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Belichten met UVB-licht wordt al jaren 

vaak voorgeschreven aan vitiligopatiën-

ten. Dat belichten kan gebeuren in de 

kliniek, maar het is ook mogelijk om thuis 

te gaan belichten. Vooral voor mensen 

die niet dichtbij een ziekenhuis wonen, 

scheelt dat veel reistijd. 

Tot voor kort werden de kosten van belichting, 

of dat nu thuis of in het ziekenhuis gebeurde, 

vaak rechtstreeks vergoed door de zorgver-

zekeraar. Sinds januari 2012 is dat veranderd. 

Nu is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de 

financiële afwikkeling van de behandeling, of 

die nu in het ziekenhuis of thuis gebeurt. Of 

ook thuisbehandeling wordt aangeboden, is 

afhankelijk van het beleid van het ziekenhuis. 

Dit kan per instelling sterk wisselen. 

Medizorg is een aanbieder van thuisbehande-

ling en heeft met een groot aantal instel-

lingen specifieke afspraken gemaakt over de 

mogelijkheid van thuisbelichting. Medizorg 

laat weten: ‘Als patiënt staat het u vrij om 

vooraf bij uw behandelaar te informeren of het 

ziekenhuis waar u onder behandeling bent, 

ook thuisbelichting aanbiedt. Kiest u daarvoor, 

dan leveren wij vaak de daarvoor benodigde 

apparatuur of lichtcabine. Biedt uw ziekeng-

huis deze keuze niet, en wilt u toch graag 

thuis belichten, dan kunt u bij ons informeren 

welke instellingen bij u in de buurt wél een 

thuisbehandeling aanbieden. Bel daarvoor 

naar nummer: 030-669 2111.‘

Klein of groot

Om te kunnen starten met een thuisbehande-

ling, moet u een ingevulde aanvraag van uw 

behandelaar kunnen overleggen.  Afhanke-

lijk van de omvang van de vlekken, wordt 

gekozen voor deelbelichting van bijvoorbeeld  

handen, voeten of gezicht met een kleine 

lichtunit van 50x30 cm. Belichting van het 

hele lichaam is ook mogelijk. Dan komt er een 

cabine met een afmeting van 188x62 cm. Ook 

bestaat er tegenwoordig een lichtunit met een 

online verbinding, die uw gegevens op een 

beveiligde website opslaat. U kunt via internet 

inloggen en uw thuisbelichtingservaringen 

invoeren. Medizorg en uw specialist kunnen 

via uw dossier de behandeling monitoren en, 

indien nodig, direct contact met u opnemen 

om bij te sturen. 

Meer informatie over een thuisbehande-

ling met UVB-licht op www.medizorg.nl.

Thuisbelichten: 
altijd mogelijk

‘Er is nu een 
lichtunit met online 

verbinding’

Veel ouders van kinderen 

met vitiligo vragen zich af of 

lichttherapie geschikt is, en op 

welke leeftijd het kind daar 

mee kan beginnen. Spotlight! 

vroeg het aan dr. Wietze van 

der Veen, dermatoloog en 

autoriteit op het gebied van 

pigmentstoornissen en vitiligo.

‘Lange tijd heeft lichttherapie 

bij vitiligo een beetje in een 

kwaad daglicht gestaan. Dat komt 

omdat artsen vitiligo vergeleken 

met albinisme. Bij deze erfe-

lijke huidaandoening zijn bij de 

geboorte al witte plekken of zelfs 

een geheel witte huid aanwezig. 

Mensen met albinisme kunnen 

al vroeg last krijgen van huid-

kanker, met name patiënten in 

tropische gebieden zoals Afrika. 

De huid van patiënten met vitiligo 

verschilt echter in een heleboel 

opzichten van de albino huid. We 

weten sinds kort door onderzoek 

in het AMC, dat vitiligopatiënten 

juist minder huidkanker ontwik-

kelen dan de algemene bevolking 

en dat veel vitiligopatiënten ook 

relatief weinig last hebben van 

zonverbrandingen. Daarbij is het 

opvallend dat het huidtype ook 

hier een belangrijke rol speelt. 

Mensen met een van nature don-

ker huidtype verdragen ook op 

hun witte plekken meer zonlicht 

dan mensen met een heel lichte 

huid.

Niet bang zijn voor de zon

We zijn dus niet meer zo bang 

om zonlicht als therapie aan te 

LICHTTHERAPIE BIJ KINDEREN: KAN DAT?
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Wat een klier!
Van slag door vitiligo? Nee, ik denk 

die vlekken minder impact op mijn 

gevoel hebben dan de werking van 

mijn schildklier. Eigenlijk moet ik 

zeggen ‘het niet werken van mijn 

schildklier’, want dat is wat er gebeurt 

bij Hashimoto, een auto-immuunaan-

doening van de schildklier. Als die 

klier trager gaat werken, nou, berg 

je dan maar. Los van de lichamelijke 

ongemakken, word ik humeurig, krijg een kort 

lontje en heb nergens meer energie voor of zin in. 

De schaduw die dan over mijn vlekken hangt is zo 

groot dat ze echt niet meer opvallen.  

Ik stel het erg zwart wit, maar toch is dit wat door me 

heen ging toen ik op de ledendag naar de diverse spre-

kers zat te luisteren. Vitiligo kan zeker voor sociaal-emo-

tionele problemen zorgen en het is heel goed dat daar 

aandacht voor is. Toch is er een grote groep lotgenoten 

die, net als ik, overwegend meer problemen ondervin-

den van andere auto-immuunaandoeningen. Opvallend 

vaak is er bij ons, vitiligopatiënten, sprake van deze 

co-morbiditeit (het samengaan van meerdere aandoenin-

gen).  Hoewel algemeen dermatologen dit gegeven soms 

tegenspreken, zijn er gelukkig ook specialisten die hier 

wel rekening mee houden en in sommige gevallen zelfs 

preventief bloedonderzoek doen. Niet voor niets staat in 

bijna elke Spotlight! wel iets over de relatie tussen vitiligo 

en de schildklier. Leest u bijvoorbeeld de interviews in 

Spotlight! 3 van 2012 en Spotlight! 1 van 2013 eens na. 

Internist/endocrinoloog Rob Gonera en dermatoloog May 

Linthorst Homan onderstreepten hier hun bevindingen. 

Om de proef op de som te nemen heb ik op het 

Facebook-forum van de Schildklier Organisatie Nederland 

gevraagd naar lotgenoten met vitiligo. Aan dit mini-on-

derzoekje kan geen grote waarde gehecht  worden, maar 

wel blijkt dat vitiligo voorkomt in combinatie met Graves, 

Hashimoto, vitamine B12-tekort (pernicieuze anemie), 

suikerziekte en/of  reuma. De meeste chats gaan over 

de vele ongemakken als gevolg van het (nog) niet goed 

ingesteld zijn qua hoeveelheid medicatie. Opvallend 

was een reactie van iemand die zonder schildklier was 

geboren, zij kreeg op haar zesde vitiligo! De vele discus-

sies bevestigen dat die klier echt een klier kan zijn en de 

vlekken bijzaak. 
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HOE ZIT HET BIJ VITILIGO MET DE 
SCHILDKLIER?

Mensen met vitiligo ontwikkelen vaak ook schildklierklier-

aandoeningen, vooral vrouwen van boven de vijftig. Dat zegt 

dr. Wietze van der Veen, dermatoloog van het AMC/SNIP in 

Amsterdam en sinds kort ook bij Medisch Centrum Haaglanden 

in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in pigmentstoornissen. 

Hij legt uit: ‘Vitiligo is een auto-immuunziekte die zich richt op 

melanocyten (pigmentcellen) in de huid. Patiënten met deze ziekte 

hebben meer kans op andere auto-immuunziekten. Schildklieraan-

doeningen staan daarbij op de voorgrond. Daarnaast zien we in het 

AMC bij onze vitiligopatiënten ook meer type 1 diabetes mellitus 

(insulineafhankelijke suikerziekte) en - veel minder vaak - alopecia 

areata (pleksgewijs haarverlies). Andere auto-immuunaandoeningen 

komen sporadisch voor en waarschijnlijk niet veel vaker dan in de 

algemene bevolking.’

Vrouwen boven de 30 screenen

Van der Veen geeft aan dat de kans dat een vitiligopatiënt een 

schildklierprobleem ontwikkelt, met de jaren groter wordt. ‘Vooral 

als u vrouw bent; een op de vier vrouwelijke vitiligopatiënten boven 

de vijftig krijgt uiteindelijk schildklierproblemen’, aldus Van der Veen.  

Het AMC screent inmiddels alle vrouwelijke vitiligopatiënten boven 

de 30 op antistoffen tegen schildklierweefsel en op hormoonstoor-

nissen.

Kinderen en schildklier

Ook bij kinderen kunnen zich al schildklierproblemen voordoen, al is 

de kans daarop niet zo groot ( 6%). ‘Omdat niet ontdekte schildklier-

problemen op de kinderleeftijd toch grote consequenties kunnen 

hebben, onderzoeken we ook kinderen hierop’, aldus dr. Van der 

Veen.

bevelen, mits verbrandingen 

uiteraard vermeden worden. Ook 

lichttherapie, waarbij maar een 

bepaald stukje van het echte 

zonlicht wordt gebruikt,  is dus 

niet gevaarlijk. Daarbij is de ge-

bruikelijke hoeveelheid  UV-licht 

zo gering dat deze ver onder een 

veilige grens blijft. 

Bij kinderen belichten wij meestal 

vanaf de leeftijd van 8 jaar. 

Vooral bij kinderen met een wat 

donkerder huidtype en plekken in 

het gezicht zijn de resultaten vaak 

heel goed’.  

Dr. Wietze van der Veen, 

dermatoloog

SNIP/AMC en Medisch Centrum 

Haaglanden


