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‘DAN KOMEN ER VLEKJES BIJ’

Sophie Stok (50) is een van de mensen met vitiligo, die regelmatig last heeft van jeuk. “Ik kan dagelijks jeuk hebben in mijn nek, 

aan mijn armen en handen. Daar heb ik geen vlekken. Ik zie dit eerder als een gevolg van een schildklierziekte die ik ook heb. Maar 

heb ik jeuk in mijn gezicht, dan lijkt het soms net of daar heel kleine ballonnetjes kapotgaan. Het lijkt verbeelding, maar intussen 

zie ik er wel heel kleine witte vlekjes bijkomen.’’ 

Ook in de Facebook-groep van de LVVP maken mensen melding van regelmatige jeuk. Vaak zien ze (veel) later vlekken op de plaat-

sen die jeukten.
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betrokken bij haar promotie. “Ze stelde allerlei 

vragen. Ben je een man of een vrouw? Hoe 

oud ben je? Hoe groot zijn de witte vlekken, 

hoeveel heb je er en waar tref je ze aan op 

je lichaam? Het zijn allemaal factoren die een 

rol zouden kunnen spelen bij de ziektelast die 

mensen ervaren. Ook stelde ze de vraag of ze 

deze mensen lichamelijke hinder ondervonden 

van hun witte vlekken.”

May Linthorst deed in 2012 onder-

zoek naar de kwaliteit van leven bij 

mensen met vitiligo. Daarvoor liet 

zij 245 volwassen proefpersonen verschillende 

vragenlijsten invullen.

“Welke last ervaren deze mensen van hun 

vitiligo, dat is wat May wilde weten”, vertelt 

dermatoloog Wietze van der Veen. Als co-

promotor was hij vier jaar geleden nauw 

Onbekend fenomeen
De verrassing was groot toen twintig procent 

van de deelnemers aangaf met periodes last 

te hebben van jeuk. “Dit fenomeen was nog 

nooit in leerboeken of studies beschreven’’, 

zegt Van der Veen. “En omdat artsen het ver-

band niet kennen, vragen ze er ook niet naar 

bij hun patiënten.’’

De veronderstelling is dat de jeuk heeft te 

maken met het groeien van een witte vlek. 

“Vitiligo is een auto-immuunziekte van de 

huid, waarbij pigmentcellen worden afgebro-

ken door een verkeerd afgesteld afweersy-

steem. Op dat moment treedt er, net als bij de 

eveneens jeukende huidziekte eczeem, een 

ontstekingsreactie op: het lichaam produceert 

jeuk-veroorzakende stoffen.”

Hij vervolgt: “Hard kunnen we de relatie 

tussen jeuk en ziekteactiviteit bij vitiligo niet 

maken. Daarvoor is extra onderzoek nodig en 

ik verwacht niet dat dat er komt. Jeuk is geen 

klacht die bij vitiligopatiënten op de voorgrond 

staat. Hooguit is het interessant te weten: ik 

heb jeuk, dit zóu wel eens een aankondiging 

van een nieuwe of groter wordende vlek kun-

nen zijn.’’

Groeiende vlekken 
jeuken soms

Het was een opvallende bijvangst, tijdens het promotie-onderzoek 
van May Linthorst Homan aan het Academisch Medisch Centrum in 

Amsterdam. Voor het eerst bleek dat 20 procent van de 
vitiligopatiënten jeuk ervaart - en dat was nieuw.

‘Jeuk bij vitiligo: 
dat is nog nooit in leer-

boeken beschreven’ 
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