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Volgende week: 
feestelijke 
ledendag in 
Nunspeet!

Waarom is vitiligo 
zo lastig te 
camoufleren? 

Vani (12):  
“Zo heb ik de vlekken 

een plek kunnen geven” 
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Delen, het nieuwe verenigen!  
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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: 

Ineke Molenaar

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  

Begin van dit jaar is – in feite met de aankondiging van onze nieuwe naam – een start 

gemaakt met het stimuleren van een actievere belangenorganisatie. Een levendige en be-

trokken vereniging biedt leden de mogelijkheid om ervaringen te delen èn om van elkaar 

te leren. Bovendien kunnen zij in samenspraak standpunten formuleren over kwesties 

aangaande vitiligo. Zo faciliteert Vitiligo.nl graag regionale bijeenkomsten. Op 1 juli 

bijvoorbeeld namen twee vrijwilligers (Carmen Zohlandt en Soraya Mulder, zie ook  

pagina 6) het initiatief om in een ongedwongen sfeer een ontmoeting tussen leden in 

Rotterdam te organiseren. Graag ziet het bestuur op lokaal niveau meer van dergelijke 

contacten ontstaan. Hoe mooi zou het zijn als die ervaringen na afloop worden geëva-

lueerd: van zowel de initiatiefnemers als de deelnemers aan de gespreksgroepen? Die 

waardevolle informatie kunnen we daarna gebruiken bij het opzetten van grotere lokale 

bijeenkomsten. Ook op de komende ledendag op 1 oktober gaan we dieper in op het delen van 

aanknopingspunten voor de toekomst. We staan met elkaar voor interessante vragen: zo willen 

we als belangen organisatie bouwen aan vernieuwende en doorbrekende netwerken. Hierbij kun je 

bijvoorbeeld denken aan intensieve samenwerkingsverbanden met internationale vitiligoverenigingen, om 

meer medische en andere wetenschappelijke informatie te delen. 

Interessant is bovendien dat patiëntenorganisaties tijdens verschillende onderzoeksfases een steeds belang-

rijkere sleutelpositie innemen. Ook wij denken erover na hoe Vitiligo.nl nog effectiever kan zijn, samen met 

de medische wetenschap – zowel nationaal en internationaal. Ik denk dat we nog meer van ons moeten 

laten horen. Individuen mogen dan flexibel zijn, voor (belangenbehartigings)organisaties als Vitiligo.nl is dat 

lastiger. Hoe gaan we om met regels, veiligheid en kwaliteit? Hoe denken we mee, bewegen we mee, maar 

blijven we verbinden? Een concreet voorbeeld is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Die gaat op 25 mei 2018 in ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG zorgt 

onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en voor meer verantwoordelijkheden voor or-

ganisaties. Ook Vitiligo.nl kan gebruikmaken van grensoverschrijdende gegevensverwerking, maar moet daar 

heel voorzichtig mee omgaan. Het gaat om verstrekkende consequenties, waar we nu al over nadenken. 

Omdat de AVG een hot item is voor patiëntenorganisaties, bezocht het uitgenodigde bestuur deze maand PGO 

Support. Dit is een netwerkorganisatie die ondersteuning en advies biedt aan patiënten- en cliëntenorganisa-

ties. Tijdens het bezoek kregen we van een juriste tekst en uitleg. In een volgend nummer meer hierover.

Heeft u in dit nummer de uitnodiging en het programma van de ledendag al gezien? Ik ben er trots op dat we 

dit voor u hebben kunnen samenstellen. Ik hoop u te zien op 1 oktober!

Paul A. Monteiro, voorzitter

Colofon
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Andere uitgaven van de  
vereniging
Informatiefolder voor 
potentiële leden
Spreekbeurtpakket 
DVD ‘Leven in contrast’
Promofilm ‘Courage in motion’.

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

Vanaf haar 6e jaar heeft Vani vitiligo. Wat 

begon als een klein wit plekje bij een 

oog, heeft zich inmiddels uitgebreid tot 

duidelijke witte vlekken op haar 

buik, armen, benen en in 

haar gezicht. Bovendien 

heeft ze enkele witte 

haren. Moeder Mala 

wist meteen wat er 

aan de hand was: 

niet alleen heeft 

haar zus het (vanaf 

haar 20e), maar ook de 

dochter van een andere 

zus. Dit 18-jarige nichtje van 

Vani heeft inmiddels bijna geen 

pigment meer. 

Door haar donkerder type huid (Vani heeft 

Indiase roots) valt het contrast met de witte 

plekken meer op dan bij lichtere mensen met 

vitiligo. Ze is daar vaak mee gepest op de 

basisschool en op straat tijdens het buitenspe-

len. Op 8-jarige leeftijd koos ze daarom voor 

lichttherapie, in het UMC Utrecht. Maar de be-

handeling leverde niet het gewenste resultaat 

op. Omdat Vani met haar 8 jaar nog erg jong 

was, besloot ze in overleg met de specialist 

ermee te stoppen.

Wat haar heel goed 

heeft geholpen, was het 

spreekbeurtpakket van 

Vitiligo.nl. “Dat vond ik 

heel leuk: er zaten spulletjes 

bij die ik kon uitdelen en ik kon 

veel uitleggen en vertellen over de 

huidaandoening. Zowel in groep 5 als in groep 

7 heb ik een Power Point-presentatie gehou-

den. Dat verduidelijkte heel veel voor mijn 

klasgenoten. Ik was heel tevreden, het pakket 

heeft me erg geholpen.”

Thuis kan Vani openlijk over haar vitiligo 

praten, zegt Mala. “Hierdoor heeft ze het een 

plek kunnen geven. We hebben haar op het 

hart gedrukt dat ze zich niet hoeft te schamen 

voor haar vlekken. Die horen gewoon bij Vani. 

Ze pakt dit goed op.”

Haar dochter vult haar aan: “Ik houd ook 

helemaal niet van make-up. Wel zwem ik 

heel graag, maar alleen in de vakantie en dan 

vooral in het buitenland. Dan smeer ik me heel 

goed in. Ik heb ook een tijdje gejudood, maar 

nu niet meer.” 

Musical

Vani zingt heel graag, bovendien speelt ze 

piano. Het was daarom geen verrassing dat 

ze kort voor de zomervakantie volop genoot 

van de eindmusical op haar basisschool. Nu 

wachten de volgende jaren op de middelbare 

school. “Ik heb er veel zin in”, vertrouwde ze 

Spotlight! vlak voor de zomervakantie al toe. 

Maar nu eerst: op 1 oktober de ledendag! 

“Hopelijk komt mijn vriendin Lieke dan ook, 

haar heb ik daar ontmoet. We hebben nog 

steeds contact.”

Vani van Gameren

Voor sommige leden, en zeker 
de kinderen, is de vrolijke 
Vani (12) geen onbekende. Ze 
bezocht al een paar keer de 
ledendag en wil ook volgende 
week weer langskomen. Begin 
juli nam Vani afscheid van 
haar basisschool in De Meern, 
na eerst nog geschitterd te 
hebben in de eindmusical. 

TEKST: MAGGIE VAN SPALL  FOTO: SAAR RYPKEMA

Dit is wat er gebeurde. Ik stond met een stapel boeken in 

mijn armen voor de kastjes van de universiteitsbibliotheek. 

Het is er altijd druk. Een student piepte opeens om de hoek 

en opende het kastje naast het mijne. Hij keek me aan. Ik 

keek weg. Want ik had in die ene seconde gezien wat ik niet 

wilde zien: een donker gezicht met een neus waarvan het 

topje melkwit was. Vitiligo. 

Weer thuis dacht ik verbaasd: waarom camoufleert hij dat 

niet? Het contrast tussen zijn huid en 

dat neustopje was scherp, iedereen 

keek vast zoals ik, nieuwsgierig en 

dan geschokt. Die blikken moeten 

lastig zijn. Met een beetje crème is dat 

probleem opgelost. Het witte neustopje 

irriteerde me. Wat een aandachttrekker, 

vond ik bozig.

Pas een paar dagen later begreep ik dat het probleem in mij 

zat. Niet in hem. Hij had kennelijk geen zin in crème of iets 

anders. Het was mijn eigen wens om vitiligo onzichtbaar te 

maken. Wat je niet ziet, dat is er niet. Ik heb al jaren vlekken 

en al jaren nul acceptatie. De vlekken duld ik, en dat kan ik 

alleen op een goede dag. Met dat inzicht was ik weer beland 

bij de oude wijsheid die dicteert dat we de dingen niet zien 

zoals ze zijn, maar zoals wijzelf zijn. 

In mijn ideale wereld bestaat er geen vitiligo. Daarna komt 

de ietsje minder ideale wereld waarin iedereen de vlekken 

camoufleert, zodat het wederom ideaal is. Toch weet ik met 

mijn verstand dat de oplossing voor mijn moeite met die vlek-

ken elders ligt. Dat heeft juist die student me voorgedaan.

Hij leeft met een melkwitte neustop. Iedereen ziet het, 

negeren is onmogelijk. De wereld van de student ontdekt: 

‘oh, zulke mensen zijn er dus ook’. De eerste keer is het een 

constatering die verbazing oproept, de tweede keer herken-

ning ("Daar is hij weer") en de derde keer gewenning ("Hoi 

Henk, tijd niet gezien"). Daarna is het gewoon. En hier ligt dus 

merkwaardig genoeg de sleutel voor de vrijheid. Hoe minder 

mensen de vlekken camoufleren, hoe alledaagser de aanblik 

ervan wordt. Dan valt het niet meer op. 

Ik vond het een mooi idee, het had iets weg van Disneyland. 

Leve de verschillen, diversiteit is 

hip, we zijn allemaal anders. Dat 

onderschrijf ik van harte. Als ik mocht 

kiezen, had ik desalniettemin fees-

telijk bedankt voor de vlekken. Dus 

doe ik of ze er niet zijn: ik ben licht 

van huid en dat hou ik zo (weinig 

zon, veel kleren), zodat de vlekken slechts wat schemeren. Er 

wacht een industrie aan gezichtscrèmes op mij, waarvan ik al-

leen de dierproefvrije soorten zal uitproberen als het zover is. 

Maar juist door die aandacht van elke dag goed camoufleren, 

zal ik meer dan ooit beseffen dat ik die vlekken heb. Wanneer 

de vlekken zo blijven groeien als ze de laatste tijd deden, is er 

binnen een paar jaar geen probleem. Want dan ben ik overal 

melkwit van huid.

Het is lastig, dit schipperen tussen verstand en gevoel.  

Rationeel is de gemakkelijkste keuze die van acceptatie en 

zijn zoals je bent. Emotioneel telt zwaarder mee, en de route 

van gevoelens loopt anders. 

Weet u, ik hoop nog altijd dat de vlekken vanzelf weg gaan. 

Misschien is dat óók camouflage: de waarheid als iets anders 

verpakken.

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.” 

Hij had kennelijk geen 
zin in crème of iets 

anders

OP ZIJN NEUS

}
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Al langer steunt het bestuur initiatieven van 

leden om elkaar in de regio te ontmoeten. 

Soraya Mulder en Carmen Zohlandt voegden de daad 

bij het woord en organiseerden via onze besloten 

Facebookpagina een ontmoeting in Rotterdam. Soraya: “Door om-

standigheden moest Carmen op 1 juli helaas afzeggen. Uiteindelijk 

waren we met zijn drieën: Robert-Jan Groenendijk, Daisy van der 

Toorn-van Wijngaarden en ik. Was de groep groter geweest, dan 

was voorzitter Paul Monteiro waarschijnlijk ook naar Rotterdam ge-

reisd om meer over de vereniging te vertellen. Voor vragen en tips 

kunnen we altijd bij de vereniging terecht. Dat is heel prettig. Maar 

het organiseren ligt bij de leden en de vrijwilligers zelf.”

De voorzitter vult haar aan: “Het bestuur waardeert het als erna 

bovendien een spontane terugkoppeling volgt waarop Vitiligo.nl 

verder kan bouwen. Dit alles is ook een schone taak van de nieuwe 

vrijwilligerscoördinator (zie de pagina hiernaast, red.).”

Met drie aanwezigen bleef de ontmoeting in Rotterdam uiteindelijk 

vooral informeel. Soraya: “Maar ook erg gezellig! We spraken onder 

andere over verschillende behandelmethodes en over de mogelijke 

invloed van voeding op vitiligo.” Ze vindt het fijn nu op de besloten 

Facebookpagina te zien dat er meer animo is voor volgende 

ontmoetingen. Mensen met vitiligo in en rondom Gelderland en 

Noord-Brabant reageren al enthousiast. Welke regio’s volgen nog 

meer?

V.l.n.r. Soraya, Robert-Jan en Daisy

We willen dit record verbreken’, was de wens een jaar geleden. 

In het kader van Wereld Vitiligodag, op 25 juni, deelden mensen 

met vitiligo hun foto’s met vlekken op onze openbare Facebook-

groep. Hiervan maakte Vitiligo.nl een fraaie collage. Niet alleen 

werd het bericht 131 keer gedeeld, wereldwijd zagen uiteinde-

lijk meer dan 14.000 mensen de collage. 

Een prachtig resultaat, wat natuurlijk leidde tot de prikkelende vraag: 

kan dit groter? Ja! Acht jaar na het overlijden van popster Michael Jack-

son reageerden jullie ook deze zomer enthousiast op ons verzoek om 

foto’s te delen. Van de eenenveertig ingezonden foto’s werd een nieuwe 

collage gemaakt. Onder het motto ‘Leef, Geniet en Durf…’ leidde dit 

tot liefst 874 reacties of deelacties. En het bereik? 34.118 personen. Je 

snapt: we kijken nu al uit naar 2018! 

Facebook

Namens Vitiligo.nl houdt Chris Herben toezicht op zowel onze besloten 

en openbare Facebookpagina’s. Niet alleen kijkt hij tevreden terug op de 

actie, hij ziet ook het werkelijke effect ervan. “Zonder dat ik individuele 

gegevens kan zien, zie ik wel hoeveel mensen dagelijks reageren. In de 

zomermaanden bijvoorbeeld zijn mensen met vitiligo veel actiever op 

social media dan in de winter. De collage-actie van 25 juni resulteerde 

dan ook in opvallende groei van het aantal volgers op de openbare 

Facebookpagina. Zo’n actie heeft dus zeker effect in de erop volgende 

periode.” 

Collage massaal bekeken

Facebook koppelt leden

SOCIAL MEDIA ICON PACK

Voorlopig met hulp van voorzitter Paul Monteiro 

gaat Ineke het vrijwilligersbeleid en het managen 

ervan vlot trekken. Haar eerste stap is het gedetail-

leerder in kaart brengen van het huidige vrijwil-

ligersbestand: wie beschikt over welke kennis en 

mogelijkheden en vooral: hoe zetten we dit in? 

Ineke besloot zich vier maanden geleden aan te 

melden tijdens de Vitiligo.nl-fotoshoot in Houten, 

waaraan zij als model deelnam. In een gesprek 

met de voorzitter vertelde zij het bundelen van 

krachten en kwaliteiten als één van haar drijfveren 

te zien. “Vele handen maken licht werk.”

Paul Monteiro wijst op het grote belang van de 

weer gevulde functie. “Een (ver)grote betrokken-

heid van vrijwilligers is van essentieel belang voor 

Vitiligo.nl.” 

Schoonheidsspecialiste

Jasmijn Schreur is gediplomeerd Allround Schoon-

heidsspecialiste en derdejaars student Huid-

therapeut. Een jaar geleden hoorde ze dat ze 

vitiligo heeft. “Met mijn passie voor de huid heb ik 

van iets 'negatiefs' iets ‘positiefs’ kunnen maken. 

Ik draag Vitiligo.nl een warm hart toe en wil me 

dolgraag inzetten voor de vitiligo-gemeenschap, 

zowel nu als in mijn toekomst als volwaardig 

huidtherapeut.” Jasmijn schreef al een inspirerende 

tekst op www.huidhuis.nl/blog, daar te vinden 

onder ‘wat doen die vlekken daar opeens?’ In over-

leg met het bestuur wordt afgestemd. welke rol zij 

voor ons platform kan innemen. 

Steun

Wil ook jij steun bieden aan ons platform? Dat kan, 

alle hulp is welkom. Het bestuur zoekt naast alge-

mene bestuursleden ook een bestuurslid Commu-

nicatie. En uiterlijk eind 2017 nemen we afscheid 

van secretaris Jeannette Riethorst, mogelijk interes-

seert deze functie jou? Mail voor meer informatie 

of directe aanmelding naar voorzitter@vitiligo.nl.

Vitiligo bij 
Het Klokhuis

Het kindertelevisieprogram-

ma Het Klokhuis besteedt op 

– onder voorbehoud – maan-

dag 18 december aandacht 

aan vitiligo. Het 3,5 minuut 

durende item is onderdeel 

van de rubriek ‘Vragen van 

Kinderen’ in het Klokhuis-

kantoor. De opnamen zijn 

eerder dit jaar al gemaakt, 

presentatrice Eva Cleven ging 

op bezoek bij Ruben Siland 

(22 jaar) in Sleeuwijk. In de 

uitzending wordt hij onder 

andere gevolgd op en rondom 

het voetbalveld, ook vertel-

len zijn twee zusjes hoe het is 

om een broer met vitiligo te 

hebben. 

De uitzending begint om 

18.40 uur op NPO 3. Als de 

definitieve uitzenddag be-

kend is, meldt Vitiligo.nl dat 

later dit jaar op onze besloten 

en open Facebookpagina’s. 

Vrijwilligersnieuws

Ruim veertig jaar geleden – ze was volop aan het puberen – ontdekte 

Anita Borro de eerste witte vlekken op haar lichaam. 

“De vitiligo breidde zich geleidelijk aan als een waar landschap uit over de 

rest van mijn lichaam. Ik schaamde me ervoor en voelde me lelijk.” Anita, 

geboren in Kerkrade en nu woonachtig in Schijndel, schrijft er een hoofd-

stuk over in haar pas verschenen boek Leven met een onzichtbare stoornis. 

Ze kreeg te maken met depressies, vond hernieuwde kracht en overwon 

een eetstoornis. “Pas toen ik leerde erkennen dat het uiterlijk er niet toe 

doet, ging er een knop om. Ik accepteerde vitiligo als deel van mijn leven, de schaamte voor mijn 

vlekken verdween. Ik geloofde dat de mensen mij zagen.”

Korting

Anita Borro - Leven met een onzichtbare stoornis, 126 pagina’s. Prijs: 14,95 euro. 

Meer informatie is in te winnen via anitaborro@hotmail.com. Ook is het boek tijdelijk met korting 

te bestellen bij www.bullseyeshop.nl. Vul in de webshop de code ‘Spotlight!’ in en je ontvangt een 

korting van 15 procent op het boek. De actie loopt tot en met 9 oktober.

Boek met ledenaanbieding

Spotjes

Ineke Molenaar (59) uit Heiloo is de nieuwe vrijwilligerscoördinator van Vitiligo.nl. 

Ook Jasmijn Schreur (21) meldde zich aan, als vrijwilliger.
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Lees verder op pagina 10.

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO'S: MARTINE SPRANGERS 

Carla Uppelschoten is op 1 oktober één van de hoofdsprekers tijdens de ledendag. 
Ze verzorgt eerst een presentatie over medisch camoufleren, daarna organiseert ze 
een workshop hierover. Spotlight! maakte al kennis met haar en twee collega’s en 

keek daarna mee bij de metamorfose van Shirith Lakeman (51) uit Hoofddorp.

“Ik zie mijn 
vertrouwde gezicht

weer terug”

M
ensen die hun vitiligovlek-

ken camoufleren kennen de 

vragen. Voor welke producten 

kies je, wat geeft het beste 

resultaat? Camoufleren die middelen goed en 

lang genoeg? Breng je de crèmes niet te dik 

of te dun aan? Hoeveel lagen breng je aan op 

de huid? Geeft het niet af op kleding? Kun je er 

actief mee zijn, blijft het zitten tijdens sporten, 

zonnen en zweten? En natuurlijk: welk effect 

hebben al die middeltjes op de portemonnee?

Dit zijn vragen waar Carla Uppelschoten raad 

mee weet. Haar bedrijf, U-Consultancy in  

Nieuwegein, organiseert en verzorgt opleidin-

gen in de huidzorg. Met als doel zorgprofes-

sionals op te leiden om de beste huidzorg 

te kunnen geven. Ook het camoufleren van 

huidaandoeningen als vitiligo kan tijdens die 

opleidingen aan bod komen.

Tijdens het interview zijn twee docenten 

aanwezig die zijn gespecialiseerd op het 

gebied van medisch camoufleren: Ron Romeijn 

en Trees van Laar. Romeijn is de man van de 

praktijk, van het (leren) aanbrengen. Hij is do-

cent bij de specialisatie Medische camouflage 

van U-Consultancy (zie kader pagina 11).

“Ron ziet en leest vlekken”, omschrijft collega 

Van Laar hem. Ook zij is docent bij U-Consul-

tancy, ze noemt zichzelf een kenner op theo-

retisch vlak. “Ik leer cursisten wat kleur is en 

doet, welke huidaandoeningen er bestaan en 

hoe je die herkent en onderscheidt. Bovendien 

assisteer ik Ron tijdens het camoufleren.”

Niet eenvoudig

Vitiligo is geen eenvoudige huidaandoening 

om te camoufleren, vertelt Romeijn. “Door 

het ontbreken van pigment mist de witte huid 

de karakteristieke roodtint die de rest van de 

huid wel heeft.” Dit heeft gevolgen. Wat op 

een huid-met-roodtint wel lukt, krijgt een aan-

gebrachte foundation niet voor elkaar op een 

vitiligohuid: door het ontbreken van pigment 

zal de camouflage niet meekleuren. 

Een gecamoufleerde vitiligohuid zal er dan iets 

grauwiger uit blijven zien. 

“Wat het verder lastig maakt, is dat er bij 

vitiligo aan de overgangsranden sprake is van 

donkere lijnen. Hoe donkerder het huidtype, 

des te scherper die lijnen ogen. Zo ontstaat 

een extra obstakel, de scheidingslijn blijft 

waarneembaar.”

Ga dan niet bij de pakken neerzitten. Een suc-

cesvolle make-over is namelijk zeker mogelijk, 

als je je maar aan een goed stappenplan 

houdt – welk type huid (vet, droog, donker, 

licht) je ook hebt. Uppelschoten: “De eerste 

stap is dat je op de juiste manier leert  

Medisch camoufleren
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mengen. Wat is jouw huidtype, welke kleur-

code hoort daarbij? Dit kun je zelf proberen uit 

te vinden, maar mijn oprechte advies is om 

dit de eerste keer samen met een professional 

te bepalen. Die kan jou leren hoe te mengen 

en vervolgens hoe de camouflage op de juiste 

manier aan te brengen." (Zie kader hiernaast).

Bij U-Consultancy werken ze tijdens de les-

sen met DermaColor, een product dat wordt 

gebruikt bij vooral het camoufleren van 

tatoeages en huidproblemen. Romeijn: “Het 

is een sterk geconcentreerde foundation met 

een hoge dekkingskracht. Maar het is ook een 

stug materiaal, dat bijna aanvoelt als plamuur. 

Je moet er goed mee leren werken, zowel de 

professional als de patiënt. 

Weet je eenmaal hoe dit het beste gaat, dan 

is dit één van de mooiste producten om mee 

te camoufleren. Het is één van de foundations 

voor camouflage die het beste door de huid 

geaccepteerd wordt, met name als je het 

langer gebruikt. Maar leer je het camoufleren 

verkeerd aan? Dan kun je dit product ‘haten’!”

Shirith Lakeman beaamt dat. Vanaf haar 35e 

zag ze steeds meer en steeds grotere vlekken 

op haar lichaam ontstaan. Ook haar gezicht is 

inmiddels nagenoeg wit, op een paar getinte 

plekken onder de ogen na. “Van mijn huid-

therapeut in het ziekenhuis heb ik dit product 

gekregen en daarna kortstondig gebruikt. Haar 

instructie destijds: hier heb je wat kleuren, zo 

meng je ze en probeer wat het beste bij je 

past... De vrouw gooide me in het diepe, met 

als resultaat dat ik het een rotproduct vond. 

Uiteindelijk gooide ik het weg. Tegenwoordig 

hou ik het simpel en doe ik er alleen wat 

make-up op, of een gekleurde dagcrème en 

zelfbruiner. Ik zou het graag weer eens goed 

willen doen.”

De aanwezigen schrikken van haar verhaal. 

“Een goede instructie vooraf bij een goede 

behandelaar is zo belangrijk”, zegt Van Laar. 

“Anders is de kans op teleurstellingen enorm. 

Camouflageproducten, van welk merk en 

welke prijs ook, brengen dan niet wat je ervan 

verwacht.”

Punt-kommatechniek 

Dan neemt Shirith plaats in de behandelstoel. 

Zo onzeker als ze de eerste minuten naar de 

uitleg van Romeijn en Van Laar luistert, zo 

zelfverzekerd en opgewekt wordt ze tijdens 

Vervolg van pagina 9.

U-Consultancy biedt schoonheidsspecialisten de mogelijkheid zich verder te verdie-

pen in hun vakgebied. In tegenstelling tot schoonheidsspecialisten krijgen medisch 

schoonheidsspecialisten tijdens deze opleiding ook informatie – van onder andere 

dermatologen – over de NVDV-richtlijnen van huidaandoeningen. NVDV is de afkor-

ting van Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Ook leren ze tijdens de opleiding huidaandoeningen vroegtijdig te herkennen en 

hoe ze cliënten met bijvoorbeeld vitiligo nog beter kunnen camoufleren.

Nederland telt momenteel circa veertig medisch schoonheidsspecialisten. Ze zijn te 

vinden op www.medisch-schoonheidsspecialist.nl.

MEDISCH SCHOONHEIDSSPECIALIST

Camoufleren

Afwezigheid van 
roodtint maakt vitiligo 
moeilijk te camoufleren

Een goede instructie 
vooraf is erg 

belangrijk

PROFESSIONALS DIE 
CAMOUFLEREN

Voor een goede camouflage 

van de huid kunnen mensen 

met vitiligo terecht bij een 

huidtherapeut of een (medisch) 

schoonheidsspecialist. Hoewel 

hun opleiding verschillend is, 

kunnen beide beroepsgroepen 

deze behandeling uitvoeren. 

Check van tevoren wel bij jouw 

zorgverzekeraar of het camoufle-

ren wordt vergoed. Meestal is dit 

wel het geval. 

Wees alert wanneer je een 

professional zoekt om je huid te 

laten camoufleren. Ondanks de 

bovengenoemde opleidingen is 

namelijk niet iedereen in staat 

om mensen met vitiligo op de 

gewenste manier te camoufle-

ren. Informeer daarom van te-

voren goed naar kundigheid en 

ervaring. Iemand mooi opmaken 

is toch echt iets anders dan een 

medische camouflage. Probeer 

de situatie te vermijden dat de 

echte vaardigheid ontbreekt om 

jou goed te camoufleren.
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het consult. Stap voor stap leert Shirith dit 

keer wèl hoe met dit product te mengen en te 

camoufleren. 

Allereerst: reinig de huid van tevoren grondig 

met een goed ontvettingsmiddel, om te 

vermijden dat het middel niet hechten wil. 

“Breng vervolgens een onderlaag aan”, zegt 

Van Laar. “Hoeveel jouw merk ook kost: wees 

níet zuinig. Die onderlaag moet al dekkend 

zijn. Smeer je te dun, dan blijf je ook na het 

aanbrengen van de volgende en laatste laag 

bezig. Onnodig! Die tweede laag is om te cor-

rigeren, meer niet.”

Breng daarna die tweede laag ook goed aan. 

“Dit doen we volgens de zogeheten punt-

kommabeweging: met je vinger duw je – niet 

deppen! – het product op de huid (punt). 

Daarna veeg je het stevig in de huid (komma). 

Doe je dit niet goed – het mag niet op de 

vinger achterblijven – dan zal de rest ook niet 

goed gaan.” 

Dat is uiteindelijk de essentie van ieder 

consult: in het eerste deel ervan vertelt de 

behandelaar wat hij doet, in het tweede 

leert de klant er zelf mee aan de slag te 

gaan. Soms lukt dit al in één consult dat één 

tot twee uur duurt, soms wordt een tweede 

afspraak gemaakt. Uiteindelijk weet je wat 

jouw kleur(code) is en bestel je het juiste pro-

duct. Na enig oefenen kun je er thuis snel en 

vaardig mee aan de slag, gedurende meerdere 

maanden. Omdat het om een demonstra-

tieconsult ging, leerde Shirith in Nieuwegein 

nog niet om zelfstandig te camoufleren. Wel 

beloofde Uppelschoten na afloop de – door de 

docenten aanbevolen – producten voor haar 

te bestellen. In de dagen na de behandeling 

genoot Shirith nog lang na. Op de gemaakte 

foto’s ziet ze terug wat ze al voelde op de 

stoel: “Na bijna twintig jaar had ik eindelijk 

mijn vertrouwde vitiligo-loze gezicht weer 

terug. De camouflage bleef een volle dag goed 

zitten en liet geen vlekken na. Het voelde al-

lemaal zo goed.” 

Onder toeziend oog van Carla Uppelschoten maakt Ron Romeijn de juiste kleur
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FOTO'S: CHRIS HERBEN, KRISTA SIMONS 

Ga jij naar de 
ledendag?

De leerzame presentaties, de activiteiten voor de jeugd of het weerzien met 
bekenden. Jong en oud komen op 1 oktober om verschillende redenen naar 
de ledendag in Nunspeet. Sommigen verschijnen trouw ieder jaar, dus ook 
volgende week. Anderen zijn er wat minder bekend mee zijn of slaan soms 
een editie over.

Mees (9) en haar 
vader Niek van der Knokke 

(39) in Zwolle:
Mees: “Voor de vierde keer alweer gaan we naar de 

leden dag. Ik vind het leuk om over vitiligo te praten en om 

te horen hoe andere kinderen ermee omgaan. Ik heb goede 

adviezen meegekregen. Zo heb ik geleerd om me om te draaien en 

door te lopen, toen iemand een keer vies naar me keek. Geen aan-

dacht aan besteden! Ook een ander kind gaf de tip er niet zoveel van 

aan te trekken. Dat heeft echt geholpen! Wat verder bijzonder is: in 

2014 heb ik Roos en Ulrike op de ledendag leren kennen. Nog steeds 

hebben we contact met elkaar, ook op andere andere dagen in het 

jaar. Ik vind het leuk om elkaar in Nunspeet weer te zien!”

Niek: “Als vader van Mees ben ik blij met de aparte aan-

dacht voor de kinderen. Zelf luister ik intussen naar 

de presentaties van deskundigen en sluit 

aan bij een workshop.”

Nathalie van der 
Wiel (42) in Emmeloord:

“Ik sta niet graag in de schijnwerpers. 

Het is een gevoel dat ik bekeken, besproken of 

‘raar’ gevonden word. Vanaf mijn 28e heb ik vitiligo, 

nu pas begin ik het te accepteren. Ik heb over mijn gehele 

lichaam grote en kleine vlekken. Ondanks lichttherapie 

kwamen een paar plekjes terug. Na een tijdje ben ik ermee 

gestopt: ik was er te veel reistijd voor kwijt en moest vroeger 

vertrekken vanaf mijn werk. Dat was niet langer te combine-

ren. Toen dacht ik: dit hoort bij mij. Ik ben nu lid van en-

kele Facebook-pagina's over vitiligo. Het is fijn te lezen 

hoe anderen de aandoening ervaren en adviezen 

verstrekken. Diezelfde steun en veel infor-

matie hoop ik op de ledendag te 

vinden.”

Lucie Stevens (11) 
in Westbeemster:

“Ik heb erg veel zin in het circus, naar het 

kinderprogramma kijk ik al een tijdje uit. Dit jaar ga 

ik voor de vijfde keer. Inmiddels ken ik een paar kinderen 

met wie ik goed kan opschieten. Ik ken ze alleen van gezicht, 

maar we zoeken elkaar op zodra we elkaar zien. Vorig jaar begon 

ons programma met een kringgesprek, we spraken over pesten en 

gaven elkaar tips om sterker met vitiligo om te kunnen gaan. 

Daarna gingen we iets creatiefs doen. We konden uit briefjes kiezen 

waarop bepaalde eigenschappen stonden beschreven. Wat bij jou 

past, stopte je in een houten doosje, dat we vervolgens mochten 

versieren. Wacht, ik pak het er even bij, het staat hier in de 

woonkamer. Een paar briefjes zitten erin, één ervan is ‘ik 

ben sportief’. Die koos ik, omdat ik op voetballen 

zit. Nog een week te gaan, dan ben ik er 

echt weer bij in Nunspeet.” 

Ada 
Witteveen (56) in 

Kamperveen:
“In 2015 bezocht ik mijn eerste en tot nog toe 

enige ledendag. Al heb ik zo’n twintig jaar vitiligo, ik 

heb er geen probleem mee. Ik camoufleer niet en voel me 

niet bekeken. Ik was er die dag, omdat er presentaties waren 

over erfelijkheid en schildklierklachten. In de middag schoof ik 

alsnog aan bij een workshop over, jawel, camoufleren. Vooral uit 

nieuwsgierigheid, je weet maar nooit of de vlekken ooit nog eens 

mijn gezicht bereiken. De dag werd afgesloten met een kinder-

musical, heel erg leuk. Of ik er volgende week bij ben? Vermoe-

delijk niet. Dat heeft alles met mijn acceptatie te maken, Dat 

ligt vooral aan mezelf en de acceptatie van de vlekken. 

Maar kijk niet raar op als ik er in 2018 wel bij ben. 

Aan de sfeer en deskundigheid lag het name-

lijk niet, dan zou ik er jaarlijks kun-

nen rondlopen.”

Wendy Apon (47) 
in Woudenberg:

“Ik ben sinds vorig jaar lid van  

Vitiligo.nl en ging toen voor het eerst naar de 

ledendag. De sfeer was er fijn, die heb ik als erg ont-

spannen ervaren. Het was prettig dat er een dermatoloog 

was uitgenodigd aan wie we vragen kon stellen. Dit jaar lijkt 

het onderzoek van de Gentse dermatoloog Nanja van Geel me 

erg interessant. Daar wil ik graag meer over weten. Ook de 

aandacht voor kinderen met vitiligo vind ik heel positief. Mijn 

dochter Ayden (11 jaar) krijgt inmiddels ook plekjes, ik wil 

haar meenemen naar Nunspeet. Het lijkt Ayden leuk 

om leeftijdsgenootjes te zien en aan de workshop 

van Circus Snor mee te doen. Kortom, ge-

noeg redenen om straks opnieuw 

te gaan!”

Carola 
Kipp-Broekman (61) 

in Apeldoorn:
“Ik heb intussen een paar keer de ledendag be-

zocht. Het geeft mij een goed gevoel om daar tussen di-

verse lotgenoten rond te lopen. Alleen al het idee dat je niet 

de enige bent met vitiligo, dat was voor mij toch een eyeopener 

– ook al weet je dat er in de wereld meer mensen mee rondlopen. 

Door die dag heb ik mijn vele witte plekken leren accepteren. Nu 

loop ik in de zomer rond met rok of korte broek en met mouwloze 

shirts, iets wat ik jaren geleden niet aandurfde. Het is precies dàt 

wat ik al eens in Spotlight! las: je bent een uniek mens. 

Vooral de workshops vind ik heel boeiend. Met name als de 

groep niet al te groot is: door de gesprekken kom je als 

mens dichter bij elkaar. Ook het aanhoren van de 

ervaringen van anderen en het krijgen of 

geven van steun, vind ik  

heel fijn.” 

HET 
VOLLEDIGE 

PROGRAMMA VAN 
DE AANSTAANDE 

LEDENDAG VIND JE  
OP DE PAGINA'S 

14 EN 18.
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Leef, geniet en durf… 
ook met vitiligo!

Op 1 oktober hopen we 
jullie weer te ontmoeten 
in Nunspeet tijdens de 
ledendag. 

De formule is velen vertrouwd en biedt 

alle ruimte om informatie te verzame-

len, andere leden te ontmoeten of om 

eens rustig rond te kijken. De vol-

wassenen krijgen te maken met een 

gevarieerd programma met verschil-

lende sprekers en workshops. De jeugd 

praat eerst een uur over ervaringen op 

school en kan daarna bovendien mee-

doen aan een fantastisch circuspro-

gramma. Blader hiervoor naar pagina 

18. We hopen jullie volgende week 

weer in groten getale te ontmoeten!

AUTO OF TREIN 
Het adres van NH Hotel Spar-

renhorst is: Eperweg 46, 8072 DB 

Nunspeet. De locatie is bereikbaar 

vanaf de A28 en met voldoende 

parkeerruimte. Kom je met de 

trein? Vanaf station Nunspeet is 

het ongeveer 20 minuten lopen. 

Je kunt ook in een gratis shuttle-

bus van het hotel stappen of bus-

lijn 100 nemen. Het hotel bevindt 

zich recht tegenover de bushalte. 

Ook na afloop van het programma 

wordt de shuttlebus ingezet.  

BEDANKT!
Tijdens de fotoshoot in Houten heeft 

Krista Simons veel foto’s gemaakt. 

Nogmaals dank aan alle deelne-

mers, zij hebben hun portret inmid-

dels ontvangen.

Ledendag

Tussen 11 en 12 uur

Ontvangst met koffie en thee in de foyer van NH Hotel Sparrenhorst. Daar vind je een 

informatiemarkt en kun je – ook als je alleen komt – andere leden ontmoeten.

Voor muzikale begeleiding gedurende de dag zorgt de Amsterdamse band My Arctic Sun.

 

Vanaf 12 uur

1. Welkomstwoord in de theaterzaal, door voorzitter Paul Monteiro 

2. Te ontwikkelen score-systemen om de ernst en uitgebreidheid van vitiligo te beoorde-

len, door prof. dr. Nanja van Geel (dermatologe in het Universitair Ziekenhuis Gent) 

3. Permanente make up, door Irma Hulscher (directeur Academie voor PMU) 

4. UVB- lichttherapie, door Gerard van der Kooij (accountmanager Eurocept/Medizorg)

13.30 tot 14.00 uur: pauze

Vanaf 14.00 uur

5. Medische camouflage, door Carla Uppelschoten (directeur U-Consultancy). 

 Zie ook pagina 8

6. Online behandelprogramma ‘Beter Gestemd met je Huid’, door Oda van Cranenburgh 

(medisch psychologe in het AMC). Zie ook Spotlight! maart 2017

7. Digitale strategie van Vitiligo.nl, door Chris Herben (vrijwilliger) en Paul Monteiro 

8. Leven met vitiligo was voor mij vooral een innerlijke strijd, door Martijn Dethmers

 (lid van Vitiligo.nl) 

Vanaf 15.10 

Workshops. Na een inleiding door Paul Monteiro kun je kiezen uit vier opties: 

1. ‘Beter Gestemd met je Huid’. Door Oda van Cranenburgh 

2. Medisch camoufleren. Door Carla Uppelschoten en visagist Ron Romeijn 

3. Artistieke foto’s van mensen met vitiligo. Door fotografe Krista Simons 

4. Enquête, behorend bij de te ontwikkelen score-systemen om vitiligo te beoordelen. 

 Door Nanja van Geel in samenwerking met Marloes Zuidgeest (vrijwilliger) 

 en Sanne Uitentuis (PhD studente dermatologie AMC) 

16.00 uur

De kinderen geven in de theaterzaal een circusdemonstratie 

tijdens de gezamenlijke afsluiting. Daarna kunnen geïn-

teresseerden tot 17.00 uur met elkaar napraten onder 

het genot van een hapje en een drankje. 

HET PROGRAMMA

Een los en 

gedetailleerder 

programma – handig om 

straks mee te nemen! – 

vind je elders in deze 

Spotlight! 
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FOTOSHOOT HOUTEN

Vitiligo.nl presenteert 
vernieuwd marketingmateriaal
Eind mei namen in Houten elf mensen met vitiligo deel aan de 
fotoshoot van Vitiligo.nl. Het fysieke resultaat hiervan, een nieuwe 
presentatiewand en vier oprolbare banners, wordt volgende week 
gepresenteerd op de jaarlijkse ledendag. Het eerder ontwikkelde 
prototype kunnen we nu al laten zien.

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO'S: KRISTA SIMONS

Vol trots zal voorzitter Paul Monteiro het 

nieuwe marketingmateriaal op 1 okto-

ber aan de leden tonen. “We beschik-

ken voortaan over een presentatiewand die 

eenvoudig te vervoeren en te hanteren is. De 

wand is 2,25 meter hoog, drie meter breed en 

telt zes magnetische panelen. Eenmaal op de 

plaats van bestemming is het geheel in weinig 

tijd op te zetten en te demonteren.”

Monteiro is blij dat van de vorige wand 

eindelijk afscheid kan worden genomen. “Die 

bestond uit enkele logge panelen. Het geheel 

was bovendien zo zwaar dat we een koeriers-

bedrijf moesten inschakelen om het naar en 

van evenementen te vervoeren. Eenmaal ter 

plaatse waren verschillende mensen bijna 

een uur bezig om ‘m in elkaar te zetten en te 

ontmantelen.”

Op de nieuwe presentatiewand pronken de 

drie leden Sharista Lachman, Margriet Ynema 

en Padmini Gajadhar. “Deze foto herbergt 

alles”, zegt de voorzitter. “De donkere Sharista 

staat er met enkele witte plekken op aan de 

linkerzijde. Rechts staat Padmini. Haar huid be-

vat pigment op nog slechts een paar plekken,

verder is zij nagenoeg wit geworden. Tussen 

hen in staat Margriet, zij toont zonder gêne de 

vitiligo op haar ontblote rug.”

Banners

Op de vier ontwikkelde oprolbare banners zijn 

van links naar rechts Anneke van Driest, Nien-

ke Timmers, Robin Nadort en Eline Bosman 

zichtbaar. Eenmaal staand is iedere banner 

twee meter hoog en 85 centimeter breed. 

“De presentatiewand en vier banners zijn tot 

nog toe de eerste concrete materialen. Die 

zetten we niet alleen in tijdens de komende 

ledendag, maar kunnen we ook gebruiken 

bij congressen, informatiedagen en andere 

bijeenkomsten. Bovendien denken we nog 

na over andere manieren om de foto’s breder 

in te zetten. Dat kunnen bijvoorbeeld posters 

zijn, of we benutten ze in Spotlight! of op 

internet.”
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Wat wil je ons laten zien?

“Deze pagina komt uit Spotlight! van de-

cember 2016. Als door de bliksem getroffen 

bleef ik naar het model op de foto kijken. Die 

uitstraling! Haar korte truitje, de vlekken op 

haar buik! Dit ben ik ook. Zo had ik jarenlang 

niet meer gedacht. Deze foto heeft mijn leven 

veranderd.”

Hoe zag dat leven er eerst uit?

“Ruim negen jaar geleden kreeg ik vitiligo, 

waarna de witte vlekken zich uitbreidden. Ik 

voelde me verminkt en bedekte en camou-

fleerde zoveel mogelijk huid. Het woord vitiligo 

durfde ik niet uit te spreken. Op een gegeven 

moment wilde ik zelfs niet meer leven. Echt, 

dat heb ik gedacht. Ik heb nog andere aandoe-

ningen, die me soms heel ziek maken. Maar 

liever had ik díe, dan vitiligo. Alles draaide om 

er goed uitzien.”

Waarom?

“Ik ben fotomodel geweest. Zat in een ge-

voelsarme wereld van jaloezie en buitenkant. 

Van doorgaan en hard werken, ook als ik ziek 

was. En dat alleen omdat ik in dat leven mee 

wilde doen. Jarenlang pleegde ik roofbouw op 

mijn lichaam, later kreeg ik ook nog vitiligo.”

Hoe kantelde de foto jouw leven? 

“Het meisje op de foto is 100 procent aantrek-

kelijk. Haar vitiligo haalt daar zelfs geen pro-

cent vanaf. Zoals ze daar staat, dat heb ik bij 

geen ander model met vitiligo eerder gezien. 

Haar boodschap: dit ben ik! Het leerde me: 

het is dus je uitstraling waar het om gaat. Niet 

de vitiligo. Die vlekken zijn niet erg, zei mijn 

omgeving altijd al. Jarenlang kon en wílde het 

niet geloven. Nu begrijp ik wat ze bedoelen 

en praat ik erover. Ook ben ik gestopt met 

camoufleren.”  

M   MENT
Mijn

ANNEKE VAN DRIEST (55), 
EX-FOTOMODEL UIT HAARLEM

VITILIGO SINDS 2008

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO: MARTINE SPRANGERS  

Op de middelbare school vond ik mijn vitiligo vreselijk. De 

vlekken waren op dat moment in een rap tempo aan het uit-

breiden. Voor mijn 15e verjaardag vroeg ik om een bijzonder 

cadeau, nadat ik op televisie een wondermiddel voorbij zag 

komen. Het ging om een camouflageproduct dat werkelijk 

alles kon wegwerken! Wat zou het mooi zijn als ik weer een 

mooie egale huid zou hebben.

Ik was er erg blij mee. Direct begon ik kleuren te mengen

en het product uit te proberen. Dit was toch goed spul en het 

ging toch makkelijk? Al was het resul-

taat bij mij lang niet zo mooi als op tv: 

morgen weer proberen! Helaas, ook 

de dag erna kreeg ik de kleuren niet 

goed gemengd en het resultaat zag er 

onnatuurlijk uit. Toch hield ik vol, het 

zou vast goed komen als ik veel had 

geoefend.

Na twee weken gaf ik het op en keek er nooit meer naar 

om. Zo hoopvol als ik was, zo groot was de teleurstelling. 

En nog een dure ook. Ik wilde dit soort middelen nooit 

meer gebruiken. Totdat mijn dermatoloog me wees op een 

aantal andere opties om te camoufleren. Ik besloot naar een 

schoonheidsspecialist te gaan, ze zou voor mij de camouflage 

op de juiste kleur mengen. Samen achterhaalden we welke 

kleur ik nodig had. Samen oefenden we met het opbrengen 

van het product. 

Ik moet eerlijk zeggen: het werd heel mooi! Zeker toen zij 

het bij mij opbracht. Onderdeel van haar werk, dagelijkse 

kost. Het zag er ook zo makkelijk uit. Aan het einde van de 

behandeling nog even sprayen en ik kon er zelfs mee zwem-

men! Eindelijk weer een bikini aan zonder dat iemand kon 

zien dat ik van top tot teen gevlekt ben.

Uiteindelijk bleek dit voor mij niet te werken: ik legde zoveel 

accent op het willen verbergen, dat het juist moeilijker werd. 

Enerzijds deed ik mijn best de vlekjes zo goed als mogelijk te 

camoufleren, anderzijds ontstonden er steeds weer nieuwe 

vlekken. Het ging allemaal zo snel. Ik wilde dit niet meer. 

Accepteren was de volgende optie. 

En dat accepteren is mij de afge-

lopen jaren aardig goed afgegaan. 

Weliswaar bedekt de vitiligo mijn 

huid grotendeels, maar ik ben zoveel 

gemakkelijker geworden. Ik draag 

kleding die ik leuk vind, ik ga naar 

het zwembad, ik ga gewoon naar 

buiten. Ik heb vitiligo en het doet mij (bijna) niks meer. 

Tot slot

Vanaf het moment dat ik mocht schrijven voor Spotlight!, 

begon voor mij een acceptatieproces. Ik deed ook mee aan 

een tv-programma van BNN en durfde letterlijk meer naar 

buiten te treden. Ik ben zonder camouflage getrouwd in mijn 

droomjurk en kijk vol trots naar de foto's van die dag. Ik ben 

moeder van een geweldig, mooi en lief meisje. Het is goed 

zo. Ik ben op de top gekomen en wat is het fijn om daar te 

zijn! 

Dit is mijn laatste bijdrage voor nu aan Spotlight! en dat voelt 

goed. Bedankt voor jullie reacties de afgelopen jaren, ik vond 

het geweldig! 

Lianne
Sinds 2012 schrijft  LIANNE BRUINING-WIJNGAARDS (28)  
columns over haar leven met vitiligo. Dit is haar laatste bijdrage voor 
Spotlight!

Ik heb vitiligo en het 
doet mij (bijna) niks 

meer

UPS EN DOWNS MET CAMOUFLEREN

} Ik blééf naar haar 
kijken
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Spotlight! startte in maart met de rubriek Voor jongeren! De 18-jarige Shauni vertrok, afgelopen juli, met 
haar ouders naar Curaçao voor een periode van vijf jaar. Voor Spotlight!  onderhoudt ze een briefwisseling 

met Demi (17). Beiden slaagden afgelopen voorjaar voor hun eindexamens, vierden vakantie en staan nu aan 
het begin van een nieuwe fase in hun leven.  

Ha Demi!
Wat fijn om te horen dat je een 
mooie vakantie hebt gehad in 
Spanje. Lekker hè, om zo lang 

vrij te hebben na de examens! Ik vind het 
hartstikke knap dat jij huidtransplantaties 
hebt gedaan! Mooi ook dat je het idee hebt 
dat het aanslaat. 
Met mij gaat het ontzettend goed op het 
prachtige Dushi Korsou (zo wordt Curaçao hier 
genoemd). Het waren nogal drukke weken. De 

verhuizing is goed verlopen en ik voel mij al 
aardig thuis.
Ik werk nu drie dagen per week in een spa, 
voornamelijk als masseuse. Mijn werkdagen 
zijn van 9 tot 6 en ik sta tot nog toe alle uren 
ingeboekt. Dat is best zwaar werk: het is warm 
en ik ben nog niet gewend om dit uren achter 
elkaar te doen. Maar het is ook heel leerzaam 
en de spa is onwijs mooi! 
Wat ik wel grappig vond, is dat het dochtertje 
van de eigenaresse gelijk nieuwsgierig was 
naar mijn witte vlekken. Tot nu toe is zij de 
enige op dit eiland die ernaar heeft gevraagd. 
Ik heb ook niet de ervaring dat iemand hier 
naar mijn vitiligo staart. Zelfs de vriendinnen 
die ik heb gemaakt, zijn er (nog) niet over 
begonnen. Wat bijzonder is: ik heb inmiddels 
een paar vlekken waar het pigment in terug 
komt! Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt 
en ben er natuurlijk heel erg blij mee. Het 
komt vast door de dagelijkse portie zon. Ieder 

Wil jij via Demi een 
brandende vraag stellen aan 

Shauni? Stuur die naar 
redactie@vitiligo.nl.

Spot op:KidSpots
Inge

“Eigenlijk vind ik 

mijn vitiligo wel 

mooi en leuk! Het 

maakt me anders 

dan veel anderen.” 

Inge Kortes is niet 

zomaar uit haar 

evenwicht te bren-

gen. Zelfverzekerd 

vertelt de 11-jarige 

turnster over haar 

vitiligo. 

“Het boeit me niet 

erg. Dat ik een lichte 

huid heb, maakt het natuurlijk wel makkelijker voor 

me: het valt niet iedereen op.” Inge was 7 toen de 

eerste vlekken zichtbaar werden. Haar huisarts dacht 

dat een schimmel de boosdoener was, tot een specia-

list vorig jaar duidelijk maakte dat Inge vitiligo heeft. 

“Op school hielden we een watergevecht. Iedereen 

was in zwemkleding. Ineens gingen een paar kinderen 

stom gillen, toen ze mijn vlekken zagen: ‘ieuw, wat is 

dat?!’ Best flauw, maar ik vertel dan gewoon dat er 

op die plaatsen geen pigment zit. Dan moet ik vaak 

ook uitleggen wat pigment is. Hihi. Verder heb ik geen 

problemen met mijn vitiligo. Het enige stomme is het 

eindeloze insmeren met anti-zonnebrand!” 

Dit nieuwe schooljaar zit Inge in groep 8, ze mag vrij 

kiezen waar haar spreekbeurt over gaat. “Nu kan ik 

in één keer uitleggen hoe het komt dat niet iedereen 

zomaar overal bruin wordt van de zon!”

Inge zit op dwarsfluitles en houdt van knutselen en 

tekenen. Maar haar grote passie is ritmische gymnas-

tiek. Verschillende prijzen heeft ze hiermee al gewon-

nen. “Bij een wedstrijd draag ik een turnpakje en dan 

zijn er best wat vlekken te zien, maar dat is iets waar 

ik echt niet over nadenk. Wie komt kijken, komt daar 

om mijn oefening te zien!” Zo is dat Inge, op naar de 

volgende mooie prijs!

Gegil tijdens watergevecht

vrij uurtje ben ik op het strand te vinden. Ik 
smeer me natuurlijk heel vaak en goed in. 
Daarnaast heb ik ook plekken die ‘dood’ zijn. 
Zo noemt mijn dermatoloog dit: daar zit zelfs 
in de haarzakjes geen pigment meer en is 
‘de hoop op terugkeer ervan helemaal weg’. 
Kortom, ik heb het hier goed naar mijn zin. En 
voor jou, ik denk dat het met je nieuwe school 
vast goed gaat komen. Je krijgt 
ook daar vast een leuke tijd. We 
‘spreken’ elkaar snel weer!

Hoi Shauni!
Deze zomer vierde ik vakantie in Spanje. We hebben veel gezwommen 
en in de zon gelegen. Ook gingen we op pad naar mooie natuurgebieden 
en leuke dorpjes. De zon heeft mijn huid goed gedaan. Ik ben lekker 
bruin geworden, op een paar plekken na natuurlijk . Wat super was: 
door de zon zijn veel van de ingebrachte biopten (van de minigrafting-
behandelingen die ik rond mijn 13e onderging) roze geworden. Bij een 
aantal hiervan is het pigment teruggekomen. Met wat meer zon, later 
de zonnebank en wat geluk wordt de huid erom heen straks opnieuw 
bruin. Ik heb de afgelopen tijd helemaal geen last gehad van starende 
ogen of van vragen en opmerkingen over mijn vitiligo. Ik geloof dat als 
je er zelf normaal mee omgaat, anderen er ook niet op letten. Na mijn 
vakantie heb ik nog gewerkt, ik ben aan het sparen voor mijn rijbewijs. 
Sinds eind augustus zit ik weer op – mijn nieuwe – school. Hoe gaat het 
met jou op Curaçao? Kijken mensen op van jouw vitiligo en heeft het 
mooie weer er nog invloed op?
Groetjes van Demi

Demi

Shauni
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Volgende week is het zover, dan organiseert  
Vitiligo.nl in Nunspeet haar jaarlijkse leden-
dag. Net als in voorgaande jaren is er voor jullie 
natuurlijk een apart programma, zowel voor de 
jongere als de wat oudere jeugd. 
Na de algemene ontvangst, tussen 11 en 12 uur, 
heet dermatoloog Ludmilla Nieuweboer jullie 
welkom. Ze praat met jullie over het onderwerp 
“hoe ga ik op school om met mijn vitiligo?” Dat 
duurt een uurtje, waarin alle tijd aanwezig is om 
ervaringen te delen en elkaar tips te geven over 
onder andere weerbaarheid. Daarna lunchen jullie 
met elkaar tot half 2.
In het tweede deel van de middag kun je je hele-
maal uitleven. We hebben namelijk Circus Snor 
uitgenodigd! En reken er maar vast op: zij weten 
alles van nieuwe uitdagingen en gezelligheid! 
Ballopen. Koorddansen. Steltlopen. Fietsen op één 
wiel. Clowns. Veel van dit soort circusonderdelen 
komen langs.
Een workshop vol lol en spektakel dus, waarna 
jullie de middag afsluiten met een heuse, zelf 
gecreëerde circusvoorstelling. Tot slot drinken 
we nog wat met z’n allen tot 17 uur en hopen 
daarna terug te kijken op een vrolijke en inspire-
rende dag.

publiek!

Jongens en meisjes! 
Hooggeëerd



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.


