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Kleur bekennen betekent: ga altijd uit van je eigen kracht en je schoonheid. Je bent 

prachtig. Je schoonheid kun je benadrukken of verbergen. 

Het kan natuurlijk gebeuren dat je die schoonheid zelf even niet meer ziet. Omdat je omge-

ving anders reageert en/of omdat je niet lekker in je vel zit. De LVVP wil je met het thema 

‘Kleur bekennen’ op de komende ledendag helpen je sterke punten te benadrukken. Zodat 

je stevig in je schoenen staat en van buiten uitstraalt wat van binnen zit: de echte jij.  Zie 

hoe bijzonder je bent door de ogen van een ander.

Kleur bekennen, dat hebben we gedaan, de afgelopen jaren, niet alleen wij, de Landelijke 

Vereniging voor Vitiligo-Patienten, maar nog meer ú, als vitiligo-ervaringsdeskundige

De LVVP bestaat dit jaar 25 jaar en dat willen we met u vieren! Op 4 oktober organiseren we 

een mooi jubileumfeest op een fantastische locatie in een bosrijke omgeving. Graag nodigen wij u 

hiervoor uit. We verwelkomen u op feestelijke wijze met muziek, waarna wij u zullen informeren over 

actuele zaken en de toekomstplannen van uw bestuur. Er volgt een boeiend middagprogramma met top-

gastsprekers, muziek en genoeg tijd om bij te praten met bekenden, medisch specialisten, zorgprofessionals en 

ervaringsdeskundigen.

Kleur Bekennen is de rode draad in het programma dat we u op de leden/jubileumdag presenteren. Het is de 

bedoeling dat u op deze ledendag veel handvatten krijgt aangereikt: ‘Hoe ga ik voorbij de buitenkant?’ 

Op 4 oktober 2015 vieren wíj onze verjaardag, het wordt úw verwendag. Ik ga in elk geval deze dag ervaren 

als een cadeautje, waarop wij ervaringen kunnen uitwisselen uit de afgelopen 25 jaar waarin de LVVP zich 

heeft ingezet . Mede door de opzet van het programma, dat zorgvuldig voor u is samengesteld, gaan we 

daadwerkelijk ‘Kleur bekennen’.

In deze Spotlight krijgt u een voorproefje van het gevarieerde programma voor deze dag. Ik hoop dat u er net 

zoveel zin in heeft als ik. Ik verheug me erop u persoonlijk te mogen verwelkomen!

Omdat iedereen het verdient om het beste uit zichzelf halen en te stralen, van binnen en buiten!

Tot zondag 4 oktober in Nunspeet.

Paul A. Monteiro, voorzitter
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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.

Bestuur

Paul Monteiro, voorzitter

Richard Klavers, projecten

Ed Halmans, penningmeester

Lucy Beker, communicatie

Raymond de Bruin, ict. 

Annelies Goedbloed,  

vrijwilligerscoördinator

Judith Guijs-Goudsmit, marketing.

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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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.” 

Op zich is het feestelijk, dat de vereniging jubileert. Maar het betekent iets 

anders dan een club met een verjaardag. Achter dat cijfer 25 staan honderden, 

nee, duizenden mensen die allemaal op hun eigen manier moeten leren omgaan 

met hun vlekken. Ik hoor bij de club, met tegenzin. Accepteren? Dat gaat me nog 

steeds slecht af, al doe ik mijn best. Maar er is iets dat me daarbij hindert.

Vermoedelijk heb ik zo'n zes, zeven jaar vlekken. Precies weet ik het niet. Dat 

heb ik succesvol verdrongen. Wel weet ik, dat er tegenwoordig meer vlekken 

zijn dan in het begin. Die ene op de rug van mijn linkervoet is er nog niet zo heel 

lang. Er was een tijd dat er in de holte van mijn ellebogen alleen iets kleins zat, 

terwijl er nu een zee van vlekken golft. Verder herinner ik me vaag het moment, 

dat ik in mijn knieholtes het melkwit zag opkomen, wanneer, weet ik evenmin. 

Ik wilde niets zien, niets weten en niets onthouden. Daar heb ik spijt van, want 

op die manier heb ik de geschiedenis van mijn eigen vlekken gemist.

Ja, had ik het maar bijgehouden. Dan had ik misschien geweten, dat er in januari 

altijd een groeispurt is, terwijl de vlekken in de late lente een poosje blijven 

zoals ze zijn. Naar zulke inzichten verlang ik. Ze geven me een idee van wat me 

te wachten staat. Want o zo langzaam ben ik naar een besef toegegroeid, dat er 

een toekomst kan zijn waarin de vlekken blijven.

Hoe zit dat met anderen? Online zocht ik naar een fotoreeks die idealiter ver-

schillende jaren zou omvatten. Liefst met bijschriften en uitleg, zodat ik daarvan 

kon leren. Het was tevergeefs. Wel raakte ik verzeild in allerlei dagboeken over 

het verloop van ziekten waarbij vitiligo aanwezig was, alleen werd juist dat nooit 

uitvoerig in beeld gebracht. O, wat zou ik graag een fotoboek willen hebben van 

een vlekkengeschiedenis, kan me niet schelen van wie of waarvandaan. Het 

bestaat niet.

Het enige dat erop zit, is alsnog beginnen, deze week, vandaag misschien. 

Beginnen met een kleine foto van een minivlek. Of anders een tekening van 

de vlekken maken zoals dat ook bestaat van sommige koeien. Zo'n landkaart 

waarop ik dan per maand aanteken wat de veranderingen zijn. Deed iedereen 

dat, dan kon ik bijvoorbeeld uitzien naar het achtste jaar, waarin misschien de 

vlekken bij de meeste mensen niet groeien. Het lijkt me een troost en toch doe 

ik het niet. Want ik hoop op een ochtend wakker te worden zonder vlekken. Wat 

vanzelf is gekomen, kan vanzelf weggaan.

Vlekken met geschiedenis

‘Ik wilde niets zien, niets weten en 
niets onthouden’
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het eerst dat het vitiligo was, en de boodschap 

was ‘dat er niets aan te doen was’.

 

Stress

Stella kreeg een 3e kind en verloor plotse-

ling haar man. Haar vitiligo, die zich tijdens 

de zwangerschappen al had uitgebreid, werd 

nog actiever onder invloed van de stress en de 

drukte in die periode. Op een van haar reizen 

naar Curaçao werd ze op een middel gewezen, 

dat zou helpen tegen de vlekken. 

Stella probeerde het een poosje….maar het 

hielp niet. 

“Ik droeg altijd een losse hoofddoek om me te 

beschermen tegen teveel zon”, vertelt Stella. 

“Jarenlang werd ik in de buurt ‘de dame met 

de hoofddoek’ genoemd. Maar later ben ik 

hoeden gaan dragen, want ik kwam steeds 

meer dames met een hoofddoek tegen.”

In de film

Zodra Stella wist van de oprichting van de 

LVVP, werd ze lid en bezocht zij zoveel mo-

gelijk bijeenkomsten. “Heb je mij gezien in 

die film?” vraagt ze. Ze bedoelt de allereerste 

promotiefilm over vitiligo: 'Leven In contrast’. 

Daarin speelde ze een rol door haar vlekken 

te laten zien. De video is vaak vertoond op 

voorlichtingsdagen van de LVVP. Stella heeft 

ook een keer op de zaterdagpagina ‘Vrouw’ 

van de Telegraaf gestaan. 

Tegenwoordig laat haar gezondheid veel te 

wensen over. ‘Ik heb maagklachten, zie heel 

erg slecht en ik loop  in huis met een rollator. 

Sinds een heupoperatie van ruim acht jaar 

geleden reis ik niet veel meer, maar ik ga 

wel altijd naar de ledendag van de LVVP, met 

Lid van het eerste uur

O
ok al is deze Amsterdamse dame op 

leeftijd inmiddels gewend aan haar 

vlekken, ze komt steevast naar de 

ledendag, en kijkt uit naar het jubileumfeest 

op 4 oktober. “Ik hoop nog oude bekenden 

te ontmoeten”, zegt ze enthousiast. “Verder 

heb ik nog steeds hoop dat er nieuws is, en 

ik ben altijd in voor nieuwe producten en een 

workshop camouflage.”

Als kind van 6 in Suriname had Stella al witte 

plekken, maar daar bestond toen nog geen 

naam voor. “Mijn eerste witte plekken zaten 

op mijn handen en armen en langs de haar-

grens”, herinnert ze zich.  Ze droeg meestal 

kleding met lange mouwen en maakte zich er 

verder niet druk om. Met haar zus is zij naar 

Nederland gekomen om te gaan studeren, 

voor Stella was dat maatschappelijk werk. Zeer 

betrokken heeft zij daarna op Curaçao gewerkt 

met moeilijk opvoedbare jongeren. 

Later is ze in Duitsland getrouwd, omdat 

haar man daar studeerde en promoveerde; 

samen hebben ze nogal wat afgereisd tussen 

Duitsland, Curaçao en Indonesië, waar zij ook 

een paar jaar gewoond hebben. Daar zijn de 

oudste twee kinderen geboren. Eenmaal terug 

in Nederland in 1968, kwam Stella er eindelijk 

eens aan toe naar een dermatoloog te gaan 

met haar witte vlekken. Daar hoorde ze voor 

‘Vitiligo kent geen leeftijdsgrens’  
Stella Gerungan is geboren op 
Curaçao, maar woont al heel 
lang in Nederland. Ze is één van 
de trouwe leden van het eerste 
uur van de LVVP: vrijwel vanaf 
de oprichting is ze lid, bijna 25 
jaar! 

‘In die stressperiode 
werd mijn vitiligo 
weer actief’

DOOR: MAGGIE VAN SPALL   FOTO: MARTINE SPRANGERS

behulp met de speciale vervoersdienst Valys’.  

Haar dochter helpt haar veel en zij merkte op 

dat rondom het enorme litteken, veroorzaakt 

door de heupoperatie, de vitiligo ineens een 

explosieve uitbreiding liet zien. Die operatie 

lokte het duidelijk uit. Ook op haar rechterheup 

en bovenbeen en gedeeltelijk op haar rug 

zijn grote witte plekken een eigen leven gaan 

leiden. “Inmiddels weet ik dat vitiligo geen 

leeftijdsgrens kent, want het proces gaat maar 

door. Ik ben al 82!”
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25
Stella Gerungan bijna 25 jaar lid van de lvvp



2015/3  Spotlight!  6

Spotjes

Irma Hulscher heeft zich de laatste tien jaar gespeci-

aliseerd in medische pigmentatie. Dit is een verfijnde 

tatoeagetechniek, die ze gebruikt om vitiligovlekken 

permanent te camoufleren. Er zijn meerdere behan-

delingen nodig om een mooi natuurlijk resultaat te 

behalen.

Ze past medische pigmentatie inmiddels veel toe bij vitili-

gopatiënten. ‘Ik heb gemerkt dat het pigmenteren van het 

schaamgebied bij saunagangers een enorm verschil kan 

maken, maar natuurlijk ook lichte plekken in het gelaat. De 

reacties van mijn klanten, hun enthousiasme en ontroering, 

geven mij een enorme drive.’

Vooral bij groot contrast tussen de witte vlek en de bruine 

huid behaalt Irma goed resultaat. Wel is het zo dat het pig-

ment in de loop der tijd langzaam vervaagt, zodat de plek 

na een paar jaar weer wat bijgekleurd moet worden.

Irma Hulscher schreef in 2013 het vakboek ‘Medische 

pigmentatie’. Ze wordt regelmatig uitgenodigd om lezingen 

te geven over haar vakgebied, vorig jaar nog in Chicago. Op 

4 oktober is ze aanwezig op de ledendag van de LVVP. Zie 

pagina 13.

Judith Guijs-Goudsmit: 

“Ik ben 40 jaar, woon in Voorschoten  

en heb twee kinderen: Floor van 6 en 

Pieter van 4 jaar. In het dagelijks leven 

ben ik  interim-consultant gezondheids-  

zorg/farma. Ik versterk het bestuur 

van de LVVP met als aandachtsgebied 

marketing.”

Chris Herben: 

“Ik ben 38 jaar en woon in Voerendaal, 

Zuid-Limburg. Ik woon samen met 

Sandy en we hebben drie kinderen: Jill 

(12), Luuk (7) en Cas (4). Ik werk als 

consultant bij software/internetbedrijf 

Ivengi.com. Voor de LVVP wil ik me 

bezighouden met online marketing, 

met name gericht op de social media.” 

Chris onderhoudt sinds kort de openbare 

Facebook-pagina en Twitter. 

Maarten de Visser: 

“Ik ben 37 jaar, woon in Tiel en ben 

groepswerker bij Jeugdkliniek Iriszorg. 

Ik ben getrouwd met Linda en we heb-

ben een dochtertje, Evi, van één jaar. 

Jullie hebben mij vorig jaar in de rubriek 

Warm welkom in de Spotlight kunnen 

zien, in nummer 3 van 2014. Voor de 

LVVP beheer en monitor ik de besloten 

Facebook-groep.” 

Drie nieuwe vrijwilligers

Medische pigmentatie: 
een blijvende oplossing

De LVVP heeft recent drie nieuwe vrijwilligers mogen verwel-

komen die de vereniging actief willen steunen. Het zijn Judith 

Guijs-Goudsmit, Chris Herben en Maarten de Visser. Ze zijn al 

meteen enthousiast begonnen aan verschillende klussen. In dit 

Spotje stellen ze zich kort aan je voor.

Natuurlijk hebben Judith, Chris en Maarten zelf ook vitiligo. Ze zijn dus 

ervaringsdeskundig. Het bestuur van de LVVP is enorm blij met hun 

actieve inzet voor de vereniging. Wilt u deze nieuwe vrijwilligers in 

persoon ontmoeten? Dat kan op de komende ledendag in Nunspeet, 

daar zullen ze zijn. 

Irma Hulscher komt naar de ledendag.
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Zomer en zichtbaarheid Roodheid 
is niet altijd 
verbranding

Een berichtje hierover in de besloten Facebookgroep (www.facebook.com/groups/lvvp.nl) leverde veel reac-

ties op. Enkele leden reageerden positief op de vraag: wil je met je vakantiefoto in de Spotlight! staan? Hier 

een paar inzendingen. 

De zomer van 2015 was 

heel zonnig. We hebben 

64 uur meer zon gehad 

dan gemiddeld. Dat is 

fijn, óók als je vitiligo 

hebt, want zonlicht heeft 

in het algemeen een 

gunstig effect op het im-

muunsysteem. 

Het remt auto-immuun-

reacties en het bevordert 

de activiteit en deling van 

pigmentcellen. Dat laatste 

vertelde dr. Wietze van 

der Veen, dermatoloog en 

pigmentspecialist in Den 

Haag, in magazine Spotlight 

van maart 2014. In datzelfde 

stuk schreef hij: 'Roodheid is 

niet altijd zonnebrand'. Ook 

goed om te weten! 

'De witte plekken kunnen 

na een zonnige dag wat 

rood zien. Dit is een reactie 

van bloedvaatjes die veel 

optreedt in vitiligoplekken', 

aldus Van der Veen. Deze 

roodheid voelt niet pijnlijk 

aan en moet niet worden 

verward met zonnebrand, 

zegt hij. Verbranding door de 

zon moet altijd vermeden 

worden, maar dat geldt voor 

iedereen. 

Schrik dus niet te snel van 

roodheid in je witte plekken, 

zeker als het geen pijn doet 

en je hebt je goed be-

schermd tegen zonnebrand. 

Roodheid is niet hetzelfde 

als zonnebrand.

Deze foto trok veel aandacht op Facebook. Het is de 24-jarige 

Amerikaanse Tiffany, die het zat werd om steeds uit te moeten 

leggen dat ze vitiligo had. Ze nam een ingrijpende beslissing 

en liet een tatoeage zetten met de tekst: : ‘It’s called vitiligo’. 

In een veel gedeeld bericht op Facebook vertelt ze: ‘Door de 

boodschap op mijn arm komt het sneller tot een gesprek met 

mensen die naar me kijken. Dat ze weten dat er een naam voor 

mijn aandoening is en dat ik niet verbrand of ziek ben, werkt 

enorm bevrijdend’. 

Het bericht stond onder meer op de Facebook-pagina van de 

LVVP: www.facebook.com/groups/lvvp.nl/ Als je deze pagina 

‘liket’ (klik op de button ‘vind ik leuk’), dan krijg je alle berich-

ten van de LVVP direct in je eigen tijdlijn. De LVVP-pagina heeft 

inmiddels rond de 600 volgers.

OPMERKELIJKE TATOEAGE

Zomer betekent voor mensen met vitiligo ook: zichtbaarheid. Je vlekken worden ineens veel meer 

zichtbaar. Omdat je korte mouwen en korte broeken of rokjes draagt, maar ook omdat het contrast 

tussen de bruine huid en de witte plekken ineens veel groter wordt. Soms zie je dat ook echt terug 

op je vakantiefoto’s. Confronterend? Soms wel.  

Anneke Hekman fotografeerde 

haar bruine been met witte 

vlekken naast het witte been van 

haar man, tijdens de vakantie op 

het Griekse eiland Lesbos. ‘Hij 

wordt nauwelijks bruin. 

Als hij mijn vlekken zou hebben, 

zouden ze nauwelijks opvallen!’, 

schrijft ze.

deze foto gemaakt. ‘Het was flink 

smeren deze vakantie, omdat er 

een lekker windje stond was het 

erg verraderlijk’. 

Lucy Beker in de zoutpannen 

van Bretagne: ‘Oeps, op deze foto 

vallen die vlekken op mijn hand 

ineens wel heel erg op’.

Chris  Herben met zijn twee 

zoontjes, tijdens een stedentrip 

naar Barcelona. Op de foto ziet hij 

ineens de vlekken op zijn handen. 

Denise de Vries was op vakantie 

in Fuerteventura, waar ze boot-

tour maakte naar het onbe-

woonde eilandje Lobos: daar is 
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Interview

Dr. Marcel Bekkenk:

   ‘Altijd discussie 
over richtlijn vitiligo’

Samen met de LVVP werken Nederlandse en Belgische dermatologen aan een  
herziening van de Richtlijn Vitiligo. Dr. Marcel Bekkenk is voorzitter van die werkgroep. 
Hij zegt: “Het lastige aan vitiligo is dat de aandoening niet meetbaar is in het bloed.  

Over veel onderzoeksmateriaal kunnen we dus lang discussiëren.” Dat geldt ook voor de vaststelling 
van een nieuwe richtlijn. 

DOOR: ARNOUD KLUITERS  FOTO'S: MARTINE SPRANGERS

Vraag in een Nederlandse apotheek 

naar een officieel geregistreerd 

middel tegen vitiligo en je bent 

snel klaar. Dat bestaat namelijk niet. Nog geen 

enkele internationale studie is gedaan om een 

stofje X of Y te registreren dat de problemen 

van pigmentloze plekken op de huid bestrijdt. 

Welkom in de wereld van vitiligo, een wereld 

waarin onweerlegbare conclusies nauwelijks 

te trekken zijn. Hoe komt dat? ‘’Daar is een 

eenvoudige verklaring voor te geven,’’ zegt 

Marcel Bekkenk, dermatoloog in het Acade-

misch Medisch Centrum in Amsterdam en 

voorzitter van de werkgroep die begin dit jaar 

startte met het herzien van de laatste Richtlijn 

Vitiligo uit 2012. 

Hij vervolgt: ‘’De aandoening is niet levensbe-

dreigend en mede daarom is er weinig goed 

onderzoek naar gedaan. Tel daarbij op dat 

vitiligo niet meetbaar is in het bloed. Je kunt 

alleen kijken naar de pigmentstoornis en zien 

in welke vorm die zich presenteert.’’ 

Maar waar je bijvoorbeeld gewoon kunt 

meten dat persoon A tien centimeter langer 

is dan persoon B, daar kun je niet zeggen 

dat A dubbel zo veel last heeft van vitiligo 

dan B. Ieder mens ervaart het anders. Iedere 

vitiligopatiënt heeft ook weer andere vlekken. 

‘’Meetbare, vergelijkbare cijfers noemen we 

in de wetenschap parameters. Het liefst wil je 

terugvallen op studies die zogezegd algemeen 

geaccepteerd en gevalideerd zijn: waarvan de 

parameters betrouwbaar zijn. Dat is bij veel 

huidziekten simpelweg niet het geval en zeker 

niet bij vitiligo”, legt Bekkenk uit.

Kleinschalige studies

Dit heeft gevolgen voor de werkwijze van zijn 

richtlijngroep en het beschikbare materiaal. 

‘’Nadat we alle internationale studies hebben 

verzameld, begint het categoriseren. We 

richten we ons eerst op alle klasse A-studies. 

Dit zijn de vaak omvangrijke, vergelijkende en 

zeer dure onderzoeken onder grote groepen 

mensen. Met harde conclusies. Over dit soort 

studies hoeven we nauwelijks te discussië-

ren. De feiten spreken voor zich. Maar - het 

zal geen verrassing zijn - voor vitiligo zijn er 

helaas heel weinig klasse A-studies.’’ 

Hierna verplaatst de aandacht zich naar de 

klassen B, C en D. Klasse D is de andere 

kant van de medaille, legt Bekkenk uit. ”En 

helaas hebben we bij vitiligo vooral met C- en 

D-studies te maken. Dan heb je het bijvoor-

beeld over een arts die ervan overtuigd is dat 

Lees verder op pagina 10.

‘Harde conclusies 
zijn nauwelijks te 

trekken’ 



2015/3  Spotlight!  10

een deel van zijn vitiligopatiënten gebaat is 

bij zalfje X. Hij noteert zijn bevindingen en 

meent als deskundige dat hij een goed middel 

voorschrijft.’’ 

Hij vervolgt: ‘’Stel dat wereldwijd nog enkele 

artsen dit middel, ieder op hun manier, in 

kaart hebben gebracht. Een paar van hen wij-

zen op de positieve werking van het product, 

maar anderen menen dat het middel niet 

werkt. Wat doe je daar dan mee? Daar discus-

siëren we in de werkgroep over. Zijn er vol-

doende aanwijzingen of het middel wel of niet 

werkt? Is het onderzoek aan de magere kant 

of onvoldoende opgebouwd? Dan proberen we 

zo’n studie opnieuw in te schalen.’’

‘’Juist omdat die onderzoeken zo verschillend 

van opzet zijn en er verschillende uitkomsten 

als succesvol worden genoemd, kunnen onze 

discussies stevig zijn. De ene keer zien we dat 

slechts onderzoek is gedaan naar de wer-

king van stofje X. En lezen we in een andere 

studie dat X met Y is vergeleken, waarna 

werd geconcludeerd dat X beter werkt dan Y. 

Vervolgens blijkt uit een derde studie dat X op 

de langere termijn vervelende bijwerkingen 

geeft. Wat moeten we daar dan van vinden? 

Kunnen we hieruit conclusies trekken en een 

advies meegeven? ‘Naar alle waarschijnlijk-

heid’ of ‘er zijn voldoende aanwijzingen dat’ 

zijn zorgvuldig gekozen formuleringen die je 

niet voor niets tegenkomt in de richtlijn.”

Parameters nodig

Bekkenk zou graag met hardere conclusies 

naar buiten treden. Maar het ontbreken van 

parameters beperkt de beweegruimte van de 

richtlijnengroep. ‘’Nu meent de ene arts dat 

de mate van repigmentatie het beste na zes 

maanden kan worden gemeten, maar zijn col-

WAT IS EEN RICHTLIJN? 

Een richtlijn geeft aanbevelingen die zorgverleners helpen om goede zorg te verle-

nen. Die richtlijnen verschillen per aandoening en geven aan wat in het algemeen de 

beste manier van handelen is bij patiënten met die aandoening.  

Richtlijnen zijn vooral van belang als:

• er voor een aandoening verschillende diagnostische methoden of behandelmethoden 

beschikbaar zijn, maar deskundigen het nog niet eens zijn welke de voorkeur geniet. 

• er veel nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld nieuwe manieren van diagnostiek of 

behandeling, maar nog niet alle zorgverleners passen die toe. 

Een richtlijn geeft de arts aanbevelingen voor de diagnostiek, behandeling en zorg voor 

patiënten met een bepaalde ziekte of aandoening. Voor het opstellen van een richtlijn 

wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van resultaten van wetenschappelijk onder-

zoek. Een evidence-based richtlijn is ontwikkeld volgens een vast proces en gebruikt 

drie bronnen van kennis: 

1. het beste wetenschappelijk onderzoek dat beschikbaar is 

2. de kennis, ervaringen en voorkeuren van zorgverleners 

3. de kennis, ervaringen en voorkeuren van patiënten

Patiëntenversie 

De laatste richtlijn voor vitiligo dateert uit 2012 en is een document dat voor en door 

professionals is geschreven. Er is ook een samenvatting van beschikbaar. Maar een 

patiëntenversie, geschreven in heldere taal en te begrijpen door de leek, bestaat niet. 

‘’We hebben er niet eerder over gesproken’’, zegt Bekkenk desgevraagd. ‘’Maar het is 

een goed idee, zo’n patiëntenversie zou er moeten komen.’’ De LVVP gaat dit oppakken 

zodra de richtlijn is herzien.

lega geeft de voorkeur aan twaalf. Een derde 

arts geeft het woord aan de patiënt zelf om 

te bepalen wat goed is. Met andere woorden: 

zelfs intern zijn we het nog niet eens hoe je 

iets meten moet. Dan kun je dus ook niet tot 

overeenstemming komen of iets werkt!’’

Daarom moet in zijn ogen een belangrijke 

vervolgstap worden gezet. ‘’Met elkaar willen 

we vitiligo – en andere huidziekten – genezen. 

Met elkaar moeten we duidelijkheid krijgen 

om goed te kunnen bepalen of stofje A beter 

is dan stofje B. Op dit moment kan de subjec-

tieve mening de overhand krijgen. Reclame 

kan de patiënt verder aansturen om voor een 

bepaald product te kiezen.’’

‘’Hoe we dit hopen te veranderen? Interna-

tionaal zijn we hierover in gesprek met een 

groep artsen, patiënten en vertegenwoordigers 

van vakbladen. Over vijf jaar, bij een volgend 

jubileum van de LVVP, zou het mooi zijn als we 

over die vorderingen meer kunnen vertellen. 

Dat we dan ook over meer kunnen melden 

over andere vervolgstappen. Dat we dan niet 

alleen beter weten hoe we pigmentstoornis-

sen kunnen remmen, maar vooral ook hoe de 

aandoening werkt. Want alleen als je goed 

begrijpt hoe een aandoening in elkaar zit, kun 

je een gerichte therapie ontwikkelen.’’

‘Zijn er voldoende 
aanwijzingen dat een 
bepaald middel echt 

werkt?’ 
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WIE IS MARCEL BEKKENK?

Huidkanker was oorspronkelijk 

het enige aandachtsgebied van 

Marcel Bekkenk (45). Aan de Rijks 

Universiteit Leiden promoveerde 

hij in 2005 op de classificatie en 

behandeling van zogeheten cutane 

lymfomen, een zeldzame vorm 

van huidkanker. Eén dag per week 

houdt hij zich in het VU Medisch 

Centrum in Amsterdam nog met 

dit aandachtsgebied bezig. Op 

academisch niveau doet Bekkenk 

sinds 2012 in het AMC onderzoek 

naar pigmentstoornissen. Kort 

hierna werd hij bovendien voorzit-

ter van de Domeingroep Pigment-

stoornissen. Deze bestaat naast 

Marcel Bekkenk nog uit 6 andere 

Nederlandse dermatologen (Wol-

kerstorfer, Prens, Van Doorn, Van 

der Veen, Vrijman, Nieuweboer-

Krobotova). Tezamen met twee 

Belgische specialisten (Van Geel 

en Speeckaert) op het vlak van 

pigmentstoornissen vormen ze ook 

de richtlijngroep Vitiligo. Namens 

de LVVP nemen voorzitter Paul 

Monteiro en bestuurslid Annelies 

Goedbloed deel aan de gesprek-

ken.

‘Jammer dat 
echte parameters 
ontbreken voor 
vitiligo’

Marcel Bekkenk zal op 

de komende ledendag van de 

LVVP op 4 oktober 2015 nader ingaan 

op de behandelingsmogelijkheden voor 

vitiligo nu en in de toekomst. 

Zie het programma op 

pagina 12-13.
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Zondag 4 oktober: jubileumfeest! 
  U komt toch ook?

‘Kleur bekennen’. Dat is het thema van de extra feestelijke ledendag op zondag 
4 oktober. De LVVP is trots op de prominente sprekers die bereid zijn gevonden 
voor u naar Nunspeet te komen. Dit jaar is er bovendien voor het eerst keuze uit 
verschillende workshops, waar u vrij uit kunt kiezen. Ze zijn heel verschillend, 
dus er is altijd wel iets dat bij u past. De LVVP viert bovendien op deze dag haar 
25-jarig bestaan!

P
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A  10.30 -12.00 UUR ONTVANGST EN KENNISMAKING
 Bij binnenkomst wordt u ingedeeld bij een groepje, zodat u – ook als u alleen komt – direct aan

 spraak heeft en kennis kunt maken met lotgenoten. 

1. 12.00 UUR: SPETTERENDE OPENING met welkomstwoord door Paul Monteiro, voorzitter LVVP

2. PROF. DR. ROSALIE LUITEN, hoogleraar experimentele dermatologie in het bijzonder 

pigmentstoornissen van de huid, afdeling Dermatologie, AMC-UvA; voorzitter Pigmentfonds Nederland. 

De titel van haar presentatie is: ‘Vitiligo, opheldering van een auto-immuniteit’. Over wetenschappelijk 

onderzoek bij het AMC. 

3. DRS. ODA VAN CRANENBURG, psycholoog en onderzoeker bij de Stichting Nationaal Huidfonds, 

geeft een toelichting op de E-learning tool Kwaliteit van leven. 

4. DRS. SABINE UITSLAG, voorzitter Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, spreekt over de 

betekenis van huidtherapeuten voor vitiligopatiënten: ‘Van reis’lijder’ naar reis’leider’.’

 13.00 - 14.15 UUR: PAUZE MET INFORMATIEMARKT, MUZIEK EN HAPJE  
EN DRANKJE

5. DR. MARCEL BEKKENK, dermatoloog in het AMC en voorzitter Domeingroep Pigment, geeft een 

presentatie over de behandeling van vitiligo nu en in de toekomst. (Zie pagina 8)

6. DR. HARMA STENVELD, dermatoloog Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, over de communicatie tussen 

specialist en patiënt: ‘Niet alleen voor de cure, maar ook voor de care!’

 15.20 - 16.00 UUR: WORKSHOPS (zie pag 13)

 16.00 - 16.30 UUR: Napraten met hapje, drankje en muziek

Prof. dr. Rosalie Luiten

Drs. Sabine Uitslag

Dr. Harma Stenveld

KINDER- EN JEUGDPROGRAMMA
Parallel aan het hoofdprogramma is er een kinder- en jeugdprogramma in aanpalende zalen. 

Meer hierover op pagina 18. 
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AUTO OF TREIN
NH Hotel Sparrenhorst is gelegen aan de Eperweg 46, 8072 DB 

Nunspeet. Goed bereikbaar vanaf de A28 en met voldoende 

parkeerruimte. Komt u met de trein? Vanaf station Nunspeet is het 

ongeveer een half uur lopen, maar er rijden gratis shuttlebussen 

van het hotel! 

De Anniversary Jazzband zorgt voor een feestelijk tintje bij het zilveren jubileum van de LVVP.

KIES UIT DEZE 6 
WORKSHOPS!

WORKSHOP ‘EROP UIT, OMGAAN MET REACTIES VAN 
ANDEREN’

Hoe is het voor jou om naar buiten te gaan als 

je last hebt van de blikken van anderen? Wat 

helpt om toch te doen wat je wilt doen? In 

deze workshop ga je op ontdekkingsreis naar 

jouw antwoorden. De workshop wordt gege-

ven door Heleen van Tilburg, communicatie-

adviseur (zie www.woordendiespreken.nl) en 

ervaringsdeskundige. ‘Toen ik in een rolstoel 

kwam te zitten, ontdekte ik dat ik niet willoos 

ben overgeleverd aan de blik van de ander. Ik kan er zelf invloed op 

uitoefenen en daardoor met meer plezier naar buiten gaan.’ Hoe kun 

jij het heft in eigen handen nemen? 

INSCHRIJVEN KAN NOG!
Meer dan 120 aanmeldingen voor de ledendag zijn al 

binnen, maar inschrijven kan nog. Doe het nu wel snel! 

Inschrijven kan uitsluitend online via een inschrijfformu-

lier op de website van de LVVP,  

www.vitiligo.nl. Daarbij kunt u al de workshop van uw 

keuze aangeven. De ledendag is uiteraard uitsluitend 

toegankelijk voor leden, maar u mag wel een introducé 

meenemen. 

 

Deelname is gratis. 
Lees verder op pagina 14.
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INFORMATIEMARKT
Voorafgaand en in de pauze van het programma op de 

ledendag kunt u in de hal een informatiemarkt bezoeken. 

Hier een overzicht van de stands:

. Medizorg/Eurocept, leverancier van apparatuur voor 

lichttherapie thuis. 

. LVVP met informatie over de vereniging, het vrijwilligers-

werk, en producten zoals het boek ‘Leven met vitiligo’. 

. UV Fashion: UV-werende kleding

. You&UV: UV-werende maatkleding

. Irma Hulscher Studios met mobiele apparatuur voor 

medische pigmentatie (zie pag 6)

WORKSHOP CAMOUFLAGE 
Deze workshop wordt gegeven door 

Dion Timmer, huidtherapeut bij SKINSO 

Paramedisch centrum voor Huidtherapie 

in Zoetermeer, waar ze onder anderen 

nauw samenwerkt met dermatoloog en 

pigmentspecialist dr. Wietze van der Veen 

uit het MCH Westeinde Ziekenhuis in Den 

Haag. Daardoor is nu een specialistisch 

pigmentspreekuur in Zoetermeer. 

Dion weet dat voor mensen met vitiligo het acceptatieproces 

belangrijk is, omdat behandelingen niet altijd succesvol zijn. ‘Als 

huidtherapeut kan ik mensen met vitiligo ondersteunen met camou-

flagetherapie. Onze speciale make-up kenmerkt zich door langdu-

rige dekking, en wij zoeken een kleur die zo dicht mogelijk de eigen 

huidskleur benadert’. Op de ledendag geeft Dion een demonstratie 

van haar camouflagetechnieken. 

WORKSHOP LOTGENOTENCONTACT
Deze workshop heeft tot doel lotgenoten met elkaar in contact te 

brengen, zodat ze tips en ervaringen kunnen delen. Onder leiding 

van gespreksleiders van de LVVP worden verschillende stellingen 

besproken. U kunt ook meedenken over manieren om de LVVP 

verder te versterken en te verbeteren: wat verwacht ú eigenlijk van 

de LVVP? Een uitgelezen kans om contacten te leggen met andere 

mensen met vitiligo en met vrijwilligers van de LVVP.

WORKSHOP ‘KWALITEIT VAN LEVEN’
Deze workshop gaat in op de e-learning tool 

Kwaliteit van Leven, een persoonlijke online 

cursus die mensen helpt om te gaan met 

een chronische huidaandoening zoals vitiligo. 

Drs Oda van Cranenburgh laat zien hoe 

het werkt. Er zijn verschillende modules die 

de huidpatiënt zelf kan kiezen, bijvoorbeeld 

uiterlijk, omgaan met jeuk, minder piekeren, 

sociale contacten of omgaan met somber-

heid. Iedereen kan het programma thuis, zelfstandig en in zijn eigen 

tempo volgen. Het programma geeft de deelnemer tips en advie-

zen, maar ook opdrachten. Er is inmiddels een pilot gedaan met 

positieve resultaten. De deelnemers voelden zich gesterkt dankzij 

de steun van deze tool, die beschikbaar komt via de LVVP en alleen 

voor leden.

WORKSHOP VITILIGO EN DE SCHILDKLIER
De jonge dermatologe Marije Kroon is dit 

voorjaar gepromoveerd op haar onder-

zoek naar het verband tussen vitiligo en 

schildklieraandoeningen. Vrouwen van 

boven de 30 jaar die al vitiligo hebben, 

blijken een grotere kans te lopen om ook 

schildklierproblemen te ontwikkelen. In 

deze workshop geeft ze een toelichting en 

beantwoordt ze vragen. Ook legt ze uit wat 

de schildklier precies doet, en hoe het zit met uw kans op andere 

auto-immuunziekten zoals psoriasis en alopecia. Vragen kunt u van 

tevoren al inzenden via de e-mail van de LVVP: info@vitiligo.nl. Slim 

om te doen, want dan kan Marije zich goed voorbereiden en komen 

uw vragen zeker aan de orde! 

Over Marije Kroon kon u meer lezen in het vorige (juni)nummer van 

Spotlight.

WORKSHOP ARTISTIEKE FOTO'S
Net als vorig jaar is fotografe Krista Simons aanwezig met een 

kleine fotostudio. Dit jaar maakt ze geen gewone portretten, maar 

juist artistieke (anonieme) foto’s van uw vitiligovlek(ken). 

Ook kunt u meewerken aan mooie foto’s van verschillende handen, 

voeten, ellebogen met vitiligovlekken, die bijvoorbeeld te gebruiken 

zijn als kopfoto’s voor de Facebook-pagina van de LVVP. 

Denk mee en doe mee!

KIES UIT DEZE 6 WORKSHOPS!



Vrijwilliger aan het woord

vervelend. Een gevoelige periode, je wordt je 

zeer bewust van je gevlekte lichaam en begint 

naar de jongens te kijken… Ik was toen toch 

wel bang dat ik zou ‘overblijven’ vanwege 

mijn huid. Daar maakte ik me zorgen over, 

totdat ik het uitsprak en ik de reactie kreeg dat 

Riet niet alleen een velletje was, maar dat on-

der dat velletje een mooi en bijzonder persoon 

zat. Jongens die mij zou beoordelen om mijn 

huid zouden mij niet waard zijn. Dat luchtte 

enorm op. Belangrijk dus voor de pubers onder 

ons: spreek je uit en blijf er niet mee zitten!”

Hoe kwam je met de LVVP in 

aanraking?

“Het lidmaatschap van de LVVP werd voor mij 

pas relevant toen ik kinderen kreeg. Voor mij-

zelf zag ik de meerwaarde niet, maar mocht 

een van onze kinderen vitiligo krijgen dan zou 

ik een goed adres hebben om met mijn vra-

gen terecht te kunnen. Hoewel dat uiteindelijk  

niet nodig was, ben ik altijd lid gebleven. De 

vereniging heeft in mijn ogen een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt. Ik herinner mij de 

gestencilde nieuwsbrief nog. En moet je nu 

zien... een prachtig magazine met mooie ver-

‘Dit vrijwilligerswerk voelt 
gewoon goed’

halen en nuttige tips. Heel professioneel. Ook 

de besloten Facebook-groep vind ik een mooie 

belangrijke toevoeging, omdat lotgenoten daar 

in een veilige omgeving ervaringen kunnen 

uitwisselen.”

Wat doe je als vrijwilliger voor de 

LVVP? 

“Sinds januari van dit jaar ben ik werkzaam 

voor de ledenadministratie. Ik zag de vacature 

voorbij komen en mailde dat ik belangstelling 

had. Diezelfde middag nog had ik al contact 

met coördinator Annelies en een mail van de 

voorzitter, Paul Monteiro. Ze vertelden enthou-

siast dat ik hartelijk welkom was als vrijwilliger 

voor de ledenadministratie; mijn ondersteu-

ning bijzonder op prijs werd gesteld. 

Ik dacht nog even: ‘ho stop, niet zo snel...’ 

maar ik heb geen seconde spijt gehad van 

deze stap. Het is leuk werk om te doen en vrij-

willigers zijn nu eenmaal brood- en broodno-

dig. Ik draag met alle plezier mijn steentje bij 

aan een vereniging waar ik iets mee heb. Net 

zoals ik ook de ledenadministratie voor onze 

volleybalvereniging doe. Het voelt gewoon 

goed.’

Hoe lang heb jij al vitiligo? 

“Ik was 7 jaar toen ik met mijn ouders via de 

huisarts en lokale dermatoloog werd doorver-

wezen naar het Radboud Ziekenhuis in Nij-

megen. Diagnose: vitiligo. Niets aan te doen, 

gewoon mee leren leven, was de boodschap 

toentertijd.  Er zat niets anders op, voor mij 

voortaan lange mouwen, lange pijpen en flink 

smeren. In die tijd bestond er nog geen zon-

nebrandcrème factor 50… In de zomer gingen 

we altijd een aantal weken naar de zee en dat 

was voor mij toch vaak: verbranden.

In de familie heb ik één tante die vitiligo kreeg 

op haar vijftigste. Ze is nu bijna 93 jaar en 

helemaal wit. Verder heb ik bij mijn weten 

geen andere familieleden met vitiligo. Ik heb 

mijn vitiligo geaccepteerd. Het doet het me 

niet veel meer. Nou ja, soms ben ik wel jaloers 

op mensen met een mooi egaal (bruin) vel-

letje, hoor!”

Die vlekken zijn nu dus geen 

probleem voor je. Is dat wel eens 

anders geweest?

“Ja, in de puberteit. Toen vond ik het wel 

RIET VAN DER PLOEG (59) UIT ZETTEN, TOT VOOR KORT WERKZAAM ALS SECRETARESSE.GETROUWD, HEEFT TWEE ZOONS, VAN 28 EN 25 JAAR. WERKT VOOR DE LVVP AAN DE LEDENADMINISTRATIE.

DOOR: MONIQUE BODEGOM FOTO: KOEN VERHEIJDEN

‘Spreek je uit 
en blijf er niet 
mee zitten’
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Christina is de schuilnaam van een vitiligopatiënte die vrijuit vertelt over haar 
ervaringen. Ze is moeder van twee dochters.   

‘Mam, mam, dat meisje heeft net zulke vlekken als jij!’

Onze dochter van 7 komt al pratend aangerend. We zijn op vakantie in Duitsland 

en zitten in een horecagelegenheid op ons vakantiepark, waar we wachten op 

onze bestelling. Onze dochter is buiten aan het spelen op een air-trampoline. Het 

weer is niet zo best, maar onze dochter zag een meisje buiten op dat bolle grote 

kussen allerlei interessante ‘turnmoves’ maken, dus daar ging ze op af. Vanachter 

het raam zagen we de twee meisjes salto’s en flikflaks demonstreren. 

Later vertelt onze dochter enthousiast en zo ongeveer in één ademteug dat haar 

nieuwe vriendinnetje op acrogym en turnen zit, dat ze ook wedstrijden doet, 

net als zij, en dat ze al heel lang die witte vlekken heeft, ‘net als jij, mam’. Ik 

glimlach.

Een dag later bevinden we ons in het binnenzwembad, want het regent helaas 

nog steeds.  We laten ons in het bubbelbad zakken, oudste dochter en ik, en 

binnen een paar minuten komt er een vrolijk meisje aangelopen dat er bij komt 

zitten met haar moeder. Ik zie het meteen: het sportmeisje! Inderdaad met vlek-

ken. Ik zie een guitig koppie, lange blonde haren, sprankelende blauwe ogen, 

een lachende mond en heel veel witte plekken: ze beslaan driekwart van het 

gezichtje, en er zitten veel vlekken op haar atletische lichaam: armen, benen, 

rug, buik. De meisjes reageren enthousiast op elkaar. 

‘Jouw dochter heeft vitiligo’, zo open ik het gesprek met haar moeder. Ze rea-

geert verrast met een ‘oh, herken jij het?’ Ik til m’n armen uit het bubbelende 

water en laat ze zien. De vrouw reageert met een blik van herkenning. We raken 

in gesprek. Haar dochter is 10 jaar en heeft sinds haar vierde vitiligo. Het begon 

met één vlekje en dat breidde zich uit. Niemand anders in haar omgeving heeft 

het. Het meisje doet wedstrijden in acrogym, waarbij ze pakjes draagt met blote 

armen en blote benen. Ze is nog nooit gepest met haar vitiligo. Niet op school en 

niet met sporten. Gelukkig! 

Ik vraag de moeder of ze de LVVP kent. Nee. Ik vertel er wat over en benoem het 

tijdschrift. Ik vraag hoe ze ten tijde van de diagnose aan informatie gekomen is. 

Ze had een folder meegekregen, maar die was erg negatief van toon. Het meisje 

draait zich ineens naar me toe: ‘Er stond iets in over iemand met vitiligo die in 

een zwembad was en toen was zowat iedereen uit het water gegaan’. De folder 

had hen zo laten schrikken, dat ze hem hadden weggelegd en eigenlijk nooit 

meer hebben ingekeken. Ik vertel over de LVVP, dat ze altijd eens kan kijken op 

de website www.vitiligo.nl en dat het tijdschrift interessant is. 

Ik ben benieuwd, wellicht tot ziens bij de LVVP, mama van prachtdochter B. uit 

Breda! 

Sportmeisje

‘‘Een guitig koppie, sprankelende blauwe ogen, 
en heel veel witte plekken’’

FO
TO

: R
IC

K
 V

A
N

 D
U

IV
EN

B
O

D
EN



“Als verpleegkundige heb ik intensief contact met de patiënt. In 

de polikliniek dragen wij allemaal kleding met korte mouwen in 

verband met hygiëne-eisen. Daardoor is mijn vitiligo altijd duidelijk 

zichtbaar is.  

Mijn huid is altijd al  vlekkerig geweest, omdat ik van jongs af veel 

sproetjes heb. De eerste tekenen van vitiligo schreef ik weg als een 

reactie op parfum en deodorant en ik schonk er weinig aandacht 

aan. Maar op mijn werk zie ik natuurlijk veel mensen met huidziek-

tes en huidaandoeningen voorbij komen, en daardoor ga je ook kri-

tisch naar je eigen huid kijken. Na een gesprek met dr. Gaastra was 

er geen onduidelijkheid meer. Vitiligo was de diagnose voor mij.

In eerste instantie was dat even schrikken, omdat je niet weet hoe 

het proces zal verlopen. Door de positieve benadering van mijn 

lieve familie, vrienden en collega’s kan ik echter heel goed met 

deze huidaandoening omgaan. 

Mede omdat ik in onze praktijk vitiligopatiënten zag die weinig 

tot geen blijvend resultaat boekten met de therapieën die werden 

gevolgd, ben ik zelf nooit echt actief geweest in het behandelen 

van de vitiligo. Ik zal nooit niemand afraden een behandeling te 

starten, want je kunt het proces van depigmentatie wel degelijk  

remmen en er komt op sommige plekken zeker wat pigment terug. 

Bovendien is behandelen ook een deel van het acceptatieproces, 

maar genezen doet het niet.

Focus op acceptatie

Toch heb ook ik wel wat dingen geprobeerd, maar ik bemerkte 

dat ik daardoor iedere dag de confrontatie met de vitiligo aan 

moest gaan, wat voor mij niet goed voelde. Dus heb ik mij vol-

ledig gefocust op acceptatie. Ik heb ook momenten dat ik mij echt 

verminkt voel,  er flink van baal en er lekker om zit te janken, maar 

die komen gelukkig heel weinig voor. Ik kan weer snel relativerend 

denken: vitiligo geeft  geen lichamelijke klachten en ik zal er geen 

dag korter door leven.

De reactie van mensen die op de poli komen voor hun eigen 

huidaandoeningen is heel wisselend en soms erg verrassend. Er 

‘Ik kan ervaringen delen met 
patiënten op de poli’

zijn veel mensen die recht op de man af vragen wat ik heb, en dat 

is prima. Het meest bijzonder vond ik de vraag, of het een vereiste 

was om een huidziekte te hebben om bij het Centrum Oosterwal te 

kunnen werken. De liefste  reactie was: ‘Je hebt zo’n mooie uitstra-

ling dat het niet opvalt dat je vitiligo hebt.’

Ik vind het mooi om als ervaringsdeskundige iets meer voor een 

patiënt te kunnen betekenen als ervaringsdeskundige. Ik schroom 

dan ook niet mensen mijn aangedane huid te laten zien. Soms 

word ik bij een consult gevraagd om mijn ervaringen over mijn 

vitiligo te delen en uitleg over de aandoening te geven, wat ik 

bijzonder vind om te mogen doen. Ik hoop dat het de mensen helpt 

er positief mee om te kunnen gaan. Door mijn eigen positieve 

instelling is het misschien ook voor hen minder beladen.

Door het werken in de zorgsector met bijzonder lieve en 

begripvolle mensen om mij heen, kan ik zijn wie ik ben, 

inclusief mijn vitiligo.”

Annelies Leijen – Stoop is verpleegkundige in Centrum Oosterwal in Alkmaar, een polikliniek voor dermatologie 

en flebologie. Bijzonder is dat ze zelf vitiligo heeft. In dit artikel vertelt ze hoe dat voelt. 

Dr. Menno Gaastra 

en verpleegkundige 

Annelies Leijen-

Stoop: 

‘Als ervaringsdes-

kundige kan ik iets 

meer voor een 

patiënt betekenen’.

‘Het was even schrikken 
omdat je niet weet hoe het 

proces zal verlopen’

Uit de  praktijk
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Hallo allemaal!

Ik ben Ulrike Vahl en ik ben 8 jaar. Ik heb vitiligo o
p mijn voet, mijn knieholte en 

knie. Vroeger werd ik er mee gepest omdat de vitiligo op mijn voet op een spook lijkt. 

Iemand zei in de pauze tegen mij: 'Hallo spookje'. Ik vond het niet leuk dus toen ben ik 

naar de juf gegaan. Die heeft toen dat meisje aangesproken en nu word ik er niet meer 

mee gepest. Ik zoek n
u met mijn moeder naar bruiningscrème om het weg te werken 

voor een feest of zo.

Ik vind de ledendag heel erg leuk. Vorig jaar heb ik 

meegedaan, toen gingen we dansen met Jason. Toen 

heb ik ook een vriendin gekregen, ik hoop dat ze nu 

weer komt.

Ik ben ook fan van Michael Jackson en die had ook 

vitiligo.

Groetjes, Ulrike

KidSpots Jeugdprogramma 
ledendag LVVP

zondag 4 oktober 2015
NH Hotel Sparrenhorst, 

Nunspeet

    Shauni Broker (16) woont in   
   Coevorden, heeft sinds 
   haar 7e vitiligo. 
  Ze studeert  voor schoon- 

 heidsspecialiste. 

Binnenkort is er weer een 
LVVP ledendag. Kom je ook?
“Natuurlijk ben ik erbij 4 oktober! Het 
is zo fijn om met leeftijdsgenoten te 
praten die je écht begrijpen, vragen hoe 
zij ermee omgaan als weer een vlek bij 
komt, tips uitwisselen... even echt me-
zelf zijn. Vroeger ben ik wel gepest van-
wege mijn vlekken. Andere kinderen 
vonden het vies, dachten dat het een 
schimmel was. Heel vervelend. Je ou-
ders begrijpen je verdriet wel, maar ze 

kunnen toch niet helemaal aanvoelen 
waar je nu echt mee zit. Een leeftijdsge-
noot met vitiligo kan dat wel.” 
Vorig jaar was Shauni voor het eerst op 
de LVVP ledendag. “Sinds die dag denk 
ik zo anders over mijzelf. Ik verstop 
me niet meer, draag gewoon een korte 
broek in de zomer en het maakt me niet 
meer uit dat mensen de witte vlekken 
zien. Vitiligo hoort bij mij, ik ken mezelf 
niet anders! Mijn tip: ook al kijken 
mensen naar je vlekken, schaam je er 
niet voor! Er zijn zoveel mensen met 
vitiligo en als je goed kijkt, iedereen 
heeft wel wat. Het maakt niets uit want 
van binnen zijn we allemaal gelijk! Tot 
4 oktober!”

Rondetafelgesprek over vitiligo
Wil je wel eens ervaringen uitwisselen met andere kinderen en jongeren die 
ook vitiligo hebben?  
Horen of zij wel eens gepest worden, en hoe ze daarmee omgaan? Dat kan op 
4 oktober in het rondetafelgesprek, dat wordt geleid door dr. Harma Stenveld. 
Zij is huidarts en bovendien gespecialiseerd in communicatie. Ze kan jullie 
tips en tricks aan de hand doen. Ze praat in twee groepen: met kinderen van 
8 tot 12 jaar en met jongeren van 13 tot 18 jaar.

‘Sinds die ledendag denk ik zo anders’

Samen 
theater maken, 
doe je mee?
Het jeugdprogramma van de 
ledendag op zondag 4 oktober 
staat in het teken van theater. 
Bibi en Dana (allebei 20 jaar) 
van het Rijswijks JeugdTheater 
komen met jullie toneelspelen. 
Zij spelen zelf al zo’n 14 jaar bij 
het RJT en hebben dus veel er-
varing met toneel en musical. Ze 
gaan werken met twee groepen: 
kinderen van 8 tot 12 jaar en 
jongeren van 13 tot 18 jaar. 

Hoi allemaal, 

Wij hebben voor deze dag van de 

LVVP gekozen voor het sprookje Klein 

Duimpje, omdat zijn verhaal voor 

jullie herkenbaar kan zijn. Immers, 

Klein Duimpje heeft ook pech: hij 

lijkt overal te klein voor, maar weet 

dit elke keer om te draaien naar iets 

positiefs. 

Dit stuk studeren wij overdag in 

met behulp van zang, dans en spel 

en aan het einde van de dag is er 

natuurlijk een schitterende première. 

Wij hopen jullie te zien op 4 oktober 

in Nunspeet. Liefs! 

Bibi en Dana

PS Ervaring in zang, dans en spel is 

helemaal niet nodig!
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Doe ik het wel of niet? Wel? Niet? Durf ik het? Ja of nee? 

Zo gaan mijn eerste zomerdagen altijd, zodra het weer wordt voor een t-

shirt en een korte broek – en geen jas. Het is alsof ik elk jaar weer even 

moet wennen aan het feit dat ik toch anders ben. Dat ik me ongemakke-

lijk voel. Het is alsof ik elke keer wéér door een acceptatieproces moet. 

Dit jaar ging ik op één van de eerste warme dagen, in een topje en een 

rokje een stuk van huis met de trein. Alleen. En dat – het alleen zijn - 

maakt het al spannender. Als ik iemand naast mij heb lopen, kan ik er 

beter mee omgaan, of ben ik gewoon wat meer afgeleid. Ik heb lang 

voor de spiegel staan twijfelen. Al mijn (nieuwe) vlekken bestudeerd en 

alles tegenover elkaar afgewogen. Het leek wel of mijn vlekken met de 

minuut duidelijker werden. En ik bleef ook nieuwe vlekken ontdekken. 

Toch: iets in mij vindt dat ik net zo goed mag genieten van het warme 

weer, dat ik mezelf niet hoef te straffen met warmere kleding, dat ook 

ik er gewoon mag zijn. Dus daar ging ik... Zonnebril op, richting de trein. 

‘Ik voel lichte paniek opkomen’

Op de heenweg totaal geen problemen, ik voelde me zelfs stoer en 

zelfverzekerd. Bewust van mijn vitiligo, dat uiteraard, maar tja, het is 

nou eenmaal zo. Op de terugweg vond ik het lastiger. Juist doordat mijn 

vlekken duidelijker leken omdat ik wat verbrand was, maar ook omdat 

het ineens een gigantische drukte was op het station. Mijn trein reed 

niet en we moesten in  één grote mensenmassa naar een ander spoor 

lopen. Op dat moment voel ik lichte paniek opkomen, maar tegelijker-

tijd denk ik: 'Oké, dan hebben we alles maar gelijk in één keer gehad!' 

Als ik eenmaal weer in de trein zit, ben ik trots op mezelf. Ondanks de 

warmte en de overvolle trein, ondanks mijn vlekken, die iedereen kon 

zien, ondanks het feit dat ik anders ben dan anderen, ben ik trots op 

mezelf! Zo onwijs trots! Ik heb het toch maar gedaan.

En dan lijkt het alsof dat mijn acceptatieproces voor dit jaar weer was. 

Alsof ik even moet wennen en daarna gewoon net als ieder ander 

geniet van de zomer. Naar het strand ga ik niet vaak, maar ik ben  ben 

ik deze zomer voor het eerst sinds jaren weer in het zwembad geweest. 

Even 2 minuten lastig …. terwijl ik daarna zomaar het zwembad in en uit 

liep om mijn camera te pakken. Ik dacht er niet eens meer bij na.

Doe ik het wel of niet? 
Ja of nee?

Lianne Bruining-Wijngaards (25) heeft het vaak moeilijk met haar vitiligo. 
In 2012 deed ze daarom mee aan het BNN-televisieprogramma ‘It gets better’, 
waarin cabaretier Jan-Jaap van der Wal haar opzocht. De uitzending is nog te 
zien op www.vitiligo.nl.
In deze column schrijft Lianne over haar leven met vitiligo. Reageren? Mail naar 
Lianne via liannewijngaards@live.nl of volg haar Twitter via @liannew89.

‘In een topje en een rokje 
in de trein: spannend’
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Psoriasis 
 of Vitiligo?
 Uw lichtbehandeling 
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!


