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Artikelen in deze Spotlight! waarin over 
behandelingswijzen of medicijnen wordt 
geschreven, hebben tot doel de lezer te 
informeren en de discussie levend te houden. 
Zij geven niet noodzakelijkerwijs de mening 
van het bestuur of de medische adviseurs 
weer. De vereniging kan geen behandelingen 
of medicijnen voorschrijven. Raadpleeg altijd 
eerst uw arts voordat u behandelingen of 
medicijnen probeert.

Inhoud

Het is heel frappant, maar de laatste weken kun je de krant niet openslaan of de televi-

sie aanzetten of het onderwerp vitiligo komt voorbij. Is dit toeval of valt het ons toe, dat 

vitiligo (eindelijk) zichtbaar wordt gemaakt? Het past in elk geval naadloos in ons plan 

om vitiligo meer bekendheid te geven en daarmee de vitiligopatiënten meer weerbaar 

te maken. Het past ook heel mooi in deze tijd van het jaar, want 25 juni is het Wereld 

Vitiligo Dag. Daarvoor is de 25e juni gekozen omdat het de sterfdag is van Michael 

Jackson, de beroemdste persoon ooit met vitiligo. Heel recentelijk stonden de kranten bol 

van interviews met het donkere Amerikaanse fotomodel Chantelle Brown Young. In het TV 

programma RTL Boulevard was te zien en te horen, hoe dit fotomodel wereldwijd een voor-

beeld is geworden voor mensen met de pigmentstoornis vitiligo. Haar vlekken houden haar niet 

tegen, want, zo zegt ze: juist die vlekken maken haar uniek. En dat laten ook onze eigen leden zien, 

die meewerken en meegewerkt hebben aan reportages in Nederlandse bladen. Wij zijn trots op ze!

Zij laten ook zien dat vitiligo zich in veel vormen voordoet. In deze editie kunt u nader kennismaken met 

de varianten en het relaas lezen van een paar leden die ermee behept zijn.

We laten een bestuurslid van het eerste uur aan het woord: Marijke Blankestijn. Zij vertelt hoe zij met haar 

vitiligo universalis omgegaan is. Patiënten met deze extreme vorm van vitiligo hebben nauwelijks (minder 

dan 10%) nog gepigmenteerde huid. Ook leest u in dit nummer wat vitiligo vulgaris met Kajal Surajbali 

doet. Kajal is een Surinaams-Hindoestaanse jonge vrouw, werkzaam als basisarts/fleboloog in een huidzie-

kenhuis. Ze heeft al van jongsaf aan vitiligo en ze heeft van alles geprobeerd, maar kan er nu mee leven. 

En dan hebben we nog Mony Mols, iemand met segmentale vitiligo, in het algemeen de best te behan-

delen vorm – maar niet altijd. Misschien herkent u zich in een van deze verhalen, misschien is uw verhaal 

wéér anders. Want vitiligo kent vele varianten, met verschillende en veranderende verschijnselen. Daarom 

is het zo fijn om ervaringen uit te wisselen, en daarom ook organiseren wij weer een ledendag waarop u 

lotgenoten kunt ontmoeten. 

Noteert u 5 oktober vast in uw agenda? Dat is de datum van de komende leden- en kinderdag, waarbij 

ú, als lid van de LVVP, centraal staat! Ik wens u namens het bestuur van de LVVP veel leesplezier met het 

zomernummer van Spotlight!  

Geniet van de zon, durf je te laten zien! Fijne vakantie!

Paul A. Monteiro, Voorzitter

Vitiligo wordt zichtbaar
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informatie te geven via de vereni-

gingswebsite, op ledendagen en 

in ledenmagazine Spotlight! 

Daarnaast behartigt de LVVP uw 

belangen bij zorgverleners (der-

matologen en behandelcentra) en 

vraagt aandacht voor de gevolgen 

van het hebben van vitiligo. Het 

is van groot belang dat er meer 

onderzoek wordt gedaan naar 

behandelmethoden. Daarom 

stimuleert de LVVP onderzoek 

waar mogelijk. Bijvoorbeeld door 

de waardevolle ervaringen van 

leden met artsen en onderzoekers 

te delen. Ook lotgenotencontact 

is een belangrijke pijler van de 

vereniging. Op ledendagen en in 

onze besloten Facebook-groep 

kunnen leden ervaringen met 

elkaar uitwisselen. De vereniging 

telt 1.550 leden.
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Landelijke Vereniging voor 

Vitiligo-Patiënten

Onze vereniging behartigt de 

belangen van vitiligopatiënten. 

Wij weten als geen ander welke 

invloed een huidaandoening als 

vitiligo kan hebben op iemands 

leven. Sinds de oprichting in 1990 

is het vergroten van kennis over 

vitiligo een belangrijke doelstel-

ling. Dit doet de vereniging door 
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Vi
lan

Vilan van de Loo schrijft openhartig over haar leven met vitiligo. 
Of zoals ze zelf zegt: “Over het omgaan met iets dat ik niet wilde en dat 
nooit weggaat.” 

Het liefste eet ik elke dag hetzelfde, op hetzelfde tijdstip terwijl Tim (dat is 

de poes) een meter verderop van zijn bordje hetzelfde eet als gisteren. Tim 

houdt net als ik van routine. Daarin schuilt een voorspelbaarheid van het 

leven, wat ontspannend is. Je weet wat je volgende week dinsdag eet, en 

ook wat je over drie weken op donderdag eet, dus dáár hoef je niet meer 

over na te denken. Routine is een superieure manier van leven.

U begrijpt dat het met zo'n instelling extra lastig is om vitiligo te hebben. Want 

ten eerste, die vlekken verschijnen onvoorspelbaar en ten tweede ze zien er 

allemaal anders uit en ten derde (dat vergat ik nog bijna), ze blijven veranderen. 

In één woord: onbeheersbaar. Dat weiger ik te accepteren. De afgelopen tijd heb 

ik veel aan mezelf gesleuteld, naar lichaam en geest, van kuren met vitamine 

B12 tot en met dagelijkse meditatie. De motivatie was eenvoudig. Als ik veran-

der, dan veranderen de vlekken vast ook. Ja, dat deden ze, op hun eigen manier. 

Niet op de mijne. Nog altijd onttrekken ze zich aan mijn wil.

Op mijn beste momenten zie ik er kosmische humor in. Dat juist ik iets moest 

krijgen dat niet te controleren valt. Maar die beste momenten zijn zeldzaam.

Wat ik nu doe, is een vergelijkende vlekkentest, eigenlijk weer met dezelfde 

wens om ze onder controle te krijgen. Bij elke vitiligofoto die ik zie, bedenk ik of 

het erger of juist minder erg is dan wat ik heb. Er is een donker fotomodel met 

zulke prachtige witte melkvlekken, dat ze een levend kunstwerk is. Zonder meer 

zijn haar vlekken mooier dan de mijne. Maar toch wil ik ze niet. Die van mij zijn 

licht en mijn huid is dat ook, dus hou ik mezelf voor dat ze nauwelijks opval-

len. Oudere handen met gouden juweelringen en vlekken vind ik erg mooi, er 

zit aristocratie in, en dat wil ik later graag. Zo neem ik beslissingen over zaken 

waarover ik alleen lege briefjes in te brengen heb. Het helpt tòch.

O, ik weet het wel, er zijn vele soorten vlekken net zoals er vele soorten vitiligo 

zijn, maar ik heb alleen wat ik heb en de rest is ‘kijk en vergelijk’ voor mij. Of ik 

zo zou willen zijn, of ik zo wil worden, en wanneer, over alle variaties heb ik een 

mening, maar wat het lichaam zal doen, is en blijft een mysterie, helaas.

Vilan houdt niet van variaties

dan ook. Voor mij ook geen camouflage of zo. 

Verstoppen? Nee hoor, ik duik net zo gemak-

kelijk het zwembad in!’ 

Tegelijkertijd merkt Margreet dat het bij haar 

kinderen anders is. Een zoon en een dochter 

heeft ze, en die hebben allebei óók vitiligo. 

“Dat ik dit heb, ach, daar kan ik mee leven, 

maar ik vind het erg dat mijn kinderen het ook 

hebben”, zegt Margreet. “Mijn zoon van 10 

vindt het soms moeilijk. Bij hem is het op z’n 

arm en op z’n rug zichtbaar en daarom vindt 

hij douchen na het sporten niet altijd gemak-

kelijk”. 

Margreet probeert er zo gewoon mogelijk 

mee om te gaan en erover te praten. Daarbij 

helpt het spreekbeurtpakket dat ze heeft 

aangevraagd voor haar 6-jarige dochtertje 

Gemma, die vitiligo heeft op haar hiel en 

haar onderbuik. “Natuurlijk hoeft zij nog geen 

spreekbeurt te houden, maar er zat veel infor-

Warm welkom

Margreet vindt vooral de besloten 

Facebook-groep van de LVVP inte-

ressant en toegankelijk:    

“Ik zit veel op Facebook en lees wat anderen 

schrijven, soms reageer ik er ook wel eens 

op”, zegt ze. Opvallend vindt zij het gemak 

waarmee er op internet wordt gepraat over 

emoties, de angsten over uiterlijk en de 

manieren van camoufleren van vlekken. Maar 

ze ziet ook reacties van mensen, die er, net als 

zijzelf, wat nuchterder in staan. Voor Margreet 

(46) is Facebook ook een welkome bron van 

informatie en een platform voor contact met 

lotgenoten.   

Margreet heeft inmiddels al 10 à 11 jaar 

vitiligo. “Het begon na de bevalling van mijn 

eerste kind. Een vlek op mijn onderrug ging 

niet weg, begon zich zelfs uit te breiden. 

Inmiddels heb ik witte vlekken op mijn armen, 

benen en in mijn gezicht, onder een van mijn 

ogen. Mijn handen zijn nu helemaal wit, vorig 

jaar waren de knokkels nog bruin”.

In het ziekenhuis waar ze al ruim 12 ½ jaar 

werkt als technicus op de Intensive Care, het 

universitair Medisch Centrum Groningen, heeft 

ze zich laten informeren over lichttherapie. 

‘Maar eigenlijk heb ik mijn vitiligo gewoon 

geaccepteerd in mijn leven. Het hoort bij mij, 

ik heb er geen moeite mee, dus ik maak me 

ook niet druk over therapieën in welke vorm 

‘Blij met sociale media’

Via Facebook vond Margreet 
Ruiter uit het Groningse Winsum 
de LVVP. Per 1 april is ze lid van 
de vereniging geworden en 
we heten haar graag hartelijk 
welkom via deze rubriek.

Margreet 
Ruiter

DOOR: MAggie VAn SPALL  FOTO: HARRy TieLMAn

matie in het pakket en daar praten we samen 

over. Gemma beseft nog niet echt de impact 

van nadrukkelijke vragen van andere kinderen, 

zij gaat er luchtiger mee om dan haar broer”. 

Samen met haar moeder legt Gemma soms 

aan kinderen uit wat er aan de hand is als zij 

vragen naar de vlekken. Margreet heeft al ge-

lezen over de ledendag van de LVVP, ook voor 

kinderen. “Of het iets voor ons is? Ja, maar ik 

vind het jammer dat het vaak zo ver weg is. 

Het zou fijn zijn als het eens in het noorden of 

oosten van het land plaatsvindt”, verzucht ze. 

Intussen hoopt ze een beetje op de ontdek-

king van ‘HET middel’: dan zal zij zeker in de 

rij staan om het te proberen; is het niet voor 

haarzelf, dan toch voor de kinderen.

Margreet, fijn dat je lid van de LVVP bent 

geworden, want hoe meer leden, hoe 

meer kans dat de wetenschap bezig blijft 

met onderzoek!

‘Voorspelbaarheid is ontspannend’
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Spotjes

De algemene ledenvergadering van de LVVP heeft op 19 april een nieuw bestuurslid benoemd. 

Dat is Annelies Goedbloed uit Rijswijk, die tevens vrijwilligerscoördinator is voor de LVVP. De 

overige bestuursleden zijn in hun functie herkozen. Dat zijn Paul Monteiro (voorzitter), Ed Halmans 

(penningmeester), Raymond de Bruin (marketing en ict), Lucy Beker (communicatie) en Richard 

Klavers (projecten). De alv heeft ook het financieel jaarverslag en de begroting goedgekeurd. De 

contributie is voor 2014 vastgesteld op 25 euro per jaar. 

Annelies goedbloed nieuw bestuurslid

inspirerend Amerikaans model
Chantelle Brown heet ze, en ze heeft beslist lef. Want ondanks haar zeer zicht-

bare vitiligo deed deze 19-jarige Canadese mee aan America’s next Top Model 

en ze haalde de finale. Haar foto’s trekken overal in de wereld de aandacht. 

Ook op de Facebook-pagina’s van de LVVP komen veel reacties binnen. Volop 

bewondering voor Chantelle (die eigenlijk Winnie Harlow heet). Op instagram 

heeft ze onder haar eigen naam meer dan 134.00 followers. 

Ze inspireerde ook de Nederlandse pers. Sinds haar foto rondgaat op internet, hebben 

diverse Nederlandse bladen besloten om aandacht te besteden aan vitiligo. Als eerste 

stond de Zoetermeerse Padminie Gajadhar, lid van de LVVP, in dagblad AD, op 7 mei. 

Maar ook diverse tijdschriften ,waaronder de ‘Linda’, bereiden reportages voor of heb-

ben die al gepubliceerd. Daar werken ook heel wat leden van de LVVP aan mee. Al die 

aandacht voor vitiligo zal flink wat bekendheid opleveren en hopelijk meer begrip voor 

mensen met witte vlekken. Op Facebook houdt de LVVP bij wat er welk blad staat. 

Kijk op www.facebook.com/lvvp.nl .

De LVVP heeft een nieuwe, korte promotie-

film voor vitiligo laten maken: ‘Vitiligo, daar 

heb je moed bij nodig’. 

Namens X-Concepts vertelt filmmaker en musi-

cus Ernst Molenaar in het kort hoe hij het met 

zijn team heeft aangepakt. “Om de boodschap 

neer te zetten in een filmpje van 1 minuut en 25 

seconden, hebben we gekozen voor contrasten, 

dat past bij vitiligo. De film toont de schoonheid 

van ballet en dans, tegen de achtergrond van een 

lelijke, leegstaande fabriek. Eén van de dansers 

is Jason Vayro, die zelf vitiligo heeft. Op het eind 

zoomen we in op zijn vlekken en dan volgt de 

boodschap.” De opnamen zijn op één dag in 

Vlissingen gemaakt. Daar staat een oude fabriek 

van scheepsmotoren, waar het team gebruik van 

mocht maken. Er ging veel apparatuur mee, want 

de producties van X-Concepts zijn van bioscoop-

kwaliteit. Hoe die opnamen in zijn werk gingen, is 

te zien in de ‘making-of’-film.

in de volgende Spotlight! een interview met 

Jason Vayro.

Nieuwe promofilm
en ‘making of’

Ledendag 2014: ruimte voor je eigen verhaal

Dit jaar is het thema van de ledendag: 

Vitiligo, je eigen verhaal. er zal van alles 

te beleven zijn: presentaties, een film 

en de lancering van een nieuw boek. 

Daarnaast wordt – op verzoek van veel 

leden – tijd ingeruimd om met lotgenoten 

in gesprek te gaan. Alle ruimte voor jouw 

eigen verhaal!

Ook dit jaar is gekozen is voor een centrale 

locatie voor de ledendag op zondag 5 oktober. 

Dit keer gaan we naar het fraaie hotel Spar-

renhorst in Nunspeet. De bekendste pigment-

specialisten van Nederland hebben hun komst 

al toegezegd. Dat zijn dr. Wietze van der Veen, 

dr. Albert Wolkerstorfer en dr. Inka Nieuwe-

boer. Zij weten alles over mogelijke behande-

lingen en het effect ervan. Ook de jonge arts 

Kajal Surajbali (zie pagina 9) komt: zij vertelt 

openhartig over haar eigen ervaringen met 

vitiligo.  

De LVVP oP Facebook
Like de LVVP op Facebook (www.facebook.com/lvvpnl) en blijf op de hoogte 

van al het nieuws! Als lid van de LVVVP heb je bovendien toegang tot de 

besloten groep op Facebook: www.facebook.com/groups/lvvp.nl

Zet het vast in 
je agenda:
5 oktober 

ledendag LVVP
in Nunspeet

Het team van X-Concepts: vooraan v.l.n.r. Ernst 

Molenaar, Lianne de Wolf, Hans Kleijer en 

achteraan de dansers Merel Molenaar en Jason 

Vayro.

De omslag van het nieuwe boek 

‘Leven met vitiligo’. 

Ingespannen knutselen: een van de kinderac-

tiviteiten op de vorige ledendag. Er zijn altijd 

aparte programma’s voor kinderen van onder 

en boven de 12 jaar.

Film en boek

Een leuk intermezzo wordt de presentatie van 

de nieuwe LVVP-film zijn (zie elders op deze 

pagina) én ‘The making of’, waarin te zien 

is hoe deze film is opgenomen in een oude 

fabriek in Vlissingen. Ook wordt op deze leden-

dag het nieuwe boek ‘Leven met vitiligo’ in 

de serie Spreekuur Thuis gelanceerd. Dit boek 

is geschreven door dr. Wietze van der Veen. 

Er staan ook elf interviews met vitiligopatiën-

ten in, geschreven door Lucy Beker. Beide 

schrijvers zijn aanwezig op de ledendag en 

het boek is ter plekke te koop voor de speciale 

ledenprijs van 15,95 in plaats van 19,95 euro. 

Voor kinderen met vitiligo is er een apart pro-

gramma. Ze gaan samen iets leuks doen, maar 

praten ook over hun ervaringen met vitiligo. 

Dit jaar wordt er wel scherper op gelet dat al-

leen kinderen met vitiligo deelnemen.

Ten slotte komt er nog een informatiemarkt 

met stands van onder meer Medizorg (appara-

tuur voor lichttherapie) en huidtherapeuten. 

Het bestuur is nog druk bezig met de voor-

bereidingen voor de ledendag, dus het kan 

zomaar zijn dat er nog programmapunten bij 

komen. Het belooft een leuke en interessante 

dag te worden! Aanmelden kan al via de web-

site www.vitiligo.nl.
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De auto-immuunziekte kent vijf ver-

schillende variaties: vitiligo vulgaris, 

acrale vitiligo, acrofaciale vitiligo, 

gelokaliseerde vitiligo en universele vitiligo. 

Deze vijf vormen zijn in principe hetzelfde, 

maar uiten zich op andere plaatsen op het 

lichaam en zien er verschillend uit: met meer 

of minder vlekken.

Bij deze vormen van vitiligo richt het afweer-

systeem van de patiënten zich tegen lichaams-

eigen pigmentcellen. Normaal gesproken 

vernietigt ons afweersysteem alleen lichaams-

vreemde cellen. Je zou kunnen zeggen dat 

het lichaam in het geval van vitiligo zichzelf 

aanvalt.

Er zijn meer auto-immuunziekten, bijvoorbeeld 

schildklieraandoeningen, reuma, suikerziekte, 

alopecia areata, psoriasis, astma en vitamine 

B12 tekort. Sommige van deze aandoenin-

gen, met name die van de schildklier, komen 

relatief veel voor bij mensen met vitiligo of 

bij hun familieleden. Met aanleg voor vitiligo 

word je geboren; verschillende genen spelen 

een rol bij het daadwerkelijk ontwikkelen van 

vitiligo. 

Symmetrisch en tweezijdig

Vitiligo vulgaris is de meeste voorkomende 

vorm van vitiligo. Het is bijna symmetrisch 

en tweezijdig. Heb je op je ene hand of arm 

witte vlekken, dan krijg je ook op je andere 

hand en arm witte vlekjes. Sommige mensen 

hebben alleen vlekken aan de uiteinden van 

het lichaam: armen en benen, met name aan 

de vingers en tenen. Dit heet officieel acrale 

vitiligo. 

Het kan ook zijn dat daarbij op het gezicht, 

rondom de mond en neus en ogen, witte vlek-

ken verschijnen en dan heet het acrofaciale 

vitiligo. Daarbij kunnen ook rondom andere 

lichaamsopeningen, anus en geslachtsdelen, 

witte vlekken ontstaan. 

Ruggenmergzenuwen zijn aan bepaalde delen 

van de huid verbonden. Soms ontstaat een 

witte vlek precies op de plek waar een rug-

gemergzenuw aan de huid is verbonden. Dat 

heet gelokaliseerde vitiligo en is niet per se 

symmetrisch. Soms blijft het bij een zo’n plek, 

soms ontstaat het op meerdere plekken.

Als de vitiligo zich zo uitbreidt dat alle witte 

vlekken met elkaar in verbinding staan, 80% 

van de huid helemaal wit is geworden en 

vrijwel het hele lichaam is aangedaan, wordt 

gesproken van universele vitiligo. Al deze vor-

men zijn in principe dezelfde soort vitiligo.

Aan één kant

Segmentale vitiligo is duidelijk anders. Dan 

komen de vlekken echt maar aan één kant 

van het lichaam voor en de middenlijn wordt 

niet overschreden. Segmentale vitiligo ontstaat 

veelal op de kinderleeftijd en wordt geken-

merkt door het ontstaan van witte plekken 

in een bijvoorbeeld bandvormige contour 

aan één zijde van het lichaam. De uitbreiding 

gaat snel, om in de regel binnen een à twee 

jaar stabiel te worden. Deze vorm van vitiligo 

wordt gezien als een aparte ziekte en wordt 

niet geassocieerd met auto-immuniteit.

Waar zitten jouw 
vlekken?

Variaties in vitiligo
Vitiligo doet zich in allerlei variaties voor, maar in feite zijn er maar twee verschillende soorten: 

de auto-immuunziekte vitiligo en segmentale vitiligo, die zich echt anders manifesteert.

Het begon rond haar 30e jaar met een witte 

vlek op haar pols en het breidde zich snel uit. 

Elk voorjaar ontdekte ze nieuwe vlekken: op 

haar handen, armen, hals... . In acht jaar tijd 

raakte ze twee derde van haar pigment kwijt.  

Als ze in die tijd iets las over een mogelijke 

behandeling, stond Marijke vooraan. Ze wilde 

graag van haar vlekken af, maar niets hielp. 

De vlekken in haar gezicht camoufleerde ze en 

korte rokjes droeg ze steeds minder. De sta-

rende blikken was ze soms zo zat dat ze dan 

uitdagend riep: “Waarom vraagt u niet gewoon 

wat ik heb?!” 

Amerika

Indertijd was er nog zo weinig bekend over 

vitiligo dat Marijke op zoek ging naar een 

patiëntenvereniging. Die was er niet in 

Nederland, maar ze kwam wel in contact met 

een vereniging in Amerika. “Ik kreeg hun blad 

en daarin stond op een keer een artikel over 

het bleken van een donkere huid. Dat verhaal 

Marijke heeft vitiligo universalis

‘Het hele jaar door 
vlekkeloos wit’

Marijke is een opvallende verschijning: spierwit van huid met 
hennarood haar. Wie niet beter weet ziet in haar een klassieke 
roodharige, weliswaar zonder sproetjes. Maar Marijke Blankestijn 
(68) heeft vitiligo universalis. Sinds 1996 is ze het hele jaar door 
‘vlekkeloos’ wit. 

zette mij aan het denken.” Marijke ging naar 

het AMC en vroeg om zo’n ‘omgekeerde 

behandeling’: ze wilde helemaal wit worden. 

Ze kreeg een crème, die er in combinatie met 

haar progressieve vitiligo voor zorgde dat 

Marijke vier jaar later helemaal wit was.

Start vereniging

Via het AMC kreeg ze contact met andere 

vitiligopatiënten, en met hen nam Marijke het 

initiatief voor een Nederlandse vitiligovereni-

ging: de LVVP. “We zijn in 1990 gestart met 

1700 gulden subsidie voor drukwerk en derge-

lijke. Ik vond het behoorlijk spannend, ik had 

nooit eerder in het openbaar gesproken en 

was nu ineens voorzitter van een gloednieuwe 

vereniging! Maar het was een boeiende tijd en 

prettig om te ervaren dat ik niet de enige was 

met deze aandoening.”

Want als voorzitter van de nieuwe LVVP hoorde 

ze veel verhalen van leden. Zoals van iemand 

die in Frankrijk vanwege zijn vlekken het 

zwembad werd uitgestuurd. Ook werd bekend 

dat vitiligopatiënten een grotere kans hebben 

op een andere auto-immuunaandoening. Dat 

had ze zelf ook. “Ik was zo moe dat ik het 

ene been haast niet meer voor het andere 

kreeg en heb toen mijn schildklier laten testen. 

Jawel, die bleek te traag te werken. Gelukkig 

helpen medicijnen dan goed.”

Tevreden

Marijke is zes jaar lang met veel plezier voor-

zitter van de LVVP geweest. Met Riet Deenen 

en Sijsbert Jongebloed, toenmalig secretaris 

en vice-voorzitter, heeft ze nog altijd contact. 

Toen ze stopte, was ze al een tijdje volledig 

wit en tevreden met haar nieuwe uiterlijk. 

“Eigenlijk nam ik afscheid van vitiligo! Mijn 

wenkbrauwen en wimpers zijn niet wit, mijn 

grijze haar kan ik verven en ik ben blij dat ik 

geen vlekken meer heb. Die superwitte huid 

compenseer ik met kleurrijke kleding.” Toch 

blijft ze lid van ‘haar’ LVVP én blijft ze nieuws-

gierig naar nieuwe behandelmethoden. Want: 

“Zelf ben je de enige die écht weet en voelt 

hoe het is om vitiligo te hebben.” 

‘Niemand herkent het meer als vitiligo’

vitiligo 
universalis

vitiligo 
vulgaris

Segmentale 
vitiligo

DOOR: MOniqUe BODegOM  FOTO: HeS VAn HUizen
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Op haar twaalfde was Mony op een strandva-

kantie flink verbrand, en daarna verloor haar 

huid vanaf het midden van haar rug linksom 

naar haar buik alle pigment. Mony kan zich 

niet herinneren dat haar ouders zich er druk 

om hebben gemaakt. Ze droeg voortaan een 

hemdje of shirtje over haar bikini, want de 

vlek verbrandde razendsnel. Pas op haar 17e 

ging ze eens naar de huisarts, die zei dat er 

“Waarom zo openhartig? Ja, zo ben ik”, zegt 

ze. “Ik heb gemerkt dat andere mensen hun 

onzekerheden niet graag tonen. Maar als ik 

mij kwetsbaar durf op te stellen, dan durven 

anderen dat ook. En als het ware verhaal 

naar boven komt, dan kun je elkaar pas écht 

helpen”. 

‘Ik werd geboren als een mooie bruine baby’, 

begint ze haar verhaal. “Maar ik was nog maar 

niets aan te doen is. Die zomer echter, in 

Griekenland, stapte ze in een zee-egel, en 

kwam bij een plaatselijke huidarts terecht. 

Die had veel aandacht voor haar pigmentvlek, 

en gaf hem voor het eerst een naam: vitiligo 

segmentalis. “Zo ontdekte ik wat het was, en 

kwam ik erachter dat er behandelmogelijk-

heden zijn”. Terug in Nederland probeerde ze 

lichttherapie, maar er gebeurde niet veel. Ze 

drie jaar oud toen ik witte vlekken kreeg. Dat 

werden er steeds meer en ze werden steeds 

groter.” 

Kajal heeft vitiligo vulgaris wat ook wel 

bekend staat als de ‘ gewone vorm’, die het 

meeste voorkomt: bijna 80 procent van de 

vitiligopatiënten heeft ‘vulgaris’. De vlekken 

vallen bij Kajal wel extra op, omdat ze erg 

afsteken bij haar bruine huid.

Mony heeft segmentale vitiligoKajal heeft vitiligo vulgaris

‘Door die zee-egel 
ontdekte ik wat ik had’

‘Ik ben een levend 
kunstwerk’

Mony Mols (57) uit Oisterwijk heeft sinds haar 12e al een grote 
witte vlek op haar linkerzij. Het is tot op de dag van vandaag haar 
enige vlek gebleven. Dit heet segmentale vitiligo: enkelzijdig 
én stabiel, en in het algemeen de best te behandelen vorm van 
vitiligo. Maar ook hiervoor geldt: succes is niet gegarandeerd, zoals 
Mony heeft gemerkt.

‘Ik vertel graag het complete verhaal’, zegt Kajal Surajbali (29), 
een jonge arts uit Amsterdam die zelf vitiligo heeft. Ze gaf onlangs 
een indrukwekkende presentatie, waarin ze openhartig vertelde 
hoe ze als Hindoestaans meisje heeft leren omgaan met haar witte 
vlekken.

was meer geholpen met goede zonbescher-

ming, want Mony is naturist. Ze heeft er geen 

moeite mee om haar lichaam bloot te geven, 

maar haar witte vlek roept wel vaak reacties 

op. “Vervelende opmerkingen, maar ook vaak 

fijne reacties. Vrienden en kennissen zeggen 

dat die vlek mij speciaal maakt.” 

Proef met nieuwe techniek 

Na een oproep op de website van de LVVP 

aan mensen met stabiele segmentale vitiligo, 

meldde Mony zich voor een proef met een 

nieuwe transplantatietechniek: de Re-Cell-me-

thode. Ze kwam inderdaad in aanmerking voor 

deze behandeling (met een gel van lichaams-

eigen pigmentcellen) die uitsluitend bij een 

stabiele vitiligo wordt toegepast. Middenin de 

witte vlek kun je een jaar later nog altijd het 

resultaat zien: twee vierkantjes met kleine 

bruine vlekjes. Maar ondanks belichten is het 

niet verder uitgegroeid.

Ook mini-grafting heeft ze nog geprobeerd. 

“Dat was eigenlijk zaaien en oogsten”, vertelt 

ze. “uit de huid op mijn heup werden met 

een soort appelboor 40 stukjes gezonde huid 

gehaald en die werden aan de rand van de 

vlek in de witte huid geplaatst. Ik kon het he-

lemaal volgen, terwijl ik er niets van voelde.” 

De behandeling gaf een prachtig glad resultaat 

van iets uitgevloeide bruine vlekjes. Maar…

tegen de statistieken in groeiden bij haar deze 

sproetjes niet verder uit. Ze heeft nog steeds 

die witte vlek in haar zij.

Mony, die werkt in het speciaal onderwijs, 

staat er verder niet echt bij stil. “Als het kan 

en de kosten zijn te doen, wil ik, ook voor de 

wetenschap, nog wel een nieuwe behandeling 

proberen. Misschien kan ik ooit zonder dure 

Contralum de zon in!” 

‘Slaaf van make-up’

Door de jaren heen probeert zij allerlei 

behandelingen met wisselend succes. Dankzij 

uVB-therapie komt er pigment terug, maar ook 

de witte vlekken komen van tijd tot tijd terug, 

wat veel onzekerheid met zich meebrengt. In 

haar gezicht is Kajal het gaan camoufleren. “Ik 

voel mij er prettig bij, maar baal er soms ook 

van omdat ik mij slaaf voel van mijn make-

up”, zegt ze. 

Haar familie en vrienden maken geen 

probleem van haar vlekken, maar altijd is er 

‘die boze buitenwereld’. Kajal ziet de mensen 

kijken, vooral in de zomer. Soms is zij zelfver-

zekerd en maakt het haar niks uit, maar soms 

is het erg lastig deze blikken te trotseren. “Ik 

hoor ze smoezen en begrijp eigenlijk ook wel 

dat ze mij niet altijd durven aan te spreken. Ik 

zie mezelf maar als een levend kunstwerk, dat 

de één meteen op waarde weet te schatten 

en de ander léért waarderen. Maar sommigen 

zullen er nooit wat van begrijpen.” 

Kajal ging geneeskunde studeren en dat hielp 

haar relativeren. “Je ziet dan zoveel ellende 

voorbij komen dat je beseft dat je het nog 

niet zo slecht getroffen hebt.” Inmiddels is ze 

afgestudeerd als basisarts en werkzaam als 

fleboloog (specialist in de behandeling van 

spataderen) in huidziekenhuis Dermicis in 

Haarlem. 

“Soms vraag ik mij af waarom ik geen derma-

toloog ben geworden. Dankzij mijn ervaringen 

kan ik misschien juist wat extra’s betekenen 

voor vitiligopatiënten. Maar wat niet is kan 

nog komen. “

‘Ik wilde die nieuwe transplantatie
techniek wel proberen’

‘Als ik me kwetsbaar opstel, 
durven anderen dat ook’

oNTmoeT kaJaL oP De 
LeDeNDag oP 5 okTobeR
Daar vertelt ze haar complete verhaal 

en kunt u haar ontmoeten.

De Re-ceLL-meTHoDe
Meer over de nieuwste transplantatie-

techniek die Mony heeft geprobeerd op 

pagina 15, waar drs. Lisa Komen vertelt 

over de uitkomsten van de proef.

DOOR: LUCy BeKeR  FOTO: MARTine SPRAngeRS DOOR: MOniqUe BODegOM  FOTO: eRALD VAn DeR AA
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Zomerse 
fotowedstrijd

Maak een 
vitiligo-otofoto 
en win met 
je vlekken!

2014/1  Spotlight!  13

Dit keer waren er onge-

veer 15 vrijwilligers bij. 

Er zijn meer vrijwilligers 

actief voor de LVVP en die waar-

deren we net zozeer, maar helaas 

lukte het niet iedereen om op 19 

april naar Breda te komen. Daar 

waren we te gast bij de Roeiver-

eniging Breda, waar vrijwilligers-

coördinator Annelies Goedbloed 

eerst een korte presentatie gaf. Ze 

vertelde wat er allemaal door de 

vrijwilligers gedaan wordt. Denk 

Samen voor de LVVP

aan administratief werk, infor-

matiebijeenkomsten organiseren, 

spreekbeurtpakketten versturen, 

telefonisch leden werven, schrij-

ven voor de Spotlight, de stand 

bemannen op een informatie-

avond, noem maar op.

Roeien en schilderen

’s Middags verzorgde de Roei-

vereniging een sportieve clinic 

roeien in een viermansboot. Voor 

Samen voor de LVVP. Dat gevoel ontstond al 
snel op de vrijwilligersdag die de LVVP in april 
heeft georganiseerd. Alle actieve vrijwilligers 
waren ervoor uitgenodigd: die mensen die zich 
belangeloos inzetten voor hun vereniging. Daar 
is het bestuur heel blij mee en daarom worden 
de vrijwilligers één keer per jaar in het zonnetje 
gezet en getrakteerd op een leuk programma.

de meeste deelnemers was dit 

de eerste kennismaking met de 

roeisport. Het enthousiasme was 

groot. Vervolgens verzorgde voor-

zitter Paul Monteiro, die in het 

dagelijks leven beeldend kunste-

naar is, een workshop schilderen: 

vanuit je gevoel. Hij had doeken, 

verf en penselen meegenomen 

en op zijn aanwijzingen ontston-

den verrassende en kleurrijke 

kunstwerkjes.

Al doende leerden de vrijwilligers 

elkaar beter kennen, en ontston-

den meteen bruisende ideeën om 

de LVVP nog beter op de kaart te 

zetten. ‘Het is leuk om samen iets 

te doen voor de LVVP’, was de 

conclusie. 

Heb jij ook een béétje tijd over 

voor je club? Meld je aan via het 

mailadres vc@vitiligo.nl. Annelies 

neemt dan contact met je op om 

te kijken welke klus het beste bij 

je past. We hebben vrijwilligers 

nodig in alle regio’s van het land. 

Doe mee, dan ben je er volgend 

jaar bij op de vrijwilligersdag! 

zomer! Dan denk je aan zon, strand 

en terrasjes. Maar heb je vitiligo, dan betekent 

zomer ook: zichtbare vlekken. We proberen ze 

vaak uit beeld te houden, maar dit jaar dagen 

we jullie uit: zet je vlekken eens op de foto! 

Maak een zomerse selfie waarop de vlekken 

juist duidelijk te zien zijn en zend hem in. De 

LVVP looft leuke prijzen uit voor de mooiste 

inzendingen.

Zo’n bijzondere selfie waarmee je je eigen vi-

tiligo laat zien, verdient een bijzondere naam: 

we noemen het een vitiligo-otofoto. Het 

woord otofoto, een mooi palindroom (je kunt 

het ook omgekeerd lezen), komt van Kees van 

Kooten, die het bedacht als alternatief voor 

het woord selfie. Helaas verdween het toch 

snel uit het collectieve geheugen. Wij willen 

het terughalen, want we vinden dat zo’n mooi 

woord het verdient om – net als onze 

vitiligo – in de Spotlight()s te komen. Een 

vitiligo-otofoto dus. 

Wees creatief

De foto mag je maken waar je maar wil: 

binnen of buiten, in de natuur of in de stad, 

op vakantie of juist op je werk, thuis of op de 

camping, in een museum of bij een openlucht-

concert, in binnen- of buitenland, met één 

of meer personen in beeld of met je hond of 

kat erbij. Als het er maar zomers uitziet en je 

vitiligo zichtbaar is. Wees creatief!

Mail je zomerse otofoto naar de Spotlight via 

het mailadres: redactie@vitiligo.nl. Vermeld in 

je mail je naam en telefoonnummer. De jury 

bestaat uit de redactieleden van de Spotlight: 

Lucy Beker, Monique Bodegom en Maggie van 

Spall. En omdat wij niet kinderachtig zijn, heb-

ben we zelf – buiten mededinging – de eerste 

vitiligo-otofoto’s gemaakt. Ze staan op deze 

pagina om jullie te inspireren. 

VooRwaaRDeN FoToweDsTRiJD:

• De foto moet een echte selfie oftewel 

otofoto zijn, dus gemaakt door de 

persoon die ook in beeld is.

• De foto mag met elke camera, ook een 

telefoon, gemaakt worden

• De foto moet uiterlijk 18 augustus bij 

de redactie binnen zijn op het mail-

adres redactie@vitiligo.nl. Foto’s die 

later binnenkomen, zijn nog welkom, 

maar dingen niet meer mee naar de 

prijzen.

• Door het inzenden van de foto verleen 

je toestemming voor publicatie ervan, 

in magazine Spotlight!, op Facebook 

(zowel op de openbare pagina van de 

LVVP als in de besloten ledengroep) en 

op de website van de LVVP  

www.vitiligo.nl.

• De uitslag staat in het septembernum-

mer van Spotlight! en over de uitslag 

wordt niet gecorrespondeerd. 

1
2
3

Doe mee

We hopen op heel veel inzendingen, waarmee 

we dan een mooie collage maken als om-

slagfoto in onze eigen Facebook-groep (www.

facebook.com/groups/lvvp.nl/).  

De allermooiste otofoto’s worden in de vol-

gende Spotlight gepubliceerd. En dit zijn de 

prijzen die je kunt winnen:

eerste prijs: 

* een cadeaubon van Bol.com ter waarde 

van 50 euro PLUS groot badlaken met logo 

van de LVVP (1.60 x 1.00 meter) (zie foto).

Tweede prijs:

• Cadeaubon van Bol.com ter waarde van 

25 euro PLUS groot badlaken met logo 

van de LVVP.

Derde prijs: 

• Groot badlaken met logo van de LVVP 

DOOR: LUCy BeKeR  FOTO'S: KRiSTA SiMOnS
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Vrijwilliger aan het woord

Dr. Nieuweboer stelde voor mini-grafting bij 

me te proberen, en waarom niet? Op mijn 

eerste afspraak deed ze meteen een proef: ze 

haalde een paar stukjes huid uit mijn heup en 

plantte die in de rug van mijn hand. Dat klinkt 

heftig, maar het viel allemaal reuze mee. 

Daarna mocht ik thuis belichten. Het sloeg 

goed aan, ik zag het bruin terugkomen. Later 

heeft ze ook mijn andere hand en mijn kin 

gedaan, en overal werkte het. Het ging echt 

zo goed, het is haast niet meer te zien dat ik 

vitiligo heb.”

Hoe ben je vrijwilliger voor de LVVP 

geworden?

“Ik heb een paar jaar geleden gereageerd op 

een advertentie in de Spotlight, waar gevraagd 

werd om een technisch beheerder voor de 

website. Dat paste goed bij mijn achtergrond, 

ik ben ict’er. Inmiddels ben ik een eigen bedrijf 

begonnen: Innoventu.eu. Ik bouw websites 

voor bedrijven en ondersteun hun online 

marketing. Intussen vroeg de LVVP of ik ook 

bestuurslid wilde worden. Alles bij elkaar heb 

ik het nu behoorlijk druk, en dat terwijl ik zelf 

‘Fijn om mensen op weg 
te helpen’ 

geen vlekken meer heb! Maar ik weet dat die 

vlekken zomaar weer terug kunnen komen, en 

bovendien vind ik het leuk om een steentje te 

kunnen bijdragen aan de LVVP. Het geeft veel 

voldoening om iets voor anderen te kunnen 

doen.”

Welke taken van de LVVP vind je het 

belangrijkste?

“Onze informatiebijeenkomsten en leden-

dagen zijn heel zinvol. Vaak help ik met het 

opbouwen en bemannen van de LVVP-stand. 

Dan merk ik dat nog veel mensen zoekende 

zijn. Het is fijn om die mensen op weg te 

kunnen helpen. Ze zijn vaak ook blij met het 

contact met lotgenoten. Onze Facebook-groep 

is er een mooi voorbeeld van.”

 Wat zou je de leden willen 

meegeven?

“Ik zou meer leden willen oproepen zich te 

melden als vrijwilliger, want vele handen 

maken licht werk. En echt: je krijgt er zoveel 

voor terug.”

Hoe lang heb jij al vitiligo? 

“Het begon op mijn 32e, met een paar kleine 

vlekjes op mijn buik en mijn kin. Daar heb ik 

jarenlang weinig aandacht aan besteed, maar 

toen ik ook ineens vlekken op mijn handen 

kreeg, realiseerde ik me dat het nog veel 

erger kon worden. Het is bij mij heel zichtbaar 

omdat ik een bruine huidskleur heb, ik ben van 

Indische afkomst. Toen ben ik begonnen aan 

behandeling met uVB-licht. Drie keer per week 

naar het ziekenhuis voor belichting, een half 

jaar lang. Het werkte wel een beetje, er kwa-

men bruine stipjes terug, maar ik vond toch 

de belasting te groot en het effect te klein. Ik 

ben ermee gestopt. Wel ben ik in die tijd lid 

geworden van de LVVP.”

Wat betekent de LVVP voor jou 

persoonlijk?

“Dankzij de LVVP kwam ik in contact met 

dr. Inka Nieuweboer, die op een ledendag 

vertelde over de transplantatiemethode mini-

grafting. Het was de allereerste ledendag waar 

ik naar toe ging en ik vond het zo interessant: 

ik kreeg ineens zoveel meer informatie!  ‘Ik heb geen vlekken meer’

RAyMOnD De BRUin (46) UiT Den HAAg   

(HEEFT EEN EIGEN BEDRIJF IN INTERNETDIEN-

STEN VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF. 

RAyMOND IS GETROuWD, HEEFT GEEN KINDE-

REN EN HOuDT ONDER MEER VAN ZEILEN EN 

SCHILDEREN. SINDS 2013 IS HIJ BESTuuRSLID 

VAN DE LVVP.

in deze rubriek schrijven 

artsen en specialisten over hun 

ontmoetingen en ervaringen met 

vitiligopatiënten: verhalen uit de 

spreekkamer. 

In dit nummer: 

Drs. Lisa Komen, arts-onderzoeker 

in het Nederlands Instituut voor 

Pigmentstoornissen op de afdeling 

Dermatologie (AMC). Zij is bezig 

met promotieonderzoek naar 

meetmethoden en laser- en 

transplantatietherapie bij vitiligo. 

infosnip@amc.uva.nl

De resultaten van de ReCell-studie zijn compleet en ze zijn veelbelovend! 

Mede dankzij de vele reacties op onze oproep in de Spotlight!, een paar jaar 

geleden, hebben wij genoeg behandelingen uit kunnen voeren om een uit-

spraak te doen over de effectiviteit en patiënttevredenheid bij deze nieuwe 

transplantatietechniek. Bij deze methode worden de pigmentcellen die we 

transplanteren, eerst voorbewerkt in een zogenaamde ReCell-kit voordat we 

ze terugplaatsen. We hebben getest wat het effect hiervan is bij patiënten 

met stabiele segmentale vitiligo. 

De voorlopige resultaten laten zien dat bij meer dan de helft van de patiënten meer 

dan 75% repigmentatie ontstaat. Dit komt weliswaar overeen met andere trans-

plantatietechnieken, maar het voordeel van de nieuwe techniek is dat hiervoor geen 

gespecialiseerd laboratorium nodig is. Dát maakt deze behandeling zo veelbelovend. 

Binnenkort zullen de resultaten in een dermatologisch tijdschrift gepresenteerd 

worden.

uit eerdere studies en door eigen ervaring wisten we dat pigmentceltransplantatie, 

ongeacht de techniek, vooral een goed effect heeft bij patiënten met stabiele viti-

ligo. Dat komt doordat bij een niet-stabiele vitiligo de auto-immuniteit (de neiging 

eigen lichaamscellen aan te vallen) ook de getransplanteerde cellen af kan breken, 

waardoor de repigmentatie verdwijnt of niet ontstaat. Daarom hebben wij in deze 

studie alleen mensen met stabiele segmentale vitiligo behandeld. 

De stabiliteit van de vitiligo is echter niet de enige factor die van belang is bij de 

keuze voor transplantatie bij vitiligo. Dat bleek nog maar eens in mijn spreekkamer. 

Daar kwam een meisje van 10 jaar met een segmentale vitiligoplek in haar gezicht. 

Zij was samen met haar moeder en zus, die veel vragen hadden over de mogelijke 

behandelingen. Het meisje zelf was stil. Ik begon uit te leggen over de verschillende 

vormen van vitiligo en de behandelmogelijkheden. In mijn enthousiasme vertelde 

ik uitvoerig over de verschillende transplantatietechnieken en de nieuwe methoden 

die er op dit moment zijn. Ineens begon het meisje te huilen. Ik ging ervan uit dat 

zij geschrokken was door de verhalen over verdoving, stukjes huid weghalen en 

pleisters en vroeg dat aan haar. Wat bleek? Ze vond het niet eng, maar ze wilde he-

lemaal geen behandeling... Zij vindt haar witte plek juist mooi en wil hem houden! 

Een veelbelovende 
nieuwe techniek

Uit de spreekkamer

‘Ineens begon het meisje te huilen’
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Ch
ris

tin
a

Christina is de schuilnaam van een vitiligopatiënte die vrijuit vertelt over haar 
ervaringen. Ze is moeder van twee dochters.   

Oudste dochter, inmiddels 6 jaar: ‘Mam, die witte vlekken op je hand, wat is dat 

nou precies’?

Ik: ‘Dat zijn pigmentvlekken, het komt door een ziekte die de kleur in m’n huid 

afbreekt’.

Dochter: ‘Oh ja, maar je kan daar toch zalf voor gebruiken’?

Ik: ‘Nee, lieverd, dat helpt niet’.

Mijn mooie dochter knikt, en richt zich weer op haar badschuim, die ik net in het 

bad heb gegooid. Grote, zeer luchtige schuimbubbels, die ze opstapelt. Als een 

schuimtaart. Wit en ook nog eens goed voor de lijn.

De vragen komen vaker de laatste tijd, onze dochter is erg bezig met van alles 

om zich heen. Stelt veel vragen. Soms kan ik ze beantwoorden, soms ook niet. 

Het hoort bij het zich ontwikkelen. Ze is ook bezig met zichzelf: hoe zie ik eruit 

en vinden andere kinderen me wel leuk genoeg? Ze draagt al jaren nauwelijks 

broeken, want dat is niet meisjesachtig genoeg. Het komt voor dat we ’s avonds  

kleren klaarleggen, die ze de volgende ochtend toch niet aan wil, want ‘dan zie 

ik er niet leuk uit’. 

Ik vind haar prachtig, wat ze ook aan heeft. Alhoewel, in sommige kleren heeft 

ze een nog hogere aaibaarheidsfactor. Mijn kanjer met haar lange, lichte haren 

en stralende knalblauwe ogen.

Die vitiligo heb ik al jaren, en opeens is zij zich hier bewust van, en wijst naar de 

vlekken. Grappig, want sommige dingen zie ik juist niet meer. Bijvoorbeeld de 

flaporen van mijn oudste. Ik schrok bij haar geboorte, zag het 

meteen. Flaporen dus… die heb ik vroeger ook gehad en daar werd ik mee 

gepest. Ik heb ze nu niet meer, en dat komt door een opmerking van een ouder 

nichtje dat een keer zei dat ik niet in de auto hoefde te stappen, want ik kon 

volgens haar ‘beter met die oren naar huis zeilen…’ 

M’n alerte ouders boden me aan me te laten opereren. Ik was 7 jaar en koos 

bewust voor deze operatie. Als mijn dochter gepest zou worden, krijgt zij die 

keus ook, zo heb ik me voorgenomen. Ik merk echter dat ikzelf haar oren allang 

niet meer zie, ze horen bij haar en storen ons niet. Haar prachtige ogen zijn haar 

visitekaartje.

Maar wat als een van mijn meisjes vitiligo zou krijgen? Die vlekken zijn niet zo 

makkelijk weg te werken als flaporen. Ik zou mijn meisjes niet minder mooi 

vinden, want mooi vind ik ze altijd, had ik dat al benoemd? Nee, ik zou bang zijn 

voor de buitenwereld, voor starende blikken, ongepaste vragen, maar vooral 

zou ik bang zijn voor hun zelfbeeld, hun zelfvertrouwen. Ikzelf ben niet (meer) 

onzeker over m’n vlekken, want ik besef dat ik meer ben dan dat….en dat is ook 

de boodschap die ik aan mijn kinderen mee zal geven. Ik hoop dat het ze sterk 

genoeg maakt.

Vragen, vragen

‘Haar ogen zijn haar visitekaartje’ 

Mijn eigen verhaal
Andries de Vries uit Urk

OPEN 
PODIUM

“Rond de 24 jaar zal ik zijn geweest toen 

ik de eerste verschijnselen kreeg van viti-

ligo. Mijn vrouw en ik hadden in dat jaar 

(maart 1979) een traumatische ervaring 

binnen ons gezin meegemaakt: we moes-

ten door een medische blunder onze baby 

van 3 dagen oud afstaan. 

De daarop volgende zomer kwamen bij 

mij ineens in snel tempo witte vlekken op. 

Bezoeken aan onze huisarts vertelde mij dat 

dit te maken kon hebben met zo’n trauma-

tische gebeurtenis en verwees mij naar een 

dermatoloog.

Wat ik me nog herinner is dat ik een medicijn 

in poedervorm kreeg, dat ik dagelijks moest 

innemen. Ik heb dit jaren gebruikt zonder enig 

resultaat te zien. uiteindelijk ben ik ermee 

gestopt. Toen had ik de vitiligo voor mezelf al 

een plek gegeven en ermee leren leven. In die 

tijd hoorde ik al wel over lichttherapie, maar 

dat was voor mijn geen optie vanwege mijn 

beroep: ik was - als echte urker - Noordzeevis-

ser en dus de meeste tijd op zee.

Onze zoon, die in 1980 is geboren, kreeg op 

acht-jarige leeftijd ook vitiligo. Ook bij hem 

ging het snel en je weet hoe het met kinderen 

gaat als ze buiten spelen: ze letten niet op 

de zon en s’ avonds ging hij dan zo rood als 

een kreeft naar bed. Wat heb ik soms te doen 

gehad met dit kind, hij was altijd buiten aan 

het spelen en vergat dan steeds weer dat hij 

niet te lang in de zon zonder T-shirt kon ravot-

ten met zijn vriendjes. Mijn vrouw heeft hem 

wat nagelopen met zijn shirt. Bezoeken aan 

de dermatoloog leverden weinig op; lichtthe-

rapie vond hij toen nog niet verantwoord voor 

Zo vader, 
zo zoon

een kind. Pas toen hij zestien werd mocht hij 

hiermee beginnen: twee keer in de week naar 

het ziekenhuis in Emmeloord. De resultaten 

waren gelukkig wel goed. Voor mijzelf was het 

dit echter nog steeds geen optie omdat ik de 

hele week op zee werkte. 

Rond 1998 hebben wij een lichtbak aan huis 

gekregen. Als ik dan de weekenden thuis was, 

kon ik hier ook gebruik van maken. Maar ik 

vond het niks: alles begon ervan te jeuken. 

Bovendien had ik er zelf al geen moeite meer 

mee dat ik vitiligo had.

Inmiddels heb ik de Noordzeevisserij alweer 

15 jaar achter mij gelaten. Nu werk ik in de 

uitvaartzorg in Flevoland. Dat betekent dat ik 

veel onder de mensen ben, onder andere voor 

het begeleiden van nabestaanden, en ik kan 

niet anders concluderen dan dat de vitiligo 

totaal geen belemmering is voor mijn werk.

Onze zoon, ondertussen 34, is getrouwd 

met een lieve vrouw en de gelukkige vader 

van twee kinderen. Hij heeft de lichtbak nu 

bij hemzelf thuis staan en maakt hier nog 

geregeld gebruik van. Maar waar vlekken 

weggaan, komen deze helaas op een andere 

plek weer terug. Bij mijzelf merk ik ook af en 

toe verschuivingen in de plekken, maar nu ik 

59 ben, denk ik dat ik hiermee wel 100 kan 

worden. Mijn zoon gaat er gelukkig ook luchtig 

mee om. Ja, diep in ons hart hopen we dat er 

nog eens een pil op de markt komt, waardoor 

ineens alle plekken weg zijn.. maar wij zijn 

nuchter genoeg om te weten dat dit niet zo is. 

Wel willen wij aan onze lotgenoten kwijt: laat 

de vitiligo niet jullie leven beheersen, daarvoor 

is het leven te mooi en bedenk: schoonheid zit 

niet aan de buitenkant maar in je hart!”

Wil jij ook jouw eigen verhaal vertellen 

in Spotlight!? Stuur dan een mailtje aan 

redactie@vitiligo.nl en je ontvangt de 

spelregels. Dit podium staat open voor 

alle leden van de LVVP.

‘Ik was de meeste tijd 
op zee, dus belichten 

was geen optie’
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T
oen mijn vitiligo zo’n acht jaar gele-

den begon, was ik al een soort van 

bang voor deze dag. Mocht ik ooit 

gaan trouwen, dan zou het toch vreselijk 

zijn als ik vlekken had? Ik moest er dan 

alles aan doen om het te verbergen, zodat 

niemand mijn vlekken zou kunnen zien. 

Dan pas zou ik mezelf mooi kunnen vinden, 

daar was ik heilig van overtuigd. 

Maar er zijn dingen veranderd. Mede dank-

zij de LVVP en BNN ben ik een stuk minder 

onzeker geworden over mijn vitiligo. Ik kan 

het veel vaker los laten en ik merk dat ik er 

soms helemaal niet mee bezig ben. En dat 

is echt heel erg fijn! Want op 28 mei 2014 

was het zo ver. Onze bruiloft, onze mooiste 

dag! En ik heb er geen moment aan ge-

Een dag om nooit te vergeten:

onze bruiloft!

Lianne Wijngaards (24 jaar) heeft vitiligo. In deze column vertelt ze over haar leven en deelt ze haar ervaringen. 
Wil je reageren? Mail dan naar liannewijngaards@live.nl, of volg haar op Twitter via @Liannew89.KidSpots

Het wordt natuurlijk een fan-

tastische zomer met veel zon, 

en dan moet je vooral naar 

buiten! Want je weet: zon is 

niet erg voor je vlekken, maar 

ze kunnen wél wat eerder 

verbranden, dus smeer ze goed 

in met zonnebrandcrème, want 

verbranden is echt niet leuk.

maar dan! Regen! wat nu? 

Daar weet Kidspots wat op. We 

dagen je uit om op zo’n dag 

mooie cupcakes te bakken. 

Want het leuke van cupcakes 

Creatief met 
cupcakes 

win een badlaken
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is, dat je er lekkere kunstwerk-

jes van kunt maken. Maak er 

iets leuks van en zet je eigen 

cakejes dan op de foto. Mail 

die foto naar de redactie, dan 

komt hij misschien wel in het 

volgende nummer van Spot-

light! of op Facebook. En: onder 

de inzenders verloten we drie 

mega-grote badlakens met het 

logo van de LVVP.  

Als de foto gemaakt is: 

lekker trakteren en smullen van 

je eigen cupcakes.

Kijk op www.ah.nl/allerhande/

recepten en zoek op cupcakes. 

Je kunt dan kiezen wat voor 

cupcake je wil maken. Bij elke 

soort staat een duidelijk recept 

én een interactieve kookles! 

Hoe worden jouw cupcakes? 

gevlekt?? 

Cupcakes bakken, dat doe je zo!

dacht om mijn vitiligo te camoufleren. 

Ik heb gewone make-up op gehad, waar 

zelfs nog een klein beetje vitiligo door-

heen kwam en ik heb wat foundation met 

dagcrème gebruikt om de overloop van 

mijn gezicht naar mijn hals iets zachter te 

maken. Maar niks verborgen. Mijn vitiligo 

heeft werkelijk waar geen seconde een rol 

gespeeld op deze dag. Ik heb er geen mo-

ment stil bij gestaan, ik ben niet onzeker 

geweest, ik was gewoon even normaal! Ik 

voelde me mooi in mijn jurk, ik voelde me 

mooi over mijn make-up en haar, ik voelde 

me mooi naast mijn - inmiddels - man. 

Zoals jullie kunnen zien op de foto’s, was 

mijn vitiligo wel aanwezig, het was zicht-

baar. In mijn hals, op mijn armen, op mijn 

borst en op mijn handen. Maar dat zag ik 

zelf pas toen ik de foto’s terug keek. Toen 

pas kreeg ik het besef dat ik er de hele niet 

mee bezig ben geweest. De vitiligo heeft 

mijn dag niet kunnen verpesten. Wat een 

verademing en wat was ik blij! De dag waar 

ik vroeger nog zo bang voor was, was nu 

écht de mooiste dag van mijn leven, terwijl 

ik veel meer vlekken had dan in de periode 

dat ik nog dacht het te moeten camoufle-

ren. 

Wij kijken terug op een geweldige dag, met 

veel lieve mensen om ons heen. We heb-

ben genoten van elke seconde. Ik mocht in 

het middelpunt staan, met mijn vitiligo, en 

wat voelde ik me mooi!!  

‘Ik besefte dat ik er de 
hele dag niet mee bezig 

was geweest’

Zomerse Sudoku
Op elke regel, in elke kolom en in elk vak moeten 

9 verschillende letters komen.
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kan ook thuis!

•  behandeling thuis in uw eigen omgeving
•  geen wachttijden, reistijd of reiskosten
•  behandeling wordt op afstand door 

uw dermatoloog gevolgd

Kijk op medizorg.nl/licht of bel naar 030-669 21 11
De specialist in 

thuisbehandelingen

 Het informatiepakket ligt 
voor u klaar. Vraag nu aan!
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