wel genitale psori
asis genoemd, is ontzet
tend groot. Klachten 

zoals jeuk, schilferende huid en pijn 
zorgen ervoor dat je er veel mee bezig 
bent. Dermatoloog Kim Meeuwis: 
“Ik sprak een keer een vrouw met 
genitale psoriasis die vertelde dat ze 
op het werk regelmatig in de gang 
ging staan om te krabben. Zo iemand 
is continu met haar ziekte bezig. Ik 
zie veel mensen die vanwege genitale 
psoriasis minder goed functioneren 
op school of werk. Daarnaast is er 
ontzettend veel schaamte en onze
kerheid. Mensen denken soms dat 
het besmettelijk is en durven geen 
relaties aan te gaan. Soms staat het 
de intimiteit in een bestaande relatie 
in de weg. Dit is allemaal ontzettend 
zonde en bovendien niet nodig.”

Er is bijna altijd wat aan te doen
Veel mensen vinden het lastig om 
psoriasis op intieme plekken met hun 
dokter te bespreken. “Maar probeer 
het alsjeblieft wel, want er is bijna 
altijd iets aan te doen”, zegt Meeuwis. 
“Psoriasis op deze plekken reageert 
vaak goed op het gebruik van zalven, 
en als dat niet helpt zijn er nog veel 
andere behandelingen beschikbaar.” 
Ze geeft ook een waarschuwing: 
“Ga niet zelf dokteren; een zalf voor 
bijvoorbeeld de ellebogen is veel te 
sterk voor de kwetsbare huid rondom 

de geslachtdelen en kan deze  
beschadigen.” 

Blijf niet rondlopen met je 
klachten
Mensen die alleen psoriasis hebben 
op of rondom de geslachtsdelen wor
den niet altijd opgemerkt. Meeuwis: 
“Het beeld en de klachten kunnen 
lijken op eczeem, een allergische re
actie of een schimmelinfectie. Maar 
als een behandeling niet aanslaat is 
het zaak om toch weer bij je huisarts 
langs te gaan. Blijf niet rondlopen 
met je klachten.”

Dokters vraag ernaar
Meeuwis: “Ook dokters vinden 
het vaak lastig om psoriasis op en 
rondom de genitaliën ter sprake te 
brengen. Want het vraagt om het 
bespreekbaar maken van iets intiems 
en daarvoor is een vertrouwensband 
en tijd nodig. Toch is het goed om 
de aanwezigheid van psoriasis op 
intieme plekken al tijdens het eerste 
consult te bespreken. Dit kan heel 
simpel door bijvoorbeeld tijdens het 
lichamelijk onderzoek te vragen of 

Kim Meeuwis werkt in 
het Slingeland Ziekenhuis 
in Doetinchem en werd 
tijdens haar opleiding  
zowel aangetrokken door 
het vak dermatologie als 
gynaecologie. Als derma
toloog bestrijkt zij nu 
beide gebieden en heeft 
zij zich gespecialiseerd 
in huidproblemen bij de 
uitwendige geslachtsdelen 
van de vrouw. Ook is zij 
voorzitter van de Neder
landse Vereniging voor 
Vulva Pathologie. Zij ziet 
veel vrouwen met huid
ziekten, waaronder psoria
sis, aan de geslachtsdelen. 

Weet dat je niet alleen bent 
en dat je dermatoloog altijd 
professionele hulp kan bie-
den of je kan doorverwijzen 
naar een seksuoloog.

lees verder

pag

33interview



iemand onder zijn of haar onder
goed ook psoriasisplekken heeft. 
Eventueel kom je daar dan samen 
op een ander moment op terug. 
Hierbij kan ook de verpleegkundig 
specialist een rol spelen.” 

Blijf samen praten
Praten over seksualiteit en intimi
teit bij psoriasis is volgens Meeuwis 
heel belangrijk. Meeuwis: “Praat er 
niet alleen over met je dokter, maar 
ook met je partner. Het is iets van 
jullie samen. Vanwege scheurtjes 
in de huid kan vrijen voor mensen 
met psoriasis rond de geslachtsde
len bijvoorbeeld erg pijnlijk zijn. 
Ook schaamte en onzekerheid staan 
seksualiteit vaak in de weg. Er zijn 
heel veel mogelijkheden om toch 
tot intimiteit te komen. Ik probeer 
mensen op weg te helpen door het 
gesprek hierover met hen aan te 
gaan. Als iemand aangeeft hierbij 
hulp en advies nodig te hebben, 
verwijs ik door naar een seksuoloog. 
Maar vaak is het aankaarten van 
het onderwerp in de spreekkamer 

al voldoende en gaan partners thuis 
verder met elkaar in gesprek. Dan 
vinden zij vaak samen weer een weg 
om op een prettige wijze intiem met 
elkaar te zijn.” 

Een opluchting
“Wij dermatologen zijn geen  
seksuologen, maar we kunnen men
sen met huidziekten goed op weg 
helpen. Enerzijds door de impact 
van de huidziekte op intimiteit be
spreekbaar te maken en anderzijds 
door aan te geven dat er behande
ling en professionele hulp beschik
baar is. Dat lucht vaak al op.  
Intimiteit en het hebben van (sek
suele) relaties is een van de belang
rijkste menselijke basisbehoeften. 
Als je daarin vastloopt is het heel 
fijn om te weten dat je niet de enige 
bent en dat psoriasis ook op intieme  
plekken voor kan komen en te  
behandelen is. Ik heb de afgelopen 
jaren heel vaak mensen gesproken 
die al jaren met klachten rond
liepen en zeiden: ‘Had ik dit maar 
tien jaar geleden besproken.’”

Tips voor mensen 
met psoriasis op  
intieme plekken: 
•  Praat altijd over je gevoe

lens, twijfels en behoeften 
met je partner

•  Vermijd strakzittend en 
synthetisch ondergoed: 
warmte, wrijving en trans
piratievocht kan genitale 
psoriasis verslechteren

•  Verzorg je huid voor en  
na een intiem moment een  
beetje extra met een neu
trale vette zalf (let hierbij 
op dat vette zalf schadelijk 
is voor latex condooms!). 

•  Voorkom wrijving (en  
gebruik eventueel een  
glijmiddel).

•  Probeer eens een andere  
manier van vrijen; een 
andere houding kan bijvoor
beeld minder pijnklachten 
geven.

Schaamte en onzekerheid staan seksualiteit 
vaak in de weg, maar er zijn genoeg mogelijk-
heden om intiem te zijn.
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Psoriasispatiënten Nederland
Psoriasispatiënten Nederland is de vereniging voor mensen met 
psoriasis. Zij bieden informatie en ondersteuning en komen op 
voor de belangen van mensen met psoriasis.
www.psoriasispatientennederland.nl of bel: 085-87 00 777 

Huidarts
Huidarts.com is een informatieve website voor mensen met 
 een huid aandoening. De website wordt onderhouden door 
dermato logen. 
www.huidarts.com

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en  
Venereologie
De website van de vereniging voor dermatologen heeft een aparte 
site voor patiënten. Hier vind je informatie over psoriasis, meer 
informatie over de behandelrichtlijn en een lijst met 117 vragen en 
antwoorden over psoriasis.
www.nvdv.nl/patienten/dermatologie/ 
zoek-een-huidaandoening/psoriasis

Huidhuis
Huidhuis is een platform voor kinderen en tieners met een huid-
aandoening, maar ook voor hun ouders en verzorgers, en voor 
professionals. De site geeft informatie over allerlei huidziekten  
en aanverwante onderwerpen. Ook vind je er richtlijnen en  
protocollen.
www.huidhuis.nl

Huidfonds
Het Huidfonds is een erkende goededoelenorganisatie die het  
belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen.  

Zij hebben drie belangrijke doelstellingen:
1. Voorkomen van huidaandoeningen middels voorlichting.
2. Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening.
3. Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.
www.huidfonds.nl
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Dit magazine gaat over psoriasis, een 
voor de buitenwereld vaak onzicht
bare huidaandoening. De impact van 
psoriasis op de kwaliteit van leven is 

vaak groot. Gelukkig zijn er veel nieuwe 
inzichten en zijn er steeds meer behan

delingen voor mensen met psoriasis  
beschikbaar. In Huidzicht lees je  

verschillende ervaringsverhalen en 
uptodate informatie over psoriasis. 
Verder staat het magazine boordevol 

tips, nuttige websites en handige tools. 
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