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Vitiligo
ik&

Tatoeages

De Amerikaanse Tiffany Posteraro zette op haar 

arm: It's called Vitiligo. "Door die boodschap komt 

het sneller tot een gesprek."

Achter iedere geplaatste tattoo 
zit vaak een heel verhaal. In 
combinatie met vitiligo is dat 
niet anders. Alleen de fase van 
voorbereiding roept al veel 
vragen op: wat zal dit met mijn 
huid doen? Sommige leden 
zetten de stap, waarbij ieder zijn 
eigen keuzes maakt. Anderen 
zien er juist van af.

Linda (46)
Vitiligo vanaf haar 17e

“Ik heb ervoor gekozen geen 

tattoo te nemen. Mijn reden: 

met een tattoo trek je extra 

aandacht en zien de mensen 

ook eerder mijn vitiligo. Nu zijn 

er zelfs mensen die mijn vitiligo 

niet opvalt, terwijl het normaal 

héél erg goed zichtbaar is.”

Sylvia (26)
Vitiligo vanaf haar 28e 

“Het begon bij mijn vingers en 

breidde zich daarna uit over 

heel mijn lichaam. De laatste 

jaren is het flink erger gewor-

den, ik ben nu zeker voor 40 

procent bedekt met vlekken.

Ik heb geen probleem met het 

accepteren dat ik vitiligo heb. 

Waar ik me wel aan stoor, is dat 

mensen mij zo aanstaren en 

nakijken. Vandaar dat ik afgelo-

pen zomer besloot mijn vitiligo-

tatoeage te laten zetten. Ik 

had dit bij iemand anders op 

Facebook gezien en vond het 

een mooi statement. Natuurlijk. 

na het zetten van de tatoe-

age had ik zoiets van wat heb 

ik gedaan? Nu ziet iedereen 

het. Maar wat een flauwekul: 

ook mijn witte vlekken ziet 

iedereen, die gaan ook niet 

weg! Het is nu een onderdeel 

van mij.”

Shirith (51)
Vitiligo vanaf haar 32e

“Ik heb mijn vitiligo ver-

afschuwd en heb er nog steeds 

moeite mee, hoewel ik al ver 

ben met de acceptatie ervan. Ik 

was 46 toen ik de eerste tattoo 

nam. Ik was de enige in ons 

gezin die er geen had. Ik ben 

begonnen op mijn pols. Een 

Iers teken met de voorletters 

van mijn kinderen erbij. Daarna 

heb ik er meer bij laten zetten. 

Op alle gekozen plaatsen zit 

geen pigment meer. Ik heb 

daarom geen last het lichter 

worden van de huid. Vitiligo 

vind ik zo lelijk, maar nu heb ik 

er iets moois voor in de plaats 

gekregen.”

Shauni (18)
Vitiligo vanaf haar 7e

“Ik heb twee tattoos: op mijn 

enkel en onderarm. Op mijn 

onderarm heb ik mijn tweede 

naam, Marron, laten zetten. 

Maar het is het is ook de naam 

van mijn ouders: Mar staat voor 

mijn moeder en Ron voor mijn 

vader. Op mijn enkel is een 

palmboom geplaatst, omdat 

ik naar Curaçao ga emigreren. 

Ik stond al heel sterk in mijn 

schoenen, toch geven de tat-

toos een beetje meer zelf-

vertrouwen. De kans bestond 

namelijk dat ze een vitiligoplek 

zouden worden. Toch was dit 

geen reden voor mij om ze niet 

te laten zetten. Ik heb er abso-

luut geen spijt van. En laat het 

maar een vitiligoplek worden: 

ik word er alleen maar sterker 

van.”

Warsha(27) 
Vitiligo vanaf haar 26e 

“Ik heb een tattoo laten zetten 

nadat ik hoorde dat ik vitiligo 

heb. Op mijn 26e verjaardag 

ontdekte ik de eerste plek. Mijn 

tattoo is een zwarte spin, boven 

m'n pols. Zoú ik ooit een tattoo 

zetten, heb ik altijd gezegd, dan 

moest het een zwart spinnetje 

worden. Het staat symbool voor 

mijn jeugdtijd. Hoewel ik al 

heel lang een tattoo wilde, was 

ik vroeger bang dat ik spijt zou 

krijgen of dat ik niet voor altijd 

ermee wilde lopen. Omdat 

vitiligo voor altijd is, maakte dit 

het makkelijker het eindelijk 

toch te doen.”

Margriet (39)
Vitiligo vanaf haar 23e

“Ik heb momenteel drie tatoe-

ages. De eerste liet ik zetten 

op mijn pols: een armband 

met twee bedeltjes, waarin de 

voorletters van mijn kinderen 

staan. De tweede is een slang 

op mijn bovenarm, óók in de 

vorm van een band. Ik ben 

een slang volgens de Chinese 

astrologie. De derde: twee ster-

ren op mijn voet vanwege twee 

miskramen. 

Het was voor mij makkelijker 

om een tatoeage te nemen, 

omdat mijn huid toch al de 

aandacht trekt. Die vlekken 

komen en gaan, daar heb ik 

helaas niet zoveel invloed op. 

Maar de tatoeages kan ik zelf 

bedenken. Ik ben er nog elke 

dag trots op dat ik ze heb laten 

zetten. Ze horen bij mij net als 

mijn vitiligo. En ik merk dat 

mensen nu meer kijken naar 

mijn tatoeages en dat maakt 

me wel iets zekerder.”

Arwen (30)
Vitiligo vanaf haar 19e

“De eerste jaren maakten de 

vitiligoplekjes mij erg onzeker. 

Mijn eerste tatoeage liet ik op 

mijn 25e zetten: het Tibetaanse 

Ohm-teken. Dat staat voor 

kracht en voor het leven. Voor 

mij is het nog steeds een heel 

betekenisvolle tatoeage. 

Vijf jaar later is mijn huid ‘uit-

gebreid’ met veel extra geko-

zen en ongekozen 'vlekken'. Op 

de vitiligo heb ik geen controle, 

maar op mijn tatoeages wel. 

Wellicht dat ik daarom meer 

tatoeages laat zetten naarmate 

mijn vitiligo zich verder over 

mijn lichaam verspreidt. Ik heb 

ondertussen een Boeddha, 

een zwaluw, drie vlinders, drie 

sterretjes en een tekst die over 

beide voeten doorloopt. 

De vitiligo slaat nu ook toe op 

mijn getatoeëerde huid en laat 

de tatoeages lichter kleuren. 

Dit hoort erbij, het hoort bij 

mij.”

FACEBOOK
De (open en besloten) Facebookpagina’s van Vitiligo.nl zijn een 

mooi platform om met elkaar van gedachten te wisselen. Je kunt 

er ideeën opdoen, vragen stellen of reageren op gevarieerde 

onderwerpen.

2017/1 Spotlight! 12


