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Zelfbruiners zijn er 

in vele soorten en 

maten. Een hierin 

verwerkte kunstsuiker 

geeft de huid tijdelijk 

een bruine kleur. 

Waar let je zoal op 

voor een optimaal 

effect? 

Als straatverkoper 

dwong Faried zichzelf 

om mensen goed aan 

te kijken en aan te 

spreken. Met een  

positieve mindset kon 

hij zijn vitiligo mak-

kelijker accepteren. 

Tijdens haar zwan-

gerschap had Ellen 

het idee dat een 

monstertje in haar  

lichaam al het pig-

ment opat. Ze werd 

er verdrietig en hope-

loos van. Inmiddels 

horen de witte vlek-

ken bij haar leven.
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Verder in dit nummer:

Op die vraag kan ik één krachtig antwoord geven: samen met 

jullie. Dat doen we al via belangenbehartiging, lotgenoten-

contact en informatievoorziening. Bovendien wil Vitiligo.nl 
de organisatie zijn die blijft vernieuwen en ontwikkelen. 

Begin dit jaar ontvingen de meeste leden een enquête. We stelden vragen 

over de Spotlight!, onze website en de jaarlijkse ledendag. Met alle ant-

woorden gaan we aan de slag. Waar liggen jullie behoeften? Is het nodig 

bepaalde activiteiten te beëindigen of om accenten te verschuiven? Niet 

alleen luisteren we naar jullie stem, maar ook kunnen we achterhalen wat 

jullie voor of met Vitiligo.nl willen doen. 

Tel daarbij op dat in januari het bestuur bijeenkwam voor de jaarlijkse 

‘heisessie’. We concludeerden onder andere dat meer samenhang nodig is 

tussen onze verschillende manieren van communiceren. Graag willen we 

ons kwaliteitsmagazine Spotlight! als uitgangspunt gebruiken naar onze 

andere platforms op Facebook, Instagram en de website. 

Er is meer. Lang niet alle dermatologen kennen de laatste richtlijn Vitiligo 

uit 2015. Zij missen niet alleen belangrijke informatie over mogelijke the-

rapieën, ook brengt niet iedereen de mogelijkheden van het Amsterdamse 

expertisecentrum SNIP onder de aandacht. Laat staan dat ze wijzen op het 

bestaan van Vitiligo.nl! Uiteraard gaat het bestuur hiermee aan de slag.

Ik schreef vorig jaar over de bijeenkomst van de Vitiligo International 

Patients Organizations Conference (VIPOC). Na die ontmoeting in Parijs 

is een nieuwe internationale organisatie opgericht, met dezelfde initialen: 

Vitiligo International Patients Organizations Commitee. Voorzitter Jean-

Marie Meurant heeft mij gevraagd plaats te nemen in het bestuur ervan. 

Dat doe ik graag: niet alleen nationaal, maar vooral internationaal is het 

belangrijk dat patiënten, artsen en wetenschappers nauw samenwerken. 

Zo bieden we de huidaandoening nog meer het podium dat nodig is. 

Kortom, Vitiligo.nl bruist. Volg ons en blijf ons inspireren!

Paul A. Monteiro

Hoe leggen we 
de lat hoger?

Nationaal en internationaal, met 
elkaar doen we steeds meer om vitiligo 
het podium te geven dat nodig is

Paul MonteiroVan de 
voorzitter
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VLEKKEN
WERK

A
ls puber wilde ze helemaal niet an-

ders zijn. Haar vlekken waren goed 

zichtbaar en in de loop der jaren 

werd dit er niet minder op. Toch 

lukte het Eva, dankzij haar passie voor schrij-

ven, de focus te verleggen. “Ik denk bovendien 

dat mijn vitiligo een rol heeft gespeeld in mijn 

beroepskeuze. Ik wilde mijn eigen gang gaan, 

ik stond van nature niet graag op het podium.”

Kijk dan nu: Eva schrijft, geeft workshops en 

draagt haar kennis over. Steeds meer richt ze 

zich op haar eigen expertise en zo verflauwt 

de aandacht op hoe anderen haar zien. Neem 

deze donderdag, in het cultuurhuis Wherelant 

in Purmerend. Ze staat er enkele uren centraal 

voor een groepje schrijvers-in-de-dop. 

Op bijeenkomsten als deze verbergt ze 

normaal gesproken haar vitiligo graag. “De 

vlekken moeten namelijk zo min mogelijk af-

leiden van mijn verhaal. Maar met ‘vertrouwd 

publiek’, zoals deze deelnemers, voel ik me op 

mijn gemak. Dit keer aarzel ik zelfs niet om 

ermee op de foto te gaan.”

Begin deze maand verscheen de verhalen-

bundel Ik, moeder waaraan Eva als auteur en 

samensteller bijdroeg. Zelf heeft ze een zoon-

tje, tijdens de zwangerschap breidde Eva’s 

vitiligo zich in rap tempo uit. “Hoe moeilijk dit 

ook was, het lukte me hier een positieve draai 

aan te geven. Wil zo’n kleintje buitenspelen, 

dan staat hij echt niet te wachten op mama 

die eerst haar camouflage op orde wil maken. 

Dan kùn je gewoon niet met je uiterlijk bezig 

zijn en hoeft perfectie nastreven niet meer.” 

TEKST: SANDRA KUIJPERS  FOTO: MICHIEL WIJNBERGH

Veel mensen denken dat 
schrijvers rare types zijn,  
onverzorgde kluizenaars. 
Eva Kelder (38) bewijst het 
tegendeel en is juist graag 
onder de mensen. Schrijven 
is voor haar een veilige vorm 
van zelfexpressie en ze gunt 
dit anderen ook in haar work-
shops. Is zij een raar type? 
Nee. Anders? Ja.  

‘Dankzij schrijven 
verlegde ik mijn focus’’ 
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Medische pigmentatie
Verantwoord en effectief Vitiligo camoufleren met 
een zeer natuurlijk resultaat.

Irma Hulscher en haar team zijn dé Permanente Make-Up (PMU) specialisten van 
Nederland met ruim 25 jaar ervaring. Bel ons voor meer informatie op 036-53 611 64.

info@hulschercosmetics.nl / www.irmahulscher.nl

(advertentie)

Algemene 
Leden vergadering 
en digitale enquête
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 mei presen-
teert het bestuur van Vitiligo.nl het resultaat van de recente-
lijk verspreide vragenlijst. Over de jaarlijkse ledendag nam 
het bestuur al een besluit.

Waarom bent u lid van de vereniging? Wat mist u op de leden-

dag? Wilt u meedenken bij het opzetten van nieuwe of andere 

activiteiten? Wat is uw mening over rubrieken in Spotlight!? 

Bezoekt u onze website weleens en welke onderdelen dan? 

Hoe bent u met Vitiligo.nl in contact gekomen?

Begin dit jaar benaderde Vitiligo.nl ongeveer duizend van haar 

circa 1350 leden (* met het verzoek 31 vragen in te vullen. Voor-

zitter Paul Monteiro: “Ongeveer 250 leden reageerden erop. 

Hun reacties zijn verzameld en geanalyseerd.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 mei in het kan-

toor van PGOsupport in Utrecht vertelt het bestuur meer over 

de uitslag en geeft aan welke concrete acties hieruit zullen 

volgen.

Over één punt is al tijdens de afgelopen bestuursvergadering 

een besluit genomen: voortaan vindt de ledendag niet meer 

jaarlijks plaats, maar om het jaar. “Uit de enquête kwam duide-

lijk naar voren dat de reis naar het midden van het land pittig 

is voor veel leden uit het zuiden en het noorden. Daar gaan we 

rekening mee houden. In het andere jaar gaan we een regio in 

en willen dan in bijvoorbeeld een ziekenhuis een informatie-

bijeenkomst organiseren, waar we bijvoorbeeld meer vertellen 

over recente onderzoeksresultaten. In de komende periode 

gaan we verder nadenken over de concrete invulling van de 

programma’s. We houden jullie daarover op de hoogte via onze 

social media en Spotlight!”

Uiteraard kun je op 6 mei aanwezig zijn op de Algemene Le-

denvergadering in Utrecht. Op pagina 16 lees je hoe je je kunt 

aanmelden.

(* Helaas lukte het Vitiligo.nl niet alle leden te bereiken om de 

vragenlijst in te vullen. Van hen ontbreekt het mailadres in ons 

ledenbestand. Behoor jij daartoe en ontvang je voortaan ook 

graag onze nieuwsbrieven en andere correspondentie? Stuur 

dan een mailtje naar info@vitiligo.nl, onder vermelding van 

‘e-mailadres’.

Website
Het was door de naderende 

deadline slechts een kort, een-

regelig bericht in het afgelopen 

decembernummer: in 2019 ver-

nieuwt Vitiligo.nl haar website. 

Sindsdien hebben betrokkenen 

niet stilgezeten. Zo ontvangt de 

vereniging binnenkort een rap-

port van een uitgevoerde analyse 

over onze site èn social media. 

Ook wordt over verschillende 

onderdelen (zoals herkenbaar-

heid, vindbaarheid, doel) advies 

uitgebracht. Daarna kan worden 

besloten hoe verder te gaan: 

renoveren of nieuwbouw?

Bestuurslid Leo Pekaar: “We 

willen graag weten of de huidige 

media (site, Facebook, Twitter, 

Instagram) nog aansluiten bij 

de wensen van het bestuur en 

vooral van de mensen die de 

informatie raadplegen. Informe-

ren we onze leden op de juiste 

Media
Tijdens Wereld Vitiligodag 2018 interviewde het Radio 5-pro-

gramma Open Huis zes minuten lang Cathelijn Bax. Het gesprek 

inspireerde Radio 5 zodanig, dat Cathelijn nogmaals werd 

benaderd. Dit keer voor een podcast, in de EO-serie Het Kan Je 

Buurman Zijn. Hierin praten de makers maandelijks ‘met een 

heel gewoon persoon met een 

bijzonder verhaal’. In het bijna 

zestien minuten durende interview 

vertelt Cathelijn hoe het haar lukte 

om langzaam maar zeker relaxter 

met haar vitiligo om te gaan. Het 

gesprek is onder andere te beluis-

teren op www.vitiligo.nl.
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Voorzitter Monteiro: 
ook VIPOC
Oplettende leden ontmoetten Jean-Marie Meurant al eens, 

tijdens de ledendag van 2017 in Nunspeet. Hij is voorzitter van 

de Franse vitiligovereniging èn van de internationale patiënten-

vereniging VIPOC. Recentelijk verzocht hij voorzitter Paul 

Monteiro om, naast zijn inzet voor Vitiligo.nl, ook bestuurslid 

van de VIPOC te worden. Monteiro heeft deze uitdaging aan-

vaard. In zijn voorwoord op pagina 2 vertelt hij er meer over.

Wegens omstandigheden vertrekt Cathelijn Bax (32) al na 
iets meer dan een jaar als bestuurslid Jeugd en Communi-
catie. Gelukkig kan zij zich als vrijwilliger Vitiligo & jeugd 
wel blijven inzetten voor de vereniging. 

Voorzitter Paul Monteiro neemt ad interim de portefeuille 

Communicatie van haar over, vrijwilliger Kees Bruins (61) 

biedt hierbij ondersteuning op de gebieden Social Media 

en Website en adviseert waar de communicatie kan worden 

verbeterd. 

Bestuurslid Leo Pekaar heeft de verantwoordelijkheid voor 

de website en verschillende social media op zich genomen, 

terwijl vrijwilliger Lucy Beker de site up-to-date houdt.

• Wil jij Vitiligo.nl als vrijwilliger helpen, bijvoorbeeld om de 

openbare en besloten Facebookpagina’s van de vereniging 

te onderhouden? Of om mensen te bellen over verzonden 

Bestuur en vrijwilligers

manier en kunnen ze goed bij de 

informatie?”

Om dit te achterhalen ontvingen 

de meeste leden eerder dit jaar 

de uitnodiging een enquête in te 

vullen (zie pagina 6). De uitkomst 

hiervan – gepresenteerd tijdens 

de Algemene Ledenvergadering 

op 6 mei – is belangrijk bij de 

besluiten die we later zullen 

nemen. Pekaar: “Ik verwacht dat 

alle aanpassingen in de loop van 

2019 worden uitgevoerd.”

SPOTJES

spreekbeurtpakketten? Zelfs al ben je beperkt beschikbaar 

of steek je liever voor iets anders de handen uit de mouwen, 

stuur dan een mailtje naar vrijwilligerscoördinator Anne-Marie 

Brouwer: anne-marie@vitiligo.nl. Zij vertelt je graag meer. 

 Handig om te weten ook: als vrijwilliger kun je bij PGOsupport 

speciale cursussen volgen, die zijn gericht op het vrijwilligers-

werk voor patiënten verenigingen. 

•  Niet alleen zoekt het bestuur een nieuw bestuurslid Jeugd en 

een bestuurslid Communicatie, ook wil het graag uitbreiden 

met een paar extra algemeen bestuursleden. Wil je meer weten 

over de taken en mogelijkheden? Neem dan gerust contact op 

met Paul Monteiro via voorzitter@vitiligo.nl. 

•  Voor meer bestuurinformatie en de aanstaande Algemene 

Ledenvergadering, zie pagina 16.

Paul Monteiro tijdens de ledendag van 2017 

met Jean-Marie Meurant (rechts).
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Tijdelijk getint 
        onder de mensen  

Zelfbruiners

De een valt erop terug voor een bijzondere 
bruiloft. Een ander wil vooral niet zichtbaar 
gevlekt beginnen aan de eerste dagen op het 
strand. 
Dan kunnen zelfbruiners een goed 
alternatief zijn om tijdelijk egaal gekleurd rond 
te lopen.

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO’S: RADJA BUREMA (VISAGIE ANN KOK), BENNO NEELEMAN, ARCHIEF TINY RIJSEMUS-BERGSTRA EN SHUTTERSTOCK

N
a de geboorte van haar dochtertje Yentl in 2013 

breidde de vitiligo van Tiny Rijsemus-Bergstra (37) 

uit Scharnegoutum zich in rap tempo uit. “Van eerst 

een paar witte plekken op mijn lichaam, denk ik nu 

dat 60 procent ervan bedekt is. En nog altijd zet dit proces door.”

Tiny is blij dat ze haar vitiligo een plek kan geven, de vlekken 

horen inmiddels bij haar leven. Zo loopt ze als doktersassistente 

onbekommerd in korte mouwen rond in het Tjongerschans 

Ziekenhuis in Heerenveen, van bedekken is echt geen sprake. 

Toch, kijk niet raar op als ze op een maandagochtend opeens 

met een egaal gekleurde huid op haar werk verschijnt. “Mijn 

collega’s weten dan dat ik eropuit ben geweest, bijvoorbeeld 

naar een festival of de Sneekweek. In kleine kring weet en ziet 

iedereen dat ik vitiligo heb, maar in het openbaar heb ik daar 

geen zin in. Dan val ik terug op een zelfbruiner die tijdelijk mijn 

lichaam egaal bruint.”

Verschillende varianten
Zelfbruiners zijn er in vele varianten. Van crèmes, gels, mousses 

die je direct op de huid kunt smeren of druppeltjes die je mengt 

met bijvoorbeeld een dagcrème. Ook kun je de huid sprayen 

met een spuitbus of vernevelaar. Geen zin in doe-het-zelven? 

Dan kun je terecht in een van de vele spray-tan-salons die  

Nederland telt: een medewerker sprayt je in korte tijd geheel in 

of je neemt een paar minuten plaats in een cabine.

Voor welke variant je ook kiest, de bruine kleur ontstaat dankzij 

dihydroxy-aceton (DHA). Zo heet de stof in de zelfbruiner 

(oftewel self tanning) en die is afkomstig uit suikerbieten of 

rietsuiker. Breng je DHA in contact met de huid, dan ontstaat in 

de uren erna een lichtere tot donkere bruintint. 

Ron Romeijn, docent aan de Internationale Make-Up School 

in Zaandam, legt uit: “Onze huid is uit verschillende lagen op-

gebouwd, met aan de buitenzijde de opperhuid. De zogeheten 

hoorncellen hierin worden constant van binnenuit vernieuwd 

en intussen worden de oudere cellen naar de buitenkant  

geduwd waar ze verschilferen.”

Neem echt de tijd om te ontdekken 
wat prettig is voor jouw huid 

k

Ron Romeijn, docent visagie/visagist
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Het zijn uiteindelijk de huidcellen zelf die ‘bepalen’ of ze lichter 

of donkerder worden. “Neem dus echt de tijd om te ontdekken 

wat prettig is voor jouw huid”, aldus Schreur. “Ik raad aan bij het 

eerste gebruik te starten op een niet direct zichtbare plaats, met 

een concentratie DHA die niet te hoog is.” 

Trial and error
Een goede zelfbruiner geeft enkele dagen effect. Voortijdig ver-

wijderen zoals met make-up lukt niet. Wel duurt het zo’n drie 

tot zeven uur – afhankelijk van het gebruikte product – om tot 

de maximale bruining te komen. Die kan variëren van lichtgelig 

tot bruin; gebeurt er niets, dan heb je te maken met een slecht 

product. Bevalt het resultaat, dan kun je de teint iets verho-

gen door na die paar uur een volgende bruiningslaag aan te 

brengen op je vitiligohuid, tot je de kleur van je gepigmenteerde 

huid benadert. 

Sommige mensen zeggen dat de DHA wel tien dagen een goed 

effect geeft, anderen houden het op slechts twee dagen plezier, 

gemiddeld genomen worden de gebruinde hoorncellen na 

ongeveer vier dagen vervangen door lichtere nieuwe cellen. 

Romeijn: “Dit proces kun je versnellen met speciale scrubzou-

Wist je dat?

• Een zelfbruiner is geen zonnebrandcrème! DHA biedt geen bescher-

ming tegen UV-straling; gebruik van een goede zonnecrème blijft 

nodig. Sommige zelfbruiners bevatten een beschermingsfactor, 

maar die zou je dan om de paar uur moeten aanbrengen. Gevolg is 

dat je te veel zelfbruiner smeert.

• Van spray-tanning word je bruiner dan van zelfbruinende crèmes. 

De concentratie DHA daarin is hoger, namelijk 8 tot circa 14 procent.

Veiligheid

Uit onderzoek blijkt dat het op de huid smeren van DHA veilig is. Toch 

kan een huidirritatie optreden, dit wijst dan mogelijk op de aanwezig-

heid van bijvoorbeeld kleurstoffen, toegevoegd parfum, conserverings-

middelen of op planten gebaseerde toevoegingen (bijvoorbeeld een 

notenallergie).

 

Over het sprayen of vernevelen zijn de inzichten verdeeld. De strengere 

Amerikaanse Food and Drug Administration adviseert om ogen en 

slijmvliezen te bedekken en om inademing te voorkomen: bij inade-

ming kan de stof in de bloedbaan terechtkomen en zo mogelijk de 

ontwikkeling van tumoren bevorderen.

Onafhankelijke deskundigen van de Europese Commissie zijn minder 

streng en stellen dat DHA-sprays met een concentratie tot 14 procent 

geen gezondheidsrisico vormen. Spray-Tan Nederland liet eerder in de 

media weten dat hun sprays ‘voldoen aan de maximale veiligheids-

voorschriften’.

Ben je zwanger? Zekerheidshalve wordt dan geadviseerd niet te spray-

tannen in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Informeer na 

die periode bij een arts of deze toestemming geeft. Niet sprayen wordt 

eveneens aangeraden voor vrouwen die borstvoeding geven.

In afwachting van aanvullende studies wordt geadviseerd om bij 

spray-tanning te vermijden dat je de spray inademt en contact te 

vermijden met de ogen, de neus en de slijmvliezen. Neusfilters, het 

dragen van (papieren) ondergoed, balsem op je lippen en eventueel een 

beschermende bril kunnen dan helpen. 

Gemiddeld genomen 
geven zelfbruiners 
zo’n vier dagen 
een goed effect

Tiny egaal getint aan 

het begin van de vakan-

tie (links) en een paar 

dagen later (rechts) als 

de gebruinde hoorncel-

len zijn vervangen door 

lichtere nieuwe cellen.

Schoonheidsspecialiste 

Jasmijn Scheur

Tips
• Sta je aan de vooravond van bijvoorbeeld een bruiloft? Wacht 

niet tot de dag van tevoren, maar bruin jezelf al een dag of twee 

eerder. De bruine kleur is dan op zijn mooist. 

• Draag in eerste uren na het tannen donkere en ruimvallende 

kleding. De zelfbruiner kan namelijk nog een beetje afgeven. Een 

stomerij haalt die er overigens vaak nog wel uit.

• Transpireer je snel? Breng het middel op warme dagen ’s avonds 

aan om mogelijke druppelsporen te voorkomen. 

En al zijn de hoorncellen dood, ze gaan een scheikundige 

reactie aan met DHA. In onze cellen bevindt zich namelijk het 

eiwit keratine dat onder andere zogeheten aminozuren bevat. 

Komen de kunstmatige DHA-suikers met de zuren in aanraking, 

dan worden ze bruin. 

Mooi resultaat
In welke mate de kleuring aanslaat hangt af van het huidtype, 

de verdeling van het eiwit keratine over de opperhuid en de 

zuurgraad van de huid. “Vooral bij mensen met een lichte 

huid zie ik vaak een erg mooi resultaat”, zegt Jasmijn Schreur, 

schoonheidsspecialiste en betrokken bij de Spotlight!-rubriek 

‘Vitiligo.nl geeft antwoord’ (zie pagina 13). “Bij hen is de vitiligo 

namelijk niet zo scherp begrensd als bij mensen met een 

donkerdere huid. Bij meer contrast zie je vitiligo soms door de 

zelfbruiner heen.”

Ook de hoeveelheid kunstmatige suiker speelt een rol: hoe ho-

ger de concentratie DHA, des te donkerder zal de ingesmeerde 

huid kleuren. Start als je een lichte huid hebt daarom eerst met 

een zelfbruiner met bijvoorbeeld 1 tot 3 procent DHA om even-

tuele teleurstellingen te voorkomen.

Besef bovendien dat een fabrikant niet kan inspelen met de 

kleurtoon in zijn product. DHA is transparant, wittig van kleur. 

ten of -gels, bijvoorbeeld als de kleur tegenvalt. Na inwrijven 

verdwijnen de dode huidcellen sneller.”

Voor welke aanpak of welk merk je uiteindelijk kiest is een 

kwestie van trial and error, zegt Schreur. “Sommige mensen 

geven de voorkeur aan een crème en smeren alleen lokaal de 

vitiligoplekken heel secuur in. Anderen stappen (daarna) een 

spraycabine in en laten het gehele lichaam behandelen. Maar 

hoelang je egaal bruin blijft en of de kleur naar wens is, dat is bij 

een eerste keer van tevoren niet te voorspellen.”

Voorbereiden
Een andere, universele, tip is wel te geven. Bereid je voor: reinig 

de huid goed en verwijder eventuele make-upresten. Verwijder 

vooral de oude, verharde en drogere hoorncellen: scrubben of 

exfoliëren genoemd. Eelt heeft een dikke hoornlaag en kleurt 

sterker dan gewone huid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de el-

lebogen, knieën en enkels. 

Ron Meijer: “Smeer de gescrubde huid vervolgens in met 

bijvoorbeeld vaseline of een vocht inbrengende crème. Vergeet 

ook de plekjes tussen de vingers en tenen niet om te voorkomen 

dat daar te veel zelfbruiner blijft zitten en de huid er bruiner 

wordt dan gewenst. Houd je na het aanbrengen goed aan die 

inwerktijd van zo’n drie tot zeven uur. Ga dan bijvoorbeeld niet 

douchen of sporten, de zelfbruiner moet goed opdrogen en 

heeft tijd nodig om te hechten.”

Tiny weet er inmiddels alles van. Begon zij zes jaar gelden nog 

met een crème, daar stopte ze mee omdat het resultaat bij haar 

niet naar wens was. Sindsdien brengt ze een paar keer per jaar 

een bezoek aan een spray-tansalon in de buurt. 

“Van enig kleurverschil is bij mij geen sprake, ook niet bij de 

overgang tussen de witte en gepigmenteerde huid. Ook aan het 

begin van een vakantie kies ik er inmiddels voor egaal getint 

af te reizen. Dat de vlekken na een paar dagen op de plek van 

bestemming weer langzaam tevoorschijn komen, vind ik ac-

ceptabel.”

Breng je DHA in contact met de 
huid, dan bruin je in de uren erna 



VILAN OVER VITILIGO:  

“IK SCHRIJF OVER HET OMGAAN MET 

IETS DAT IK NIET WILDE EN DAT NOOIT 

WEGGAAT.”

Vilan van de LooColumn

Kort na de dood van mijn grootmoeder ontdekte ik mijn 

eerste vlek. Dit deed me niks. Blauwe plekken waren 

altijd vanzelf weggetrokken, dus deze witte vlek zou 

dat ook doen. Maar een tijdje later zag ik dat de witte 

vlek juist groter was geworden. Weer iets geks van dat lichaam.  

Ik had er toch al geen hoge dunk van. 

Lang verhaal kort, het bleek vitiligo te zijn. ‘Pigment weg, einde 

verhaal’, hoorde ik. En omdat ik ten eerste een rebelse geest heb, 

ten tweede de aangeboren eigenwijsheid bezit van het middelste 

kind en ten derde weet dat je eerst de realiteit hebt en dan pas de 

wetenschap die de realiteit bestudeert, besloot ik mezelf te gaan 

genezen. 

Dat duurt langer dan ik had gedacht. Maar opgeven verdom 

ik. Mijn beste kansen liggen op het mentale vlak, vermoed ik. 

Redeneert u met mij mee: wanneer spanningen mede de oorzaak 

kunnen zijn van vitiligo, dan ligt het voor de hand dat in het omge-

keerde het herstel zit. Dus in kalmte, rust en ontspanning. In een 

gezellig aanvoelend lichaam treedt vervolgens een natuurlijk pro-

ces van repigmentatie op. Mind over matter, zeggen de Engelsen. 

Met dank aan het internet bestudeer ik het wezen en zijn van fakirs 

in India, inderdaad, de mannen van de spijkerbedjes. Ze zijn de 

meesters van de geest. Van hen verwacht ik het juiste te kunnen 

leren, want mindfulness en westerse yoga is alleen goed voor de 

kleine ontspanning. Wat ik nodig heb, moet dieper gaan. Van de 

mannen leer ik dat ongeduld ervaren het gevolg is van verkeerde 

opvattingen over tijd en over het uiterlijk. Hebben zij last van ijdel-

heid? Nooit. Wat ik voorzie is het volgende: straks kan het me niets 

meer schelen of ik vlekken heb of niet, en juist daardoor verdwij-

nen ze dan. Of dat de oplossing is, moet ik aan de filosofen vragen.

In een gezellig aanvoelend lichaam 
treedt een natuurlijk proces van 
repigmentatie op
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FOTO'S: BENNO NEELEMAN (JASMIJN) EN SASJA VAN HOLT (ALBERT EN MARCEL)

Geboren met vitiligo, 
kan dat? 

Waar mensen mogelijk wèl mee worden gebo-

ren en wat lijkt op vitiligo, heet piebaldisme. 

De huid en een deel van de lichaamsbeharing 

hebben op die plaatsen geen pigment. De 

pigmentcellen (melanocyten) ontbreken er. Deze witte vlekken 

groeien met het lichaam mee, maar er komen geen nieuwe 

vlekken bij. De diagnose piebaldisme is – meestal – makkelijk 

te stellen.

Vitiligo kent wel een grillig verloop, de grootte en plaats van de 

witte vlekken kunnen anders worden. Omdat de haartjes in de 

witte huid vaak nog wel beschikken over een klein restje pig-

mentcellen, verschijnt in witte huid soms alsnog wat pigment. 

Andere pigmentstoornissen
Andere aangeboren witte vlekken betreffen veelal mosacïs-

men, slechts een klein deel van de huid heeft dan een lichtere 

kleur dan de rest van de huid. Hiervan wordt gesproken als 

de (genetische) aanleg in een deel van de huid anders is dan 

Sommige mensen weten het zéker: ze zijn geboren met vitiligo. 
Hoe komen zuigelingen anders aan die witte vlekken op hun huid? 

Al begrijpen de dermatologen Marcel Bekkenk en  
Albert Wolkerstorfer die gedachten, met vitiligo wordt 

niemand geboren.   

Jasmijn Schreur (22) is 

gediplomeerd allround 

schoonheidsspecialiste en 

volgt aan de Hogeschool 

Utrecht de opleiding huid-

therapie. Sinds 2016 weet 

ze dat ze vitiligo heeft. 

 Albert Wolkerstorfer 

(links, 54) en Marcel 

Bekkenk (rechts, 49) zijn 

stafleden van de afdeling 

Dermatologie en van 

de Sectie Nederlands 

Instituut voor Pigment-

stoornissen (SNIP) in 

het Amsterdam Medisch 

Centrum en in het nabij-

gelegen HuidMC.

in de rest van de huid. Meestal is er sprake van lichte plekken, 

die niet volledig wit zijn zoals bij vitiligo en piebaldisme. Op 

jeugdiger leeftijd komen halo-moedervlekken vrij veel voor. Het 

pigment in bepaalde moedervlekken verdwijnt vanaf de rand, 

omdat pigmentcellen worden aangevallen. Er blijft een witte 

plek over.

Verder kan bij veel eczeemachtige aandoeningen tijdelijk een 

lichte plek overblijven na het verdwijnen van het eczeem. Ten 

tijde van de ontsteking heeft de huid pigment verloren. Onder 

andere komt dit soms voor bij eczeem, psoriasis en bij schim-

mel- en gistinfecties. Dit heet post-inflammatoire hypopigmen-

tatie. Goede voorbeelden hiervan zijn pityriasis alba (witwang) 

en pityriasis versicolor (zomergist). Witwang komt vooral voor 

in het gelaat en op de bovenarmen, bij zomergist ontstaan de 

vlekken met name op de schouders en hoog op de rug. Hoe 

donkerder het huidtype is, des te opvallender is de ontkleuring 

van de huid.

VITILIGO.NL 
GEEFT

ANTWOORD

Heb je ook een vraag? Stuur een mail naar redactie@vitiligo.nl.

Mannen op 
spijkerbedjes



Constanze (73)   
vitiligo sinds 1995
“Bij mij is stress zéker de trigger geweest. Ik 

heb bovendien een traag werkende schild-

klier. Schiet ik ergens door in de stress, dan 

krijg ik geheid gelijk weer nieuwe plekken. 

Helaas. Wat ik ook merk is dat druk of wrij-

ving – bijvoorbeeld een (te) zware tas op mijn 

arm die precies op mijn horlogebandje drukt 

– een witte streep veroorzaakt. En iedere keer 

als ik een wondje krijg (en dat natúúrlijk op 

mijn bruine velletje), wordt dat plekje wit! 

Gelukkig heb ik het wel geaccepteerd, maar 

kijk ik wel uit om niet te veel wondjes te 

maken.”

Carla (44)   

vitiligo sinds haar 36e   
“Ik heb bijna mijn hele leven al 'ruzie' met mijn huid, ik had al jong pso-

riasis. Vitiligo begon toen ik, naast mijn drukke gezin met vier kinderen, 

de opleiding voor verpleegkundige ging volgen. Dit was een stressvolle 

tijd. Maar mijn vitiligo breidde zich pas echt in groot tempo uit nadat ik 

borstkanker kreeg. Ook nu nog, in de periode van verwerking, merk ik 

dat het steeds verder uitbreidt. Ik denk dat stress heel wat invloed heeft 

op de ontwikkeling van vitiligo.” 

Hennie (47)   

vitiligo sinds haar 45e    
“De meeste klachten waar mensen mee lopen, zijn volgens 

mij stress gerelateerd. Om het even wat je mankeert, stress zal 

een negatieve invloed hebben. Maar we zijn allemaal uniek, 

dus het zal per persoon verschillen hoe je lichaam reageert 

op bepaalde vormen van stress. Het blijft complex.”

Robert-Jan (50)    
vitiligo sinds zijn 20e 
“Stress? Ik heb zeker stress gehad voorafgaand aan het ontstaan van 

mijn vitiligo. Wellicht is ook toen al mijn schildklierfunctie achteruitge-

gaan, maar de diagnose Ziekte van Hashimoto kwam later. Als je stress 

hebt dan maken je bijnieren het hormoon cortisol aan. Ik ben over-

tuigd dat als in dit mechanisme de balans zoek is en de stress te lang 

aanhoudt, de bijnieren uitgeput kunnen raken. Te weinig cortisol heeft 

invloed op de werking van het immuunsysteem, wat mogelijk weer 

aanzet tot auto-immuunaandoeningen. Hoe dan ook probeer ik stress 

te verminderen door naast de dingen die ‘moeten’ vooral ook dingen te 

doen die ik leuk vind.”

Heleen (54)   
vitiligo sinds haar puberteit 
“Ik ben nu bijna wit over mijn lichaam. Sommige uitbarstingen 

van vlekken hebben plaatsgevonden in stressvolle perioden in 

mijn leven. Maar lang niet alle plekken hoor. Het hangt bij mij 

ook zeker samen met hormonenschommelingen. Tijdens mijn 

zwangerschappen heb ik er ook veel witte plekken bij gekregen. 

Nou, die zwangerschappen waren weinig stressvol!”

Paul (42)   
vitiligo sinds zijn 37e  
“Ik geef trainingen over bewustwording van 

de mismatch van ons biologische oerbrein 

en de hedendaagse stress en de verleidingen 

waar we voor staan. Ik belicht de gedrags-

verandering die gewenst is: het voorkomen 

van langdurige stress-reacties. Toen ik viti-

ligo kreeg gaf ik deze trainingen al en toch 

kreeg ik bijna een burn-out. Ik kwam pas 

voor mijzelf in actie toen ook op mijn voor-

hoofd een vlek verscheen. Nu gebruik ik dit 

voorbeeld in mijn lezingen en workshops: je 

lichaam geeft signalen af. Ik ben net gestart 

met de zogeheten Wim Hof-methode, een 

krachtige vorm van ademhaling waardoor 

je lange tijd in een ijsbad kunt zitten. Een 

juiste ademhaling kan een gunstige invloed 

hebben op het auto-immuunsysteem. Ben 

benieuwd wat dit met mij doet!”

Stress?
SAMENSTELLING: MONIQUE BODEGOM  ILLUSTRATIE: SHUTTERSTOCK

  Dat beïnvloedt 
    mijn vitiligo!

Dit is slechts een 

greep uit de vele reacties 

die de redactie ontving over 

de wisselwerking met hormonen. 

In een volgend nummer gaan 

we graag eens dieper op het 

onderwerp in.

W AT 
VIND 
JIJ?
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Wat zien we op de foto?
“Rond mijn 18e besloot ik te gaan werken 

als deur- aan deurverkoper. De ene keer 

probeerde ik dagbladen aan de man te 

brengen, een andere keer lootjes. Dit was 

een bewust gekozen baan: zo ontwikkel-

de ik sociale vaardigheden om mensen 

goed aan te kijken en aan te spreken.”

Durfde je dat voorheen niet?
“Ik zat middenin de puberteit toen ik 

voor het eerst witte vlekjes op mijn huid 

zag verschijnen. Dat was heel moeilijk 

voor me. ’s Zomers droeg ik bijvoorbeeld 

geen korte broeken meer om de starende 

blikken van mensen te voorkomen. Dat 

doet iets met je. Ik durfde hen niet meer 

in de ogen te kijken.”

Wat was voor jou de ommekeer?
“Mijn neven adviseerden me om de do-

cumentaire The Secret te bekijken. Dit is 

een verfilming van een zelfhulpboek van 

Rhonda Byrne om je denkwijze op een 

positieve manier te beïnvloeden. Ik keek 

deze film soms zelfs dagelijks. Ik leerde 

dat ik met een juiste positieve mindset 

mijn gedachten kon beïnvloeden en de 

vitiligo makkelijker kon accepteren. Dit 

proces duurde zeker een jaar.”

En daarmee was je er?
“The Secret was stap één, stap twee was 

overgaan tot actie: straatverkoper wor-

den. Hoewel mijn zelfvertrouwen erdoor 

groeide, kreeg ik buiten werktijd soms 

nog een terugval. Ik besloot naar clubs 

te gaan en te gaan oefenen in het daten 

met vrouwen en hen aan te spreken. Zo 

groeide beetje bij beetje mijn zelfvertrou-

wen verder. Terugkijkend durf ik te zeg-

gen: zonder die aanvullende tweede stap 

was ik niet geworden tot wie ik nu ben.”

In deze rubriek blikken mensen terug op het moment van een grote ommekeer in hun leven met vitiligo. Heb jij ook zo’n bijzonder 

moment meegemaakt en wil je dat hier delen? Stuur dan een mailtje naar redactie@vitiligo.nl.

Ik veranderde 
mijn mindset

(* Statutair is vastgelegd dat bestuursleden, uitzonderingen daargelaten, worden benoemd voor een

periode van vier jaar of langer.

De volgende Algemene Verga-
dering (ALV) van  
Vitiligo.nl vindt plaats op 
6 mei in het kantoor van 
PGOsupport in Utrecht. De 
jaarrekening wordt dan 
goedgekeurd en daarna op de 
website geplaatst.

Presentatie enquête
Het bestuur nodigt jullie, de 
leden van Vitiligo.nl, uit om 
deze vergadering bij te wo-
nen. Tijdens de bijeenkomst 
informeren we jullie boven-
dien graag over de digitale 
enquête die we begin dit jaar 
verspreiden en waarvan de 
resultaten inmiddels bekend 
zijn. 
Meer informatie hierover is op 
pagina 6 te lezen. 

Wie aanwezig wil zijn bij  
de Algemene Ledenvergade-
ring kan dit tot uiterlijk  
21 april a.s. doorgeven aan 
het secretariaat: 
secretariaat@vitiligo.nl, 
onder vermelding van ‘ALV’.

Algemene ledenvergadering

Vitiligo.nl is 

op zoek naar extra 

bestuursleden en vrijwil-

ligers. Lees de oproep 

hierover op pagina

7

Rooster van bestuur

Naam Functie Benoeming Herkiesbaar (*  

Paul Monteiro Voorzitter 2009 2021 
Sheila Mohamedhoesein Secretaris 2017 2021
Ed Halmans Penningmeester 2000 2020
Onno Hafkamp Bestuurslid ICT 2012 2020
Anne-Marie Brouwer Coördinator vrijwilligers 2018 2022
Leo Pekaar Algemeen bestuurslid 2018 2022

Onno Hafkamp en Leo Pekaar verruilen hun portefeuilles: 
Onno Hafkamp wordt op 6 mei benoemd tot algemeen bestuurslid, Leo Pekaar tot 
bestuurslid ICT.

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 
maandag 6 mei 2019

Locatie: PGOsupport, Utrecht, Daltonlaan 600

Tijdstip: 18.00 tot 20.00 uur

Inloop vanaf 17.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

18.00 uur  Opening met terugblik op het afgelopen
 jaar en vooruitblik op 2019 Paul Monteiro

18.30 uur  Financieel jaarverslag 2018 en 
 begroting 2019 Ed Halmans

18.50 uur  Kascontrolecommissie Ed Halmans

18.55 uur  Aftredende/aantredende en 
 (her)verkiezing bestuursleden Ed Halmans

19.00 uur  Presentatie resultaten enquête 
 en acties Paul Monteiro

19.30 uur  Rondvraag ALV Allen

20.00 uur  Sluiting 

Faried Molai (28) uit Den Haag,
vitiligo sinds zijn 15e 

Mijn
moment



18Spot
 light!

“Het begon met een wit vlekje op mijn 

kin, ik was twaalf. Langzaam kwamen er 

daarna ook vlekjes op mijn armen. Rond 

mijn 20e volgde ik UVB-behandelingen. 

Dat vond ik best pittig: twee keer per 

week meldde ik me in het ziekenhuis 

voor een paar seconden in een lichtcabi-

ne. Maar het resultaat was erg beperkt en 

na een paar maanden stopte ik ermee.

Tijdens mijn zwangerschap nam het 

pigmentverlies toe. Ik had het idee dat 

een monstertje in mijn lichaam al mijn 

pigment opat. Elke dag leek de situatie te 

verergeren: mijn gezicht was zo goed als 

helemaal wit, op mijn rug zat een grote 

vlek en mijn armen, heupen, knieën 

en voeten waren gevlekt. Verdrietig en 

hopeloos werd ik ervan.”

Thuisbelichting
“Ik wilde er alles aan doen om verdere 

uitbreiding te stoppen en heb gesprek-

ken gevoerd met mijn dermatoloog. 

Inmiddels als moeder van twee kindjes 

kreeg ik dit keer thuis een lichtcabine. 

De lichttherapie sloeg goed aan. Na 

anderhalf jaar was er heel veel pigment 

teruggekomen. Ik was tevreden en blij. 

TEKST: ELLEN TEN HAVE   FOTO'S: ARCHIEF ELLEN TEN HAVE

‘Een soort monstertje 
at mijn pigment op’

Tijdens haar zwangerschap namen de witte vlekken bij 
Ellen ten Have (38) explosief toe. Na het verdriet van 
toen heeft de Doetinchemse haar vitiligo nu een plek 

gegeven. “Anders zijn dan anders is niet erg.”

Maar helaas verdween het pigment in de 

jaren erna weer langzaamaan. Balen.

Ondanks die tegenslag is het gelukt mijn 

vitiligo te accepteren. Natuurlijk had ik 

de plekken liever niet gehad, het is cos-

metisch gezien niet fraai. Anderzijds, het 

doet geen pijn en het jeukt niet.

In het voorjaar, als het mooi weer wordt, 

is het altijd even wennen en goed oplet-

ten met de zon. Maar ik hou van de zon 

en het mooie weer! De korte mouwen en 

jurkjes draag ik er niet minder om. In-

middels laat ik laat mijn vlekken gewoon 

zien. Ze horen nou eenmaal bij mij. En 

anders zijn dan anders is niet erg! 

Ik heb er juist mooie gesprekken door. 

Ook met kinderen. Zij zijn zo lekker eer-

lijk en vragen gewoon wat je hebt. Kleine 

kindjes zeggen soms ‘je lijkt wel een 

koe’, oudere kinderen zeggen weleens ‘ik 

vind het eigenlijk wel cool’. Ik probeer 

ze een boodschap mee te geven: het is 

niet erg als je er anders uit ziet of anders 

bent dan de meeste mensen. Wees jezelf 

en wees daar blij mee. En wees lekker 

uniek! Want zoals jij is er maar één!”

  OPEN 
PODIUM

Wil jij ook met jouw verhaal in 

Spotlight! Stuur dan een mailtje naar 

redactie@vitiligo.nl.
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Ellen en haar jongste zoon Abel

De afgelopen jaren hebben de 32-jarige 

Haarlemse geen windeieren gelegd. Ze 

reist de wereld af en fotografeert met 

name modellen voor diverse kleding-

merken en uit de mode-industrie. 

Achter de schermen is Elisabeth druk 

Studenten van de Haagse Hogeschool maken momenteel 
een voorlichtingsfilm en een brochure voor Vitiligo.nl. Bij 
de presentatie ervan op 10 april is voorzitter Paul Monteiro 
aanwezig. 

In het derde jaar van hun opleiding Huidtherapie krijgen 

studenten van de opleiding Huidtherapie de opdracht om 

voorlichtingsmateriaal voor een specifieke doelgroep of patiën-

tengroep met een huidaandoening te maken. Zoekend naar 

opdrachten vanuit de praktijk werd ook Vitiligo.nl benaderd. 

Gevraagd naar een geschikte vorm en gewenste invalshoek 

stelde het bestuur voor een voorlichtingsfilm te maken, die 

bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten kan worden 

vertoond. Bovendien is gevraagd een brochure voor algemeen 

gebruik te ontwikkelen. 

“We hebben aangegeven dat het materiaal breed verspreid 

moet kunnen worden”, licht Monteiro toe. “We willen met de 

brochure niet alleen patiënten en hun naasten te bereiken, 

maar ook dermatologen, huisartsen, huidtherapeuten en 

schoonheidsspecialisten. Om het materiaal ook internationaal 

te kunnen gebruiken, is gevraagd om zowel een Nederlands- als 

Engelstalige film en brochure.”

met het ontwikkelen van eigen pro-

jecten. Zo bereidt ze momenteel een 

fotoshoot voor, waarvoor ze eind maart 

mogelijk nog enkele modellen met 

vitiligo zoekt. 

Ben jij minstens 18 jaar en vind je het 

Voorlichtingsmateriaal van Haagse Hogeschool

SPOTJES

Award 
en internationaal project
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Tijdens de presentatie op 10 april is Monteiro aanwezig om de 

resultaten van liefst vijf verschillende werkgroepen te aan-

schouwen. Vitiligo.nl is straks niet verplicht om de materialen 

over te nemen. “Die wens is er natuurlijk wel, maar uiteindelijk 

blijft dit een studieproject, het is een vrijblijvende opdracht. We 

gaven voor de start van het project slechts sturing, in april lever 

ik feedback.”

leuk als er portret- en close-upfoto’s van 

je worden gemaakt, in Amsterdam?  

Lees dan haar oproep terug op onze  

besloten Facebookpagina. Naar ver-

wachting wordt het project in juni inter-

nationaal gepresenteerd.

Het dameskledingmerk Vila heeft Elisabeth van Aalderen afgelopen jaar bekroond 
met de Talent Award 2018. Volgens de jury, waarin onder andere Marie Claire’s 
hoofdredacteur Annelies Pijper zat, is het werk van de mode- en muziekfotografe 
‘modern met een onderscheidende twist’.
Elisabeth ontdekte ongeveer acht jaar geleden dat ze vitiligo heeft, op een moment 
dat ze al in de modewereld werkte. “De eerste witte vlekjes veranderden mijn me-
ning over wat de definitie van schoonheid is”, schreef ze eerder op  
livingdappled.com, een internationale lifestyle blog voor meisjes en vrouwen met 
vitiligo.
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De zon is zoek en zorgt ervoor dat vitiligo, bij ons, even 

uit zicht is. Natuurlijk zijn de vlekken aanwezig bij Lu-

cie. Maar in de wintermaanden spelen ze bij ons geen 

(bij)rol zoals in de zomer. De afgelopen jaren checkte 

ik, na de wintermaanden, Lucies lichaam op nieuwe vlekjes. Ik 

merkte dat ik vooral in het voorjaar veranderingen zag. En in haar 

geval kwamen er ieder jaar meer vlekken bij en werden bestaande 

vlekken groter. Geen controle hebben op het verloop, dat heb ik als 

lastig ervaren. 

En Lucie zelf? Zij liet het gewoon maar gaan, hield zich er helemaal 

niet mee bezig. Misschien komt dit omdat ze met haar vitiligo is 

opgegroeid. Omdat het een onderdeel van haar leven is. Of omdat 

ze niet weet hoe haar lijf er zonder vlekken uit ziet. De witte vlekken 

horen bij haar, net zoals haar vrolijke lach en haar mooie, blonde, 

lange haren. Dat is Lucie. 

Inmiddels ben ik met de ‘Lente vlekkencontrole’ gestopt. Zo geef 

ik geen onnodige aandacht meer aan extra of groter wordende 

vlekken. Zo gaan we beetje bij beetje verder in het proces hoe om te 

gaan met vitiligo, we berusten er iets meer in. Er bestaat geen hand-

leiding hoe om te gaan met iets waar je totaal geen controle over 

hebt. We weten niet hoe haar vitiligo zich verder zal ontwikkelen. De 

controlfreak in mij heeft dit gegeven inmiddels geaccepteerd. Tijd 

voor een nieuwe fase, het kleine meisje is nu een mooie tiener van 

dertien jaar. 

En de zon? Hopelijk vindt de lente haar snel. Heerlijk naar buiten 

allemaal en genieten van het voorjaar. De eerste zonnestralen op je 

huid, goed insmeren en misschien moet je eerst een drempel over. 

Of je groot bent of klein, ga die stap niet uit de weg. Geniet!

Een nieuwe stap

Na al die jaren ben ik met de  
Lente Vlekkencontrole gestopt

Esther van EttenColumn

ESTHER WOONT IN WESTBEEMSTER 

EN IS MOEDER VAN EEN NU 13-JARIGE 

TWEELING. LUCIE HEEFT VITILIGO, 

HAAR ZUS MILA NIET. 

BEURTELINGS DEELT ZE DEZE COLUMN 

MET YME PASMA. 
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“Het was een mooie nazomerdag begin ok-
tober 2018. Ik was lekker bruin geworden 
door het fantastische weer van die zomer. 

En in het bijzonder door een supergave vakantie met 
mijn twee zussen in Canada, waar de zon ook heerlijk 
scheen. Mijn witte vlekken contrasteerden mooi met 
mijn bruine huid, ik zat goed in mijn vel na een bewogen 
jaar en dacht: dìt is het moment voor een foto, deze 
keer met mijn vitiligo duidelijk in beeld. Ik ben nogal een 
fotoliefhebber en mijn jongste zus ook. Dus samen zijn 
we een ‘vitiligo shoot’ gaan doen rondom mijn ouderlijk 
huis. Met dit als resultaat!” 

 “Dansen is mijn grootste passie. Hier kan ik echt mijn 
energie in kwijt. Ik vind het heerlijk om met deze groep 
op het podium te stralen. Iedere keer gaan we de uitda-
ging aan om het plezier dat wij hebben op het publiek 

Marlies Vervoordeldonk  
Non stop vinden we elkaar online met 
onze foto’s, filmpjes, verhalen en likes. 
Spotlight! vraagt naar het verhaal 
achter de beelden. De 28-jarige Marlies 
Vervoordeldonk (213 followers, 128 
posts) uit Asten vertelt over drie foto’s 
van haar eigen Instagram-account 
(marliesvervoordeldonk). Waarom 
deelt zij die?

  IN YOUR 
FACE

over te brengen. Bovendien kan ik er mijn creativiteit in 
kwijt: het bedenken van een thema voor elke nieuwe 
show en het ontwerpen van bijpassende outfits. Die 
maken we namelijk allemaal zelf! We zijn een bijzonder 
hechte club, mijn zussen en vriendinnen dansen ook 
mee. Daarom voelt het altijd fijn om te dansen met el-
kaar, zelfs na twintig jaar. Ik ben een trotse aanvoerder!”

On top of the world… ik kan heel de wereld aan! Zo’n 
gevoel heb ik altijd, als ik bovenop een berg sta. Afge-
lopen januari gingen we voor de tweede keer met een 
grote groep collega’s skiën. We hadden fantastisch 
weer. Zonnebril op en zeker ook zonnebrandcrème, 
vooral rondom mijn ogen en mond. De pigmentloze huid 
verbrandt daar snel, zowel in de winter als straks in de 
zomer. Gelukkig hoefde ik mijn handen niet steeds in te 
smeren, want die zaten heerlijk warm in mijn handschoe-
nen. Het blijft opletten, maar ik ben altijd goed voorbe-
reid. Waar ik ook ter wereld ben, de zonnebrandcrème is 
altijd binnen handbereik. Hier in de sneeuw zat ie in mijn 
jaszak!”

30

Ben jij ook actief op Instagram of YouTube en wil je 

meer over jouw posts vertellen? Stuur dan een mailtje naar

redactie@vitiligo.nl. 

Volg ons ook op www.instagram.com/vitiligo.nl.
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Redactie Spotlight! 
Arnoud Kluiters (eindredac-
teur), Monique Bodegom, 
Maggie van Spall, Jasmijn 
Schreur, Sandra Kuijpers en
Cynthia Holdorp

Aan dit nummer werkten mee
Paul Monteiro, Krista 
Simons, Ellen Klaassen, 
Martine Sprangers, Sascha 
van Holt, Jeroen Poortvliet, 
Arend van Dam, Radja 
Burema, Michiel Wijnbergh, 
Marlies Vervoordeldonk, 
Ann Kok en Benno  
Neeleman

Voor vragen over de inhoud 
van of voor suggesties voor 
Spotlight! kun je mailen 
naar:  
redactie@vitiligo.nl.

Cover

Tcsaba, shutterstock

Columns
Esther van Etten
Vilan van der Loo

Vormgeving
M.Art grafische vormgeving

Druk 
Control Media

Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, 
scan, micro lm of op welke 
andere wijze ook, zonder 
voorafgaande toestemming 
(schriftelijk of per e-mail) van 
de eindredactie. 

De redactie is onafhankelijk 
en niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van geplaatste 
advertenties.

Enkele eerder verschenen artikelen in Spotlight! 
Weerbaarheidstraining tijdens vakantiekamp maart 2018
Intimiteit en seksualiteit maart 2018
Nieuwe meetmethode vitiligo december 2017
Waarom is vitiligo zo lastig te camoufleren? september 2017
Vitamine B12 en D: hoe zit het nou toch? juni 2017
Acceptatie, weerbaarheid verhogen maart 2017
Vitiligo & ik: tatoeages maart 2017
Lichttherapie: wanneer wel of niet? december 2016
Minigrafting: weer kleur in de witte huid september 2016
Vitiligo & zonlicht juni 2016
Groeiende vlekken jeuken soms juni 2016

Oude nummers van Spotlight! zijn nog te downloaden op de website  
www.vitiligo.nl/spotlight.

Spreekbeurtpakket: 
www.vitiligo.nl/jong-en-vitiligo/
omgaan-met-vitiligo
Veel gestelde vragen: www.vitiligo.
nl/veelgestelde-vragen.

Social media
Facebook, besloten groep: 
https://www.facebook.com/groups/
vitiligo.nl/
Facebook, openbare pagina: https://
www.facebook.com/vitiligo.nl/
Instagram: vitiligo.nl
Twitter: @vitiligo.nl

Sectie Nederlands 
Instituut voor Pigment
stoornissen (SNIP)
Amsterdam MC, locatie Acade-
misch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ  Amsterdam Zuidoost
Tel. (020) 566 25 30

Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten (NVH)
Ringbaan Zuid 8
6905 DB  Zevenaar
Tel. (026) 320 04 08
www.huidtherapie.nl

Handige adressen/websites

Extra informatie

Huidfonds
Richterslaan 62
3431 AK  Nieuwegein
Tel. (085) 043 30 93
www.huidfonds.nl

Pigmentfonds
www.pigmentfonds.nl

melding doorgeven? Ontvang je 
graag een proefexemplaar van  
Spotlight!? Wil je het lidmaatschap 
opzeggen of heb je een vraag over 
de contributie? Heb je een klacht 
over de dienstverlening van  
Vitiligo.nl en wil je meer weten 
over de klachtenprocedure? Wil je 
lid worden? Dit soort informatie is 
op www.vitiligo.nl te vinden, in het 
service-overzicht op www.vitiligo.
nl/service. 
Jouw vraag mailen? 
Gebruik het vragenformulier op 
www.vitiligo.nl/wat-is-vitiligo/stel-
een-vraag of stuur een bericht naar 
info@vitiligo.nl.
Vrijwilliger worden? 
Surf naar www.vitiligo.nl/over-ons/
vrijwilliger-worden.

Lidmaatschap Vitiligo.nl 
Per kalenderjaar 26 euro, inclusief 
abonnement op Spotlight! Als wel-

Bestuur 
Voorzitter: Paul Monteiro 
Penningmeester: Ed Halmans 
Communicatie: 
Paul Monteiro a.i. 
Secretaris: Sheila  
Mohamedhoesein-Bhikhie 
ICT: Onno Hafkamp 
Jeugd: vacant 
Vrijwilligerscoördinator: 
Anne-Marie Brouwer 
Algemeen bestuurslid: Leo Pekaar

Erelid
dr. Wiete Westerhof
dr. Henk Menke
dr. Wietze van der Veen

Medisch adviseur
dr. Marcel Bekkenk
dr. Albert Wolkerstorfer

Contact Vitiligo.nl
Wil je een verhuizing of een aan-

komstcadeau ontvang je het boek 
Leven met vitiligo (van dr. Wietze 
van der Veen en Lucy Beker).
Bank: Rabobank NL49 RABO 
0155 7351 95. KvK Amsterdam 
40536823.

Verantwoordelijkheid
Artikelen in deze Spotlight! waarin 
over behandelingswijzen of medi-
cijnen 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, tenzij 
dit uitdrukkelijk wordt vermeld. 
De organisatie kan geen behande-
lingen of medicijnen voorschrij-
ven. Raadpleeg altijd eerst uw 
arts voordat u behandelingen of 
medicijnen probeert. 

Vitiligo.nl behartigt de belangen van vitiligopatiënten. Sinds de oprichting in 1990 is het vergroten van kennis 
over vitiligo een belangrijke doelstelling. De organisatie informeert zowel leden als de buitenwereld via de website  
www.vitiligo.nl, de openbare Facebookpagina 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 onderzoek stimuleert Vitiligo.nl waar mogelijk. Ten slotte faciliteert 
de organisatie lotgenotencontact door het organiseren van ledendagen en het ondersteunen van een besloten con-
tactgroep op Facebook, waar mensen met vitiligo ervaringen kunnen uitwisselen. 

Haar vitiligo begon in de 
knieholten en ver-
spreidde zich daarna 

over heel haar lichaam. Nu 
zitten de witte vlekken ook op 
Jills gezicht, boven de ogen en 
rond de mond. Het laatste jaar 
is haar vitiligo redelijk stabiel 
gebleven. “Het maakt haar niet 
uit dat ze vlekjes heeft, ze gaat 
er positief mee om”, zegt moe-
der Marije. “Het zit in de familie, 
ik heb het ook.”
Wel vindt haar dochter het 
lastig als het voorjaar begint, 
omdat de vlekken dan zicht-
baarder worden. Jill: “Ik zit in 
groep 6 en heb er in de klas 
over verteld. Ook in de vakantie 
worden er vragen gesteld. Maar 

Jill Bezemer (9) uit ’s-Gravendeel heeft vitiligo sinds 
haar vierde. “Ook al komt er een middel tegen de 

vlekken, ik wil ze houden.” 

als ik het dan uitleg, gebeurt dit 
niet meer.” Haar moeder vertelt 
dat ze naar de dermatoloog zijn 
geweest voor een behande-
ling met diverse zalven, zoals 
Protopic. “Maar ze hielpen niet, 
waarna Jill ermee is gestopt. 
Misschien gaat ze nog eens 
lichttherapie proberen als ze 
iets ouder is.”
Jill zit op voetbal en draagt dan 
korte kleding, waardoor 
haar vlekken – net als 
tijdens het douchen – 
zichtbaar zijn. Ook dit 
zijn momenten waarop er 
vragen worden gesteld. 
“Omdat sommige klas-
genoten ook in mijn team 
zitten, leggen zij vaak 
uit wat er aan de hand 
is. Dan hoef ik dat niet 
meer te doen. Soms is het 
namelijk lastig dit steeds te 
doen. Toch, al komt er een 
middel tegen vitiligo: ik ben 
trots op mijn vlekken en ik 
wil ze houden.” 
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“Als ik het uitleg, 
worden er over 
mijn vlekken 
geen vragen meer 
gesteld 

‘Met vitiligo word je niet geboren!’

Vind de volgende woorden:
VITILIGO, GEBOORTE, BABY, HUID, VISITE, CADEAU, 

VLEK, TOEKOMST, GEBAK, MUISJE, BEVALLEN, KOOL, 

ROMPER, MELK, TEER, LEUK

Oplossing

Scan de QR-code 
en bezoek onze 
website.

Spot op:Jill 

KIDSPOTS
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EUROCEPT HOMECARE 

UVB-Lichttherapie kan bij u thuis

UVB-thuisbehandeling via 
Eurocept Homecare geeft u 
de flexibiliteit om zelf te kiezen 
op welk moment van de dag 
u de lichtbehandeling in de 
thuissituatie wilt volgen.  
Vraag naar de mogelijkheden  
bij uw dermatoloog.

uw ziekenhuis thuis

Eurocept Homecare
Loodsboot 7
3991 CJ Houten

030 -  280 42 71
info@eurocept.nl
www.eurocept-homecare.nl
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