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Paul Monteiro uit 
Oosterhout heeft 
vitiligo en is 
voorzitter van de 
landelijke
patiëntenvereniging: 
‘Psychosociale 
aspecten wegen het 
zwaarst’. 
Foto: Krista Simons.

Impact
‘Die witte vlekken doen weliswaar geen pijn, ze 
jeuken hooguit een beetje, maar ze doen wél wat met 
je zelfvertrouwen. Daarom kan vitiligo een grote 
impact hebben op iemands leven’, zegt Paul Montei-
ro, voorzitter van de LVVP, de Landelijke Vereniging 
voor Vitiligo-Patiënten. ‘Mensen met vitiligo durven 
soms niet meer naar buiten, gaan zich verstoppen. 
Dat vind ik verschrikkelijk, want elk mens is mooi, 
elk mens mag gezien worden. Daarom wil ik dat deze 
ziekte meer bekendheid krijgt. Iedereen moet weten: 
Het is niet besmettelijk of eng.’ 
Zelf heeft Monteiro de huidziekte al sinds zijn 
kindertijd, maar pas veel later kwam hij terecht bij 
de Stichting Instituut voor Pigmentstoornissen, de 
SNIP, tegenwoordig onderdeel van de poli dermatolo-
gie van het AMC in Amsterdam. ‘Toen ben ik alsnog 
behandeld met UVB-lichttherapie. Maar bij mij hielp 
het nauwelijks, en een jaar of vijf geleden werd de 
vitiligo zelfs ineens snel erger, toen verdween álle 
pigment. Nu ben ik dus helemaal wit. En dat terwijl 
ik van Indische afkomst ben en vroeger juist een 
donkere huidskleur had. Ik zie er nu dus heel anders 
uit.’ Vitiligo heeft daardoor een flinke impact op 
Monteiro’s leven gehad. ‘Vroeger keken mensen naar 
mijn vlekken en nu ik helemaal wit ben, moet ik 

Vitiligo is een huidaandoening, die witte vlekken veroorzaakt op de 
huid. Dat heeft vaak grote psychosociale gevolgen voor de mensen 
die het treft. De vlekken kunnen iemands uiterlijk enorm aantasten, 
en dat maakt mensen onzeker of zelfs depressief. Er zijn behandel-
mogelijkheden, maar die hebben niet altijd het gewenste resultaat. 
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Ziektebeeld

dagelijks oppassen dat ik niet verbrand. Toch kan ik 
er wel mee omgaan. Maar ik zie kinderen die gepest 
worden, meisjes die in de zomer geen bikini aandur-
ven, jonge volwassenen die geen relatie durven 
aangaan, mannen die niet meer sporten. Dat vind ik 
erg en dat is mijn drijfveer om steeds weer aandacht 
te vragen voor vitiligo.’

Wél behandelbaar
Als voorman van de LVVP verzorgt Monteiro daarom 
regelmatig in ziekenhuizen informatie-avonden voor 
patiënten en hun familie, maar hij legt ook contac-
ten met dermatologen, huidtherapeuten en andere 
huidspecialisten. ‘Er zijn nog altijd specialisten die 
deze aandoening zien als een puur cosmetisch 
probleem en tegen hun patiënten zeggen: jammer, 
hier moet je maar mee leren leven. Maar er zijn wél 
behandelmethoden die bij sommige patiënten wel 
degelijk succes hebben. Bijvoorbeeld belichting met 
UVB-straling of huidtransplantaties. Vooral segmen-
tale vitiligo, met vlekken aan één kant van het 
lichaam, is goed behandelbaar. Daarvoor zijn speciale 
pigmentcentra zoals de SNIP.’ 

Daarnaast is het belangrijk dat huidspecialisten 
attent zijn op eventuele psychosociale problemen bij 
hun vitiligopatiënten. In zo’n geval kunnen ze 
verwijzen naar psycho-dermatologen. Ook een verwij-
zing naar de LVVP kan waardevol zijn voor patiënten. 
De vereniging geeft niet alleen veel informatie via 
de website en het ledenmagazine, maar organiseert 
bovendien lotgenotencontact, onder meer op 
ledendagen en via de social media. Zo is er naast een 
open Facebook-pagina een besloten Facebook-groep 
waar leden van de LVVP elkaar ontmoeten en 
ervaringen delen. Daar wordt veel gebruik van 
gemaakt. Kijk op www.vitiligo.nl voor de adressen.
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