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VLEKKEN

WERK

TEKST: MAGGIE VAN SPALL FOTO: SAAR RYPKEMA

Als buitensportinstructeur
begeleidt Lilian Slump (29)
uit Amersfoort groepen in een
klimbos. Dat haar witte vlekken
dan duidelijk zichtbaar zijn, kan
haar niet meer boeien. “In de
vrije natuur ben ik dolgelukkig.”

I

eder voorjaar start voor Lilian ‘het ware
leven’ in Lage Vuursche. Daar is ze op
oproepbasis begeleider in een klimbos met
tien verschillende parcoursen. Beginnen
nieuwkomers nog laag boven de grond, gevorderden deinzen niet terug voor een hoogte
van 23 meter. Met hulp van een katrol tokkelen
ze, via aangespannen draden, van boom tot
boom: zo glijden, klimmen en ploeteren ze
naar een volgende uitdaging.
“Ik voel me hier thuis. Mijn vaste baan is op
een buitenschoolse opvang in de buurt, maar
als ik nodig ben kunnen ze me bellen. Ik gordel deelnemers in, geef instructies, kijk mee
en haal iemand uit de touwen als die bang is of
te vermoeid. Prachtig en dankbaar werk.”

‘De vlekken op mijn
knieën zijn ontstaan
door schurende
zandkorrels, dacht
een kind’

Vlekken schoonmaken
Lilian heeft sinds haar 6e vitiligo en vooral
de laatste jaren verspreiden de vlekken zich
explosief over haar lichaam. “En zoals dat gaat
met vooral veel jonge kinderen om me heen:
ze stellen de leukste vragen. Een kind dacht
dat de witte vlekken op mijn knieën waren
ontstaan door de zichtbare zandkorrels erop,
die schuurden met de huid. En op de buitenschoolse opvang wilde een kleuter de vlekken
op mijn enkels ‘schoonmaken’.”
Zo losjes als Lilian nu met haar vitiligo kan
omgaan, zo was ze als puber niet. “De opmerkingen die ik kreeg, maakten me onzeker. “Ik
droeg lange kleding om de vlekken te bedekken. Heb ook nog lichttherapie gedaan, maar
dat hielp niet. Dankzij de steun van familie en
vrienden nam ik toch de regie in handen en
besloot het te accepteren. Nu trek ik aan wat
ik wil, smeer me heel goed in en ga er relaxed
mee om.”

SPOTJES

Ledendag
Ook dit jaar organiseert
Vitiligo.nl een ledendag en
wel op op zondag 7 oktober in
Nunspeet.

REGIObijeenkomsten
“Er ging voor veel deelnemers een
nieuwe wereld open. Ze leerden hoe
een goede make-up wel degelijk dekkend is aan te brengen. ”
Sharista Lachman, gastvrouw van
Vitiligo.nl, blikt tevreden terug op de
regiobijeenkomst ‘Medische Camouflage’, op 17 mei in Nieuwegein. “Na afloop
keerden de deelnemers enthousiast
huiswaarts.”
Veertien leden en niet-leden bezochten
de bijeenkomst bij U-Consultancy, een
bedrijf dat onder andere opleidingen
voor medische schoonheidsspecialisten
organiseert en verzorgt. Wegens succes

wordt de activiteit later dit jaar herhaald,
mogelijk in het zuiden van het land. Ook
verzorgt U-Consultancy een workshop tijdens de jaarlijkse ledendag op 7 oktober.

Open Dag Breda
Mensen met vitiligo konden elkaar ook
op 2 juni ontmoeten tijdens de Open
Dag van het Amphia Ziekenhuis (locatie Breda). Daar waren vrijwilligers van
Vitiligo.nl aanwezig met een eigen stand.
Ze gaven informatie over onder andere de
huidaandoening en de mogelijke behandeling ervan en vertelden over de rol van
de vereniging.

Wereld Vitiligodag:
stuur jij jouw foto in?

Ruim 34.000 personen
bereikte Vitiligo.nl een jaar
geleden, toen we via onze
openbare Facebook-pagina
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een zelf-gecreëerde collage
toonden. Het was een ode
aan de negen jaar geleden
overleden popster Michael
Jackson, ook hij had vitiligo. Na zijn dood is 25 juni
uitgeroepen tot Wereld
Vitiligodag, om zo mondiaal aandacht te vragen
voor de pigmentstoornis.
In 2017 leidde ons
Facebook-initiatief tot 874

reacties of deelacties. We
bereikten uiteindelijk
34.118 personen. Lukt het
ons om deze zomer dat
record te verbreken? De
eerste foto’s ontvingen we
al, wil jij ook meedoen?
Stuur dan vandaag nog
(22 juni) jouw foto naar
chris@vitiligo.nl.

Dit keer geen doorlopend
programma met verschillende
gastsprekers, maar de vrije keuze
om deel te nemen aan een tafelgesprek of workshop: het wordt
dus meer een ontmoetingsdag.
Onder leiding van professionele
gespreksleiders zijn er twee gespreksthema’s: ‘vitiligo & seksualiteit: hoe kan een huidaandoening mijn relatie beïnvloeden?’
en ‘jeugd met vitiligo: assertiever
worden en contacten leggen’.
Er zijn ook twee workshops:
‘professionele fotoshoot in een
studio’ en ‘deskundig camoufleren van de vitiligovlekken’. Iedere
groep zal beschikken over een
eigen ruimte.

Twee rondes
Er zijn twee rondes, zodat iedere
deelnemer uit twee onderwerpen kan kiezen. Tussendoor
praat dermatoloog Nanja van
Geel de leden bij over de uitslag
van de enquête van de vorige
ledendag. Promovendus en dermatoloog-in-opleiding Annelies
Lommerts (zie ook pagina 18)
vertelt meer over het diagnosticeren, meten en behandelen van
vitiligo.
Zoals ieder jaar is er ook een
actief kinderprogramma. Na het
succes in 2016 komt kindercoach
Roosmarijn van der Tas opnieuw
langs. Met aanvullende informatie houden we jullie de komende
maanden op de hoogte via
onze website, social media en
Spotlight!

ren mogen uitdelen en nasturen. Dezelfde positieve reacties
ontving ik ’s avonds, toen ik als lid van de VIPOC-stuurgroep
aansloot bij een internationaal diner met artsen en onderzoekers uit dit vakgebied. Zij hadden elkaar eerder die dag afzonderlijk ontmoet.”

FOTO: KRISTA SIMONS

Stap vooruit

Internationale
vitiligovereniging
in de maak
Internationale vitiligoverenigingen en zorgprofessionals
gaan vaker met elkaar informatie delen. Niet alleen zal een
mondiale vitiligo-patiëntenvereniging worden opgericht,
maar ook wordt naar Nederlands voorbeeld een internationale kerngroep geformeerd. Dit is de meest opvallende
uitkomst van de VIPOC-conferentie 2018 in Parijs.
Namens Vitiligo.nl nam voorzitter Paul Monteiro begin april
deel aan de Vitiligo International Patient Organisations Conference (VIPOC). Op de eerste dag van dit tweedaagse congres
ontmoette hij er vertegenwoordigers en medebestuurders van
achttien andere vitiligoverenigingen. Alleen het continent ZuidAmerika leverde geen afgevaardigden, verder waren alle andere
werelddelen vertegenwoordigd.
“We wisselden vooral ervaringen met elkaar uit”, vertelt
Monteiro. “Hoe zijn onze verenigingen georganiseerd? Wie
kan terugvallen op geldschieters? Vitiligo.nl blijkt dan echt
een positieve uitzondering: we beschikken over een volledig
bestuur en ontvangen als enige organisatie, naast contributies,
een overheidssubsidie.”
Met trots toonde Monteiro zijn collega’s de vernieuwde Spotlight! “Ze vonden het magazine prachtig. Ik heb veel exempla-

De tweede conferentiedag bracht beide partijen bij elkaar. “De
zorgspecialisten gaven aan meer te willen samenwerken met
de patiëntenverenigingen, wat een belangrijke stap vooruit is.
Ze zeiden: we zien in dat we op verschillende eilandjes leven,
waardoor er soms nog te verschillend over bestaande inzichten
wordt gedacht. Die mededeling sprong er echt uit.”
Het blijft niet alleen bij plannen. Binnen een jaar zal een gelijknamige mondiale patiëntenorganisatie (dus ook VIPOC, maar
hier staat de C voor 'Committee') worden opgericht.”
“We gaan elkaars ervaringen delen. We willen bijvoorbeeld de
Nederlandse ‘Richtlijn vitiligo’ uitbreiden naar buiten onze
landsgrenzen. Intentie is ook om een internationale kerngroep
Onderzoeken te lanceren, naar Hollands model. De Franse
gastheer Jean-Marie Meurant wordt directeur van deze organisatie, vanuit de stuurgroep zal ik hem bijstaan.”
(advertentie)
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Spotlight! zoekt redacteur of schrijver
De redactie van Spotlight! zoekt versterking. Vind jij het leuk om
iemand te interviewen en over het onderwerp vervolgens een
prettig leesbaar artikel te schrijven?
Wie weet is een plekje bij de redactie dan iets voor jou. We verga

deren vier keer per jaar in hartje Utrecht.
Meer informatie vind je op www.vitiligo.nl of stuur een mailtje
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naar redactie@vitiligo.nl.
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Maddy-Jane Warner (22)
onder de zon van Los Angeles. Haar verhaal is te lezen
op beide Facebook-pagina's
van Vitiligo.nl (zie 21 mei).
Foto:
Rotceig (@thelioninthecage).
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TEKST: ARNOUD KLUITERS

David Njoo,
dermatoloog in de
Ziekenhuisgroep Twente.
Foto: Jos Rikkerink

Repigmentatie in de zomer

Gebruik de zon
niet als therapie
Helpt een ‘zomerkuur’ onder de zon om weer pigment terug te krijgen
op witte lichaamsdelen? Al lukt dit sommige mensen met vitiligo,
dermatoloog David Njoo waarschuwt zonliefhebbers vooral op hun
hoede te blijven.

“M

ijn witte knieën zijn na twee weken onder de Spaanse zon weer
egaal bruin!” Soms zijn dit soort
juichende kreten in chatgroepen
te lezen. Afkomstig van zonliefhebbers met vitiligo
die, in tegenstelling tot veel lotgenoten, melden dat
er pigment terugkeerde na een ‘kuurtje vitaminezon’.
Leidt zonnen werkelijk tot repigmentatie? David
Njoo, dermatoloog in de Ziekenhuisgroep Twente
(locatie Hengelo): “Inderdaad, dat is soms mogelijk.
Maar jubel niet te vroeg. Uit onderzoek èn ervaringsverhalen blijkt dat dit slechts in beperkte mate
gebeurt. De kans op de keerzijde van het verhaal is
groter: de vitiligo kan verergeren of de huid verbranden.”

Ontstekingsreactie
Voor een verklaring is het eerst nodig uit te leggen
hoe de opperhuid functioneert. Die bestaat grotendeels uit verhoornde cellen en – eronder – voor
1 procent uit de zogeheten melanocyten. Dit zijn de
cellen die onder invloed van het zonlicht pigment
aanmaken en daarmee de productie van melanine.
Dit stofje beschermt het lichaam tegen de ultra-

violette straling van de zon: de verhoornende cellen
erboven krijgen een beschermend kapje over hun
celkern. Dit moet helpen voorkomen dat de kwetsbare huid sneller verbrandt, uitdroogt en veroudert.
Wel bestaan er verschillen: mensen met een donker
huidtype maken veel meer pigment aan dan mensen met een lichtere huid.
Bij vitiligo worden, door een te actief immuunsysteem, melanocyten niet (langer) gestimuleerd.
Ze worden juist afgebroken. Njoo: “Er is sprake van
een ontstekingsreactie van de huid, waardoor kwetsbare witte plekken ontstaan.”

Haarwortels
Om een paar redenen keert bij sommige mensen
met vitiligovlekken soms wel pigment terug en bij
andere niet. Allereerst: zitten er nog gekleurde (dus
géén witte!) haartjes in de witte huid? Dan is de

Onjuist zongedrag kan
leiden tot verbranding of
verergering van de vitiligo
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tegen de aanval van het immuunsysteem dan de
melanocyten in de omliggende huid. Er zijn blijkbaar nog reserves. “Het lastige is dat niemand van
te voren weet bij wie repigmentatie optreedt. Jijzelf
niet, wij als artsen ook niet. Pas achteraf kunnen we
waarnemen of het is gebeurd of niet.”
Njoo vervolgt: “En àls er al pigment terugkeert? Dan
is de kans hierop groter in het gezicht, de hals, de
romp, liezen, oksels en bovenarmen en –benen. En
kleiner op de voeten en handen. Het lijkt wel of aan
de uiteinden van het lichaam de kans op repigmentatie kleiner is. Waarom dit zo is, ook dat weten we
nog niet.”

Tijdelijk effect

De 18-jarige Emily Fröhlich uit Hamburg (emilyfrhl op Instagram) heeft vitiligo sinds
haar 5 e. Hier viert ze vakantie op Cuba.

kans op repigmentatie aanwezig onder invloed van
zonlicht, van lichttherapie en/of crème-therapie. Al
is dit geen garantie.
Dat werkt als volgt. De in die haarwortels aanwezige
melanocyten – hoe klein ook – blijken beter bestand

In de praktijk blijkt dat eventuele repigmentatie
door de zon meestal maar tijdelijk is. Zodra je
minder vaak buitenkomt of als de zon in het najaar
en winter aan kracht verliest, keert de vitiligo terug.
Door, in nauw overleg met je dermatoloog, gecontroleerd gebruik te maken van lichttherapie en/of
een crèmebehandeling kun je met een geschikte
huid dit proces stapsgewijs begeleiden en vaak beter
beheersen. Dat heeft meer effect dan de zomerzon.
Hierover vertelde Njoo al eerder, in 2016 in het decembernummer van Spotlight!
Zonlicht heeft nog een positief effect voor mensen
met vitiligo. Onder invloed van UV-B-straling op
de blote huid maakt het lichaam zelf vitamine D
aan. Dit draagt niet alleen bij aan de stevigheid
en het behoud van onze botten en het gebit, ook
is vitamine D van belang voor een goede werking
van onze spieren en op het immuunsysteem. In dit

Monique Bodegom (52) uit Assen
“Niet meer dan twee kleine witte vlekjes bij mijn oogleden had ik als tiener. Tot ik rond
mijn 20e ging skiën. Hoewel ik me heel goed had ingesmeerd, verspreidde de vitiligo zich
onder de zon, op een reflecterende witte piste, in no time richting mond, kin en oren. Dat
proces herhaalt zich sindsdien iedere zomer. Tegelijkertijd verschijnen er in beperkte mate
donkerbruine sproetjes. Zo bruin werd ik vroeger. Ik mijd de zon niet, al weet ik dat ik vlug
verbrand. Ook heb ik snel last van jeuk. Voor mij is dat een voorspeller: komende winter ga
ik nog een stukje witter in dan ik nu ben.”

Spot
light!

10

Repigmentatie is alleen
mogelĳk als haarwortels
nog pigmentcellen bevatten
geval geldt: hoe donkerder de huid, des te minder
vitamine D wordt gevormd vergeleken met mensen
met een lichtere huid.

Keerzijde van zonlicht
Tot zover de positieve effecten van de zon. Bij een
deel van de mensen met vitiligo leidt een te lange
blootstelling aan zonlicht op een onbedekte vitiligohuid zelfs tot verergering van klachten: het ontstaan
van nieuwe witte vlekken, een toenemend contrast
tussen bruine en witte huid, en ook verbranding.
Voor sommigen kan dat reden zijn om de zon zoveel
als mogelijk te mijden. Wees in elk geval alert met
zonlicht, waarschuwt Njoo. “Je mag echt wel in de
zon, maar zie dit niet als therapie om te repigmenteren. Bescherm je bovendien met zonnebrandmiddelen.”
Zijn advies heeft alles te maken met de verraderlijke samenstelling van zonlicht. Dat bestaat niet
alleen uit infrarood licht (dat aanvoelt als warmte)
en zichtbaar licht, maar ook uit ultraviolet licht. Op
zijn beurt bestaat UV-licht als gezegd niet alleen uit
UV-B, maar onder andere ook uit UV-A (dat bijvoorbeeld in zonnebanken zit).
Lange tijd is gedacht dat UV-A minder schadelijk
is dan UV-B, omdat UV-A een bruinmakend effect

heeft en de huid er niet door verbrandt. Die gedachte is losgelaten: het mag dan cosmetisch gezien
kortdurende voordelen bieden, we weten nu ook
dat te vaak en te lang zonnebanken op latere leeftijd
meestal leidt tot veroudering van de huid, rimpelvorming en soms zelfs huidkanker. Bekend is verder
dat met UV-B voorzichtig moet worden omgegaan.
Te veel UV-B kan leiden tot een verbrande huid, allergische reacties, DNA-schade en/of huidkanker.
Ga je in de zon, doe het gedoseerd en maak gebruik
van de juiste zonnebeschermingscrèmes. Ook Njoo
kent de voortdurende discussie: smeer ik mezelf
in met factor 30 of 50? Het antwoord op die vraag
is niet voor iedereen gelijk. Heb je een lichte of
donkere huid? Zit je in Nederland of dichter bij de
evenaar? Ga je vooral zonnen in de zomer of wacht
je tot het najaar? Hoe sterker de zonkracht, des te
zwaarder krijgt de kwetsbare huid het te verduren.”

Onvoldoende alert
Tel daarbij op dat zonliefhebbers soms onvoldoende
alert zijn. Ze smeren zich pas op het strand in,
terwijl het nodig is dat de crème de tijd krijgt om
in de huid te trekken. Of ze vergeten zich na enige
tijd opnieuw in te smeren, waardoor de vorige laag
inmiddels verdund of verdwenen is.
Waar sommige van zijn collega’s factor 30 adviseren,
stelt Njoo: “Voorop staat dat jij vooral de reactie
van jouw witte huid goed leert kennen. Meen jij dat
je die factor 50 nodig hebt, dan adviseer ik die te
gebruiken. Belangrijk is vooral om met regelmaat
te smeren. En blijf verder gewoon naar buiten gaan.
Mijd de zon niet, maar zorg dat je niet verbrandt.”

Meer weten
over veilig zonnen?
Zie www.vitiligo.nl.

Stefanie van Engelen (41) uit Gilze
“Ik fiets en wandel graag en ga soms naar het strand. Dankzij de zon zie ik iedere zomer op
mijn witte handen en voeten kleine pigmentvlekjes terugkeren. Richting de herfst verdwijnen ze weer. Er is dus best een gunstig effect. Maar voor mij is er ook een keerzijde: ik
krijg soms ook een allergische reactie van te veel zonlicht. Dan verschijnen op mijn zeer
gevoelige huid overal eczeemachtige warmtebultjes.
Ooit probeerde ik nog lichttherapie, in de hoop meer pigment terug te krijgen. Maar onder
de UV-lampen was de allergische reactie nòg heviger.”
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