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Vitiligo
ik&

Na de zomervakantie veranderen sommige 
leerlingen van school. Een spannend moment, hoe 
zullen de nieuwe klasgenoten daar zijn? Enkele 
ouders van kinderen met vitiligo kijken terug op 
die periode. “Als iedereen hetzelfde was zou de 
wereld saai zijn.”
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“De lagereschooltijd van Suzanne was geen fijne periode. 

Niet eens vanwege haar vitiligo, maar omdat ze hoog-

begaafd is. Daar werd ze erg mee gepest. Wel hield ze 

in groep 8 een spreekbeurt over vitiligo, dat deed haar 

goed.

Aan het begin van de middelbare school was haar vitiligo 

minder uitgebreid dan nu, maar wel zichtbaar. Met de 

nieuwe klas ging ze na drie weken op kamp. Buikpijn had 

ik ervan... Onnodig! Haar klasgenoten zijn al die jaren als 

gelijkgestemden met haar omgegaan, dat was zo fijn. 

Veel mensen wisten niet eens dat ze vitiligo heeft. En de 

meiden die het weten, waren vooral geïnteresseerd. Ze 

vroegen of Suzanne zich goed had ingesmeerd als ze bui-

ten gymles hadden en de zon scheen. Inmiddels heeft zij 

eindexamen vwo gedaan. Na de zomer gaat ze studeren. 

Ik vind het toch weer spannend...”

“Voor Demi was het altijd best spannend een stap te 

maken naar een nieuwe groep. Op de lagere school 

werd binnen een jaar zo’n 50 procent van haar huid wit. 

Omdat de klas hiermee bekend was, is het nooit echt een 

probleem geweest. Toen Demi groep 7 overdeed heb-

ben mijn vrouw en ik er met haar en de nieuwe leraar 

over gesproken, dat gaf vertrouwen. Bovendien hield ze 

in haar nieuwe klas haar spreekbeurt over vitiligo, met 

ondersteuning van het spreekbeurtpakket van  

Vitiligo.nl. Het werd een groot succes. Ze vertelde dat 

vitiligo niet eng en niet besmettelijk is, maar net als bruin 

worden een reactie van de huid. 

Die boodschap zorgde er voor dat Demi op school nau-

welijks nare ervaringen heeft gehad. Op de middelbare 

school riepen medeleerlingen wel eens iets, maar een 

probleem is dit nooit voor haar geweest. Omdat ze er 

eerder over had gesproken, is ze sterker geworden.”

“Vanaf het allereerste moment, toen Anne 6 jaar was, is ze 

open met haar vitiligo omgegaan. Ze werd er niet mee gepest 

en als er vragen waren, legde ze uit wat die zichtbare vlekken 

op haar knieën, voeten en ellenbogen betekenen. In groep 8 

hield ze er een spreekbeurt over, zoals ze eerder ook vertelde 

over haar astma. Beide maken nou eenmaal deel uit van haar 

leven, meer dan dat is het voor haar niet. 

Dat bleef zo toen ze naar de brugklas ging. Natuurlijk was 

de overgang een beetje spannend, net als voor de andere 

kinderen. Als mensen naar haar vlekken kijken, vindt Anne dat 

normaal. ‘Ik kijk toch ook naar een ander als die bijvoorbeeld 

brandwonden heeft? Laat ze maar kijken.’ Bij warm weer 

verbergt ze haar vitiligo niet. Camoufleren vindt ze gedoe. 

Hooguit ziet ze er tegenop dat er ooit vlekken in haar gezicht 

kunnen ontstaan. Misschien dat ze dan lichttherapie over-

weegt.”

“Op de vertrouwde lagere school kende iedereen An-

nemarieke zoals ze was. Ze was er volledig geaccepteerd. 

Eén keer waren er problemen: leerlingen van een àndere 

school pestten haar en scholden haar uit in een gezamen-

lijk gebruikte gymzaal. Dat hebben zij geweten! Haar hele 

klas nam het op voor Annemarieke, een vechtpartij werd 

nog maar net voorkomen.

Hoe zou dat gaan op de nieuwe middelbare school, met 

andere kinderen? We hebben dit besproken met onze 

dochter en de mentor. Verder lieten we het aan Anne-

marieke over hoe en wat ze in de klas wilde vertellen. 

Hoewel ze best zenuwachtig was, bleek dat veel mensen 

haar witte vlekken niet eens zagen. In de tweede klas 

heeft ze een presentatie over haar vitiligo gehouden voor 

ongeveer honderd mensen van klas 1, 2 en 3. Ze heeft 

alles uitgelegd met een korte broek aan, zodat haar vlek-

ken goed zichtbaar waren.” 

“Jason was niet onzekerder dan iedere andere puber 

op deze leeftijd. Wij hebben thuis nooit een 'ding' van 

vitiligo gemaakt. Wel heeft Jason in de brugklas een 

spreekbeurt gehouden om vragen te stoppen zoals: ‘wat 

is dat?’ Desondanks werd er wel gepest. Pubers blijven 

hard, of je nou flaporen hebt of vitiligo. De pestende 

kinderen hebben zelf onzekerheden en reageren zich op 

anderen af om zichzelf beter te voelen. 

Wat wij belangrijk vonden is dat Jason zelfvertrouwen 

opbouwde. Hij had het er even moeilijk mee en dacht dat 

meiden hem door vitiligo minder leuk zouden vinden. 

Tot hij erachter kwam dat dit totaal geen probleem was! 

Hij kreeg juist vaak te horen dat het niet storend was en 

sommige meisjes vonden het juist mooi. Tijdens zijn mid-

delbareschooltijd begon Jason ook op een Theaterschool. 

Hij deed aan zang, dans en spel, wat ook een enorme 

boost gaf. Tegen andere kinderen zou ik zeggen: wees 

trots op wie je bent! Als iedereen hetzelfde was zou de 

wereld saai zijn!”
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Ze heeft alles uitgelegd 
met een korte broek aan

Tijdens de ledendag op 1 oktober wil dermatoloog  

Ludmilla Nieuwenboer met de kinderen discussiëren over 

onder andere weerbaarheid. Dan wordt ook gesproken 

over ‘Hoe ga ik op school om met mijn vitiligo?’

Terugkijkend op de schoolover-

gang van hun kind zeggen veel 

ouders dat het houden van 

een spreekbeurt over vitiligo 

erg heeft geholpen. Vitiligo.nl 

vervangt binnenkort het oude 

spreekbeurtpakket voor het 

nieuwe, met hierop ook het 

vernieuwde logo. De 10-jarige 

Tess (zie ook pagina 18) hield 

vorige maand nog haar spreek-

beurt met het oude pakket. De 

beoordeling van de juf: “heel 

goed”.


