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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  

Toen ik ruim acht jaar geleden ‘ja’ zei tegen het voorzitterschap, wist ik dat dit een pittige en 

niet eenvoudige functie zou zijn. Geen rol waarbij ik op de winkel zou moeten passen. Een 

belangenorganisatie voor mensen met vitiligo moet rekening houden met de belangen 

van haar leden. Maar mag evenmin de belangen uit het oog verliezen van partijen waar 

zij mee te maken heeft. Wat te denken van de overheid, onze subsidieverstrekker: zeker 

in het huidige, veranderende zorgklimaat en de hiermee samenvallende maatschappelijke 

en economische ontwikkelingen. 

Waar ik ook naar streef, is meer ondernemerschap, proactief gedrag, nog meer spranke-

ling, energie en beweging in de organisatie, uw meedenken. Mijn medebestuurders en ik 

staan dan niet alleen. Dit betekent dat het bestuur de leden graag de ruimte gunt, maar óók 

dat zij een beroep doet op de intelligentie in onze organisatie. Op u, als lid van Vitiligo.nl, de 

inspirerende vernieuwer. Graag faciliteren wij leden en roepen hen op ons te prikkelen met nieuwe 

inzichten en kennis. We luisteren naar uw verhalen, ervaringen en suggesties. Kortom, van harte nodi-

gen wij u uit met ons mee te werken als belangenorganisatie van de toekomst. 

Onze recente naamsverandering heeft alles met dit bovenstaande te maken. Dit betekent ook dat we de  

wijziging in al onze uitingen en marketingproducten doorvoeren. Niet alleen in de dagelijkse zaken als brief-

papier en visitekaartjes, maar ook in meer in het oog springende onderdelen, zoals de beurswand en banners. 

Dit is bovendien een uitstekende gelegenheid om gedateerde materialen te vervangen door nieuw fotoma-

teriaal. Dan is het heel prettig te vermelden dat veel leden reageerden op onze oproep mee te werken aan 

de fotoshoot, eind mei op de locatie van Eurocept/Medizorg in Houten. Ondanks de deadline is het gelukt u 

al summier iets te tonen op pagina 14. Over het definitieve resultaat van deze fotoshoot hoort u binnenkort 

zeker meer! 

Dan, op zondag 1 oktober ontvangen we u graag op de nieuwe beursstand van Vitiligo.nl tijdens de jaarlijkse 

ledendag in het NH Hotel Sparrenhorst in Nunspeet. Het wordt wederom een spectaculaire dag met gast-

sprekers, informatie-stands en workshops. Interessant voor alle leden en zéker uitdagend voor de jeugd: hen 

nodigen we uit mee te doen met een spetterende circusworkshop (meer hierover op pagina 7).  

Houd www.vitiligo.nl in de gaten voor de inschrijving.

Ik wens u veel leesplezier met dit juninummer. Geniet (veilig) van de zon, durf je te laten zien. 

Fijne vakantie.

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

Ze doken op vanaf de puberteit, twee 

dunne roze lijntjes boven zijn ogen. Is 

het oogschaduw, werd er gevraagd. 

Maar kort na elkaar verschenen de witte 

plekken ook op handen, ellebogen, voeten, 

geslachtsdeel en in het gezicht. Een derma-

toloog stelde ergens in die eerste jaren vast 

dat het vitiligo was. “Mijn moeder voelde zich 

schuldig, ze had het gevoel een imperfect kind 

op de wereld te hebben gezet. Zelf had ik er 

niet veel moeite mee.” 

De laatste jaren ziet de Leidenaar alleen een 

snellere toename op plekken waar de zon niet 

komt. “Ik hou heel veel van de zon en merkte 

ook dat de witte plekken die wel in de zon 

komen kleiner worden. Om de paar jaar maak 

ik tegen het eind van de zomer foto’s van mijn 

handen. Daarna vergelijk ik ze met elkaar. 

Zo ontdekte ik dat de witte plekken kleiner 

worden. Die foto’s zijn voor mij het bewijs dat 

de zon goed voor mijn vlekken is. Natuurlijk 

smeer ik ze wel in met een stick met factor 

50, al voorkom ik zo niet dat ze af en toe 

verbranden.”

Vlekken vallen niet op

“Op mijn werk hebben in het team van vijftien 

leidinggevenden twee andere collega’s ook 

vitiligo. Heel toevallig en het viel mij direct op. 

Maar andere collega’s was het nooit opgeval-

len toen ik er eens over begon. Dat is wat 

ik vaker hoor: het valt mensen echt niet op. 

Ik camoufleer daarom niet. Grappig is dan, 

dat toen ik voor mijn werk iets voor een tv-

opname moest doen, een grimeur die witte 

plekken wèl wegschminkte. De vrees bestond 

dat de vitiligo de aandacht zou trekken en niet 

het gesprek.”

Yme heeft een gezin met vier kinderen, 

een drukke baan, hij sport dagelijks en gaat 

wekelijks naar de sauna. “Ik heb geen tijd om 

stil te staan bij mijn vlekken, zij horen bij mij. 

Noch op school, het werk of in de liefde heb 

ik er ooit problemen mee ondervonden. Als 

mensen vragen wat het is, leg ik het uit als 

een stuk huid zonder pigment.”

Volgens hem is het enige onhandige aan viti-

ligo dat hij er aan moet denken om op zonnige 

dagen de stick mee te nemen. “Zeker sinds 

die plek op mijn voorhoofd, want die pakt 

altijd de volle zon. Ik begrijp dat mensen zich 

soms onzeker voelen. Maar realiseer je dat het 

anderen veel minder opvalt dan jij denkt. Blijf 

vooral de dingen doen waarvan je geniet. Je 

leeft maar één keer. Met vitiligo leef je net zo 

lang als zonder. Wat dat betreft kun je het met 

ziektes ook slechter treffen.”

Yme Pasma

Hoewel de huidaandoening 
voor een deel van de mensen 
met vitiligo een opgave is om 
mee te leven, wil de 51-jarige 
Yme juist de lichte kant ervan 
benadrukken. Bovendien, hij 
houdt van de zon.

TEKST: MAGGIE VAN SPALL  FOTO: MARTINE SPRANGERS

Voordat de vlekken kwamen, was ik gewoon. Daarna niet 

meer. De mensen verdeelde ik in twee soorten: die met vlek-

ken en die zonder vlekken. Ik wou dat ik geen vlekken had 

en evenmin wist dat ze bestonden. Zo leef ik, tenminste, dat 

probeer ik. Het moet dan niet tegenzitten. Maar laatst ging 

het mis.

Bij de Hema stond ik in de rij voor de kassa. Nog vier, vijf 

anderen voor mij. Dan ga ik altijd rondkijken. Beetje hier, dan 

weer daar. Degene die voor mij staat in 

de nek staren. Dat nu had ik beter kun-

nen laten. De man voor mij had vlek-

ken, ik zag ze meteen. Zijn huid was 

rimpelig – een tachtiger, schatte ik – en 

rossig-wit van kleur, maar de vlekken 

waren zichtbaar. 

Mijn hersenen draaiden een klein medisch protocol af. Waren 

er randen of schilfers, die mogelijk op psoriasis konden 

wijzen? Neen. Had hij donkere vlekken, hyperpigmentatie 

heet dat. Ik leunde wat opzij, maar zijn gezicht bleef buiten 

beeld. Hoe waren zijn armen, misschien had de holte van 

zijn elleboog een witte vlek? Lange mouwen. Het was fris die 

dag, en toch vond ik het typisch. Niet iedereen heeft zin in 

steeds het uitleggen wat vitiligo is en om alweer te beginnen 

over Michael Jackson. Persoonlijk vind ik het onbeleefd om 

opmerkingen over iemands uiterlijk te maken. Kijken mag. 

Denken ook. Beleefdheid is vriendelijker dan spontaniteit en 

daardoor belangrijker. Vragen zou ik de man dus niets. Ik was 

ten slotte degene met de vlek-obsessie.

Wegkijken was moeilijk. De rij naar de kassa werd langzaam 

korter, misschien duurde het wel een uur eer ik van de man 

verlost was. Daar stond ik, te koppig om een andere keer 

terug te gaan. 

Met een steek besefte ik dat ook dit de tol is van vitiligo heb-

ben. Opeens iemand met vlekken zien en weten: het bestaat. 

Juist dat probeer ik in mezelf uit te gummen. Mijn huid hou 

ik zo licht mogelijk, zodat de kleurverschillen nauwelijks 

opvallen. Ik bevind me liever in de schaduw dan in de zon. 

En wat er aan vlek is, kan best door iets anders komen, in 

de parfumerie spreken ze immers 

over ‘nuances in de teint’. Kleding? 

Van lange mouwen hield ik altijd al, 

blote benen horen wat mij betreft 

thuis in de huiselijke omgeving 

en ik draag toujours bloesjes sans 

decolleté. In mijn eigen ogen heb 

ik steeds minder vitiligo, straks helemaal niet meer, een 

kwestie van tijd en dan is het onzichtbaar voor mezelf. Ja, het 

is mentale acrobatiek, dat geef ik toe. Zoiets gaat met vallen 

en opstaan. Eens zal ik het leren.

Maar bij anderen zie ik elke vlek. Dat verpest het weer zo. 

Op straat kan iemand me in grote haast passeren en in die 

flits zie ik een vlek. In die flits sta ik als verlamd. Ik kijk, ik 

zie en ik weet. Zoals die ander is, zo ben ik ook. Terug bij 

af, op straat en in de Hema. Een nek met vlekken zet me in 

de categorie mens-met-vlekken en daar was ik nou net zo 

succesvol aan het ‘uitschuifelen’. Terug naar de wereld van 

de gewone mensen die niet kunnen begrijpen hoe het voelt 

om gevlekt te zijn. Maar ik weet niet meer hoe ik daar kan 

komen en kan blijven, dat laatste vooral.

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.” 

Daar stond ik, te 
koppig om een andere 

keer terug te gaan

GEWONE MENSEN

}
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Eindwerkstuk
Haar eindexamen op de havo hoeft 

Chloë Stallinga (17, Maastricht) pas 

volgend jaar te doen. Maar als onder-

deel hiervan buffelt ze sinds april al 

aan een eindwerkstuk over… vitiligo.  

“Sinds mijn 7e verspreidden de witte 

vlekken zich steeds verder over mijn  

lichaam. Op een gegeven moment was 

ik al voor 80 procent wit. Dankzij licht-

therapie en Protopic heb ik de afgelo-

pen 2,5 jaar weer heel veel pigment 

teruggekregen. Desondanks ben ik er 

onlangs mee gestopt: op dit moment 

zit ik aan de grens van de hoeveel-

heid licht therapie die ik gedurende een 

bepaalde periode mag ondergaan. Nu 

spaar ik mijn nog ‘overgebleven’ behan-

delingen op. Na een rustperiode kan ik 

er daarna eventueel weer gebruik van 

maken. Deze zomer geef ik eerst het 

zonlicht alle kans, ik ben benieuwd wat 

er dan gebeurt.”

Als onderdeel van haar werkstuk las 

Chloë de inspirerende biografie Ze 

noemden me een duivelskind, van 

balletdanseres Michaele DePrince (22), 

inmiddels werkzaam bij het Nationale 

Ballet in Amsterdam. Michaela stond in 

het najaar van 2013 met haar verhaal 

in Spotlight!. Deze maand leverde Chloë 

al het eerste concept in op school, in 

oktober moet ze de finaleversie van het 

werkstuk inleveren. Heb jij nog tips? Je 

kunt haar een mailtje sturen via  

redactie@vitiligo.nl.

Ledendag
Op 1 oktober biedt Vitiligo.nl een gevarieerd programma 

tijdens de jaarlijkse ledendag in Nunspeet. Sprekers zijn: 

• Prof. Dr. Nanja van Geel, dermatologe in het Universitair Zie-

kenhuis Gent: onder andere ontdekte zij dat mensen met veel 

vitiligovlekken op de handen meer kans hebben op een schild-

klieraandoening. 

• Irma Hulscher: expert op het gebied van permanente make-up en 

medische tatoeages

• Carla Uppelschoten (directeur van het opleidingsinstituut U Consul-

tancy) spreekt over medische camouflage. Later die dag geeft ze 

bovendien een workshop over camouflagetechnieken. 

• Psychologe Oda van Cranenborgh (AMC en onderzoeker bij het 

Huidfonds) verzorgt een workshop over het nieuwe online-hulp-

programma Beter gestemd met je huid. 

• Krista Simons verzorgt een fotoshoot en maakt artistieke foto’s van 

leden en hun vitiligovlekken.

• Gerard van der Kooy van Eurocept, leverancier van onder andere 

belichtingsapparatuur.

Circus Snor organiseert voor de jeugdleden een workshop met bal-

lopen, eenwielerfietsen en acrobatiek. Verder spreekt dermatoloog 

Ludmilla Nieuweboer met hen over onder andere omgaan met 

pesten en over de overgang naar een nieuwe klas of school. 

We zien jullie graag op 1 oktober in het NH Hotel Sparren-

horst in Nunspeet. Inschrijven is nog niet mogelijk, maar het 

aanmeldformulier gaat binnenkort online. Houd de website 

en onze beide Facebook-pagina’s daarom in de gaten.

WERELD-VITILIGO-DAG
Op 25 juni is het acht jaar geleden dat 

Michael Jackson overleed. Niet alleen de we-

reldberoemde zanger had vitiligo, inmiddels weten 

we dankzij opgedoken foto’s dat ook zijn zoon Prince 

Michael II de huidaandoening heeft. Na de dood van 

Jackson is 25 juni uitgeroepen tot Wereld-vitiligo-dag. 

Doel van de dag is om wereldwijd aandacht te vragen 

voor de huidaandoening. Wat er in andere landen 

zoal wordt georganiseerd, kun je lezen op de 

website 25june.org.

In de media

• In Libelle nummer 29 (vanaf 

21 juli in de winkel) komen 

bijzondere tweelingen aan 

het woord, waaronder de 

eeneiige tweelingzussen 

Hanna van Splunter en Betty 

Sijtsma (72). Al in maart 2016 

verschenen ze met hun 

verhaal in Spotlight! Betty 

heeft vitiligo, Hanna niet. Hoe 

gaan ze daarmee om? Wat 

betekent dit voor beiden?

• Tot medio juli is het nieuwste 

nummer &C, de glossy van 

tv-persoonlijkheid Chantal 

Janzen, te koop. Hierin is 

onder andere een portretserie 

te vinden over bijzondere 

vrouwen in bikini. Sommige 

vrouwen durven geen bikini 

aan te trekken omdat ze om 

een bepaalde reden onzeker 

zijn over hun lichaam.  

&C vond enkele vrouwen die 

dit wèl durven, en kwam 

onder andere uit bij Judith 

Noordzij. Zij stond afgelopen 

Adonnys: niet klein te krijgen
Adonnys Rivera (18) woont in Philadelphia, een stad aan de oostkust van de 

Verenigde Staten. Hij stuurde de volgende mail naar Vitiligo.nl.

“Mijn vitiligo ontwikkelde zich toen ik 14 jaar was, tijdens het eerste jaar op de high-

school. Toen ontdekte ik dat mijn overgrootvader ook vitiligo had, ik heb het van hem 

geërfd. Ik heb zes broers en zussen, van hen ben ik de enige die het heeft. Vitiligo had 

een enorme impact op mijn leven, zowel positief als negatief. Gelukkig heb ik gewel-

dige vrienden en familieleden bij wie ik me altijd thuis voel. En natuurlijk heb ik mezelf: 

ik ben positief ingesteld en heb geen moeite om mijn gevoelens te uiten. Om die reden 

halen de witte vlekken me niet naar beneden. Ik probeer steeds het beste uit situaties 

te halen, ook in het verleden. Tijdens mijn schooltijd heb ik een paar film- en fotoshoots 

gedaan. Ik ben trots op mezelf en hou van mezelf. Natuurlijk, er waren dagen dat ik net 

als alle anderen een ‘normale’ en mooie huid zou willen hebben. Maar intussen leef ik 

gewoon mijn leven en vergeet soms volledig dat ik vitiligo heb. Als die gedachten al 

opspelen, is het maar voor eventjes.”

Meer openhartige verhalen zoals deze zijn (met foto’s!) te vinden op 

https://www.facebook.com/groups/vitiligo.nl. 

WORD JIJ DE NIEUWE COLLEGA-BESTUURDER?
Voorzitter Paul Monteiro stipt het kort aan in zijn voorwoord op  

pagina 2: organisaties als Vitiligo.nl drijven sterk op de vrijwillige in-

breng, energie, hartstocht en intelligentie van de leden. Reden om te 

wijzen op de twee vacante functies in het bestuur. Gezocht worden een 

bestuurslid Communicatie en een vrijwilligerscoördinator. 

Communicatie: je denkt mee over de communicatiestrategie van Viti-

ligo.nl. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar in Utrecht. 

Vrijwilligerscoördinator: de uitvoerende werkzaamheden liggen bij de 

vrijwilligers, jij verdeelt de taken en ziet erop toe dat alles goed ver-

loopt. Onder andere ga je ook nieuwe vrijwilligers werven, selecteren 

en begeleiden.

maart ook in Spotlight!. 

 Ondanks liefst 3095 stemmen 

is het Judith overigens niet 

gelukt door te dringen tot het 

definitieve deelnemersveld 

van het tv-programma Expe-

ditie Robinson. “Niet genoeg 

stemmen helaas, maar meer 

dan genoeg om mezelf een 

gezegend mens te mogen 

noemen. Dank voor al jullie 

lieve stemmen”, aldus Judith.

• Later dit jaar besteedt ook het 

kinderprogramma Klokhuis 

aandacht aan vitiligo, in de 

rubriek ‘Vragen van Kinderen’. 

De tv-reportage wordt na de 

zomer uitgezonden, de datum 

is nog niet bekend. 

Zodra Vitiligo.nl meer infor-

matie en/of een pdf van de 

magazines heeft, melden we 

dit op onze website en op onze 

beide Facebook-pagina’s: op de 

openbare en de besloten groep. 

Vitiligo staat de komende tijd in de belangstelling van  

verschillende media. 

Spotjes

De eeneiige tweelingzussen Hanna van Splunter en Betty Sijtsma (72).
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Ze gaan over vitamine D:
l	“Ik heb sinds mijn 22e vitiligo, nu ben ik 38 jaar. 

De vlekken breiden zich rap uit. Sinds kort slik 
ik vitamine D, op aanraden van een vriend met 
vitiligo.”

l	“Ik neem al drie jaar vitamine D-supplementen 
en toch is er verergering opgetreden.”

l	“Het lijkt erop dat vitamine D inderdaad effect 
heeft op vitiligo, zo lees ik op internet. Maar in 
hoeverre zijn die berichten betrouwbaar?”

l	“Ik heb ook een vitamine D-tekort. Ik denk dat 
mijn vitiligo hierdoor komt.”

én over vitamine B12:
l	“Ik heb ooit eens vitamine B12 met foliumzuur ge-

slikt. In eerste instantie werden mijn vlekken min-
der, maar later had het middel geen effect meer. 
Helaas! Maar niet geschoten is altijd mis, toch?”

l	“Heeft iemand weleens vitamine B12 geprobeerd? 
Je leest dat dit goed werkt tegen auto-immuunziek-
tes. En je kunt er niet te veel van kan nemen, dus 
het zou geen kwaad kunnen.”

l	“Ik heb ook jarenlang vitamine B12 ingenomen en 
dit helpt helemaal niks! Integendeel, ik heb nog 
meer vitiligo…”

Lees verder op pagina 10.

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO'S: MARTINE SPRANGERS 

Om de zoveel tijd duiken ze vanuit het niets op, de goedbedoelde adviezen over 
de extra inname van de vitamines B12 en D. Bestrijd het te lage gehalte ervan, 
et voilá, eenvoudig heb je snel een prachtwapen te pakken in de strijd tegen 

vitiligo. Of worden ondoordacht nu wat zaken met elkaar verward?

 

Vitiligo en vitamines

worden wel eens 
door elkaar gehaald

kip en 
het ei

De

W
at is hier nou al dan niet 

van waar? Spotlight! legt het 

voor aan Annelies Lommerts, 

dermatoloog in opleiding in 

het Academisch Medisch Centrum (AMC) in 

Amsterdam. Ze werkt bij de Stichting  

Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen 

(SNIP). Vreemd vindt Lommerts de adviezen in 

elk geval niet die mensen elkaar op internet 

geven. “Zolang er weinig behandelmethoden 

bestaan om vitiligo te bestrijden, blijven men-

sen zoeken naar een oplossing dichter bij huis. 

De vitamines D en B12 slikken is zo gepiept, 

vooral als je weet dat er een relatie bestaat 

met vitiligo. Maar of een te laag gehalte 

hiervan nou leidt tot de huidaandoening of 

andersom? De kip en het ei worden wel eens 

door elkaar gehaald.”

Valkuil

Dat blijkt niet de enige valkuil: ook uitkomsten 

van studies worden soms ten onrechte voor 

‘waar’ aangenomen. “Neem Wikipedia, toch 

een site waarop veel mensen terechtkomen 

na het horen van een diagnose. Treedt er re-

pigmentatie op als je vitamine B12 met foli-

umzuur slikt, in combinatie met lichttherapie?” 

Kort samengevat lees je dan op Wikipedia 

dat ‘uit klinisch onderzoek blijkt dat veel 

vitiligo patiënten zeer lage concentraties aan 

vitamine B12 en vitamine C hebben. Na drie 

maanden inname van vitamine B12, in com-

binatie met foliumzuur, stopte de verspreiding 

van vlekken bij 64 van de honderd onder-

Vitamines

De volgende opmerkingen zijn slechts een greep uit vele soortgelijke reacties op de 
besloten en open Facebook-pagina’s van Vitiligo.nl.
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B12

zochte mensen, ondanks de blootstelling aan 

zonlicht. Het effect was het duidelijkst wan-

neer vitaminetherapie en zonlicht (dat bevat 

net als lichttherapie UVB-licht, red.) werden 

gecombineerd. Bij 52 procent van de patiën-

ten trad re-pigmentatie op, bij zes patiënten 

zelfs volledig’.

Nuance

Wie dit bericht op Wikipedia plaatste, is onbe-

kend. Wel wordt verwezen naar een relatief 

oud en niet-vergelijkend Zweeds onderzoek uit 

1997. “Door de niet-vergelijkende opzet van 

de studie kunnen de resultaten niet worden 

beoordeeld als wetenschappelijk waar. Bo-

vendien is in Nederland een paar jaar ervoor 

veel intensiever en grootschaliger onderzoek 

verricht, dat een genuanceerder beeld geeft. 

Hierin is gekeken naar de blootstelling aan 

lichttherapie mèt vitaminegebruik en aan licht-

therapie zònder vitaminegebruik. De conclusie: 

er bestaat geen verschil. Zolang niemand de 

vermelding op Wikipedia corrigeert, kan dit 

onderzoek uit Zweden onterecht rondzingen 

als ‘waar’.”

Graag zet Lommerts de feiten op een rijtje. 

“Inderdaad zien we bij mensen met vitiligo 

soms een laag vitamine B12-gehalte. Maar 

alleen in zeldzame gevallen zoals bij patiën-

ten met een pernicieuze anemie. Het is in dit 

geval de maag die het B12-tekort veroorzaakt: 

die maakt de stof niet meer aan die de dar-

men de mogelijkheid moet bieden om B12 op 

te nemen. De vraag luidt om die reden: speelt 

die verlaagde B12 eigenlijk echt een rol bij het 

ontstaan van vitiligo? Wat tot de vervolgvraag 

leidt: wat is de rol van een laag vitamine 

B12-gehalte in de behandeling van vitiligo? Al 

dit soort vragen kunnen heel makkelijk door 

elkaar gaan lopen.”

Het is volgens Lommerts realistischer als een 

huisarts op basis van relevante klachten advi-

seert het B12-gehalte te laten onderzoeken. 

“Dus als de persoon in kwestie zich moe voelt, 

veel slaapt, zegt depressief te zijn. Als dan 

pernicieuze anemie wordt geconstateerd, ver-

dwijnen die klachten door injecties met B12. 

Maar dit betekent niet dat daarmee de vitiligo 

minder wordt. Die boodschap kunnen we op 

basis van het huidige wetenschappelijk bewijs 

niet meegeven, dat ontbreekt simpelweg.”

Vitamine D

Een soortgelijke benadering speelt ook bij 

vitamine D. Hiervan is bekend dat een laag 

gehalte een gevolg kan zijn van vitiligo. “Maar 

erg onduidelijk is of de huidstoornis ook een 

rol speelt bij het ontstaan ervan. 

Van het tegenovergestelde is volgens de hui-

dige literatuur geen sprake: een laag vitamine-

D leidt niet tot vitiligo. Dit is geen bewezen 

uitlokkende factor.”

Verwarring

Waarom dan toch die verwarring op zoveel 

sites en in verschillende gespreksgroepen? 

Door een gebrek aan beschermend pigment is 

de huid van mensen met vitiligo erg gevoelig 

voor zonlicht. Het hierin aanwezige UVB-licht 

kan leiden tot een verbrande huid, DNA-scha-

de en huidkanker, iets dat overigens geldt voor 

alle mensen. Tegelijkertijd hebben patiënten 

met vitiligo een bewezen verlaagd risico op 

huidkanker.

“Het is de angst voor te veel zonlicht en 

verbranding waardoor sommige mensen met 

vitiligo ervoor kiezen om minder buiten te 

komen. Dat kan gevolgen hebben, want juist 

UVB-licht zet de huid aan om vitamine D aan 

te maken. Dit is een belangrijke vitamine 

voor botten en tanden. Ook beïnvloedt het de 

spierfunctie en zorgt de vitamine mede voor 

de groei en het herstel van het haar.” 

UVB-licht heeft overigens een gunstig effect 

op veel ziekten die met ontstekingen in de 

huid gepaard gaan, zoals psoriasis, eczeem en 

natuurlijk vitiligo. Hoeveel tijd nodig is voor de 

aanmaak van vitamine D, verschilt van persoon 

tot persoon. Hoe lichter de huid, des te sneller 

neemt die vitamine D op uit zonlicht. 

Lommerts: “Er zijn studies waarin een verlaagd 

vitamine D wordt gevonden in patiënten met 

vitiligo. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

deze studies voornamelijk uit zonovergoten 

gebieden komen, zoals India. Mensen hebben 

daar een donkere huid, waardoor ze minder 

goed D aanmaken. Tel daarbij op dat vitiligo in 

landen als India een veel groter stigma heeft: 

er wordt daar nog wel eens gedacht dat het 

om lepra gaat. Mensen met vitiligo zijn om 

die reden extra geneigd om vooral binnen te 

blijven. Mogelijk speelt ook een verlaagd vita-

mine D een rol bij bij het ontstaan van vitiligo, 

maar dit is tot op heden niet aangetoond.” 

Adviseert de SNIP mensen met vitiligo eigen-

lijk om standaard hun B12- en D-waarden te 

screenen, wetende dat soms te lage waarden 

worden geconstateerd? “Zeker niet”, zegt Lom-

merts. “Er moet sprake zijn van de al genoem-

de relevante klachten, met een vermoeden 

op een tekort aan één of beide vitamines. 

Andersom, het feit dat iemand vitiligo heeft, is 

geen reden om erop te checken. Er is immers 

geen duidelijke relatie gevonden tussen viti-

ligo en verlaagde vitamine-waarden. Natuur-

lijk, bij een enkeling zou je toevallig een tekort 

kunnen vinden, maar bij veel patiënten ook 

niet. Wat heb je dan aan zo’n onnodige scree-

ning, die niet bewezen kosteneffectief is?”

Alleen zinvolle metingen

En als mensen om andere redenen toch al 

bloed laten prikken? “Ook dan niet. De relatie 

tussen verlaagde vitamine-waarden en vitiligo 

blijft wat ons betreft onopgehelderd en lijkt 

zwak. Met daarbij de aanvullende vraag: wat 

schiet je hiermee op? Om die reden zullen we 

ook en passant een B12- of D-meting doen 

niet aanraden. Wij adviseren alleen bewezen 

zinvolle screeningen, zoals bloedonderzoek 

naar schildklierstoornissen.”

Wel neemt Lommerts de mogelijke ongerust-

heid van mensen meer dan serieus. “Pro-actief 

en zonder aanleiding kaarten we in gesprek-

ken een eventueel tekort aan vitamines niet 

aan. Maar andersom nemen we uiteraard alle 

tijd om de vragen van mensen te beantwoor-

den en hun onzekerheden weg te nemen. Een 

laag vitaminegehalte leidt volgens de huidige 

onderzoeken niet tot vitiligo.”

Vervolg van pagina 9.

In 2014 voltooide Annelies Lommerts (27) haar opleiding Geneeskunde 

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna werd ze aangenomen 

als arts-onderzoeker bij de SNIP in het AMC. Haar promotietraject: de 

diagnostiek en behandeling van vitiligo. In het AMC ook startte zij medio 

2016 haar opleiding tot dermatoloog. Lommerts maakt deel uit van 

de internationale werkgroep Vitiligo Scoring Working Group en van de 

werkgroep Richtlijn vitiligo van de Nederlandse Vereniging voor Derma-

tologie en Venereologie.

WIE IS ANNELIES LOMMERTS?

Vitamines

Een laag vitamine-
gehalte leidt niet tot 

vitiligo

Een preventieve B12- 
of D-screening zal de 
SNIP niet adviseren



2017/2  Spotlight!  13

Vitiligo
ik&

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

Niet eens vanwege haar vitiligo, maar omdat ze hoog-

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

in groep 8 een spreekbeurt over vitiligo, dat deed haar 

goed.

Aan het begin van de middelbare school was haar vitiligo 

minder uitgebreid dan nu, maar wel zichtbaar. Met de 

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

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

gelijkgestemden met haar omgegaan, dat was zo fijn. 

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

meiden die het weten, waren vooral geïnteresseerd. Ze 

vroegen of Suzanne zich goed had ingesmeerd als ze bui-

ten gymles hadden en de zon scheen. Inmiddels heeft zij 

eindexamen vwo gedaan. Na de zomer gaat ze studeren. 

Ik vind het toch weer spannend...”

“Voor Demi was het altijd best spannend een stap te 

maken naar een nieuwe groep. Op de lagere school 

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

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

probleem geweest. Toen Demi groep 7 overdeed heb-

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

over gesproken, dat gaf vertrouwen. Bovendien hield ze 

in haar nieuwe klas haar spreekbeurt over vitiligo, met 

ondersteuning van het spreekbeurtpakket van  

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

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

worden een reactie van de huid. 

Die boodschap zorgde er voor dat Demi op school nau-

welijks nare ervaringen heeft gehad. Op de middelbare 

school riepen medeleerlingen wel eens iets, maar een 

probleem is dit nooit voor haar geweest. Omdat ze er 

eerder over had gesproken, is ze sterker geworden.”

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

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

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

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

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

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

leven, meer dan dat is het voor haar niet. 

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

de overgang een beetje spannend, net als voor de andere 

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

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

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

verbergt ze haar vitiligo niet. Camoufleren vindt ze gedoe. 

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

kunnen ontstaan. Misschien dat ze dan lichttherapie over-

weegt.”

“Op de vertrouwde lagere school kende iedereen An-

nemarieke zoals ze was. Ze was er volledig geaccepteerd. 

Eén keer waren er problemen: leerlingen van een àndere 

school pestten haar en scholden haar uit in een gezamen-

lijk gebruikte gymzaal. Dat hebben zij geweten! Haar hele 

klas nam het op voor Annemarieke, een vechtpartij werd 

nog maar net voorkomen.

Hoe zou dat gaan op de nieuwe middelbare school, met 

andere kinderen? We hebben dit besproken met onze 

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

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

Hoewel ze best zenuwachtig was, bleek dat veel mensen 

haar witte vlekken niet eens zagen. In de tweede klas 

heeft ze een presentatie over haar vitiligo gehouden voor 

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

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

ken goed zichtbaar waren.” 

“Jason was niet onzekerder dan iedere andere puber 

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

vitiligo gemaakt. Wel heeft Jason in de brugklas een 

spreekbeurt gehouden om vragen te stoppen zoals: ‘wat 

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

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

kinderen hebben zelf onzekerheden en reageren zich op 

anderen af om zichzelf beter te voelen. 

Wat wij belangrijk vonden is dat Jason zelfvertrouwen 

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

meiden hem door vitiligo minder leuk zouden vinden. 

Tot hij erachter kwam dat dit totaal geen probleem was! 

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

sommige meisjes vonden het juist mooi. Tijdens zijn mid-

delbareschooltijd begon Jason ook op een Theaterschool. 

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

boost gaf. Tegen andere kinderen zou ik zeggen: wees 

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

wereld saai zijn!”

JANET PEETERS-VAN ZANTEN 

(MOEDER VAN SUZANNE, 17)

JACCO HOOGENDOORN  

(VADER VAN DEMI, 17)

ANNEMIEKE AARTS   

(MOEDER VAN ANNE, 14)

WELMOED EN JAN NUMAN  

(OUDERS VAN ANNEMARIEKE, 14)

HELLEN VAYRO 

(MOEDER VAN JASON, 22)

Naar een 
andere 
klas

FOTO: ILOVE4KIDZ.NL

Ze heeft alles uitgelegd 
met een korte broek aan

Tijdens de ledendag op 1 oktober wil dermatoloog  

Ludmilla Nieuwenboer met de kinderen discussiëren over 

onder andere weerbaarheid. Dan wordt ook gesproken 

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

Terugkijkend op de schoolover-

gang van hun kind zeggen veel 

ouders dat het houden van 

een spreekbeurt over vitiligo 

erg heeft geholpen. Vitiligo.nl 

vervangt binnenkort het oude 

spreekbeurtpakket voor het 

nieuwe, met hierop ook het 

vernieuwde logo. De 10-jarige 

Tess (zie ook pagina 18) hield 

vorige maand nog haar spreek-

beurt met het oude pakket. De 

beoordeling van de juf: “heel 

goed”.
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Mijn eigen verhaal
Margriet Ynema  

OPEN 
PODIUM

“Weer thuis krijg ik vlekken op 

mijn rechtervoet en mijn 

gezicht. Ik word een tweede 

Michael Jackson, vrees ik. De huisarts neemt 

mijn zorgen weg: dit is een schimmel. Hij 

schrijft een tube crème voor. Daarna zullen de 

vlekken weer verdwijnen, luidt zijn prognose. 

Helaas komen er meer vlekken bij, onder 

andere op mijn linkervoet. Die is erg mooi: 

ik word snel bruin en een waar kunstwerk 

ontplooit zich daar. Terwijl ik intussen snel 

moe word, hartkloppingen heb en slechter ga 

zien, steek ik mijn kop in het zand. Pas als ik 

ook af en toe begin te vallen, benader ik mijn 

huisarts opnieuw. Het blijkt dat mijn B12-

gehalte chronisch verlaagd is. De internist zegt 

gelukkig dat ik met injecties ‘vast 100’ word. Ik 

ben best opgelucht, tót ik een tijdje later ook 

een dermatoloog bezoek. Zij ziet direct dat ik 

vitiligo heb. Het is dus geen schimmel! Ik wist 

het! Even slikken en weer doorgaan, is altijd 

al mijn motto. Eigenlijk valt de vitiligo niet 

eens zo op. De paar vlekken die ik heb, ziet 

niemand en vaak kan ik ze verstoppen met 

kleding en schoeisel. Ik ga nog steeds de zon 

in, maar een zonnebankstudio verdient aan mij 

geen geld meer.”

Na mijn zwangerschap

“In 2008 ben ik zwanger van mijn eerste 

prachtige kindje. Iedere dag lijken de vlekken 

toe te nemen en groter te worden. Na mijn 

Het is geen schimmel, 
ik wist het!

Moderner jasje voor Vitiligo.nl

zwangerschap zet dit proces door. Een tweede 

zwangerschap in 2010 maakt me, tot vandaag 

aan toe, nog witter. Mijn bovenarmen, schou-

ders en rug zijn nog niet echt aangetast, de 

rest wel. Verder zijn mijn voeten, knieën en 

liezen nog behoorlijk bruin. Het lijkt alsof al 

mijn pigment naar deze plekken is verschoven. 

Sinds een aantal jaar ‘verstop’ ik mijn huid in 

de zomer soms onder een zelfbruiner. 

Waarom? Alles valt meer op als de huid wit 

is: mijn lichaam is niet meer zo strak als toen 

ik twintig was. Een bruine huid verhult de 

‘minpunten’ een beetje. Dankzij deze spray 

tan voelt het fijn om normaal te zijn, al besef 

ik dat dit wel een leugen is. Deze kleur, het is 

niet mijn echte huid. 

De zelfbruiner gebruik ik alleen als ik op 

vakantie in bikini wil verschijnen of met blote 

benen rondloop. De rest van het jaar gebruik ik 

slechts poeder of foundation op mijn gezicht. 

Soms schaam ik me dat ik hulpmiddelen 

gebruik, er zijn toch veel ergere dingen? Maar 

helemaal accepteren doe ik mijn vitiligo nooit. 

Na veertien jaar vitiligo merk ik dat de vlekken 

zich best snel hebben uitgebreid. Genezing zou 

geweldig zijn, maar ik weet: vitiligo maakt me 

ook best bijzonder.”

Het is 2003 en Margriet Ynema viert vakantie op Curaçao. Ze zit op het strand als 

een vriendin zegt dat achterop haar rug een witte vlek zich uitbreidt. 

‘Dit lijkt Australië wel!’ Ze moeten erom lachen.

FOTO: JEROEN VAN KOOTEN 

Margriet Ynema is 39 jaar en woont in 

Groningen. 

Mijn B12-gehalte 
blijkt chronisch 
verlaagd te zijn

Het was een bijzondere ontmoeting op 26 mei in Houten. Na de oproep van Vitiligo.nl namen elf 
mensen met vitiligo deel aan de fotoshoot. 

Eerst een beetje onwennig, maar daarna 

steeds enthousiaster. Daar stonden de deel-

nemers op de locatie van relatie Eurocept/

Medizorg, een leverancier van onder andere 

belichtingsapparatuur. Eén man en tien vrouwen 

waren op verzoek casual gekleed, met de nadruk 

op zomers. Klaar om zich voor de camera van 

Krista Simons te laten vereeuwigen. 

Vitiligo.nl wil de huidaandoening nog meer onder 

de (positieve) aandacht van de buitenwereld 

brengen. Het is een ontwikkeling die volop gaande 

is, steeds vaker komen er mediaverzoeken binnen 

om mee te werken aan reportages en interviews.

Marketingmaterialen

“De fotoshoot was niet alleen een geweldige 

gelegenheid om nieuwe en bekende mensen 

(weer eens) te ontmoeten”, zegt voorzitter Paul 

REACTIES
Robin Nadort, de enige manne-

lijke deelnemer, blikt tevreden 

terug: “Met deze shoot wil ik 

anderen tonen wat vitiligo 

inhoudt. Ik draag graag een 

steentje bij aan onderzoeks-

projecten.”

Margriet Ynema: “Ik wil met 

de fotoshoot laten zien dat je 

met vitiligo ook leuk kunt zijn. 

Ik zie mezelf als een vitiligo-

promotor.”

Anneke van Driest: “Ik ben zo 

enthousiast geworden. Ik zei 

onmiddellijk ‘ja’ toen me werd 

gevraagd of ik vrijwilliger wil 

worden.”

Alle aanwezigen keerden in de 

loop van de middag huiswaarts 

met een mega badlaken. Niet-

leden ontvingen bovendien een 

gratis Spotlight!-lidmaatschap 

voor 2017; leden kregen een 

cadeaubon. Ze kregen allemaal 

als aandenken ook een portret-

foto toegestuurd.

Monteiro. “Bovendien mogen we de foto’s 

gebruiken om ons marketingmateriaal te 

vernieuwen, nu we een nieuwe naam en 

een nieuw logo hebben. Zo kunnen we 

Vitiligo.nl in een moderner jasje steken. 

Al die beelden kunnen we in de toekomst 

op nieuwe banners en/of een beurs-

wand tonen. Ook beschikken we op korte 

termijn over een nieuw spreekbeurtpakket 

voor scholieren.”

De resultaten van de fotoshoot staan 

binnenkort op onze website en op de 

besloten en openbare Facebookpagina’s. 

In september melden we er meer over in 

de volgende Spotlight!. Op 1 oktober is de 

vernieuwde promotielijn te bezichtigen 

tijdens de ledendag in Nunspeet.  

De elf deelnemers en twee medewerkers van Eurocept/Medizorg (links en de man achterin)

Fotoshoot
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Waar bevind je je?

“Op het schoolplein van het Mendel Col-

lege in Haarlem met mijn goede vriendin-

nen Bente en Mara. Wat heb ik het op deze 

nieuwe school en in mijn klas naar mijn zin! Ik 

wilde graag naar de brugklas, maar vond de 

overgang ook een beetje spannend. Dat was 

helemaal voorbij na het zwemmen tijdens 

brugklaskamp: niemand zei iets over mijn 

vlekken. Daar voelde ik eindelijk dat er hele-

maal bij hoorde.”

Wat was er aan de hand?

“Groep 8 van de basisschool was niet zo leuk, 

soms kreeg ik opmerkingen over mijn vitiligo. 

Sinds mijn zevende heb ik vlekjes gekregen bij 

mijn knie, heupen, enkels en ellebogen. Als 

klasgenoten er tijdens gym of zwemmen naar 

vroegen, legde ik geduldig uit dat het vitiligo 

is. Geen probleem, maar een paar stomme 

kinderen bléven dezelfde vragen stellen. 

Gewoon om te zuigen.” 

Wat heb je toen gedaan?

“Ik begon smoezen te verzinnen om niet mee 

te doen en ging na schooltijd niet meer mee 

zwemmen. Met een pakket van Vitiligo.nl 

(toen nog de LVVP, red) heb ik nog een spreek-

beurt gehouden. Marleen, een vriendin van 

mijn moeder, heeft ook vitiligo en assisteerde 

me daarbij. Dat heeft indruk gemaakt, daarna 

kreeg ik geen vragen meer. Toch telde ik de 

laatste weken en dagen naar de zomervakan-

tie letterlijk af. Soms meldde ik me ziek, ik 

wilde echt niet meer naar school.” 

Maar maakte de spreekbeurt je wel  

sterker?

“Ja, echt wel! Dat ervaarde ik op de nieuwe 

school. Toen dat kamp een succes bleek, was 

alle onzekerheid voorbij. Hier, met deze mei-

den voel ik me veilig. Ze kunnen tegenwoordig 

van alles tegen me zeggen. Maar dit is wie ik 

ben!”

M   MENT
Mijn

EVIANNE DIENSKE (12), 
MIDDELBARE SCHOLIER 
UIT SANTPOORT-NOORD
VITILIGO SINDS 2012.

Evianne met haar vriendinnen Bente (met bril) en Mara.
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Al bijna 22 jaar geleden kreeg ik het voor elkaar om mijn 

grote liefde te versieren.

En wel in de sportschool… Hij – knappe verschijning, donker 

haar, blauwe ogen, een atletisch lichaam – kwam er als stagi-

air, om de sportlessen over te nemen.

Alle vrouwelijke personen tussen de 12 en 62 jaar waren 

lyrisch over hem en draaiden om hem heen. Ik niet. Ik dacht 

dat hij zo’n inhoudsloze spierbundel was en deed wat ik altijd 

deed, namelijk hard trainen. 

Tot ik hem na college in de trein tegen-

kwam. Hij plofte tegenover me neer en 

we raakten in gesprek. En wauw, hij had 

nog tekst ook! Vanaf die dag kwamen 

we elkaar daar vaker tegen. Na en-

kele maanden was er een uitje met de 

sportgroep. Hij kon niet mee en na een 

geintje van mij of hij soms niet mee durfde te gaan, vroeg hij 

me spontaan mee uit. Om een lang verhaal kort te maken: 

relatie, samenwonen, nog meer studies, vitiligo, reizen, 

koophuis en twee meiden (zij zijn inmiddels 6 en 9 jaar). 

Naarmate de kinderen ouder werden, kregen we ook wat 

meer ruimte voor leuke dingen. Ik ga sinds 2015 met een 

grote groep mensen, zonder gezin, op wintersport: een 

vriend van mijn vader organiseert jaarlijks een wintersport-

reis voor vrienden en anderen. Hij regelt een bus en huurt 

een hotel af. Twee jaar geleden vroeg mijn vader of ik zin 

had om mee te gaan. Een vriendin van mij wilde ook wel dus 

hop, tassen inpakken en gáán. Nou ja, zo simpel was het ook 

niet met de oppasschema’s voor de kids, maar goed… we zijn 

gegaan. Ge-wel-dig! In zo’n week gaan we lekker los: de hele 

dag knallen op de piste en daarna dansen op – jawel – de bar. 

Ook al ben ik geen 20 meer, dansen doe ik nog steeds graag.

Met de groep hebben we een hoop lol, drinken een biertje, 

nemen elkaar wat in de maling, gaan na het eten weer 

feesten en slapen kort. Een beetje sjansen hoort daar ook bij. 

Leuk, en goed voor mijn ego. Ik durf wel te melden dat ik 

niet vies ben van een complimentje van een andere man. 

Dit jaar had ik meerdere mannen om 

me heen hangen. Mijn vader vond 

het geweldig. Eén van die mannen 

gaat ook al jaren mee en geeft ge-

woon toe dat hij een zwak voor me 

heeft. Tja, je kunt maar duidelijk zijn. 

Ik ben gezegend met een lichte huid en mijn vitiligo valt 

in de winter dan ook een stuk minder op, zeker met lange 

mouwen. De vlekken op mijn handen zie je in de winter niet 

en m’n ellebogen zijn bedekt, net als mijn knieën, oksels en 

rug. Niks aan de hand, geen onzekerheid. Het zal geen ver-

rassing zijn dat ik in die periode net wat lekkerder in m’n vel 

zit: minder vitiligo.

Maar nu…. volgt in juli een reünie van de skivrienden en ai 

ai ai: dan zien ‘al’ die aanbidders m’n vlekken. Hoe zullen ze 

reageren? Houden de complimentjes dan acuut op? Mmm. 

Ik merk dat ik me wat druk maak over mogelijke reacties. Ik 

zie er toch anders uit. Zou het erg opvallen als ik dan in m’n 

skikleding en handschoenen aankom?

Christina
CHRISTINA is de schuilnaam van een vrouw met vitiligo. Ze is moeder 
van twee dochters en vertelt vrijuit over haar ervaringen. Op deze plek 
in Spotlight! deelt Christina de columnruimte met Lianne, wier volgende 
bijdrage in september verschijnt.

Een beetje sjansen, 
lekker losgaan: 
het hoort erbij 
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Spotlight! startte in maart met de nieuwe rubriek Voor jongeren! De 18-jarige Shauni stelde zich voor, zij 
verlaat Nederland deze zomer en vertrekt met haar ouders voor vijf jaar naar Curaçao. Vanaf dit nummer start 
ze een briefwisseling met Demi (17), ook zij vertelde in het maartnummer haar verhaal. Deze eerste briefwis-

seling dateert al van rond de meivakantie, op dat moment waren ze nog vol van hun eindexamens.  
Ze zullen elkaar iedere drie maanden schrijven. 

Hey Demi!
“Ja, ik vind het ook leuk dat we 
samen deze laatste bladzijde in 
Spotlight! mogen vullen! Terwijl 

ik dit schrijf, zit ik nog midden in de laatste 
examenweek. Op zich heb ik er een goed ge-
voel over, maar het is spannend tot de uitslag. 
Ik moet dit jaar natuurlijk wel slagen, want 
ik kan dit niet zomaar op Curaçao overdoen. 
Maar we gaan allebei voor een goede uitslag 
toch?!

Wauw, jij hebt 16 weken vakantie! Ik weet 
niet hoelang mijn vakantie gaat duren... Het 
ligt er natuurlijk ook aan hoe snel ik werk vind 
op Curaçao, haha. En jij lekker naar Spanje! 
Hopen op mooi weer! Ik vind het trouwens 
echt knap hoe jij denkt over je vitiligo en de 
zon! Maar ik ga denk ik niet heel anders met 
de zon om dan jij. Ik ga ervan genieten, ik wil 
lekker bruin worden en dan ook gewoon in 
mijn bikini de zon in kunnen. En natuurlijk 
smeer ik me goed in. 
Het is wel fijn dat nog niemand jou gecon-
fronteerd heeft met vitiligo. Dat geeft aan 
dat je gewoon net zo bent als alle mensen! Ik 
hoop na mijn examens wat meer dan nu te 
kunnen gaan werken bij Plopsaland Indoor 
Coevorden. Hier help ik bij verschillende at-
tracties, dat is hartstikke gezellig werk. Het is 
grappig dat kinderen daar soms wèl naar mijn 
vlekken vragen, maar eigenlijk vind ik dat 
alleen maar schattig. 

Wil jij via Demi een 
brandende vraag stellen aan 

Shauni? Stuur die naar 
redactie@vitiligo.nl.

Spot op:KidSpots
Tess

Vastberaden 

klinkt ze, Tess 

van den Heuvel 

(10) uit Baren-

drecht. “Ieder-

een moet weten 

dat vitiligo niet 

besmettelijk is!” 

In groep 4 en 5 

werd ze best wel 

eens verdrietig als 

kinderen de witte 

vlekjes op haar 

handen zagen 

en dachten die 

besmettelijk waren. Tess zit nu in groep 7 en heeft 

vorige maand haar spreekbeurt gehouden. Van enige 

aarzeling was geen sprake, dit keer ging het over 

vitiligo!

Tess heeft vitiligo sinds haar derde. Het begon met 

grillige vlekjes in haar liezen en oksels. Nu heeft ze 

ook vlekken die zichtbaarder zijn, bijvoorbeeld op 

haar knieën, handen en een ooglid. “In de zomer word 

ik hartstikke bruin. De vlekken verbranden dan erg 

snel, dat is wel lastig. Ik ben gek op zwemmen, dus 

dan moet ik me wel heel vaak insmeren.” 

Ook fotografie, dansen, make-up en mode vindt ze erg 

leuk. “Maar het liefst ga ik oppassen op mijn kleine 

nichtje Eline.” Trots vertelt Tess over haar 3-jarige 

nichtje met het syndroom van Down: “Zij is lief, altijd 

vrolijk en weet precies wat ze wil. Ik zie mensen wel 

naar haar kijken, maar ze lacht gewoon terug. Hoe je 

bènt, is veel belangrijker dan hoe je eruit ziet!” 

Tess had als voorbereiding op de spreekbeurt gebruik-

gemaakt van PowerPoint en bereidde een quiz voor. 

“Ik maakte twee prijsjes voor de quizwinnaars met de 

spulletjes uit het spreekbeurtpakket!” Slim van Tess! 

Er werd extra goed geluisterd, nu weet de hele klas 

alles van vitiligo.

Besmettelijk? Echt niet!

1. Aantal werelddelen
2. Stekelige fruitsoort
3. Auto- of insectensoort
4. Rode planeet
5. Vis of spier
6. Mobiele computer met touchscreen
7. Kinderpagina Spotlight!
8. Warmste seizoen
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Volgende keer als we elkaar schrijven zit ik 
op Curaçao. We vertrekken 15 juli al. Omdat 
we emigreren, kan ik deze keer gelukkig veel 
meer spulletjes meenemen. Maar op het 
eiland is ook alles te krijgen, verwacht ik. In 
elk geval is zo’n beetje het eerste dat ik daar 
ga doen een rijschool zoeken, ik wil namelijk 
zo snel mogelijk mijn rijbewijs 
halen! 
Tot volgende keer! Ayo!”

Groetjes van Shauni

Hoi Shauni!
Ik heb veel zin om met je te schrijven. Het is nu eind april, mijn examens 
zitten er al op. Sommige vakken gingen beter dan andere, ik weet niet 
goed hoe het uiteindelijk is gegaan. En jij? 
Bij elkaar heb ik zo’n zestien weken vakantie! We gaan in de mei
vakantie naar de Ardennen en zitten in de zomer drie weken in Sp anje. 
Daar zal het moeilijk worden met de zon, net zoals in voorgaande jaren. 
Maar gelukkig helpt de zon mij wel en stimuleert pigmentcellen, zodat 
de vitiligo minder kan worden. Ik ben niet bang om bruin te worden of 
zelfs een beetje te verbranden. Ik draag gewoon korte mouwen en een 
korte broek. Hoe ga jij met de zon om, anders dan ik? 
Deze maanden werk ik veel bij de Jumbo: op de slagerijafdeling.  
Het grappige is: ik heb vitiligo, maar in mijn contacten met klanten of 
collega’s heeft nog nooit iemand me hiermee geconfronteerd. Erg fijn.

Groetjes van Demi Demi

Shauni

Na het beantwoorden van de vragen verschijnt 
in de rood omlijnde kolom een woord waar alle 
kinderen naar uitkijken! 



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.


