
8Spot
 light! 9 Spot

 light!

PATIËNTENREIS 

Niet iedereen ontvangt bij de dermatoloog de begeleiding die  
je wel verwacht te krijgen. Teleurgesteld keer je huiswaarts,  

terwijl je graag meer te weten was gekomen over jouw vitiligo, de 
behandeling ervan en de omgang ermee. Zo’n patiëntenreis 
kan beter, erkent pigmentdeskundige Marcel Bekkenk. Namens 

Vitiligo.nl reageert voorzitter Paul Monteiro.

  TEKST: ARNOUD KLUITERS  ILLUSTRATIES: DJANKO

Om verschillende redenen kunnen men-
sen met vitiligo worden verwezen naar 
een dermatoloog. Ze zijn doorgestuurd 
door hun huisarts, omdat ze meer 

zekerheid willen over die opeens opdoemende witte 
plek(ken) op hun huid. Ze willen graag een second 
opinion, wanneer er na een eerste diagnose twijfels 
blijven bestaan. Of ze keren terug voor een (vervolg)
behandeling, hoopvol dat er bijvoorbeeld repigmen-
tatie mogelijk is.
“De diagnose vitiligo, die kan iedere huidspecialist 
prima geven. Dat is niet ingewikkeld”, zegt Marcel 
Bekkenk, dermatoloog in het Amsterdam UMC 
(locatie AMC). Hij is er voorzitter van de Sectie Ne-
derlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP). 
“Lastiger is het om patiënten goede informatie te 
geven over het verloop van deze aandoening en de 
impact ervan.” 
Na de diagnose willen mensen weten of hun witte 
vlekken zich verder zullen verspreiden. In welk 
tempo? Op welke delen van het lichaam? Dat zijn 
speci!ekere vragen om te beantwoorden. Zoals ook 
ouders van jonge kinderen andere vragen stellen 
dan een nuchter persoon van inmiddels een jaar of 
65. Vitiligo diagnostiseren is dus één, er de passende 
voorlichting bij geven is twee.

Verklaringen
Waarom dat niet altijd even goed gebeurt? Bekkenk 
praat het niet goed, maar heeft er een paar verkla-
ringen voor. “Ik schat dat er zo’n 20.000 soorten 
huidaandoeningen bestaan. Ongeveer 80 procent 

hiervan is heel goed te overzien, de overige 20 pro-
cent is minder duidelijk. Dat een huisarts dan soms 
een verkeerde inschatting maakt en witte vlekken 
aanziet voor een schimmelinfectie, dat kan  
gebeuren. Van een huidspecialist daarentegen mag 
je verwachten dat deze wel een goede diagnose 
maakt.”
Tel daarbij op dat er nog altijd geen dijk van een 
medicijn bestaat dat vitiligo kan vertragen of ge-
nezen. Goed, er bestaan zalven die de afbraak van 
pigmentcellen kunnen remmen. Lichttherapie kan 
repigmentatie stimuleren. Maar patiënten reageren 
er verschillend op, de ervaringen zijn wisselend. 
“Dat betekent dat dermatologen maatwerk moe-
ten leveren. Maar vitiligo is ook nog eens een klein 
zorgterrein in de dermatologie dat niet is te verge-
lijken met bijvoorbeeld psoriasis en eczeem. Bij die 
twee huidziektes zie ik landelijk wel dat patiënten en 
artsen meer met elkaar in gesprek gaan en geza-
menlijk beslissingen nemen over een in te zetten 
behandeling.
Samen bewandelen ze dat pad. In overleg met pa-
tiëntenverenigingen bieden ze gerichtere keuzehulp 
aan. Op sites bijvoorbeeld kun je makkelijker terug-
vinden wat het betekent als een patiënt behande-

“Ik was perplex door de botte manier waarop mijn  
dermatoloog zich gedroeg. Ik moest er maar mee leven, 
met mijn vitiligo. Ik kon me aankleden en kon weggaan. 
Was te overdonderd om nog iets te vragen.”

Moeite doen, 
interesse tonen
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Paul Monteiro, voorzitter:
“Marcel Bekkenk legt in het interview helder uit 

waar dermatologen en mensen met vitiligo mee 

te maken hebben: waar gaat het goed, waar 

stuiten ze soms op. Enkele reacties in dit artikel 

laten zien dat er gaten kunnen vallen. Het is 

belangrijk dat u, als lid, ons blijft voeden met uw 

ervaringen! Daarmee kunnen we verder, we gaan 

namens u het gesprek aan met de betrokken 

zorgverleners. Vitiligo.nl is graag care taker. 

Naar de zorgverleners toe: onze contacten met 

de SNIP zijn heel goed te noemen, we hebben 

korte lijntjes met de specialisten daar. Wat beter 

kan in onze samenwerking is een eerdere be-

trokkenheid in onderzoekstrajecten. Als voorzitter 

van Vitiligo.nl wil ik bijvoorbeeld eerder weten 

welke onderzoeken eraan komen. Soms is een 

studie al gaande als we er pas van horen. Betrek 

ons meer in die voorbereiding, onze meerwaarde 

is dat we onze eigen ervaringen en gevoelens 

kunnen delen. Zo kunnen we helpen de opbouw 

van studies verder te verfijnen. Een beter over-

zicht en inzicht is nodig, in feite begint een goede 

patiëntenreis hier al.

Mijn wens: laten we geregeld met alle dermato-

logen (in opleiding) van de SNIP samenkomen en 

met elkaar in gesprek gaan. Wat kunnen wij als 

vereniging verwachten? Waar gaan we naartoe 

en hoe kunnen we daar beter op inspelen? We 

willen, participerend, nog meer de rol van partner 

van de SNIP innemen.” 

Zorg in de periferie
“We kijken verder, naar de vitiligozorg buiten 

de SNIP – dus in de perifere ziekenhuizen. 

Nederland telt zo’n 450 dermatologen en zoals 

Marcel Bekkenk al aangeeft: ze hebben lang 

niet allemaal voldoende kennis over of oog voor 

vitiligo. Of ze weten niet eens dat onze patiën-

tenvereniging bestaat. Jaarlijks hoor ik verhalen 

van mensen die zich niet of onvoldoende door 

hun dermatoloog gehoord voelen. Of er is alleen 

aandacht voor de behandeling van de huid, en 

vergeten wordt te luisteren naar het verhaal 

achter de pigmentstoornis. In mijn ogen zou een 

optimale patiëntenreis zijn: iemand met vitiligo 

kan bij een betrokken dermatoloog terecht die 

óók wat tijd vrijmaakt om het gesprek aan te 

gaan met de mens achter vitiligo. Iedere patiënt 

verdient immers individuele aandacht. Bovendien 

Patiëntenreis volgens Vitiligo.nl

Oproep
Vergat jouw dermatoloog je te wijzen op het bestaan van een patiënten vereniging? 

Miste jij aanvullende informatie tijdens het consult? Ontbrak het gevoel van een 

meedenkende arts aan je zijde? 

Of informeerde jouw specialist jou juist wél zo goed als mogelijk? Woog hij of zij 

jouw vragen en belangen af? Werd je gewezen op aanvullende manieren om extra 

informatie in te winnen?

Vitiligo.nl hoort dit soort ervaringen graag! Hoe was jouw patiëntenreis?  

Wil je dit de vereniging laten weten, stuur dan een mailtje naar info@vitiligo.nl, 

onder vermelding van ‘patiëntenreis’.

kan de dermatoloog wijzen op de mogelijkheid 

van psycho-sociale hulpverlening als dat nodig 

is.

Mijn wens is om een workshop te organiseren 

met die dermatologen in Nederland. En daarin 

bespreken hoe zij omgaan met vitiligo. Wat we-

ten zij van deze aandoening? Hoe kunnen zij de 

begeleiding van patiënten en de communicatie 

over vitiligo verbeteren? Daar wil de vereniging 

dolgraag bij helpen.”

Van huisarts naar de SNIP
“Dit zijn twee voorbeelden om op structureel 

niveau de patiëntenreis te helpen optimaliseren. 

Op persoonlijk vlak proberen we onze leden ook 

zoveel mogelijk te helpen. Een mooi voorbeeld 

wordt ook genoemd in een ‘Spotje’ op pagina 7: 

sinds deze zomer is het mogelijk om direct via 

de huisarts bij de SNIP terecht te komen. Ik sprak 

met een lid: op zoek naar goede en passende 

zorg liep hij vast in een bureaucratische wereld. 

Na overleg met de SNIP kon hij daar vervolgens 

in no time alsnog terecht. Dit toont de meerwaar-

de van onze vereniging in optima forma!”

ling A krijgt aangeboden: wat zijn dan de voor- en 

nadelen, welke alternatieven zijn er, enzovoorts.”

Non-issue
Terugkijkend op zijn eigen beginjaren als derma-

toloog is Bekkenk de eerste om de hand in eigen 

boezem te steken. “Tijdens mijn studie in Leiden 

promoveerde ik op een zeldzame vorm van huid-

kanker, vitiligo lijkt dan al snel een minder pro-

bleem. Daarna werkte ik in het Reinier de Graaf 

Gasthuis in Delft. Ik wist destijds niet eens dat er 

verschillende soorten vitiligo bestonden!”

Daarom begrijpt hij wel hoe dermatologen denken. 

“Óf je stuurt mensen door naar de SNIP, óf je bent 

geïnteresseerd in de aandoening en gaat je er meer 

in verdiepen. Ik verwees destijds door, liever liet ik 

er een pigmentdeskundige eens goed naar kijken. 

Pas toen ik in 2014 in de SNIP kwam, werd vitiligo 

mijn specialisme. Dat heeft tijd nodig gehad.”

Informatie terugvinden over vitiligo, dat is voor der-

matologen het probleem niet, zegt Bekkenk. “Maar 

parate kennis zakt weg, omdat je zoveel patiënten 

ziet met hun verschillende aandoeningen. Als je 

bovendien slechts een minuut of tien per patiënt 

hebt… dan kun je óf later een extra consult aanbie-

den om te voorkomen dat het spreekuur uitloopt, 

óf je verwijst door naar de SNIP voor een 30 tot 45 

minuten durend consult. De SNIP kan dat bieden, 

ons doel is anders dan van een perifeer ziekenhuis. 

Hier kan ik de tijd en het luisterend oor bieden die ik 

in Delft veel minder kon geven.”

Richtlijn
Leuk en aardig allemaal, beseft ook Bekkenk, maar 

wat moet je hier als patiënt mee? Om die reden keek 

hij als voorzitter van de laatste werkgroep Richtlijn 

Vitiligo (uit 2015) met collega’s niet alleen naar de 

verschillende diagnostische methoden en behan-

delingen die er beschikbaar zijn voor vitiligo. Ook 

de daadwerkelijke zorg voor de patiënten zelf kreeg 

kreeg aandacht, mede op aangeven van Vitiligo.nl.
“Al weet een dermatoloog medisch inhoudelijk 

alles, als patiënt heb je daaraan niet zoveel als je 

méér voorlichting nodig hebt, maar dit niet krijgt. 

Vraag daarom aan jouw patiënten of ze jouw uitleg 

snappen! Kan die persoon ermee verder? Een door-

tastende patiënt laat het wel merken als iets nog 

onduidelijk is. Maar het komt ook voor dat iemand 

de informatie niet snapt, dat er geen klik is tussen 

beide personen of dat er sprake is van een taalbar-

rière. Dan zeg je als behandelaar niet ‘dit was het 

dan’. Nee, jouw taak is dat je probeert het probleem 

op te lossen.”

Persoonsgebonden zorg
Nog meer aandacht voor de menselijke maat dus. 

Weg met de hork. “Goede zorg begint met een goed 

gesprek, dat is ook de wens van de overheid. Gooi 

er niet meer pillen in, smeer er niet voor het gemak 

meer zalf op. Dat geven we zeker ook mee tijdens de 

opleiding, maar die benadering is nog niet diepge-

worteld.

Er bestaat gelukkig standaardzorg om bepaalde 

klachten te benaderen, maar daarmee ben je er 

niet per se. Die zorg moet namelijk óók persoons-

gebonden zijn. Vrij vertaald kan dat betekenen dat 

een patiënt een hormoonzalf afwijst, ook al blijkt uit 

studies dat die de meest gekozen of meest bewezen 

behandeling is. Ga dan op zoek naar de motiva-

tie achter die afwijzing. Soms ontdek je dat jouw 

patiënt bang is om met hormonen te smeren. Ga 

samen op zoek naar een alternatieve methode.”

“De diagnose was een opluchting, ik wist nu wat er aan 
de hand was. Maar verder… Ik ontdekte pas later op 
internet wat vitiligo echt betekent. Volgens mijn derma-
toloog moest ik zelf maar bedenken hoe ik er het beste 
mee om kon gaan.”


