
  ‘Dit hebben wij 
     ontdekt!’
Huidtherapeuten kunnen helpen bij het camoufleren van vlekken, 
maar veel LVVP-leden proberen zelf ook allerlei producten uit. 
Soms met succes en dan willen ze hun ‘ontdekking’ graag delen. 
Gewoon, om anderen te helpen, zonder dat ze er enig belang bij 
hebben. Lees hier de tips van Annette, Gonnie en Antoinette.

ANNETTE VERHOEVEN:

‘Voordeligste geeft beste 
resultaat’

Annette Verhoeven (49) uit Hoogland (bij 

Amersfoort) heeft heel goede ervaringen 

met een zelfbruinmiddel dat voor een 

appel en een ei te koop is bij de Duitse DM-

drogist: Sundance. “Drie euro! En het werkt 

geweldig”, zegt Annette, die al sinds haar 

11e vitiligo heeft: op haar handen en in 

haar gezicht, rond haar ogen en mond, en 

sinds kort ook op haar voeten. “Voor mijn 

gezicht heb ik al van alles geprobeerd. Het 

nieuwe middel Oxygenetics is heel goed, 

je voelt het niet en het camoufleert prima. 

Maar het is wel erg duur: 65 euro voor 15 

milliliter. Soms vergoedt de aanvullende 

Antoinette Slagboom-Nijman (25) uit het 

Zuid-Hollandse Oud-Alblas heeft veel  

make-up geprobeerd. ‘Maar het was het al-

lemaal niet. Totdat ik voor mijn bruiloft, zo’n 

vier jaar geleden, bij een schoonheidsspecia-

liste kwam, die Pupa foundation opbracht. Dit 

is super! Ik gebruik het sindsdien elke dag”. 

Antoinette heeft overal op haar lichaam viti-

ligovlekken, dus ook in haar gezicht. “Vanaf 

mijn voorhoofd tot mijn kin, een soort brede 

witte streep over mijn gezicht. Maar met 

dit product zien mensen het niet meer. Het 

valt niet meer op, terwijl ik ’s zomers toch 

GONNIE VAN HERWIJNEN:

‘Dit werkt écht’

Gonnie van Herwijnen (51) uit Vught is en-

thousiast over de natural tanning spray van 

Marc Inbane. “Dit werkt écht! Ik gebruik het 

op mijn handen, die inmiddels halfwit zijn. 

Ik gebruik het alleen op de witte plekken. 

Ondanks mijn werk in de schoonmaak met 

agressieve middelen blijven mijn handen 

minstens drie dagen bruin, daarna wordt 

het geleidelijk minder. Ik vind dit veel pret-

tiger dan de camouflage crème van  

Cover derm, die gaf bij mij een onnatuur-

lijke plastic-achtige laag en moest ik elke 

dag opnieuw opbrengen. Deze tanning-

spray camoufleert juist zo goed door de 

transparantie van de kleurstof, waardoor 

natuurlijke kenmerken zoals sproeten en 

moedervlekken zichtbaar blijven. Ik zag 

zorgverzekering dat. Ik heb echter ontdekt 

dat het veel goedkoper kan, want ook de 

CC-Foundation van de Hema werkt prima. 

Dat kost 10 euro voor 30 milliliter, en het 

is er in veel kleuren. Ikzelf meng de num-

mers 4 en 5. Voor mijn handen en voeten 

gebruik ik die Duitse zelfbruiner Sun-

dance. Heel voordelig en wat mij betreft 

het beste resultaat. Zo’n zelfbruinmiddel 

is geen camouflage. Het trekt echt in je 

huid, geeft niet af en blijft dagenlang 

goed. De spray gebruik ik voor mijn han-

den en voeten en de crème op de rest van 

het lichaam. Altijd als ik Duitsland ben, 

sla ik een voorraadje in. Het zijn ontdek-

kingen die het leven met vitiligo een stuk 

makkelijker maken.”
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ANTOINETTE SLAGBOOM:

‘Oplossing voor mijn bruiloft’

Kijk voor nadere tips 

over de toepassing op 

www.vitiligo.nl.
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Lotgenoten?
Een gewone werkdag. Ik begin met 

de digitale post, voer een aantal 

telefoongesprekken en kijk nog 

even mijn aantekeningen door. Dan 

bel ik mijn moeder. “Mam, ik houd 

vanmiddag mijn telefoon aan hoor! 

Je belt me als er wat is!” 

Die middag geef ik een presentatie in 

de recreatiezaal van een seniorenflat in 

Groningen. Bewoners en andere belangstellenden komen om 

wat meer te horen over Stichting Vier het leven, een prachtige 

non-profit organisatie waar ik nu zo’n anderhalf jaar voor werk. 

Het zijn gezellige mensen die er best nog wel op uit willen. 

Eenzaamheid, hoge leeftijd en/of ongemakken maken echter dat 

zij meer en meer afhankelijk worden van begeleiding en vervoer 

om iets te ondernemen. Hier komt Vier het Leven in beeld. Ik 

zit middenin mijn verhaal, verduidelijkt met een powerpoint vol 

aansprekende foto’s, als mijn telefoon gaat. Ik zie dat het mijn 

moeder is, mompel een verontschuldiging en duik met mijn 

telefoon achter een deur. “Slecht nieuws, deze arts kan niets voor 

papa doen…” We zijn er allebei stil van. Ik ga straks gelijk naar 

haar toe. 

Terug in de zaal zie ik het grote logo van Vier het Leven. “Vier 

het Leven, Moon!” dit zijn steevast de laatste woorden van mijn 

vader bij elk telefoongesprek dat we voeren… pfff, slik. Ik besluit 

zijn woorden als bruggetje te gebruiken en vertel kort waarom 

ik werd onderbroken. Ik voel me gesteund, mijn publiek weet 

duidelijk als geen ander hoe belangrijk het is om elke goede dag 

te koesteren en het leven te vieren zolang het kan. Natuurlijk wil 

ik daar graag bij helpen en maak mijn verhaal over onze service 

en activiteiten netjes af.

Snel deel ik nog wat flyers uit. Ik sta op het punt om weg te gaan 

als er nog een dame heel langzaam naar me toe schuifelt, haar 

rollator is duidelijk haar beste maatje. “Wat heb je?” vraagt ze. 

Wat ik heb…? Haast. Angst. Verdriet… ik ben even in verwarring, 

want mijn emoties gaan de laatste dagen echt alle kanten op. 

Dan laat ze haar rollator even los en wijst naar mijn hals… “Die 

vlekken, dat heb ik geloof ik ook!”

Vier het leven, Moon!
hem voor het eerst in het programma van 

Roy Donders, en ben hem toen gaan probe-

ren. Ik ben zo blij met het resultaat dat ik 

de tip graag doorgeef. Het heeft mij enorm 

geholpen, want ik was te onzeker om te 

solliciteren, maar hiermee durf ik dat weer. 

Een fles kost wel 40 euro, maar als je het 

alleen voor je witte plekken gebruikt, doe 

je er best lang mee.” 

snel bruin ben op de rest van mijn huid. Ik 

combineer die foundation wel altijd met 

concealer van Make-up Studio, die ik eerst 

opbreng. Dat is een basislaag waardoor de 

foundation beter houdt. Ja, twee lagen dus, 

maar echt: ik heb geen plamuurgezicht! Het 

is bovendien betaalbaar: de Pupa founda-

tion kost ongeveer 25 euro en is te koop 

bij schoonheidsspecialisten, maar ook bij 

drogisten of kappers. Je vindt de verkoop-

punten makkelijk op internet. De concealer 

is op internet te bestellen en is ook niet 

duur.” 

Antoinette met haar zoontje Pepijn: ‘De vlekken 

in mijn gezicht vallen niet meer op’.

Vóór Na
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