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Te krachtige bleek-

crèmes mogen als 

cosmetisch middel 

niet meer worden 

verkocht. Wel wordt 

de schadelijke stof die 

erin zit gebruikt in de 

strijd tegen kwaad-

aardige huidtumoren. 

Hoogleraar Rosalie 
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Aruba zag Cynthia in 
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ves erbij had ze opeens 

twee auto-immuun-
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Nu december er bijna opzit, is dit een mooi moment om op 

2018 terug te kijken. In dit jaar zette Vitiligo.nl flinke stappen 

in het slagvaardiger en ledengerichter maken van de organi-

satie. We trokken bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden en vrij-

willigers aan, zij nemen voortvarend hun rol in. Ook werken we – zowel 

in Nederland als daarbuiten – nauw samen met medisch specialisten om 

meer inzicht te krijgen in de psychosociale gevolgen van vitiligo. 

Begin oktober organiseerden we de jaarlijkse ledendag. We boden een 

actief en leerzaam programma met workshops, kringgesprekken en een 

bijzonder geslaagd kinderprogramma (meer hierover in dit nummer). 

Maar de dag leerde ons ook dat we onze leden nóg meer in onze plannen 

en activiteiten moeten betrekken. Reden om jullie binnenkort uit te nodi-

gen om ideeën en suggesties in een enquête kenbaar te maken. We blijven 

sterk inzetten op de waarden van Vitiligo.nl: focussen op een goede com-

municatie en een scherp oog houden op onderzoeken en innovaties. Het 

verheugt mij dat ik jullie bovendien kan vertellen dat we komend jaar onze 

website gaan vernieuwen.

Het bestuur blijft de komende jaren met passie samenwerken met alle 

vrijwilligers, de redactieleden van Spotlight! en onze (medisch) adviseurs. 

Speciale dank gaat uit naar Wietze van der Veen, medisch adviseur en 

voormalig hoofd van de SNIP. Hij is al met pensioen, nu neemt hij ook 

afscheid als medisch adviseur van Vitiligo.nl. Ik werkte de afgelopen tien 

jaar niet alleen heel plezierig met hem samen, maar ook heb ik veel van 

Wietze opgestoken. Hij is erg waardevol geweest voor het op de (inter)

nationale kaart zetten van vitiligo. We hebben de dermatologen Marcel 

Bekkenk en Albert Wolkerstorfer bereid gevonden zijn rol als medisch 

adviseur over te nemen, waarvoor onze dank. 

Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen en een inspirerend en 

vooral gezond 2019 toe.

Paul A. Monteiro

Samenwerken en 
vernieuwen

We nodigen de leden binnenkort uit 
aan een enquête deel te nemen

Paul MonteiroVan de 
voorzitter
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VLEKKEN
WERK

W
el met blote benen rondlopen 

tijdens vakanties in het buiten-

land, maar op warme dagen 

niet in je eigen vertrouwde 

omgeving. Kim Faber herkende de inwendige 

strijd van Thibault goed, toen ze hem afgelopen 

zomer volgde voor haar mini-documentaire. 

“Hij is een stoer jochie, iemand die zichzelf on-

der controle lijkt te hebben. Toen ik daar door-

heen prikte, zag ik zijn onzekerheden. Mijn 

vitiligo openbaarde zich toen ik negen was. 

Daarna breidde het zich over een groot deel 

van mijn lichaam uit, al beperken de zichtbare 

plekken zich voor het grootste deel tot mijn 

handen, vingers en polsen. Er zijn periodes in 

mijn leven geweest dat ik veel moeite met mijn 

vitiligo had.”

Voorafgaand aan het opnemen van de scenes 

sprak de documentairemaker veel met Thi-

bault. “Hij nam me in vertrouwen en vertelde 

onder andere dat hij bang is om gepest te wor-

den. Heel bijzonder om met iemand te delen 

waar jouw pijn zit.”

Faber studeerde vier jaar geleden af aan de Ho-

geschool voor de Kunsten in Utrecht. Sindsdien 

maakt ze als freelancer film- en radiodocumen-

taires. “Ik haal mijn inspiratie onder andere 

uit persoonlijke ervaringen, in dit geval dus 

vitiligo.”

Met de film wil ze vertellen dat de pigmentziek-

te niet iets hoeft te zijn om je voor te schamen. 

“De documentaire gaat over zelfacceptatie. Ik 

wil benadrukken dat ieder mens van zichzelf 

juist mooi is.“

De 15 minuten durende documentaire Thibault 

ging afgelopen najaar feestelijk in première 

tijdens het jaarlijkse CineKids Festival in Am-

sterdam. Deze winter zendt KRO-NCRV de film 

uit op ZAPP.

TEKST: ARNOUD KLUITERS  FOTO: MARTINE SPRANGERS

Documentairemaker  
Kim Faber (28) schaamde 
zich als puber voor haar vitiligo. 
Ze besloot een jeugdfilm over 
acceptatie te maken, met 
Thibault (11) in de hoofdrol. 

‘Het is heel bijzonder 
om te delen waar jouw 

pijn zit’ 
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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)
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NAAR SNIP OF HUIDMC?

Ook verlaagd 
risico op andere 
tumorsoorten

Het AMC en VUmedisch centrum (VUmc) gaan fuseren. 
Hierdoor komt de afdeling dermatologie begin 2019 op één 
locatie te zitten, in het AMC. De specialiteiten van beide zie
kenhuizen zijn voortaan daar te vinden, voor hun pigment
aandoening gaan patiënten – net als nu – naar het expertise
centrum SNIP, in het AMC.

Wat er verandert: mensen die door hun dermatoloog naar de 

SNIP zijn doorverwezen, kunnen daar nog altijd terecht. Dat is 

anders voor mensen (met vitiligo) die een eerste keer door hun 

huisarts naar een dermatoloog worden doorverwezen. Zij wor-

den niet meer gezien in het AMC, maar in het recent geopende 

HuidMC. Niet alleen AMC en VUmc vormen dit HuidMC, ook 

Centrum Oosterwal is hierin betrokken (zie ook: huidmedisch-

centrum.nl). 
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Privacywet  
& Vitiligo.nl 
Sinds 25 mei is de Algemene 

Verordening Gegevensbe-

scherming (AVG) van toepas-

sing. Hierin is geregeld hoe 

Vitiligo.nl met de persoons-

gegevens van haar leden 

moet omgaan en hoe deze 

te bewerken, beveiligen en 

bewaren. 

Meer weten? 

Zie www.vitiligo.nl.

Spreekt een patiënt al bij de huisarts een voorkeur uit voor de 

SNIP en wil een verwijzing hier naartoe? Zo’n verwijzing komt nu 

bij het Huidcentrum terecht, wat mogelijk niet altijd handig en 

wenselijk is. Gelukkig werken vitiligo-deskundigen van de SNIP 

ook in het HuidMC. De kans is dus groot dat de patiënt met deze 

in pigment gespecialiseerde dermatoloog te maken krijgt.

De SNIP is zich ervan bewust dat er verwarring kan ontstaan  

over de extra tussenstappen. Gewerkt wordt aan verbetering 

hiervan. Vitiligo.nl zit er bovenop om dit soort kwesties zo snel 

en goed mogelijk gerealiseerd te krijgen. Meer informatie op 

www.vitiligo.nl.

Mensen met vitiligo hebben niet alleen minder kans op de 

kwaadaardige huidkanker melanoom dan mensen zonder 

vitiligo, maar ook is het risico op long-, darm-, rectum- en  

eierstokkanker lager. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek 

van de Zuid-Koreaanse dermatoloog Jung Min Bae. 

“In tegenstelling tot andere landen beschikken weten-

schappers in Zuid-Korea over één nationale database, 

waarin oneindig veel informatie gezamenlijk is opge-

slagen”, zegt dermatoloog Albert Wolkerstorfer van het 

Amsterdamse expertisecentrum SNIP. Hij was medio no-

vember aanwezig bij de presentatie van Jung Min, tijdens 

het tweedaagse Vitiligo Information Symposium. Daar 

spraken artsen, onderzoekers en patiënten over recente en 

toekomstige ontwikkelingen en vragen over vitiligo. 

Wolkerstorfer: “Hoewel de studie nog moet worden 

gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, is dit 

opvallend nieuws. Een vermoedelijke verklaring is dat het 

immuunsysteem van mensen met vitiligo beter in staat is 

tumorcellen te bestrijden. Aanvullend onderzoek is nodig 

om nog veel openstaande vragen te beantwoorden.”

Nieuwe behandelingen
De dermatoloog keerde met een positief gevoel uit Detroit 

terug. “Vitiligo genezen, dat zit er nog altijd niet in. De 

aanleg voor de aandoening kunnen we niet veranderen. 

Wel is er ontzettend veel gaande op onderzoeksgebied en 

wat betreft nieuwe behandelingen.”

Wetenschappers komen bijvoorbeeld op cellulair niveau 

steeds meer te weten over immunologische en biologische 

processen in het lichaam. “Dit biedt aangrijpingspunten 

voor nieuwe behandelingen. Verschillende grote farma-

ceutische bedrijven beginnen het de moeite waard te 

vinden om hier ook onderzoek naar te doen. Ze kijken 

daarbij niet alleen naar verbeterde zalven om ontstekingen 

beter te remmen, maar ook naar pillen. Maar genezing van 

vitiligo? Daarover praten we nog lang niet.”

Vrijwilligers en bestuursleden gezocht 
Organisaties als Vitiligo.nl drijven 
sterk op de vrijwillige inbreng, energie, 
hartstocht en kennis van de leden. 

• Wil jij ons als vrijwilliger helpen, 

bijvoorbeeld om de openbare en 
besloten Facebookpagina’s van de 

vereniging te onderhouden? Je plaatst 

oproepen namens de vereniging, 

verwijst naar links van andere media, 

geeft aandacht aan interessante 

linkjes op internet, enzovoorts. Tot op 

heden nam vrijwilliger Chris Herben 

deze taak op zich, maar hij richt zich 

voortaan op het onderhoud van onze 

Instagram-pagina. 

• Vitiligo.nl zoekt ook een nieuwe 

vrijwilliger voor het nabellen over 

verzonden spreekbeurtpakketten. In 

dit pakket vind je informatie, een quiz 

en wat aardigheidjes die kinderen kun-

nen gebruiken om hun verhaal voor de 

klas te vertellen. Op aanvraag verstuurt 

Norma Ramnares het pakket naar de 

kinderen. Uit interesse en in het kader 

van ledenwerving stellen wij graag nog 

enkele vragen, bijvoorbeeld ‘hoe wa-

ren de reacties van de klasgenoten?' en 

'waarom wilde jouw kind een spreek-

beurt houden?'

  Wil jij met Norma samenwerken?

• Overigens zoekt de vereniging niet 

alleen via de eigen (social) media naar 

helpende handen. Sinds kort hangen 

VITILIGO.NL ZOEKT
VRIJWILLIGERS

VITILIGO, DAT ZIE JE ZO.
Voor meer  informat ie  : info@vit i l igo.n l  of  vc@vit i l igo.n l 

SPOTJES
Nieuwe medisch 
adviseurs 

De pigmentspecialisten Marcel 

Bekkenk en Albert Wolkerstor-

fer, beiden werkzaam in het 

Amsterdamse expertisecentrum 

SNIP zijn de nieuwe medisch 

specialisten van Vitiligo.nl. Zij 

volgen ons erelid Wietze van der 

Veen op, hij ging in 2016 met 

pensioen en nam toen afscheid 

als dermatoloog bij het Medisch 

Centrum Haaglanden in Den 

Haag. Daarvoor was Van der Veen 

hoofd bij de SNIP.

Jung Min in 
Detroit in gesprek 
met de Belgische 
dermatoloog Nanja 
van Geel

Wietze 
van der Veen

er posters in het expertisecentrum 

SNIP in Amsterdam. Krista Simons 

maakte de foto’s hiervoor vorig jaar 

tijdens een fotoshoot in Houten. Wil 

jij ook vrijwilliger worden, zelfs al ben 

je beperkt beschikbaar? Stuur dan een 

mailtje naar vrijwilligerscoördinator 

Anne-Marie Brouwer: annemarie@
vitiligo.nl. Zij vertelt je graag meer. 

Handig om te weten ook: als vrijwil-

liger kun je bij PGO Support speciale 

cursussen volgen, die zijn gericht op 

het vrijwilligerswerk voor patiënten-

verenigingen. 

 Bestuur
 Ook het bestuur wil graag uitbreiden 

met een paar extra algemeen bestuurs-

leden. Heb jij belangstelling om toe 

te treden? Wil je meer weten over de 

taken en mogelijkheden? Neem dan 

gerust contact op met Paul Monteiro 

via voorzitter@vitiligo.nl. 
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Spotlight!  “Onder doktersbegeleiding maken we 

soms tijdelijk en lokaal pigmentvlekken lichter. Met 

bijvoorbeeld hydrochinon remmen we kortdurend 

de aanmaak van pigment. Dit doen we dan alleen op 

kleine oppervlakten en met een lage concentratie tot 

2 procent.”

Gevaarlijk kan de situatie worden als een hogere 

concentratie wordt gebruikt of als in een middel een 

agressiever fenol is verwerkt. Dan wordt de aanmaak 

van pigment niet alleen plaatselijk geremd, maar 

kunnen ook op andere lichaamsdelen witte plekken 

ontstaan, zonder dat de huid op die plekken met de 

stof in aanraking is gekomen. 

Goede huidbleekmiddelen
“Weliswaar wisten we dit al langer, maar tot begin 

deze eeuw richtte het experimenteel onderzoek zich 

bij dit soort bleekmiddelen op de biochemische sa-

menstelling van de stoffen en op de lokaal blekende 

werking ervan op de huid. Er werd vooral gezocht 

naar goede huidbleekmiddelen”, zegt immunologe 

Rosalie Luiten. Zij is hoogleraar Experimentele Der-

matologie in het Amsterdam UMC, locatie AMC en 

voorzitter van de Stichting Pigmentfonds Nederland.

In 2005 startte Luiten een onderzoek om te ach-

terhalen waarom dit soort krachtige fenolen zo’n 

systeemreactie uitlokken. “Pigmentcellen sterven 

door dit contact niet alleen ter plekke af, we ontdek-

ten toen dat er uit de pigmentcellen ook eiwitten 

kunnen vrijkomen. Maar die eiwitten zijn iets van 

structuur veranderd, waardoor het immuunsysteem 

ze als lichaamsvreemd herkent.”

Ze vervolgt: “Daarna nemen de zogeheten dendri-

tische cellen in de huid die eiwitten op. Dat springt in 

het oog, want dit zijn juist belangrijke cellen die deel 

uitmaken van ons afweersysteem. De dendritische 

cellen worden geactiveerd, ze verplaatsen zich naar 

de lymfklieren en zetten daar een afweerreactie in 

gang tegen de pigmentcellen in de huid.”

Anders gezegd: waar de dendritische cellen in een 

gezonde situatie deze eiwitten uit de pigmentcellen 

níet als ongewenste vreemdeling zouden herken-

nen, daar gebeurt dat in dit geval wel. Door de 

blootstelling aan het fenol wordt een afweerreactie 

aangezet, met vitiligo als gevolg.

S
pecialisten in de arbeidsdermatologie 

kregen in de jaren zestig te maken met 

werknemers uit de textielverfindustrie. 

Op hun handen waren witte plekken ver-

schenen, de beschermende handschoenen ten spijt. 

Nog verrassender was dat ze bij enkele arbeiders 

ook elders op het lichaam witte plekken aantrof-

fen. Een chemische stof beschadigde blijkbaar niet 

alleen lokaal de huid, maar wekte bij sommigen ook 

een afweerreactie op.

Die stof bleek monobenzon, een bestanddeel dat een 

kwart eeuw geleden nog in rubbers – zoals flexibele 

handschoentjes – werd verwerkt, zodat deze mak-

kelijker in gebruik werden. Na de ontdekking werd 

de stof als weekmaker in rubber verboden.

Monobenzon is een wit, haast smaakloos poeder dat 

bijna niet oplosbaar is in water. De stof maakt deel 

uit van de scheikundige familie van fenolen, net als 

bijvoorbeeld het minder agressieve hydrochonin. Bij 

verkeerde toepassing ervan kunnen ze zeer schade-

lijk zijn voor onder andere de huid.

 Dat komt hierdoor: onze opperhuid bestaat gro-

tendeels uit verhoornde cellen met in de onder-

ste laag 1 procent pigmentcellen, de zogeheten 

melanocyten. Dit zijn cellen die onder invloed van 

zonlicht pigment (melanine) aanmaken met behulp 

van het enzym tyrosinase. Pigment beschermt het 

lichaam tegen de ultraviolette straling van de zon. 

De pigmentcellen geven het pigment door aan de 

verhoornde cellen, wat de kans op zonverbranding 

verlaagt. Fenolen kunnen dit proces verstoren. 

Bij aanraking met de huid wordt dan het enzym 

tyrosinase uitgeschakeld, de aanmaak van pigment 

verstoord en de huid bleekt. 

Dat kan af en toe gewenst zijn, vertelde dermato-

loog Albert Wolkerstorfer in het vorige nummer van 

Tegenpolen: bij vitiligo verdwijnen 
pigmentcellen, bij melanoom 
ontaarden ze in tumorcellen 

Geeft kankeronderzoek 
de strijd tegen vitiligo 

een nieuwe impuls?  

Krachtige depigmentatiezalven

Depigmentatiezalven 
met een te krachtige 

blekingsgraad mogen sinds 
het vorige decennium niet langer 

cosmetisch worden ingezet. Ze maken 
namelijk niet alleen plaatselijk de huid 

wit, maar kunnen elders op het lichaam 
ook vitiligo veroorzaken. Het verbod ten spijt 
blijven onderzoekers nieuwsgierig naar de 

werking van dit soort middelen. De ontdekking 
dat een opgewekte vitiligo ook kwaadaardige 

huidtumoren kan bestrijden, is daar 
een voorbeeld van. Maar kan vitiligo 

zelf ook van deze ontwikkelingen 
profiteren? Rosalie Luiten, 
hoogleraar Experimentele 

Dermatologie, geeft 
uitleg.

Rosalie Luiten, hoog-

leraar Experimentele 

Dermatologie
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Luitens onderzoeksteam bestudeerde de afweer-

reacties in de witte vlekken bij mensen met vitiligo. 

“Aan de randen hiervan tref je veel speciale witte 

bloedcellen aan, T-lymfocyten genaamd. En dat is 

opvallend. Ook die maken deel uit van ons afweer-

systeem en proberen binnendringers uit te schake-

len.”

Aanleg voor vitiligo
“Niet iedereen is even gevoelig voor het krijgen van 

vitiligo: uit een grote internationale genenstudie is 

naar voren gekomen dat de genen die met vitiligo in 

verband zijn te brengen, voor een groot deel betrok-

ken zijn bij het immuunsysteem. Slechts voor een 

klein deel zijn genen betrokken voor de aanmaak 

van pigment. Dat betekent dat de erfelijke aanleg 

voor vitiligo vooral een aanleg is voor het ontwik-

kelen van een immuunziekte. Nou zal niet iedereen 

met die aanleg voor een immuunziekte bijvoorbeeld 

vitiligo krijgen. Maar behoor je tot die groep, dan 

vergroot dit wel de kans op vitiligo.”

Al jarenlang is in winkels de verkoop van blekende, 

fenolen bevattende huidcrèmes en cosmetica verbo-

den (zie kader). Maar voor medisch gebruik mogen 

artsen en onderzoekers wel gebruik blijven maken 

van fenolen bevattende middelen, er bestaan name-

lijk ook nuttige toepassingen van monobenzon. 

Agressieve huidkanker
Zo kwam in 2010 uit onderzoek in het laboratorium 

naar voren dat melanoom (dit is een agressieve 

vorm van huidkanker) mogelijk eenvoudig is te 

bestrijden met kunstmatig opgewekte vitiligo. Hoe 

dat zit? Pigmentcellen en melanoomcellen lijken 

op elkaar, want de melanoomcel is uit de pigment-

cel ontstaan. Om die reden kan een afweerreactie 

tegen pigmentcellen ook deze vorm van kanker 

herkennen en aanpakken.

AMC-promovendus Jasper van den Boorn testte 

destijds deze hypothese in een modelstudie van 

muizen met melanoom. Hij behandelde de muizen 

met een monobenzoncrème in combinatie met 

stoffen die de afweer versterken. Bij 85 procent van 

de muizen stopte de tumorgroei, drie op de vijf 

muizen was na de behandeling zelfs tumorvrij. 

Is het daarmee ook mogelijk om bij mensen vitiligo 

op te wekken en zo hun melanoom te bestrijden? 

In dat opzicht is het gegeven ook interessant dat 

melanoompatiënten die vitiligo krijgen een vier 

keer grotere kans op overleving hebben dan mela-

noompatiënten zonder vitiligo. 

Grensvlak
Gewapend met dit soort informatie proberen 

wetenschappers vervolgstappen te zetten. “De 

resultaten van een eerste klinische studie laten 

zien dat de aanpak bij patiënten kan werken om 

huiduitzaaiingen van melanoom te bestrijden”, 

aldus Luiten.

Hoewel de focus is gericht op onderzoek naar me-

lanomen, is de hoogleraar blij dat ze juist dankzij 

dit soort studies ook de aandacht voor vitiligo kan 

blijven vasthouden. “Dit is precies de route die ik 

bewandel om dergelijk onderzoek te kunnen finan-

cieren. Ik zit op dat grensvlak, omdat pigmentcel-

len en melanomen zo sterk gerelateerd zijn.

We willen graag meer onderzoek naar vitiligo doen, 

om betere behandeling ervan te vinden. Maar de 

subsidiemogelijkheden voor vitiligo-onderzoek zijn 

beperkt. Gelukkig heeft de industrie tegenwoordig 

meer interesse in deze pigmentaandoening. We 

zetten onze middelen zo efficiënt mogelijk in om 

studies ernaar te kunnen blijven doen.”

Gebruik van cosmetische depigmentatiezalven met daarin krachtige 

bestanddelen als monobenzon zijn in Europa verboden. Maar via inter-

net of buiten Europa zijn dit soort middelen, de een krachtiger dan de 

ander, nog wel verkrijgbaar. In landen als India gebruiken mensen het 

soms als huidbleekmiddel: het hebben van een lichtere huidskleur is 

daar in sommige culturen statusverhogend.

Dermatoloog Albert Wolkerstorfer, net als Rosalie Luiten werkzaam in 

het AMC, was in het afgelopen septembernummer heel helder. Hij raadt 

met klem af om bleekcrèmes via een postorderbedrijf te bestellen. “Je 

hebt geen idee wat je ermee in huis haalt. Klopt het etiket wel? Hoe 

hoog is de blekingsconcentratie in zo’n crème werkelijk, die is soms 

veel hoger dan de aangegeven 2 procent, bovendien zitten er soms 

gevaarlijke stoffen in (bijvoorbeeld kwik en hormonen). Onverantwoord 

gebruik ervan kan de huid juist beschadigen.”

“Met 12 jaar kreeg ik de ziekte van 

Graves, een auto-immuunziekte van 

de schildklier. Mijn schildklier werkte 

te snel en ik kreeg medicijnen om dit 

af te remmen. Nog geen twee jaar later 

waren er op een echo verdikkingen te 

zien. Ik koos ervoor die operatief te laten 

verwijderen. Al mis ik sindsdien de helft 

van mijn schildklier en werkt deze nu te 

traag, dankzij medicijnen is het gelukt 

dit tekort aan te vullen. Het gaat goed 

met me, al betekent dit niet dat ik geen 

auto-immuunziekte meer heb. Daar kun 

je namelijk niet van genezen, vertelden 

mijn artsen me al. Destijds snapte ik niet 

goed wat zij daarmee bedoelden, maar 

inmiddels wel: ook bij mijn vitiligo valt 

het immuunsysteem mijn eigen lichaam 

aan, in dit geval de pigmentcellen.”  

Aruba
“Mijn eerste witte vlek ontdekte ik op 

mijn bovenbeen, waarna deze na een 

paar maanden weer verdween. Dat was 

een paar jaar later niet het geval na een 

vakantie op Aruba, ik was toen 23. Na 

een dagje zonnen zag ik opeens een 

witte vlek onder mijn oog en op mijn 

mond, mijn handen, oksels, bovenbenen 

en voeten. Bij terugkomst in Nederland 

zei mijn huisarts dat dit vitiligo was. Met 

een hormoonzalf verdwenen de plekken 

op mijn bovenbenen en mond, maar op 

andere plekken op mijn lichaam breidde 

de vitiligo zich de jaren erna langzaam 

uit.

Ik heb verschillende behandelingen 

gedaan om de vitiligo te bestrijden. Twee 

keer met lichttherapie, ik was toen 34 

en 38 jaar. Beide keren bleef de vitiligo 

tijdens die behandelingen stabiel, maar 

ook toen breidden de vlekken zich juist 

daarna langzaam uit. 

Verder onderging ik twee keer een 

huidtransplantatie toen ik 34 en 36 jaar 

was, dit in combinatie met lichttherapie. 

TEKST: CYNTHIA HOLDORP   FOTO'S: MARTINE SPRANGERS

‘Ik accepteer mijn beide 
auto-immuunziektes’

Cynthia Holdorp maakt sinds kort deel uit van de 
redactie. Ze heeft twee auto-immuunziektes: een 

schildklieraandoening en vitiligo. “Ik heb ze een plek 
kunnen geven en dat geeft rust. En mijn witte vlekjes, 

sommige ervan begin ik zelfs mooi te vinden.” 

Vanuit de zijkant van mijn bovenbeen 

werd een gezond stukje huid verplaatst 

naar mijn hand. Maar ook dit sloeg niet 

aan: de nieuwe bruine stipjes in mijn 

hand werden al snel wit. Bovendien 

werd het aangetaste huidgedeelte in 

mijn bovenbeen wit.” 

Meer praten
“Ik ben nu 45 jaar, nog steeds breidt de 

vitiligo zich uit. Zomers vind ik dit soms 

lastig. Al ben ik het steeds meer gaan 

accepteren. Ik ga sommige witte vlekjes 

zelfs mooi vinden. Omdat dit bij mij 

steeds zichtbaarder wordt, praat ik er 

meer over dan voorheen. Ik leg het uit 

als ik mensen ontmoet of als ze aan het 

staren zijn. 

Uitleg en acceptatie geeft meer rust.”

  OPEN 
PODIUM

Wil jij ook met jouw verhaal in 

Spotlight! Stuur dan een mailtje naar 

redactie@vitiligo.nl.

Thuis of buiten de deur voert Cynthia af 

en toe ontspannende yoga-oefeningen uit

11 Spot
 light!

De erfelijke aanleg voor vitiligo bestaat 
voor driekwart uit de aanleg om een 
immuunstoornis te ontwikkelen



Feestjurk

VILAN OVER VITILIGO:  

“IK SCHRIJF OVER HET OMGAAN MET 

IETS DAT IK NIET WILDE EN DAT NOOIT 

WEGGAAT.”

Vilan van de LooColumn

En jawel, het is weer zover. In oktober al begon de aan-

voer van feestjurken en die zullen er nog zijn tot in het 

laatste eindje van de uitverkoop. Heb ik iets tegen een 

feestjurk? Nee. Behalve dat ene: altijd zo bloot. 

Waarom het feestelijk is, dat een vrouw bloot gekleed gaat, kan 

ik niet goed begrijpen. Ze heeft het koud. Soms staat ze te rillen. 

Haar bijpassende schoenen – meestal een geheel van riempjes en 

flodders – veroorzaken gemakkelijk wintertenen. In dit geheel van 

bloot en koud is zij ook nog eens goed te zien als iemand met vlek-

ken, want een echte feestjurk heeft geen mouwen en is van voren 

diep uitgesneden. Onthullende kleding. 

Ik zag in een winkel een zwart kanten jurk, net iets voor mij. Ik 

vroeg aan de verkoopster of er een jasje bij was, "want zo bloot, ziet 

u." De verkoopster keek me vreemd aan. Dat was precies het mooie 

eraan, wat dom dat ik zoiets niet begreep: "Het is juist een vrouwe-

lijke jurk." Soms weet je dat er geen uitleggen aan is.

Ik had iets willen zeggen over blote kleren in de winter. Over 

feestkleding voor heren, die altijd warm en gemakkelijk is, met 

van die jasjes waarin zakken zitten, zodat je niet de hele tijd aan je 

handtas hoeft te denken. Voor de verdieping had ik willen filosofe-

ren waarom vrouwen wel een smoking mogen dragen, maar heren 

geen feestjurk kunnen dragen, behalve in zekere kringen. In plaats 

daarvan ging ik naar huis.

Wat ik draag met de feestdagen is elk jaar hetzelfde: een pyjama. Ik 

ga nergens heen, want ik hou niet van december. Dus mijn bijdrage 

aan de wereldvrede is thuisblijven met Bert, mijn grote huiskater. 

Die weet net zomin als ik waarom feestjurken voor vrouwen bloot 

moeten zijn.

De verkoopster keek me vreemd aan 
toen ik vroeg of er een jasje bij was
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FOTO'S: MARTINE SPRANGERS (WIETZE) EN BENNO NEELEMAN (JASMIJN)

Camouflagetherapie:   
welke mogelijkheden 

zijn er? 

Er bestaan verschillende camouflageproducten, met 

Dermacolor van Kryolan als een van de bekend-  

ste. Hun producten zijn in verschillende tinten en 

dekking verkrijgbaar en de aangebrachte camoufla-

ge blijft goed zitten. Daar moeten wel enkele ondersteunende 

producten bij worden gebruikt. Het voordeel van Dermacolor 

is de sterke hechting op de huid, dankzij een waterbestendig 

poeder. Omdat de consistentie van de crème vrij stug is, dien 

je deze vóór het aanbrengen op te warmen tussen de vingers 

of op een spateltje. Er is maar een kleine hoeveelheid nodig 

voor dagelijks gebruik, waardoor de producten lang mee gaan. 

Dat maakt de prijs-kwaliteitverhouding ervan goed. Wel hoor 

ik vaak terug dat mensen het camoufleren een tijdrovende 

klus vinden, omdat er zo veel verschillende middelen gebruikt 

moeten worden.

Lycogel is een alternatief dat veel huidtherapeuten aanbieden. 

Dit camouflerende product is ontwikkeld voor de gezonde 

Op social media lezen we dat de zoektocht naar een simpel en 
doeltreffend camouflagemiddel voor iedere dag niet eenvoudig is. 

Want hoe pak je problemen, zoals een onnatuurlijk effect, nou aan? 
Jasmijn Schreur geeft je het eerste zetje.  

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.

Wietze van der Veen (65) 

was jarenlang hoofd van het 

expertisecentrum SNIP in 

Amsterdam. Afgelopen jaar 

leverde hij als medisch  

adviseur van Vitiligo.nl 

bijdragen aan deze rubriek. 

Daar stopt hij mee, vanaf 

2019 nemen de dermatolo-

gen Marcel Bekkenk  

en Albert Wolkerstorfer die 

rol over.

èn aangedane huid. Je brengt het makkelijk aan, het product 

smeert goed: dat zijn twee grote voordelen. Wel adviseer ik 

om de huid vooraf te bevochtigen met een dagcrème, dan 

breng je het soepeler in. Dit doe je laagje-voor-laagje, tot je 

de gewenste dekking hebt en je een natuurlijk resultaat ziet. 

Aanvullende producten zijn niet nodig om Lycogel goed te 

laten hechten. Bovendien kun je het product gedurende de 

dag makkelijk bijwerken. Nadeel ervan is dat het minder 

waterproof is dan Dermacolor. Beide merken zijn erg zuinig in 

gebruik.

Tip 
Ga naar een huidtherapeut of een camouflagespecialist 

en krijg een kleuradvies op maat. Een professional leert je 

praktische technieken aan om het dagelijks camoufleren te 

vereenvoudigen. Voor meer informatie over verkrijgbaar
heid, prijzen en vergoeding: zie www.vitiligo.nl.

VITILIGO.NL 
GEEFT

ANTWOORD

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



Yme (53)  
vitiligo sinds zijn puberteit
“Nooit heb ik voorafgaand aan het moment van blootgeven aan iemand verteld dat ik vitiligo 

heb. Óf het was al ter sprake gekomen door de vlekken op mijn handen, óf ik vond het niet 

nodig. Op één keer na. Blijkbaar dacht ik er toen anders over. ‘Wacht, ik moet je wat vertellen’, 

kondigde ik met een serieuze toon aan. Wat volgde was een erg ongemakkelijke situatie, want 

ik werd met vreemd vragende ogen aangekeken… geslachtsziekte, afwijkende maat of vorm? 

Het was zó ongemakkelijk, ik weet ook echt niet meer waarom ik het op die manier ging vertel-

len en waarom überhaupt. Het bleek achteraf gezien natuurlijk totaal onnodig om het vooraf 

te melden. Alsof je elkaar van tevoren moet inlichten over iedere onregelmatigheid aan je ge-

nitaliën. Als een soort disclaimer… Dat zou toch alle lust ontnemen? Dus nooit meer gedaan.” 

Cathelijn (32)  

vitiligo sinds haar 11e

“Ik was 17 jaar en zat met een 

groep vrienden in het vrijdagmid-

dag-café. Daar zag ik hem, mijn 

eerste vriendje. Wat vond ik hem 

leuk! Maar ik was best onzeker. Op 

een paar net ingelichte vriendin-

nen na wist nog niemand dat ik 

vitiligo had. Met bedekkende 

kleding hield ik mijn witte vlekken 

uit het zicht, die vooral op mijn 

benen en knieën zaten. Maar 

die op mijn enkels moet hij toch 

gezien hebben. Aan een vriendin 

vroeg hij wat dat was. Nu wist hij 

het, wat vond ik dat erg. Maar 

het gekke is: ik was wie ik was, en 

die vitiligo was geen enkel punt. 

Maakte ik me daar nou druk over? 

Ook toen eenmaal de kleren uit-

gingen, was er niets aan de hand. 

Diezelfde ervaring heb ik daarna 

ook gehad met andere vriendjes, 

van hen hoorde ik alleen maar po-

sitieve reacties terug. Hoe onzeker 

ik ook was, blijkbaar ontmoette ik 

steeds de juiste jongens.”

Carlijn (36)  
vitiligo sinds haar 4e

“Mijn vitiligo is verspreid over heel mijn lichaam, maar valt 

door mijn lichte huid niet snel op. De lichte, witte vlekken in 

mijn gezicht camoufleer ik. Mijn laatste vriendje is alweer van 

drie jaar geleden, maar gek genoeg hadden we het er helemaal 

niet over, hoewel ik buiten relaties om juist zo heel open over 

vitiligo kan praten. 

Pas na twee maanden reageerde hij er eens op, toen ik op enig 

moment mijn blote benen op zijn schoot legde. ‘Hé, je hebt 

vitiligo’, zei hij. Vreemd eigenlijk hè, dat het eerder nooit ter 

sprake kwam, hij zag het gewoon niet eerder. Hij kende het en 

het maakte hem echt niets uit. ‘Ik zou het vervelender vinden 

als dat voor jou wel geldt’, vervolgde hij. 

Ik begin er dus niet over. Aan one night stands doe ik niet en 

daarmee evenmin aan plotselinge, spontane confrontaties. 

Dat heeft niet met mijn vitiligo te maken, het is meer uit onze-

kerheid voor intimiteit. Blijft het bij zoenen? Geen probleem, 

dan blijven de kleren aan en is enige uitleg niet nodig. Maar is 

het moment eenmaal daar en gaan we bloot? Dat is sowieso 

heel spannend en dan worden mijn vlekken toch een extra 

factor: zal hij gek reageren? Gelukkig is die onzekerheid kort-

durend. De keer erop is dat verdwenen.”

Ellen (29)  
vitiligo sinds haar 6e 
“Ik heb een paar korte relaties gehad en ben op dit moment vrijgezel. Mijn viti-

ligo is over heel mijn lichaam verspreid en dat heeft me gevormd tot wie ik ben. 

Ik ben openhartig, maar kan in eerste ontmoetingen gereserveerd zijn. ‘Ik ben 

minder mooi’, dacht ik vroeger. ‘Maakt dat me minder waard?’ 

Leer ik een jongen kennen, dan neem ik die onzekerheid mee. Al laat ik me 

er niet door afremmen, zo rationeel ben ik ook. Soms kies ik ervoor om mijn 

vitiligo te benoemen, maar soms ook niet. Het kan dus gebeuren dat hij mijn 

vlekken pas ziet als we bloot zijn. Maar benoemen of afwachten: in beide geval-

len waren de reacties steeds positief. Ze vinden me juist mooi zoals ik ben. Ik 

denk wel dat een verhouding heel fijn is om een band op te bouwen. Dat kan 

me meer zekerheid brengen.”

Voor ik me bloot geef, weet de ander 
                    (niet) van mijn vitiligo

FOTO: SHUTTERSTOCK

Intimiteit en relaties

Tijdens de afge-

lopen ledendag stond het 

kringgesprek vitiligo & relatie/

seksualiteit op het programma. Van 

de prille verliefdheid tot de eerste keer 

uit de kleren: het maakt deel uit van de 

onzekere en spannende momenten in 

het leven. Yme schrijft er op pagina 

20 ook over in zijn column ‘Duo 

Penotti’.

W AT 
VIND 
JIJ?
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FOTO’S: KRISTA SIMONS EN ARNOUD KLUITERS

Ledendag
volwassenen

Een intiem 
programma

S
eksualiteit, het aangaan 

van relaties en intimi-

teit, dit was één van de 

onderwerpen, onder 

leiding van psychologe-seksuologe 

Hanneke Termeer. Deelnemers 

gingen het gesprek aan over onze-

kerheid, schaamte of een negatief 

zelfbeeld: als dit mogelijk jouw 

(aanstaande) relatie beïnvloedt, 

hoe ga je hier dan mee om? Na 

afloop benaderde Spotlight! enkele 

leden en informeerde naar hun 

persoonlijke ervaringen. Hun reac-

ties lees je op pagina 14.

Bij het onderwerp ‘Vitiligo & 

kinderen’ was het een drukke en 

gezellige boel. Pedagoge Merel 

Nederend en bestuurslid Cathelijn 

Bax hadden prikkelende stellin-

gen verzonnen, zoals ‘Zou jouw 

kind zich willen verstoppen?’ Ja 

betekende links gaan staan, bij 

nee mocht je naar rechts. Zelfs de 

partners reageerden soms verschil-

lend op zo’n stelling! Mooi om dit 

te zien, de basis voor interessante 

gesprekken werd ermee gelegd!

Een groot succes was de jaarlijks 

terugkerende fotoshoot van Krista 

Simons. Woorden zijn niet nodig, 

enkele van haar prachtige en 

grappige foto’s tref je hier en op 

pagina 20 aan – bij het verslag van 

het kinderprogramma. Namens 

U-Consultancy verzorgde een deur 

verderop Ron Romeijn, met een 

collega, een workshop camoufleren 

en leerde de deelnemers handige 

tips en trucs.

Wil je méér foto’s terugzien:  

https://www.facebook.com/

groups/vitiligo.nl. 

Net als in 2016 organiseerde Vitiligo.nl een 
ledendag in kleinere setting. Geen lezingen en 
gastsprekers – nou vooruit, eentje dan – maar 
kunnen kiezen uit enkele groepsgesprekken en 
workshops. Een persoonlijker gericht programma 
dus, in een ontspannen sfeer.

Van een camouflage-

workshop of fotoshoot 

tot een kringgesprek 

of informeel samen-

zijn. Het aanbod was 

gevarieerd.
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Ik weet nog dat iemand mij vroeg waarom ik roze eyeliner 

gebruikte. Ik moest deze jongen teleurstellen, het was in-

derdaad opvallend dat op beide ogen boven mijn wimpers 

een dun randje snel verbrandde in de zon. Er verschenen 

ook andere plekjes die snel verbrandden. Op mijn 17e werd de 

diagnose vitiligo gesteld. Ik weet nog dat mijn moeder zich heel 

erg schuldig voelde, iets wat ik overigens jarenlang nog wat extra 

heb gevoed door mijn pigmentstoornis te wijten aan roken tijdens 

haar zwangerschap. Van een beetje schuldgevoel van je moeder 

word je namelijk nooit slechter.

Maar op je 17e bespreek je niet met haar dat vitiligo zich ook onder 

de randen van je onderbroek begeeft, en juist daaronder was het 

bij mij het meest actief. In de pubertijd is dat toch een dingetje. 

Helemaal omdat naakt-zijn toen normaler was dan tegenwoordig. 

We douchten altijd na het sporten, gingen met vrienden naar de 

sauna of zwommen ’s nachts in de zee. Ik weet nog dat één van 

die vrienden er een keer een grap over maakte, maar met een rake 

tegengrap over het uiterlijk van zijn geslachtsdeel bleef dit bij één 

keer. 

Met naakt kon ik me goed redden, met seks was het spannender. 

Nu is de eerste keer seks natuurlijk nooit zonder spanning, maar 

met vitiligo komt er gevoelsmatig toch een dimensie bij. Achteraf 

is het eigenlijk nooit een ding geweest. Niemand is gillend weg-

gerend en de liefste naam die ooit is gegeven, is Duo Penotti (twee 

kleuren in een potti). De meest ongemakkelijke ervaring was met 

een collega: ooit had ze een vriend gehad met vitiligo. Zwoel en 

met een veelzeggende blik richting mijn kruis vertelde ze me dat 

ze vitiligo héél opwindend vond. Daar kan ik me nou helemaal 

niets bij voorstellen.

Duo Penotti

Met naakt kon ik me goed redden, 
met seks was het spannender

Yme PasmaColumn

YME (53) WOONT IN LEIDEN MET ZIJN 

VRIENDIN NYNKE EN VIER KINDEREN. 

HIJ WERKT IN DE BLOEMEN EN HEEFT 

VITILIGO SINDS ZIJN PUBERTEIT. 

BEURTELINGS DEELT YME DEZE COLUMN 

MET ESTHER VAN ETTEN.
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“Met name de afgelopen jaren breidt mijn vitiligo zich in rap 
tempo uit. Meer en grotere vlekken, maar toch heb ik het 
een soort van geaccepteerd. Afgelopen jaar kwam ik een 

oproep tegen om te experimenteren met camouflage-make up en werd  
ik nieuwsgierig! Ik vond het prachtig om te zien hoe de lieve schoonheids-
specialiste te werk ging en exact de juiste kleur en dekking te pakken 
kreeg. Toch voelde die hand, zonder vlekken, ineens niet meer als 
mijn eigen hand. Die dag besefte ik meer dan ooit dat mijn vlekken ge-
woon bij mij horen. Dit is wie ik ben. Hoe confronterend ook, het gaf me 
energie om er positief onder te blijven! Het is maar buitenkant.”

“Als echte Limburgse is vasteloavend (carnaval) voor mij groot feest! Elk 
jaar verkleden, outfits samenstellen, me urenlang uitleven op een tafel 
vol schmink, heerlijk! Sommigen zien carnaval als even ontsnappen aan 
de werkelijkheid. Iedereen een masker op, de dagelijkse rompslomp 
aan de kant en een paar dagen in een andere, vrolijke wereld verdwijnen. 
Hypocriet? Nee, ik zie carnaval als een kleine vakantie, even bijtanken (al 
kan het veel energie kosten, haha!). Mijn vitiligo speelt dan ook geen rol,  
ik hoef niet te voldoen aan een bepaald beeld en mijn vitiligo wordt bedekt 
met schmink. Tijdens de vasteloavend maak ik me er niet druk om.” 

“Zo, toe aan vakantie! In november was ik een weekje naar Marrakech 
in Marokko (aanrader!), de perfecte combi tussen stad, natuur en cul-
tuur, maar ook aan het zwembad genieten van de zon. Een geweldige 
tijd gehad waarin ook vitiligo ter sprake kwam. Na het zonnen worden de 
vlekken namelijk zichtbaarder. Ik kan dan zien welke groter zijn geworden 
en wat erbij is gekomen. De afgelopen jaren ben ik vaak geschrokken, 
maar leerde ik mijn vitiligo ook steeds meer accepteren. Soms was er een 
dipje, maar keek ik daarna naar een foto als deze, dan besef ik hoe blij 
ik mag zijn met alles wat ik heb! Die vlekken horen daar gewoon bij.”

Sandra Kuijpers
Non stop vinden we elkaar online met onze foto’s, 
filmpjes, verhalen en likes. Spotlight! vraagt naar 
het verhaal achter de beelden. De 29-jarige Sandra 
Kuijpers (170 followers, 254 posts) uit Roermond 
vertelt over drie foto’s van haar eigen Instagram-
account (sankuijpers). Waarom deelt zij die?

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.

  IN YOUR 
FACE
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Ledendag
kinderen
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N
et als in andere 

jaren konden jullie, 

de jeugdleden, 

zich afzonderen 

van volwassen. Dit keer ging je 

aan de slag met een creatieve 

workshop van Kindercoaching 

Roosmarijn. Bij Roosmarijn en 

Henrike maakte je bijvoorbeeld 

een mooi schilderij waarbij 

werd gekeken naar de kwali-

teiten die jij hebt. Wat is jouw 

droombeeld of verlangen? De 

boodschap achter dit alles: wie 

ben je? Welke invloed heb je 

zelf op jouw leven?

Op deze pagina’s blikken we 

nog een keer terug met enkele 

foto’s van het schilderen en, 

aan het einde van de dag voor 

een volle zaal, jullie grappige 

presentatie van de zelfgemaak-

te enquête. 

We hopen dat jullie een leuke 

dag hebben gehad. Ben je er 

volgend jaar weer bij?

Meer foto’s vind je op https://

www.facebook.com/groups/

vitiligo.nl. 

Schilderen en quizzen
FOTO’S: ARNOUD KLUITERS EN KRISTA SIMONS
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Antwoorden: 1c, 2b, 3a, 4b, 5abc, 6a, 7c, 8c

Ontdekte voorzitter Paul Monteiro vitiligo?
De kinderen sloten hun mooie programma af met een een vrolijke, zelfgemaakte  

enquête. Door op te staan gaven alle aanwezigen per vraag aan wat in hun ogen het 

goede antwoord was.

Hieronder tref je de vragen nog een keer aan. Hoe ver reikt jouw kennis over vitiligo? 

De antwoorden vind je onderaan deze pagina.

1. Wat is vitiligo?
a. Bloedziekte

b. Soort eczeem 

c. Auto-immuunziekte

2. Hoeveel procent van de 
wereldbevolking heeft vitiligo? 
a. 10 procent

b. 0,5 procent

c. 37 procent

3. Op welke leeftijd komt 
vitiligo meestal tot uiting?
a. Tussen 10 en 30 jaar

b. Tussen 5 en 15 jaar

c. Tussen 30 en 40 jaar

4. Waarom kan je haar 
wit worden?
a. Je haarwortels laten los

b. Je verliest pigment

c. Je eet minder wortels, dus heb je minder 

kleur in je haar

5. Welk bekend persoon 
heeft vitiligo?
a. Winnie Harlow

b. Michael Jackson

c. Michaela DePrince 

6. Wat is fijn als iemand 
wil weten wat je hebt?
a. Mij vriendelijk vragen

b. Mij aanstaren

c. Gemeen vragen

7. Hoe lang bestaat 
vitiligo al?
a. 80 jaar

b. 200 jaar

c. 4000 jaar

8. Wie heeft vitiligo 
ontdekt?
a. Paul Monteiro

b. Professor Vitilis

c. Dit is onbekend

8
vragen 

over vitiligo
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De vlekken van de Groningse Emma van Oosten 
(13) bedekten een groot deel van haar lichaam. 
Ze gaat de strijd ermee aan en staat vooral  

positief in het leven.

Spot op: 
Emma 
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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, Martine Sprangers, 
Benno Neeleman en Arend 
van Dam

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

Cover

Krista Simons

Columns
Yme Pasma
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! 
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
Vitiligo & ik: naar een andere klas 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
Check je moedervlek 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 
Pigmentstoornissen (SNIP)
Academisch 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

KIDSPOTS

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: 
Cathelijn Bax 
Secretaris: Sheila  
Mohamedhoesein-Bhikhie 
ICT: Onno Hafkamp 
Jongeren: Cathelijn Bax 
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. 

We geven niet alle letters van dit 
rare alfabet aan je. Maar met 
lekker veel vrije dagen voor de 
deur is dit raadsel zeker op te 
lossen. Wat staat hier dan?

“I n groep 8 trok ik een pleister 
van mijn hand en trof op de 
plek van de wond een grote 

witte plek. In de drie maanden erna ging 
het vlug en werd ik helemaal gevlekt: 
vooral in mijn gezicht en op mijn handen, 
buik, rug en benen.”
Haar klasgenoten vonden het naar voor 
Emma, maar zij bleef voor hen gewoon 
zichzelf, zo voelde dat. ”Er was één 
jongen, bij ons in de straat, die moest er 
soms iets van zeggen. Daar trok ik me 
niets van aan.”

Voor haar behandeling gaat Emma naar 
ZBC Multicare te Hilversum. Belichtings-
behandeling in het ziekenhuis in Gronin-

TEKST: MAGGIE VAN SPALL

“Ik denk echt dat 
veel plekken kunnen 
repigmenteren”

Hersenkraker 

We geven niet alle letters van dit rare alfabet aan je. 

Maar met lekker veel vrije dagen voor de deur is dit 

raadsel zeker op te lossen. Wat staat hier dan? 

 

Tip:  

De Spotlight is ☺   

 

   ☺☺ ☺❖☺ 
☺ ? 

☺☺ ☺   ☺ ☺☺ 

❖  ! 

 

 

 

Hersenkraker 

We geven niet alle letters van dit rare alfabet aan je. 

Maar met lekker veel vrije dagen voor de deur is dit 

raadsel zeker op te lossen. Wat staat hier dan? 

 

Tip:  

De Spotlight is ☺   

 

   ☺☺ ☺❖☺ 
☺ ? 

☺☺ ☺   ☺ ☺☺ 

❖  ! 

 

 

 

gen zou te tijdrovend zijn in verband met 
de reistijd. “In Hilversum kreeg ik een 
belichtingslamp en instructies mee naar 
huis om de vitiligo te behandelen. In het 
begin was het even wennen, maar het 
gaat allemaal goed. De vitiligo in mijn 
gezicht is al verdwenen, alleen op mijn 
oogleden is het nog wit. Driemaandelijks 
ga ik op controle in Hilversum, maar dat 
is niet erg. Ik denk echt dat veel plekken 

kunnen repigmenteren, al zullen ze nooit 
helemaal weg gaan.”
Emma rijdt paard, zat op ballet en danst 
nu hiphop. En de eerste maanden na 
de zomer? “Die zijn goed bevallen. In 
oktober bezocht ik voor het eerst de 
ledendag, dat was erg leuk. En in mijn 
brugklas heb ik het ook naar mijn zin.” 
Leuk om te horen allemaal Emma!

Hersen-
kraker

Tip:

De Spotlight is
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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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