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Lees verder op pagina 10.

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO: MARTINE SPRANGERS 

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

Frank Snoek en Nienke Dekker werken 

op de afdeling Medische Psychologie 

van het Academisch Medisch Centrum 

in Amsterdam. Dekker is er

psycholoog en onderzoeksassistent, Snoek is

hoogleraar en hoofd van die afdeling in zowel

het AMC als het VU medisch centrum.

Mensen met een chronische huidaandoening 

en hun stemmingsproblemen: het tweetal is 

er bekend mee en hoort over de ervaringen. 

Bij de één is de jeuk gekmakend, een ander 

wordt genegeerd uit (onterechte) angst voor 

besmetting. Een derde vermijdt de spiegel, 

een vierde blijft zich maar insmeren met een 

zonnecrème als de zon zich meldt. Om maar 

niet te zwijgen over mensen die bij 30 graden 

een lange broek aantrekken in plaats van een 

zomerjurkje of een short.

Het lukt niet iedereen zijn of haar problemen 

verwoord te krijgen of er met anderen over 

te praten. Een deel trekt zich terug. “Veel 

mensen met huidproblemen worstelen met de 

psychische gevolgen ervan”. Gelukkig kan een 

dermatoloog hen bij dit soort stemmingspro-

blemen verwijzen naar meer gespecialiseerde 

hulp”, zegt Snoek.

Zelfbeeld?
“Komen ze bij ons terecht? We proberen dan 

te achterhalen welke therapie helpend is. 

Welke behandeling kunnen we inzetten om 

iemand weer beter te laten functioneren? Bij 

vitiligo speelt zelfbeeld een grote rol. Welk 

beeld heb je van jezelf, en is dat een reëel 

beeld? Ben je bang? Schaam je je misschien 

en wil je liever iemand anders zijn? Ben je 

onzeker hoe de vlekken zich verder zullen ont-

wikkelen? De aandoening kan allesbepalend 

worden. Met als gevolg dat talenten en sterke 

kanten verborgen blijven of onvoldoende tot 

uiting komen.”

In Nederland geldt het AMC als expertise-

centrum op het gebied van psycho-dermatolo-

gie: dit is het terrein van zorg rond het hebben 

van een huidaandoening mét psychologische 

klachten. “Op de polikliniek zien we de patiën-

ten, daarnaast verrichten we wetenschappelijk 

onderzoek gericht op het verder verbeteren en 

beschikbaar maken van psychologische zorg. 

Maar wij kunnen nog meer doen om er voor 

te zorgen dat mensen met een huidaandoe-

ning zich herkend en erkend zien.”

Hiermee bedoelen Snoek en Dekker bijvoor-

beeld het pilotprogramma Beter Gestemd met 

Succeservaring 
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doorbreken
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je Huid, dat in december startte (zie kader op 

pagina 11). Beiden zijn nauw betrokken bij de 

ontwikkeling ervan. Dekker: “Een belangrijke 

vraag bij de lancering van het programma is: 

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

Welke belemmeringen zijn er?’’ 

Het helpen herkennen en overwinnen van 

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

“Neem het genoemde voorbeeld van het 

zomerjurkje: omstanders zullen jouw witte 

vlekken zien als je op een terrasje zit. Is het 

mogelijk om daar stap voor stap naartoe te 

werken? Zo proberen we iemand een succes-

ervaring op te laten doen om stapsgewijs de 

angst en onzekerheid te doorbreken.’’

Niet aanstellen
Snoek vult haar aan: “Mensen kunnen zich 

onbegrepen en onzeker voelen, ook omdat ze 

geen of weinig fysieke klachten hebben. Ze 

willen zich niet aanstellen, anderzijds ervaren 

ze wel degelijk ziektelast. We merken vaak 

dat mensen met bijvoorbeeld vitiligo in eerste 

instantie hun angst of ontevredenheid niet 

uiten. We benadrukken dat het belangrijk is 

die emoties te mogen en kunnen ervaren. Met 

die erkenning kun je vervolgens vaststellen 

dat het hebben van dit soort gevoelens geen 

reden hoeft te zijn om situaties te vermijden 

of om dingen niet te doen.”

Terug naar het zomerjurkje: te ervaren hoe 

prettig het is om bij warm weer hierin rond 

te kunnen lopen en je hierbij fijn te voelen, 

draagt bij aan een betere stemming en een 

positiever zelfbeeld. Dekker: “Wij wimpelen 

niet weg dat die stap moeilijk is. Maar houdt 

dit jou tegen? Of wil je doorzetten, ondanks 

de erkenning dat je bang bent? Zo kun je die 

negatieve gedachten over jezelf geleidelijk 

aan loslaten en de situatie bestrijden waar je 

zo bang voor was. Met als eindresultaat: je zit 

op het terras, je weet dat de mensen kijken en 

tóch voel je je er goed bij!”

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

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

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

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

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

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

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

verbaal te kunnen redden.

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

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

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

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

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

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

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

Je mag er zijn
“Zo probeerden we de deel-

nemers hun eigen gevoelens 

en gedachten te leren her-

kennen. Welke invloed heb-

ben die op jou en op jouw 

buitenwereld? Dit pasten we 

bij meer spelvormen toe. We 

vertelden bijvoorbeeld hoe 

je stevig kunt staan, omdat 

dit jou in een onzekere 

situatie kan helpen minder 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Ooit maakte ik met mijn vrienden nog 

grapjes over die paar witte vlekjes op mijn 

bovenbenen, armen en rug. Tot ze zich na 

mijn 25e over heel mijn lichaam verspreid-

den. En zelfs op mijn voorhoofd, rondom 

mijn ogen en de mond. Plotseling werd ik 

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

mer als ik bijvoorbeeld naar het strand ga 

en festivals bezoek. Op een gebruinde huid 

of onder blacklight-lampen valt het contrast 

des te meer op. Ik kom graag onder de 

mensen, maar dit was me te veel.

Opeens wilde ik voortaan zo wit mogelijk 

blijven. Zette een hoed op, smeerde me 

vaak in met factor 50, camoufleerde mijn 

gezicht tijdens festivals en vond op ter-

rasjes makkelijker de schaduw. Twee jaar 

duurde die fase, ik trok me terug en vond 

vaker excuses om niet naar een feestje te 

gaan. Niet structureel gelukkig, vooral  

’s zomers. Wel besefte ik steeds meer: hier 

klopt iets niet. Dit ben ik niet. Ik bezocht 

een psycholoog en verdiepte me voor het 

eerst in die vlekken die vitiligo bleken te 

heten! 

Zo begon de aandoening een plek te 

krijgen en het lukte me er steeds opener 

over te praten. Nog altijd draag ik soms een 

hoed, ben ik voorzichtig met te veel zon 

en ken ik mijn trucs tegen blacklight. Maar 

dankzij Protopic-zalf is een deel van mijn 

pigment teruggekeerd. Het paniekerige 

gevoel is verdwenen, de innerlijke strijd 

overwonnen en ik stap weer net zo mak-

kelijk op mensen af als voorheen.”

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

Voor meer informatie: kindercoachingroosmarijn.nl. 

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

Op 1 december 2016 is in het AMC de 

pilot van het programma Beter Gestemd 

met je Huid van start gegaan. 

Dit is een samenwerkingsverband van de 

afdelingen Dermatologie en Medische Psy-

chologie. Het programma richt zich op men-

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

aandoening en stemmings-, acceptatie- of 

stressproblematiek, zoals angstgedachten, 

schaamte of verminderd zelfvertrouwen. 

Blijkt uit het face-to-face intakegesprek dat 

het programma past bij de klachten? Dan 

kan gestart worden met het zes tot acht 

weken durende online programma. Per 

week is er één les.

“Je start met een basisprogramma van 

drie lessen”, zegt Nienke Dekker, psycho-

loge en onderzoeksassistent. “Via internet 

voer je oefeningen uit, beantwoord je op 

stemmingswisselingen gerichte vragen 

en ontvang je feedback van de coach. Zo 

willen we de deelnemers vaardigheden 

leren om bijvoorbeeld minder te piekeren, 

om te ontspannen en om ergens plezier 

aan te beleven. De coach en de deelnemer 

‘videobellen’ na het basisprogramma van 

45 minuten en bespreken de ervaringen.’’

In de vier volgende lessen kan het  

basisprogramma worden herhaald of volgt 

de deelnemer één of meerdere van de 

volgende keuzemodules: ‘Omgaan met 

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

voor je huid’, gevolgd door een afsluitende 

AMC-PROGRAMMA BIJ STEMMINGSPROBLEMEN

module. Tussen de keuzemodules door 

videobellen de coach en de deelnemer 

nogmaals. Opnieuw een face-to-face-

gesprek met de coach sluit het programma 

af en de deelnemer vult een laatste set 

vragenlijsten in.

Beter Gestemd met je Huid is het vervolg 

op onder andere het e-Learningprogram-

ma Kwaliteit van Leven, van het Huid-

fonds en Huidpatiënten Nederland (zie 

ook Spotlight!, december 2015). Aan het 

pilot programma nemen momenteel zo’n 

twintig mensen deel, van wie drie met 

vitiligo. Frank Snoek, hoogleraar Medi-

sche Psychologie: “Mogelijk zetten we 

het programma op termijn ook bij andere 

aandoeningen in.”

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

Acceptatie en 
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