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www.facebook.com/vitiligo.nl en 

het kwartaalblad Spotlight! 

Daarnaast behartigt Vitiligo.nl uw 

belangen bij zorgverleners zoals 

dermatologen en behandelcentra, 

en vraagt aandacht voor de grote 

invloed die vitiligo kan hebben op 

iemands leven. Het is van groot 

belang dat er meer onderzoek 

wordt gedaan naar oorzaken en 

behandelmethoden van vitiligo. 

Dit stimuleert Vitiligo.nl waar 

mogelijk. 

Ten slotte faciliteert de organisatie 

lotgenotencontact door het 

organiseren van ledendagen en 

het ondersteunen van een 

besloten contactgroep op 

Facebook, https://www.facebook.

com/groups/vitiligo.nl/, waar 

mensen met vitiligo ervaringen 

kunnen uitwisselen. Vitiligo.nl telt 

ongeveer 1500 leden.

Bestuur

Voorzitter: Paul Monteiro 

Penningmeester: Ed Halmans

Vrijwilligerscoördinator: vacant

Communicatie: vacant

Secretaris: Jeannette Riethorst

ICT: Onno Hafkamp

Algemeen bestuurslid:

Raymond de Bruin

Vitiligo.nl

Vitiligo.nl behartigt de belangen 

van vitiligopatiënten. Sinds de 

oprichting in 1990 is het vergro-

ten van kennis over vitiligo een 

belangrijke doelstelling.  

De organisatie informeert zowel 

leden als de buitenwereld via 

de website www.vitiligo.nl, de 

openbare Facebookpagina  

Alweer vijf jaar geleden presenteerden we ons als een organisatie die uw belangen behar-

tigt met een nieuwe wijze van communicatie. Met gepaste trots introduceerde ik u toen 

ons magazine Spotlight! Vanaf dat moment claimden we wat we natuurlijk al jaren zijn: 

een organisatie die zich hard maakt voor de belangen van mensen met de chronische 

huidaandoening vitiligo. Met dit magazine richten we ons niet alleen op ‘zicht op vitiligo’, 

maar ook op ‘gezien worden mèt vitiligo’. Met alle destijds gemaakte plannen lukt het 

ons steeds beter vitiligo meer bekendheid te geven en om de mensen met vitiligo zo 

weerbaarder te maken. Samen hebben we vitiligo zichtbaar gemaakt en daar mogen wij 

en u best trots op zijn. Ik zeg met nadruk: samen. En we gaan stevig door op die ingeslagen 

weg. Sinds kort hebben we een nieuwe naam en een nieuw logo. Vitiligo.nl. Wat kunt u 

zoal van ons verwachten in de toekomst? We willen u vroegtijdig informeren over onderzoeks-

resultaten. We willen nog méér faciliterend zijn. En we willen u meer betrekken bij onze activitei-

ten. De organisatie is er voor èn door u!

Vitiligo.nl staat bekend als hèt aanspreekpunt en hèt platform voor mensen met een behoefte aan in-

formatie over vitiligo. Vitiligo.nl is bovendien de verbindende factor bij het uitwisselen van ervaringen. De 

komende tijd willen we dit verder uitwerken. Hierbij zetten we de moderne media in en gaan we ons richten 

op een digitale strategie. We richten zelfs een project hiervoor op met bestuurslid Raymond de Bruin. Als 

projectleider zal hij dit verder optuigen. Later dit jaar vertelt hij erover op onder andere de ledendag. Ook gaan 

we regionale contactdagen voor leden en niet-leden stimuleren. Uiteraard is dit is alleen te realiseren met 

beschikbare vrijwilligers! Heeft u interesse? Laat het ons weten.

Van professor dr. Nanja van Geel (Universitair Ziekenhuis Gent) ontvingen we het verzoek mee te werken aan 

een zogeheten patient reported outcomes-onderzoek, waarbij de ervaringen van mensen met vitiligo worden 

geëvalueerd. Dit verzoek sluit aan bij ons streven om, zoals hierboven aangegeven, vroegtijdig informatie te 

verschaffen over onderzoeksresultaten. De evaluaties kunnen een belangrijke aanwinst zijn en verrijken het 

proces om objectieve meetinstrumenten te ontwikkelen. Ook de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie 

en Venereologie heeft ons benaderd. Ze ontvangt graag advies bij het formuleren van onderzoeksvragen en 

kennishiaten over vitiligo. 

Tot slot. Mits er sprake is van een win-winsituatie stelt Vitiligo.nl zich graag open om samen te werken met 

andere betrokken partijen in de wereld van vitiligo. We zullen u op de hoogte houden!  

Ik wens u veel leesplezier,

Paul A. Monteiro, voorzitter

Colofon
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vereniging
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DVD ‘Leven in contrast’
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Artikelen in deze Spotlight! waarin over 
behandelingswijzen of medicijnen wordt 
geschreven, hebben tot doel de lezer te 
informeren en de discussie levend te houden. 
Zij geven niet noodzakelijkerwijs de mening 
van het bestuur of de medische adviseurs 
weer. De vereniging kan geen behandelingen 
of medicijnen voorschrijven. Raadpleeg altijd 
eerst uw arts voordat u behandelingen of 
medicijnen probeert.
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De 
vlekken 

van

Op haar achtste verschenen er, 

in de knieholte, voor het 

eerst witte vlekken. “Ik 

was op het klimrek aan het 

spelen en kreeg er rode plek-

ken van. Later werden die 

wit en ze bleven wit.” Daarna 

volgden haar vingertoppen en 

voeten, onderarmen en benen. 

En ook rond de ogen, in de hals en 

bij de haarlijn. Via de huisarts kwam ze 

uiteindelijk terecht bij dermatoloog Ludmila 

Nieuweboer (inmiddels werkzaam in het Zuwe 

Hofpoort Ziekenhuis in Woerden). 

“In eerste instantie smeerde ik Cutivate op 

mijn lichaam en Protopic op mijn gezicht. 

Die laatste was een vieze vettige crème. Ook 

ging ik thuis aan de slag met lichttherapie in 

een lichtcabine, met tussenpozen heb ik dat 

ongeveer drie jaar gedaan. 

Rond mijn 13e heb ik bij dokter Nieuweboer 

ongeveer acht keer een minigrafting-behan-

deling ondergaan. Zij verplaatst dan tientallen 

heel kleine gepigmenteerde huidstukjes naar 

de te behandelen vitiligoplek. Ze groeien daar 

naar elkaar toe, waarna 

de witte huid een zo goed 

als normale huidskleur krijgt. 

Hoewel dat best pijnlijk was, heeft het 

wel geholpen!” (meer informatie over deze 

therapie in het septembernummer van vorig 

jaar, red.)

Puberteit

Demi zit inmiddels op het vmbo waar ze over 

twee maanden eindexamen doet. Momen-

teel loopt ze stage in een kinderdagverblijf 

in Woerden, haar woonplaats. “Als mensen 

me alleen maar aanstaren, kan ik soms best 

bozig worden. Toch ben ik op school eigenlijk 

weinig gepest. Door erover te praten kan ik er 

goed mee omgaan. Wat ook heeft geholpen 

is de spreekbeurt die ik op de basisschool 

over vitiligo hield”, aldus Demi. “En later, in 

de brugklas: ik weet nog dat mijn mentor het 

te gek vond hoe normaal ik met mijn vlekken 

omging, toen we met alle brugklassers gingen 

zwemmen. In dat soort situaties schaam ik me 

niet voor mijn vlekken.”

Schrijven

Demi schrijft graag, vooral fantasieverhalen 

maar ook autobiografisch. Ooit hoopt ze een 

boek te schrijven. “Maar voor het zover is mag 

ik, vanaf het juninummer, ieder kwartaal voor 

Spotlight! gaan schrijven op de nieuwe pagina 

‘Voor jongeren!’. Daar word ik een soort mail-

vriendin met Shauni (*, zij heeft ook vitiligo. 

Ook zij doet in mei eindexamen en verhuist 

daarna voor vijf jaar naar Curaçao. Ik ben be-

nieuwd wat de felle zon daar met haar doet. 

Ik heb in elk geval ontzettend veel zin met 

haar te schrijven”, zegt Demi enthousiast.

Demi Hoogendoorn

De 17-jarige Demi heeft 
vitiligo een goede plek in 
haar leven kunnen geven. 
Op de basisschool hield ze 
er een spreekbeurt over en 
ook op het vmbo kan ze er 
goed over praten. Vanaf het 
juninummer start ze op de 
nieuwe jongerenpagina een 
mailwisseling met Shauni 
(18), die naar Curaçao 
verhuist.

TEKST: MAGGIE VAN SPALL FOTO'S: MARTINE SPRANGERS

Zoals ik schrok van de eerste vlek, zo is het nu niet meer. Na 

de felle schrik, de tijd van woede en wanhoop, is het nu het 

knarsetandend verdragen van de ongewenste witheid. Dat is 

rustiger. Maar het blijft nee tegen de aanvaarding ervan. Het 

maakt je levenslang tot patiënt.

Dat zal ik uitleggen. Eerst hoe ik tot verdragen ben gekomen, 

wat jaren heeft geduurd. Je hebt allerlei manieren om met 

iets om te gaan, dat zijn de coping  

mechanism. Ik heb ze stuk voor stuk getest, om te zien wat 

voor mij werkte. 

Relativeren bleek enigszins te helpen. 

Dan dacht ik: stel dat ik moest kiezen 

tussen witte vlekken of rode vlekken, 

wat zou ik kiezen? Of: levenslang witte 

vlekken (ook in mijn gezicht) of de poes 

dood? Zo ontdekte ik dat er kennelijk 

iets bestond dat ik nog erger vond dan de vlekken. Het 

waren psychisch riskante exercities, dat moet ik er wel bij 

zeggen. Je voelt de verschrikking van twee ellendige opties 

en vervolgens besef je dat er niets te kiezen valt. Toch helpt 

het. Alleen werd het leven nogal moeilijk toen de poes dood 

ging (ik hield zo van hem) en ik nog steeds vlekken had. 

Toen bood ik mezelf de keus tussen rode vlekken en de poes 

opnieuw in leven. Ja, je kunt jezelf ook gek denken. 

Wat me verder hielp, was een ander perspectief uitprobe-

ren. Die mogelijkheid had ik ontdekt in de handboeken voor 

reclame en marketing, waar veel geschreven werd over een 

merk laden met positieve associaties. Stel dat die vlekken 

een merk waren, dat moest ik het zien te laden met positie-

ve betekenissen. Ik dacht aan Sneeuwwitje, de beroemdste 

melkwitte vrouw in de letteren. Ik schreef een kort verhaal 

over zwemmen in het licht van de volle maan, waardoor 

slechts enkele uitverkoren vrouwen magische vlekken kre-

gen. En ik fietste vaak naar het weiland om naar de koeien te 

kijken, die vol vlekken zaten maar nergens last van hadden. 

Zo kon het dus ook. "Dag beeldschone fluwelen meisjes", zei 

ik tegen het hek leunend. Soms keken ze peinzend naar me. 

Al was ik geen koe, ik verlangde wel naar hun gemoedsrust. 

Zij waren volledig zichzelf en aanwezig in het moment, daar 

kon ik een voorbeeld aan nemen. Ik 

verlangde hevig naar het verdwijnen 

van de vlekken, want dan zou ik 

weer mezelf zijn.

De vlekken bleven. 

Het raarste vind ik nog steeds, dat de 

vlekken zelf uiteindelijk iets van hulp 

boden. Op mijn buik sloten ze zich aaneen, waardoor ik een 

nieuwe huidskleur had en dus daar geen vlekken meer. Dat 

scheelde.

Zo ontstond het verdragen. Het is net een slecht huwelijk, 

waar je niet uit kunt. Accepteer je zoiets, dan zak je geeste-

lijk weg. Zo lang ik de vlekken weiger te accepteren, zo lang 

zal ik mezelf blijven zien zoals ik ben, degene die ik was 

voordat de vitiligo begon. Ik herinner me nog hoe vanzelf-

sprekend het was om overal dezelfde huidskleur te hebben, 

om onder het warme douchewater te staan zonder te denken 

aan het emotionele risico om hier of daar een vlek te inspec-

teren. En ik herinner me dat er zelfs een tijd was waarin ik 

het woord vitiligo niet eens kende. Nee, accepteren zal ik de 

vlekken nooit.

Vilan
VILAN VAN DE LOO schrijft openhartig over haar leven met 
vitiligo. Of zoals ze zelf zegt: “Over het omgaan met iets dat ik 
niet wilde en dat nooit weggaat.” 

De vlekken zelf 
bieden uiteindelijk 

hulp

HET BLIJFT NEE

}

(* zie pagina 19, daar stelt Shauni zich alvast voor.
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Spotjes

NIEUWE BESTUURSLEDEN

Op de algemene ledenvergade-

ring van 10 februari zijn enkele 

nieuwe bestuursleden benoemd. 

Voorzitter Paul Monteiro was 

aftredend, maar heeft zich op-

nieuw beschikbaar gesteld voor 

een periode van vier jaar. 

Penningmeester Ed Halmans 

blijft aan en is aftredend in 2020. 

Nieuw aangetreden zijn 

Jeannette Riethorst (secretaris), 

Onno Hafkamp (ict) en Raymond 

de Bruin (algemeen bestuurslid).  

Zij nemen de plaatsen in van 

Juliette Sentis (Communicatie) 

en van Annelies Goedbloed 

en Astrid Leroy (beiden zijn 

vrijwilliger scoördinator ge-

weest).

Amanda blijft voorlichten

“Ik kom uit Austin, Texas en woon 

momenteel in New York. Sinds 

mijn 18e heb ik vitiligo, inmid-

dels zo’n vijf jaar dus al. Vitiligo 

heeft een enorme impact op mijn 

leven. Het is nauwelijks uit te leg-

gen hoe het voelt om vitiligo te 

Positieve reacties op nieuwe 
naam Vitiligo.nl

Veel positieve reacties kwamen er binnen op de nieuwe naam van de organi-

satie: Vitiligo.nl. De naamswijziging is in februari doorgevoerd. Toen werd ook 

een nieuw logo gelanceerd. 

Het bestuur heeft gekozen voor de nieuwe naam Vitiligo.nl, om zich beter en op 

eigentijdse wijze te kunnen profileren als een moderne belangenorganisatie. De oude 

naam, Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten, was niet alleen erg lang, maar paste 

ook niet meer bij deze tijd. 

Veel mensen met vitiligo voelen zich geen patiënt en herkenden zich niet in de oude 

naam. Die term is daarom geschrapt. Verder is het woord ‘Landelijke’ vervangen door 

.nl, wat helemaal past in de huidige tijd van internet en social media.  

Zo ontstond een korte, heldere naam, die bovendien past bij de website. Die heette al 

langer www.vitiligo.nl.

Een vlinder  

Ook over het ontwerp van het nieuwe logo is goed nagedacht. Je ziet een vlinder uit zijn 

cocon komen en als een prachtige verschijning de wereld in vliegen. Dit staat symbool 

voor mensen met vitiligo: zij leren omgaan met hun huidaandoening en proberen die te 

accepteren. Ook proberen ze zich weer vrij te voelen. 

“We hopen dat onze leden, in allerlei verschillende fasen, zich hierin kunnen herken-

nen”, aldus voorzitter Paul Monteiro. Dat de leden zowel de nieuwe naam als het logo 

waarderen, blijkt uit de reacties die meteen binnenkwamen in de ledengroep op  

Facebook en via e-mail. Een paar voorbeelden: “Heel mooi logo!”, “TOP!” en “Naam 

klinkt nu mooier”. Ook kreeg het bericht heel veel likes.

NIEUWE ADRESSEN OP FACEBOOK

De adressen van onze Facebookpagina en onze Facebook-ledengroep zijn 

gewijzigd. Dit heeft te maken met de naamswijziging van de organisa-

tie. De naam LVVP is uit de url’s verdwenen. Je vindt de openbare pagina 

voortaan op https://www.facebook.com/vitiligo.nl. De besloten groep is 

te vinden op https://www.facebook.com/groups/vitiligo.nl. Leden van 

Vitiligo.nl worden toegelaten tot de besloten groep, daar kunnen ze in 

een veilige omgeving openhartig ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

hebben aan mensen die het niet 

hebben: de meesten vinden het 

mooi of opmerkelijk.

De meeste dagen voel ik me 

goed en kan ik ermee omgaan, 

maar er zijn dagen dat ik me 

in mijn eigen huid niet zo goed 

voel. In grote menigten word ik 

angstig, en als ik uit ga is het 

moeilijk een plek te geven aan 

al die ogen die naar mij kijken. 

Maar ik moedig hen aan om op 

een passende manier hun vragen 

te stellen, zodat ze kunnen leren 

over iets dat wereldwijd honderd-

duizenden mensen treft.

Het zou me niet lukken vitiligo 

een plek in mijn leven te geven 

zonder de steun van de mensen 

om me heen en mijn familie. Als 

fotomodel heb ik mezelf ook die 

kracht gegeven. Foto’s van mezelf 

maken was niet iets wat uit me-

zelf kwam. Het lukte me namelijk 

niet om in de spiegel naar mezelf 

te kijken. Inmiddels omarm ik 

mijn tekortkomingen als iets van 

mezelf, als iets wat me juist uniek 

maakt.”

Openhartig en soms 

emotioneel vertelt Amanda 

meer over zichzelf op  

https://www.youtube.com/

watch?v=rNZEr50_qNw (12 

minuten). Voor meer foto’s en 

andere ervaringen: surf ook 

eens naar https://www.face-

book.com/groups/vitiligo.nl. 

Bijna vijf jaar heeft Amanda Wells (22) vitiligo. Vaak voelt ze de ogen van 

omstanders op zich gericht. Ze mailde Vitiligo.nl hoe ze hiermee omgaat. 

Er zijn nog twee functies vacant in 

het bestuur. Gezocht worden een 

bestuurslid Communicatie en een 

vrijwilligerscoördinator. 

Communicatie: 

je denkt mee over de communicatie-

strategie van Vitiligo.nl. Het bestuur 

vergadert ongeveer zes keer per jaar 

in Utrecht. 

Vrijwilligerscoördinator: 

de uitvoerende werkzaamheden lig-

gen bij de vrijwilligers, jij verdeelt de 

taken en ziet erop toe dat alles goed 

verloopt. Onder andere ga je ook 

nieuwe vrijwilligers werven, selecteren 

en begeleiden.

Heb je belangstelling om toe te 

treden of wil je meer weten over de 

taken en mogelijkheden? Neem via 

voorzitter@vitiligo.nl gerust contact 

op met Paul Monteiro.

Eén van de reacties van leden die het 

bestuur ontving: 

GEFELICITEERD

“Vandaag ontving ik uw brief met de mede-

deling dat de naam is veranderd in Vitiligo.

nl. Het logo is zeer bijzonder, heel goed 

gelukt en het herbergt de kenmerken van 

vitiligo. Gefeliciteerd er mee!

Een mooi initiatief en ik sta er volledig 

achter. Ook ik voel me geen patiënt (meer) 

en kan met mijn aandoening heel goed 

leven. De camouflage in mijn gezicht is zelfs 

zo goed dat mensen om me heen en in mijn 

drie Countryline dansclubs er totaal niets 

van merken. Het enige waarover men zich 

vaak verwondert: in de zomer met hoge tem-

peraturen dans ik altijd met lange mouwen, 

terwijl iedereen er luchtig bijloopt.

Ik wens ik u en de organisatie veel succes 

voor de toekomst.” 

Oproep: 
nog twee 

bestuursleden 
gezocht
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Lees verder op pagina 10.

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO: MARTINE SPRANGERS 

Niet iedereen met vitiligo slaagt erin de witte vlekken te 
accepteren. De grootte ervan, de locatie waar ze zich bevinden: kun 
je ze bedekken? Hoe ontwikkelen ze zich verder? Hoe reageert de 
omgeving erop? Dit soort factoren bepalen mede of het iemand 
lukt openlijk te leven met de chronische huidaandoening. Het kan 
voor mensen zo belastend zijn, dat het AMC een hulpprogramma 
heeft ontwikkeld.

Frank Snoek en Nienke Dekker werken 

op de afdeling Medische Psychologie 

van het Academisch Medisch Centrum 

in Amsterdam. Dekker is er

psycholoog en onderzoeksassistent, Snoek is

hoogleraar en hoofd van die afdeling in zowel

het AMC als het VU medisch centrum.

Mensen met een chronische huidaandoening 

en hun stemmingsproblemen: het tweetal is 

er bekend mee en hoort over de ervaringen. 

Bij de één is de jeuk gekmakend, een ander 

wordt genegeerd uit (onterechte) angst voor 

besmetting. Een derde vermijdt de spiegel, 

een vierde blijft zich maar insmeren met een 

zonnecrème als de zon zich meldt. Om maar 

niet te zwijgen over mensen die bij 30 graden 

een lange broek aantrekken in plaats van een 

zomerjurkje of een short.

Het lukt niet iedereen zijn of haar problemen 

verwoord te krijgen of er met anderen over 

te praten. Een deel trekt zich terug. “Veel 

mensen met huidproblemen worstelen met de 

psychische gevolgen ervan”. Gelukkig kan een 

dermatoloog hen bij dit soort stemmingspro-

blemen verwijzen naar meer gespecialiseerde 

hulp”, zegt Snoek.

Zelfbeeld?

“Komen ze bij ons terecht? We proberen dan 

te achterhalen welke therapie helpend is. 

Welke behandeling kunnen we inzetten om 

iemand weer beter te laten functioneren? Bij 

vitiligo speelt zelfbeeld een grote rol. Welk 

beeld heb je van jezelf, en is dat een reëel 

beeld? Ben je bang? Schaam je je misschien 

en wil je liever iemand anders zijn? Ben je 

onzeker hoe de vlekken zich verder zullen ont-

wikkelen? De aandoening kan allesbepalend 

worden. Met als gevolg dat talenten en sterke 

kanten verborgen blijven of onvoldoende tot 

uiting komen.”

In Nederland geldt het AMC als expertise-

centrum op het gebied van psycho-dermatolo-

gie: dit is het terrein van zorg rond het hebben 

van een huidaandoening mét psychologische 

klachten. “Op de polikliniek zien we de patiën-

ten, daarnaast verrichten we wetenschappelijk 

onderzoek gericht op het verder verbeteren en 

beschikbaar maken van psychologische zorg. 

Maar wij kunnen nog meer doen om er voor 

te zorgen dat mensen met een huidaandoe-

ning zich herkend en erkend zien.”

Hiermee bedoelen Snoek en Dekker bijvoor-

beeld het pilotprogramma Beter Gestemd met 

Succeservaring 
kan angst en 
onzekerheid 
doorbreken

Door onzekerheden 
kunnen talenten 
verborgen blijven

Acceptatie en 
weerbaarheid
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je Huid, dat in december startte (zie kader op 

pagina 11). Beiden zijn nauw betrokken bij de 

ontwikkeling ervan. Dekker: “Een belangrijke 

vraag bij de lancering van het programma is: 

wat doe je nu niét, wat je wèl zou willen? 

Welke belemmeringen zijn er?’’ 

Het helpen herkennen en overwinnen van 

die drempels, is waar het in de kern om gaat. 

“Neem het genoemde voorbeeld van het 

zomerjurkje: omstanders zullen jouw witte 

vlekken zien als je op een terrasje zit. Is het 

mogelijk om daar stap voor stap naartoe te 

werken? Zo proberen we iemand een succes-

ervaring op te laten doen om stapsgewijs de 

angst en onzekerheid te doorbreken.’’

Niet aanstellen

Snoek vult haar aan: “Mensen kunnen zich 

onbegrepen en onzeker voelen, ook omdat ze 

geen of weinig fysieke klachten hebben. Ze 

willen zich niet aanstellen, anderzijds ervaren 

ze wel degelijk ziektelast. We merken vaak 

dat mensen met bijvoorbeeld vitiligo in eerste 

instantie hun angst of ontevredenheid niet 

uiten. We benadrukken dat het belangrijk is 

die emoties te mogen en kunnen ervaren. Met 

die erkenning kun je vervolgens vaststellen 

dat het hebben van dit soort gevoelens geen 

reden hoeft te zijn om situaties te vermijden 

of om dingen niet te doen.”

Terug naar het zomerjurkje: te ervaren hoe 

prettig het is om bij warm weer hierin rond 

te kunnen lopen en je hierbij fijn te voelen, 

draagt bij aan een betere stemming en een 

positiever zelfbeeld. Dekker: “Wij wimpelen 

niet weg dat die stap moeilijk is. Maar houdt 

dit jou tegen? Of wil je doorzetten, ondanks 

de erkenning dat je bang bent? Zo kun je die 

negatieve gedachten over jezelf geleidelijk 

aan loslaten en de situatie bestrijden waar je 

zo bang voor was. Met als eindresultaat: je zit 

op het terras, je weet dat de mensen kijken en 

tóch voel je je er goed bij!”

Vervolg van pagina 9. KINDERCOACH ROOSMARIJN: 
“Kijk naar de kwaliteiten die je wèl hebt”
“Mijn collega Henrike Spoelman en ik waren afgelopen najaar uitgenodigd op de 

jaarlijkse ledendag van Vitiligo.nl. Tijdens onze workshop hebben we het accent 

vooral gelegd op het trainen van de fysieke en mentale weerbaarheid. Ook oefen-

den we met het ontwikkelen van helpende gedachten: met de kinderen onderzoe-

ken we hoe ze werkelijk denken. We willen ze meegeven dat ze zich vaker beter 

voelen met een positieve gedachte. Dit kan helpen als ze ergens tegenaan lopen 

en onzeker zijn. Als ze zich gepest voelen en op zoek zijn naar een manier om zich 

verbaal te kunnen redden.

Na het kennismaken gingen we aan de slag met een kwaliteitsspel. Voor zowel 

de jongere kinderen als voor de pubers hadden we tientallen kaartjes met daarop 

tekeningen en teksten. Er staan allemaal kwaliteiten op: ik kan luisteren, ik ben 

sportief; ik kan samenwerken. Ze zochten een aantal kwaliteiten uit, schreven die 

op mooie papiertjes en stopten die vervolgens in een mooi houten doosje. Ze ver-

sierden het doosje, met de bedoeling om hen meer in hun kracht te zetten: deze 

vaardigheden heb ik al in huis, daarmee kan ik sterk door het leven gaan.” 

Je mag er zijn

“Zo probeerden we de deel-

nemers hun eigen gevoelens 

en gedachten te leren her-

kennen. Welke invloed heb-

ben die op jou en op jouw 

buitenwereld? Dit pasten we 

bij meer spelvormen toe. We 

vertelden bijvoorbeeld hoe 

je stevig kunt staan, omdat 

dit jou in een onzekere 

situatie kan helpen minder 

kwetsbaar over te komen. Je kunt laten zien dat je wel degelijk heel veel kracht in 

je hebt. Dat niemand jou niet zomaar, zowel fysiek als mentaal, omver kan duwen.

Zo proberen we kinderen te laten zien wie ze zijn, dat ze er mogen zijn, dat ze 

uniek zijn. Leven ze met een negatief zelfbeeld en denken ‘ik ben niet oké’ of 

‘ik ben anders dan mijn buurmeisje’: helpt ze dat? We willen ze laten kijken naar 

de kwaliteiten die ze vooral wél hebben. Heb je een droombeeld of verlangen: 

ga ervoor, ook al voel je je onderweg niet altijd prettig. Durf te falen, laat je niet 

belemmeren. Je hebt zelf invloed op de manier hoe jij door het leven gaat!”

“Ooit maakte ik met mijn vrienden nog 

grapjes over die paar witte vlekjes op mijn 

bovenbenen, armen en rug. Tot ze zich na 

mijn 25e over heel mijn lichaam verspreid-

den. En zelfs op mijn voorhoofd, rondom 

mijn ogen en de mond. Plotseling werd ik 

me er heel erg bewust van, vooral in de zo-

mer als ik bijvoorbeeld naar het strand ga 

en festivals bezoek. Op een gebruinde huid 

of onder blacklight-lampen valt het contrast 

des te meer op. Ik kom graag onder de 

mensen, maar dit was me te veel.

Opeens wilde ik voortaan zo wit mogelijk 

blijven. Zette een hoed op, smeerde me 

vaak in met factor 50, camoufleerde mijn 

gezicht tijdens festivals en vond op ter-

rasjes makkelijker de schaduw. Twee jaar 

duurde die fase, ik trok me terug en vond 

vaker excuses om niet naar een feestje te 

gaan. Niet structureel gelukkig, vooral  

’s zomers. Wel besefte ik steeds meer: hier 

klopt iets niet. Dit ben ik niet. Ik bezocht 

een psycholoog en verdiepte me voor het 

eerst in die vlekken die vitiligo bleken te 

heten! 

Zo begon de aandoening een plek te 

krijgen en het lukte me er steeds opener 

over te praten. Nog altijd draag ik soms een 

hoed, ben ik voorzichtig met te veel zon 

en ken ik mijn trucs tegen blacklight. Maar 

dankzij Protopic-zalf is een deel van mijn 

pigment teruggekeerd. Het paniekerige 

gevoel is verdwenen, de innerlijke strijd 

overwonnen en ik stap weer net zo mak-

kelijk op mensen af als voorheen.”

Roosmarijn van der Tas geeft trainingen in haar praktijk in Castricum.  

Voor meer informatie: kindercoachingroosmarijn.nl. 

Henrike Spoelman: https://www.kindercoaching.net/wie-ben-ik.html.

Op 1 december 2016 is in het AMC de 

pilot van het programma Beter Gestemd 

met je Huid van start gegaan. 

Dit is een samenwerkingsverband van de 

afdelingen Dermatologie en Medische Psy-

chologie. Het programma richt zich op men-

sen (18+-jaar) met een chronische huid-

aandoening en stemmings-, acceptatie- of 

stressproblematiek, zoals angstgedachten, 

schaamte of verminderd zelfvertrouwen. 

Blijkt uit het face-to-face intakegesprek dat 

het programma past bij de klachten? Dan 

kan gestart worden met het zes tot acht 

weken durende online programma. Per 

week is er één les.

“Je start met een basisprogramma van 

drie lessen”, zegt Nienke Dekker, psycho-

loge en onderzoeksassistent. “Via internet 

voer je oefeningen uit, beantwoord je op 

stemmingswisselingen gerichte vragen 

en ontvang je feedback van de coach. Zo 

willen we de deelnemers vaardigheden 

leren om bijvoorbeeld minder te piekeren, 

om te ontspannen en om ergens plezier 

aan te beleven. De coach en de deelnemer 

‘videobellen’ na het basisprogramma van 

45 minuten en bespreken de ervaringen.’’

In de vier volgende lessen kan het  

basisprogramma worden herhaald of volgt 

de deelnemer één of meerdere van de 

volgende keuzemodules: ‘Omgaan met 

jeuk’, ‘Opkomen voor jezelf’ of ‘Zelf zorgen 

voor je huid’, gevolgd door een afsluitende 

AMC-PROGRAMMA BIJ STEMMINGSPROBLEMEN

module. Tussen de keuzemodules door 

videobellen de coach en de deelnemer 

nogmaals. Opnieuw een face-to-face-

gesprek met de coach sluit het programma 

af en de deelnemer vult een laatste set 

vragenlijsten in.

Beter Gestemd met je Huid is het vervolg 

op onder andere het e-Learningprogram-

ma Kwaliteit van Leven, van het Huid-

fonds en Huidpatiënten Nederland (zie 

ook Spotlight!, december 2015). Aan het 

pilot programma nemen momenteel zo’n 

twintig mensen deel, van wie drie met 

vitiligo. Frank Snoek, hoogleraar Medi-

sche Psychologie: “Mogelijk zetten we 

het programma op termijn ook bij andere 

aandoeningen in.”

MARTIJN DETHMERS (33): 
“Het was vooral een innerlijke strijd”

Acceptatie en 
weerbaarheid
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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.
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2017/1  Spotlight!  14 2017/1  Spotlight!  15

Mijn eigen verhaal
Judith Noordzij 

OPEN 
PODIUM

Op mijn 12e ontstond bij mij de vitiligo. 

Dat was zo aan het begin van mijn 

puberteit, niet iets waar ik bepaald 

vrolijk van werd. Rond mijn 16e begon het 

echt uit te breiden en begon ik te beseffen 

dat ik iets had dat afweek van normaal. Ik was 

anders dan anderen. 

Tijdens mijn middelbareschooltijd was ik een 

buitenbeentje. Niet heel dramatisch, maar ik 

hoorde niet bij een bepaalde groep en had 

niet veel vriendinnen. Dit maakte mij onzeker, 

ik wilde erbij horen. Toen ik ging studeren in 

Groningen werd ik lid van een studentenver-

eniging. Enerzijds heeft dit mij gemaakt (ik 

heb er intens dierbare vriendschappen aan 

overgehouden), anderzijds heeft de vereniging 

mij ook gekraakt: de angst om af te wijken 

van deze groep en om anders te zijn dan de 

rest werd door het verenigingsleven alleen 

maar groter. Ik wilde erbij blijven horen. Ik 

wilde zo normaal mogelijk zijn. 

De vitiligo zag ik echt als een ramp. Ik week 

af. Alles heb ik eraan gedaan om de vitiligo en 

de uitbreiding ervan tegen te gaan. Gedu-

rende mijn hele studententijd heb ik zalven 

gesmeerd, lichttherapie gedaan en elke vorm 

“Het werd tijd voor mijzelf” 
van camouflage uitgeprobeerd (niet alleen op 

mijn gezicht, maar ook op armen en oksels). 

Niets werkte blijvend.” 

Erbij willen horen

“Na mijn studententijd – wat een prachtige tijd 

was – werd ik aangenomen als advocaat op 

een gerenommeerd advocatenkantoor op de 

Amsterdamse Zuidas. Of de baan bij me paste? 

Nee. Maar ik wilde zo graag erbij horen. Ik 

wilde doen wat je ‘hoort te doen’. 

Voordat ik er begon, bezocht ik nog twee keer 

een kuuroord aan de Dode Zee. Een maand 

dagelijks acht uur lang zonnen bij 47 graden, 

om de vitiligo te bestrijden. Helaas leverde dit 

geen blijvend resultaat op.

Zo begon ik op mijn 24e als advocaat mét viti-

ligo. In het eerste jaar nam de onzekerheid al-

leen maar toe. Qua baan hoorde ik erbij. Maar 

werd ik er blij van? Nee. Ik kwam aan, omdat 

ik twaalf uur per dag op een bureaustoel zat 

en ondertussen breidde de vitiligo zich uit. Ik 

was ongelukkig. 

Eind 2014/begin 2015 ging het roer om. 

Ik ging aan de slag met een psycholoog, ik 

startte met het coachingsprogramma Personal 

Body Plan en en besloot dat het tijd werd voor 

mijzelf. Ik leerde dat ik de regisseur ben van 

mijn eigen leven. Inmiddels ben ik HR-adviseur 

bij Changing Life. Dit is, zoals ze het zelf noe-

men, een ‘verbindingsplek waar gelijkgestem-

den bij elkaar komen om de beste versie van 

zichzelf te worden’. Ik ben er dagelijks bezig 

Wees blij dat je 
anders bent

met mijn passie èn heb mijn vitiligo omarmd. 

Ik ben anders dan anders, en daar ben ik erg 

blij mee. 

Het liefst geef ik aan andere mensen mee 

dat ze trots op zichzelf mogen zijn, via www.

instagram.com/junoordzij. Ik wil mijn volgers 

vertellen dat iedereen uniek is en dat dát juist 

ieders kracht is. Wees blij dat je anders bent. 

Wees trots op jezelf. No one is you, and that is 

your power.” 

“Sinds twee jaar ben ik mezelf. De jaren ervoor probeerde ik iemand anders te zijn. 

Aan de buitenkant is de afgelopen periode veel veranderd. Aan de binnenkant nog 

veel meer.

FOTO'S: EIGEN ARCHIEF / LUTSKE VEENSTRA PHOTOGRAPHY  

Een kuur aan de Dode Zee volgen in 

bijvoorbeeld Israël of Jordanië. Of 

vliegen op Havana voor de zogeheten 

Cubaanse methode. Het zijn twee voorbeelden 

van terug kerende ervaringen op de Facebook-

pagina van Vitiligo.nl. Voor we hier wat meer 

over zeggen, eerst dit: alleen al de te maken 

kosten zullen een belangrijke rol spelen. 

Zorgverzekeraars vergoeden een dergelijke reis 

namelijk niet. En vinden de andere gezinsle-

den op de plek van bestemming ook vertier?

Wat weten we bij onze vereniging eigenlijk 

van deze behandelingen? Neem de Dode 

Zee-klimaattherapie, volgens hun eigen 

reclameslogan staat die voor: ‘hoe langer het 

verblijf, hoe beter de resultaten’! Daar zetten 

wij tegenover: ’hoe langer het verblijf, des te 

beter voor het kuuroord’!

De gedachten achter de therapie: ten eerste 

ligt de Dode Zee (een binnenmeer, dat zijn 

water krijgt van de Jordaan-rivier) ruim 400 

meter onder zeeniveau. Deze lage ligging 

zorgt voor extra filtering van het licht. Ten 

tweede bevat het water veel meer magne-

sium- en kaliumchloride en veel minder na-

triumchloride dan zeewater. Dat maakt het zó 

zout dat je erop drijft. Het diep gelegen meer 

gecombineerd met deze chlorides verhoogt, 

zo is de aanname, de lichtgevoeligheid van de 

huid. Dit alles zou pigmentcellen extra stimule-

ren om pigment aan te maken.

Cubaanse methode

Op internet vind je meer mogelijke wonder-

behandelingen, bijvoorbeeld de Cubaanse me-

thode. Hierbij worden deelnemers gedurende 

een periode één keer per dag ingesmeerd met 

een smeersel van onder andere bestanddelen 

uit een menselijke placenta. Al worden er 

DE VASTE FACTOR: 
LICHTTHERAPIE!
Om een mogelijk goed resultaat vast te 

houden is een aanvullende UVB-licht-

therapie belangrijk. Nog belangrijker: 

er moeten sowieso in de witte vlekken 

nog haarzakjes met pigment aanwezig 

zijn. Die kunnen worden gestimuleerd 

om weer te gaan groeien. Neem daarom 

vóór vertrek contact op met een derma-

toloog om UVB-therapie te volgen.

ervaringen beschreven van mensen die er baat 

bij hadden, de therapie is niet wetenschap-

pelijk bewezen.

Nadeel is bovendien dat je verplicht naar 

Cuba moet reizen. Ook kosten de medicijnen 

veel geld, omdat je ze jarenlang moet blijven 

gebruiken. Zorgverzekeraars vergoeden de 

behandeling niet.

Blijvende re-pigmentatie? 

De duur en de ernst van de vitiligo en de duur 

van de behandeling bepalen in belangrijke 

mate of re-pigmentatie al dan niet blijvend is. 

Grote, al lang aanwezige witte vlekken worden 

niet makkelijk weer bruin. Vingertoppen en 

enkels evenmin, noch onder invloed van het 

Dode Zee-klimaat, noch door de Cubaanse me-

thode. Waarschijnlijk is het pigment rondom 

de haarzakjes in de huid in de loop van de tijd 

verdwenen. Hierdoor kunnen pigmentcellen 

niet vanuit de haarzakjes worden gestimuleerd 

om opnieuw pigment aan te maken. 

Onduidelijk is of re-pigmentatie na zo’n ‘va-

kantiekuur’ blijvend is op de langere termijn. 

Hierover zijn ervaringen van patiënten te ver-

schillend. Bij Vitiligo.nl horen we wel terug 

dat mensen het pigment na enige maanden 

alsnog verliezen. Dit is ook de ervaring van 

Judith Noordzij (zie de pagina hiernaast) na 

twee bezoeken aan de Dode Zee.

Zonder aanwezig 
pigment in de haar-
zakjes is het effect 

snel verdwenen

Wordt het een zonvakantie? Of gaan we iets anders doen? Mensen 
met vitiligo staan in de eerste maanden van het jaar voor de 
lastige vraag waar hun zomervakantie te vieren. Sommigen gaan 
een stap verder: ze reizen naar een kuuroord specifiek voor hun 
huidaandoening.

Gaan we straks naar een kuuroord?
Zomervakantie

Judith Noordzij is 29 jaar en woont in 

Amsterdam. Onlangs schreef ze zich in 

voor Expeditie Robinson 2017. Veel leden 

stemden deze maand op haar op onze 

Facebook-pagina. Later dit jaar wordt 

bekend wie de deelnemers zullen zijn.
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Waarom is deze foto gemaakt?

“Alle eer gaat naar het foto- en rolmodel 

Winnie Harlow. De dag dat ik een documen-

taire over haar zag, was ik diepgeraakt. Haar 

boodschap: vitiligo hoeft helemaal niet erg te 

zijn, bekijk het positief! Ik sprak erover met 

mijn collega Erik Kooyman, hij is fotograaf: hoe 

maken we een mooie foto van mij met de 

focus op vitiligo?”

Wat motiveerde jou om dat te doen?

“In mijn eerste vitiligo-jaren verloor ik veel 

pigment. Mensen om me heen negeerden 

me opeens. Spullen werden op mijn bureau 

neergelegd als ik nèt even weg was, voorheen 

werden die nog persoonlijk overhandigd. Het 

prikkelde me om naar het buitenland te gaan 

voor een (blijvende) behandeling met vita-

mine D en lichttherapie. Hierdoor is nagenoeg 

al mijn pigment blijvend teruggekeerd.” 

Waarom sta je onherkenbaar op de foto?

“De foto draait niet om mijzelf. Er zijn genoeg 

beelden waarop mijn gezicht en ogen goed 

zichtbaar zijn, maar die vielen af. Want dat 

trekt de aandacht juist weg van de vitiligo. 

Bovendien blijft met deze foto het mysterie 

bestaan wie die man nou werkelijk is.”

Maakt de shoot jou sterker?

“Inmiddels beschouw ik vitiligo als mijn ‘merk’. 

Het pigment is zo goed als overal terug, 

op een paar witte vlekken op mijn vingers 

na. Daar wil ik van profiteren: veel mensen 

noemen mij inmiddels ‘de architect met de 

witte vingers’. Dat contrast helpt me verder, ik 

wil vaker model zijn. Wat daarbij kan helpen: 

Erik heeft met deze foto onlangs een wedstrijd 

gewonnen!”

M   MENT
Mijn

Winnaar fotowedstrijd ‘Contrast’ van het fotoblad Zoom, december 2016.

SHURBY ELOISE (55), 
ARCHITECT IN NIEUWKUIJK

VITILIGO SINDS 2003.

FOTO: ERIKKOOYMAN.COM

Via deze site kunnen geïnteresseerden zich 

melden als ze zich ook op een bijzondere 

manier willen laten fotograferen. 

TEKST: ARNOUD KLUITERS  

Mijn vitiligo en ik zijn geen vrienden en zullen dat ook nooit 

worden, vrees ik. Het hoort bij mijn lichaam en het lijkt zich 

nog steeds uit te breiden. Ik vind het niet mooi en dat gaat 

denk ik ook niet gebeuren. Wat bij mij in de afgelopen jaren 

wel is veranderd: ik schrik er niet meer van en ik sta er zelfs 

niet altijd meer bij stil. Als ik nu nieuwe mensen ontmoet, 

rinkelen niet direct mijn alarmbellen. Zelfs niet als ik ver-

moed dat zij vast heel vervelende dingen over mij denken. 

Ik kon altijd erg goed gedachten invullen voor anderen, 

maar wat mijn vitiligo betreft is dat 

wel anders geworden. Waarom zouden 

mensen mij niet leuk vinden vanwege 

mijn vlekken?

Ik ben altijd wel even bang zodra het 

warmer wordt, de kleding weer korter 

en de huid bloter. Dan slaat die twijfel 

toch een moment toe. Gaan mensen opnieuw schrikken? 

Ik werk in een winkel: zullen de klanten weer gaan staren? 

Komen er kinderen die heel fijn en oprecht aan mij vragen 

wat dit is? Kan ik ook dit jaar stevig in mijn schoenen (of slip-

pers!) blijven staan? Het is en blijft een angst die terugkomt 

en dat is ook logisch. Maar tot nog toe kan ik eigenlijk wel 

zeggen dat ik de afgelopen zomers heel goed doorkwam. 

Al is dat nu terugkijkend wellicht makkelijk gezegd. Toch, 

het voelt voor mij ieder jaar weer alsof ik een ijsbad in moet 

springen, om vervolgens in een warmer bad te mogen gaan. 

Zo blijft het accepteren bij mij elk jaar terugkomen. Misschien 

komt er ook steeds een klein beetje meer acceptatie bij? Ik 

weet het niet.

Maar dan 'het accepteren’ als geheel? Hoe dan? Geen idee, 

ik heb geen keuze denk ik dan maar. Ik heb vitiligo en daar 

moet ik het mee doen. Ik heb het mezelf al erg lang moeilijk 

gemaakt en dat wil ik nu niet meer. Dit neemt niet weg dat 

het moeilijk is. Ik kan het wel wìllen, maar kàn ik het ook 

echt? Heb ik mezelf niet alsnog stiekem al die jaren verstopt? 

Of is er echt verandering? We hebben jarenlang de zomers 

doorgebracht op een balkon met weinig zon. Nu zijn we 

verhuisd en beleven we komende zomer in de eigen grote 

zonnige tuin! Wat gaat dit met mij doen? Alleen al vanwege 

onze dochter zal ik veel meer buiten 

zijn. 

Wel merk ik dat ik haar goed ob-

serveer. Als haar huid al iets lichter 

lijkt, schrik ik. Zal het? Nu al? Krijgt 

ze het ook? Tot nu toe lag dit dan 

gewoon aan het licht, niks aan de hand. Maar ik ben er wel 

mee bezig. Als ik aan haar toekomst denk, zou er vitiligo bij 

kunnen horen. Ik zou het verschrikkelijk vinden. Niet omdat 

het haar minder mooi zou maken, wel omdat ze het daar 

moeilijk mee kan hebben. Moet ik me er al druk om maken? 

Misschien wel, maar ik probeer nu ook de keuze te maken dit 

niet te doen. Mocht ze ooit ook vitiligo krijgen, dan is dat zo. 

Dan bekijken we dat op het moment zelf wel. 

Ik hoop deze zomer gewoon weer te kunnen genieten. Dub-

bel genieten zelfs: van onze dochter en van onze tuin!

In 2012 deed Lianne mee aan het BNN-televisieprogramma 

It gets better waarin cabaretier Jan-Jaap van der Wal haar 

opzocht. De uitzending is nog te zien op www.vitiligo.nl.

Lianne
LIANNE BRUINING-WIJNGAARDS (27) schrijft over haar 
leven met vitiligo. Reageren? Mail naar liannewijngaards@live.nl. 
Ze is ook actief op Instagram: liannebruining. 

Heb ik mezelf niet 
stiekem al die jaren 

verstopt?

JAARLIJKS IETS MEER ACCEPTATIE?

}
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Voor jongeren! is de naam van deze nieuwe rubriek. 
We trappen af met Shauni Broker (18). Zij heeft vitiligo sinds 
haar zevende. Komende zomer vertrekt ze met haar ouders voor 

vijf jaar naar Curaçao. Reden voor Spotlight! om haar daar te 
volgen. Shauni gaat een mailwisseling starten met 

Demi Hoogendoorn (17), zij stelde zich op pagina 5 al voor.

“Ik ga op Curaçao echt 
geen sokken dragen”

Over een paar maanden ziet 
mijn wereldje er heel anders uit. 
Ik woon nu nog in Dalerveen, 

vlakbij Coevorden. In juli verhuis ik met mijn 
ouders naar Curaçao! Als ik daarbij stilsta, 
gaat er van alles door me heen. Ik doe in juni 
eerst nog eindexamen MBO schoonheids-
specialist, op Curaçao zou ik op zoek kunnen 
gaan naar werk in bijvoorbeeld een salon in 
een hotel. Of dat lukt als 18-jarige? Ik heb 
echt geen idee. Verder heb ik gezien dat er 
een zwerfhondenopvang is, daar kunnen ze 
vast hulp gebruiken. Of anders zou ik graag 
iets met kinderen willen doen, dat past echt 
bij mij. Ik ga in elk geval op zoek naar een 
baantje!
Oké, voordat het zover is moet ik mijzelf 
nog wel even bewijzen. Op school en stage 
ben ik nog druk met massagetechnieken, 
huidreiniging, camouflage en harsen. Op 
mijn huidige stageadres bij een schoon-
heidsspecialiste kom ik slechts af en toe een 

klant tegen die vitiligo heeft. Ik begin er dan 
zelf niet over, dat zou ik zelf ook niet leuk 
vinden. 
Eén keer vroeg een mevrouw of ik bij het 
aanbrengen van make-up extra aandacht 
aan de witte vlekken bij haar ogen wilde be-
steden, zodat die minder zichtbaar zouden 
zijn. Toen raakten we wel even over vitiligo 
aan de praat. Ze vond dat erg prettig, want 
ze was in twintig jaar nog nooit iemand met 
vitiligo tegengekomen!” 

Bedekkende crème
“Zelf gebruik ik een concealer om mijn 
vitiligo wat minder zichtbaar te maken. Deze 
crème dekt iets beter dan een foundation en 
is makkelijker in gebruik dan echte camou-
flage. Camouflage, zoals Dermacolor, vind ik 
zo’n gedoe. Ik ben dan een half uur bezig 
met de juiste kleur mengen, aanbrengen en 
fixeren! 
Tot nu toe werk ik de zichtbare vlekken 
altijd wel een beetje weg als ik op vakantie 
ben, maar of ik dat ook op Curaçao ga doen? 
Mijn enkels en ogen verbranden supersnel, 
hoe goed ik ook smeer. Een zonnebril opzet-
ten is natuurlijk geen punt, maar ik ga op 
Curaçao echt geen sokken dragen! Het jeukt 
ook altijd zo als mijn enkels verbrand zijn, 
heel vervelend. Het hele jaar zon, hopelijk 
went mijn huid eraan. 
Ik ben onlangs nog in Amsterdam naar het 

SNIP/AMC geweest en heb advies gevraagd. 
Vorig jaar zomer kreeg ik namelijk nieuwe 
vlekjes op mijn knieën na een vakantie in Tur-
kije. Ik heb nu een tube Protopic 0,1 procent 
meegekregen, maar als ik dat opsmeer, moet 
ik oppassen met zon. Dat wordt wel lastig 
op een zonnig eiland. Het kan op Curaçao 
twee kanten op gaan: óf de vitiligo breidt 
uit óf de zon werkt als lichttherapie en de 
vlekken worden kleiner. Best wel 
spannend vind ik. Ik heb nu nog 
mooie bruine handen. 

Jo
ng
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!
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Wil jij via Demi een 
brandende vraag stellen aan 

Shauni? Stuur die naar 
redactie@vitiligo.nl.

Spot op:KidSpots
Clarisse

“Bonjour! Ik ben 

Claries!” Clarisse 

Duffau is bijna 8 

en woont in Uit

hoorn. Met zo’n 

Frans klinkende 

achternaam had 

de redactie kun

nen weten dat ook 

haar voornaam op 

z’n Frans wordt 

uitgesproken. Clarisse spreekt thuis Frans en Neder

lands en ook kan ze al een beetje Engels. 

Je ziet niet direct dat Clarisse vitiligo heeft, de 

grootste vlekken zitten dan ook verstopt onder haar 

kleding. Ze zit nu in groep 4. Spreekbeurten worden 

daar nog niet gegeven, maar Clarisse praat heel open 

over haar witte vlekken. “Behalve de kinderen die ik 

ontmoet heb op de ledendag, ken ik verder niemand 

met vitiligo. Maar dat maakt niets uit.” Op de buiten

schoolse opvang vraagt iemand soms wel naar de 

vlekjes op haar voeten of in haar nek. “Ik vertel ge

woon dat dit vitiligo heet en soms laat ik een vlek nog 

wat beter zien. Dat is eigenlijk altijd genoeg.” Clarisse 

vult opgewekt aan: “Ik heb ook een lievelingsvlek! 

Dat is de vlek onder mijn oksel. Als ik mijn arm tegen 

mijn buik duw, lijkt het net een hartje.” 

Eigenlijk is Clarisse niet zo bezig met haar vitiligo. 

Veel liever vertelt ze over haar hobby’s. “Elke woens

dag ga ik paardrijden. Paarden zijn mijn lievelingsdie

ren.” Op de foto staat ze met Stella, een paardje waar 

ze in de vakantie op gereden heeft. Clarisse verveelt 

zich niet snel: knikkeren met haar beste vriendin Am

ber, verkleden als Sneeuwwitje, ontsnappen aan haar 

broertje met een boek op haar eigen kamer of lekker 

knutselen. “Op school vind ik de crealessen van juf 

Ida het leukst. Dan mag ik iets moois maken van klei 

of met wascokrijtjes.” 

“Ik heb een lievelingsvlek”

P O F F E R T J E S

M S A N A N A D D L

O E L E P P A P A K

G Y L L O L R E L I

W B E S O A T O L E

U M K C E R Z S O S

A A O C A K E Z R A

K H K R O K E T I A

C D O O R B S A A P

Zoek de woorden uit de kolommen 
hieronder/hierboven en streep ze aan. 
De overgebleven letters vormen een woord 
dat ergens in deze Spotlight ‘verstopt’ is:

Ananas

Appel

Bes

Cake

Chocolade

Ham

Kauwgom

Kroket

Lolly

Paasbrood

Paasei

Pizza

Poffertjes

Rollade

Soep

Taart



UVB Lichttherapie 
kan bij u thuis

Kijk voor meer informatie op 
http://www.eurocept.nl/uvb-lichttherapie. 
Bel naar 030 - 669 21 11 of mail naar licht@eurocept.nl.

Vraag naar de mogelijkheden bij uw 
dermatoloog

Thuisbehandeling:
• Geeft u meer rust en privacy.
• Zorgt voor minder reistijd en/of reiskosten.
• Geeft meer flexibiliteit, u hoeft geen vrij te nemen.
• Wordt via de iModem door uw dermatoloog en contactpersoon 

op afstand gevolgd.
• Eén vast contactpersoon tijdens uw behandeling.


