
Wie nam het initiatief voor het boek?
“De uitgever zocht contact met Paul Monteiro, voorzitter van de
Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP). Hij benaderde
als eerste dr. Wietze van der Veen, dermatoloog aan het Medisch
Centrum Haaglanden en gespecialiseerd in pigmentstoornissen.
Toen het nodig bleek om ook interviews in het boek op te nemen,
kwamen ze bij mij terecht. Niet zo gek omdat ik ook verantwoor-
delijk ben voor het tijdschrift van de LVVP, Spotlight! En daarmee
dus ook goed ben ingevoerd in de materie.”

Dynamiek
Wie willen jullie ermee bereiken?
“We mikken vooral op vitiligopatiënten, hun familie en vrienden,
plus ouders van kinderen met vitiligo. Hen willen we informeren
en inspireren.”
Staat niet alle informatie op de website?
“Veel informatie staat op de site van de vereniging,maar het boek is
diepgaander dan welke site ook, en bovendien staat de informatie
in het boek beter gegroepeerd. Met dit laatste bedoel ik vooral
de structuur van het boek. Het is thematisch ingedeeld, denk bij-
voorbeeld aan thema’s als oorzaken, behandelwijzen, bijkomende
aandoeningen, ziektelast en zongedrag. Dr. Van der Veen behandelt
de belangrijkste aspecten per thema. Daarna volgt steeds een
uitvoerig interviewmet een patiënt, dat Van der Veen van commen-
taar voorziet. Zo ontstaat een ‘dynamiek’ tussen wetenschap en
de ervaringen en belevingswereld van patiënten.”
Er is inderdaad veel aandacht voor gevalsbeschrijvingen.
Hoe komen jullie aan die verhalen?
“Veel geïnterviewde mensen zijn lid van de LVVP. Opvallend vond
ik dat iedereen graag wilde meewerken vanuit het gevoel iets te
kunnen betekenen voor andere patiënten. Iedereen vertelde
zonder enige terughoudendheid zijn of haar eigen verhaal. Al die
openhartigheid heeft diepe indruk op mij gemaakt. In de verhalen
herken je een breed scala aan reacties op deze ziekte: van woede
en verzet, via berusting, tot aan acceptatie.”

Rijkgeschakeerd
Levert die selectie niet een vertekend beeld op? Het merendeel van
de mensen met lichte vitiligo zal er vermoedelijk laconiek over doen,
dunkt mij, en er nauwelijks last van hebben?
“Ongetwijfeld zijn er mensen die het allemaal niet zo erg vinden.
Dat geldt zeker voor degenen die het al lang hebben en die de
schaamte voorbij zijn, maar onderschat de ziektelast van vitiligo
niet voor iemand bij wie de plekken nog in ontwikkeling zijn en
die niet weet wat hem of haar te wachten staat. Neem een man
of vrouw voor ogen die nooit met onbedekte armen naar buiten
gaat, die niet naar judo gaat vanwege de huidaandoening, en ook
weigert naar het zwembad te gaan. Een buitenstaander kan niet
weten hoe groot de impact van vitiligo is op het alledaagse leven.”
“Vitiligo is voor tal van mensen een ernstige ziekte én rijkgescha-
keerd. Want de betekenis van pigmentproblemen verschilt per
etnische subcultuur, ook in Nederland. Niet zozeer de symptomen,
maar de ervaren ziektelast is belangrijk. Mensen met vitiligo
ondervinden hinder van de aandoening op hun werk, maar ook
bij het aangaan van relaties. Bedenk dat vitiligo zich ook uit op
de genitaliën en dan snapt iedereen dat intimiteit delen een
probleem kan zijn.
Het psychisch welbevinden van mensen wordt grotendeels
bepaald door het uiterlijk. Je hele identiteit kan erdoor veranderen.
Denk eens aan mensen met een donkere huidskleur, die soms in
een paar jaar tijd helemaal wit worden.
Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een grote steun kan zijn voor
mensen met vitiligo. Het biedt namelijk ook echt nieuwe inzichten,
zoals het gegeven dat een kwart van de patiënten last heeft van
jeuk, én nieuwe adviezen. Zo werd zonnebaden vroeger ontraden,
terwijl inmiddels duidelijk is dat zonnen beslist mag, mits men
ervoor zorgt niet te verbranden en goede zonnebrandcrème
gebruikt.”

Wietze van der Veen en Lucy Beker. Leven met vitiligo: de oorzaken,
de gevolgen en wat eraan te doen is. Reeks: Spreekuur thuis.
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Prijs: € 19,95.
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Ziektelast vanvitiligo
Vitiligo is een veelvoorkomende huidaandoening

die wordt gekenmerkt door het ontstaan van witte

pigmentloze plekken. In Nederland zijn er ongeveer

240.000 patiënten met vitiligo. Onlangs verscheen

in de reeks Spreekuur Thuis een nieuw boekje over

vitiligo: Leven met vitiligo. Een vraaggesprek met

één van de auteurs, Lucy Beker, zelfstandig

journalist en bladenmaker.
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