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Camouflagetherapie:   
welke mogel!kheden 

z!n er? 

Er bestaan verschillende camou!ageproducten, met 
Dermacolor van Kryolan als een van de bekend-  
ste. Hun producten zijn in verschillende tinten en 
dekking verkrijgbaar en de aangebrachte camou!a-

ge blijft goed zitten. Daar moeten wel enkele ondersteunende 
producten bij worden gebruikt. Het voordeel van Dermacolor 
is de sterke hechting op de huid, dankzij een waterbestendig 
poeder. Omdat de consistentie van de crème vrij stug is, dien 
je deze vóór het aanbrengen op te warmen tussen de vingers 
of op een spateltje. Er is maar een kleine hoeveelheid nodig 
voor dagelijks gebruik, waardoor de producten lang mee gaan. 
Dat maakt de prijs-kwaliteitverhouding ervan goed. Wel hoor 
ik vaak terug dat mensen het camou!eren een tijdrovende 
klus vinden, omdat er zo veel verschillende middelen gebruikt 
moeten worden.
Lycogel is een alternatief dat veel huidtherapeuten aanbieden. 
Dit camou!erende product is ontwikkeld voor de gezonde 

Op social media lezen we dat de zoektocht naar een simpel en 
doeltreffend camouflagemiddel voor iedere dag niet eenvoudig is. 

Want hoe pak je problemen, zoals een onnatuurlijk effect, nou aan? 
Jasmijn Schreur geeft je het eerste zetje.  

Jasmijn Schreur (22) is 
gediplomeerd allround 
schoonheidsspecialiste en 
volgt aan de Hogeschool 
Utrecht de opleiding huid-
therapie. Sinds 2016 weet 
ze dat ze vitiligo heeft.

Wietze van der Veen (65) 
was jarenlang hoofd van het 

expertisecentrum SNIP in 
Amsterdam. Afgelopen jaar 

leverde hij als medisch  
adviseur van Vitiligo.nl 

bijdragen aan deze rubriek. 
Daar stopt hij mee, vanaf 

2019 nemen de dermatolo-
gen Marcel Bekkenk  

en Albert Wolkerstorfer die 
rol over.

èn aangedane huid. Je brengt het makkelijk aan, het product 
smeert goed: dat zijn twee grote voordelen. Wel adviseer ik 
om de huid vooraf te bevochtigen met een dagcrème, dan 
breng je het soepeler in. Dit doe je laagje-voor-laagje, tot je 
de gewenste dekking hebt en je een natuurlijk resultaat ziet. 
Aanvullende producten zijn niet nodig om Lycogel goed te 
laten hechten. Bovendien kun je het product gedurende de 
dag makkelijk bijwerken. Nadeel ervan is dat het minder 
waterproof is dan Dermacolor. Beide merken zijn erg zuinig in 
gebruik.

Tip 
Ga naar een huidtherapeut of een camou!agespecialist 
en krijg een kleuradvies op maat. Een professional leert je 
praktische technieken aan om het dagelijks camou!eren te 
vereenvoudigen. Voor meer informatie over verkrijgbaar-
heid, prijzen en vergoeding: zie www.vitiligo.nl.
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Heb je ook een vraag? Stuur een mail naar redactie@vitiligo.nl.


