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ONLINE LEREN 
OMGAAN MET 
VITILIGO

Soms kan vitiligo méér 

betekenen dan alleen een 

chronische huidaandoening. 

Sommige mensen ervaren 

schaamte of ongemak. 

Anderen worden belemmerd 

door boosheid of onbegrip. 

Het lukt lang niet iedereen 

om dit soort emoties een 

plekje te geven. Dit kan in-

grijpende gevolgen hebben 

voor hun dagelijks leven. 

Het Huidfonds ontwikkelde 

daarom Kwaliteit van Leven, 

een gratis onlinecursus om 

beter te leren omgaan met 

de gevolgen van een huid-

aandoening. 

‘Een op de tien mensen 
met een huidaadoening 
ervaart een mindere 
kwaliteit van leven’ 
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Interview

‘Ik word niet meer 
 zo vaak boos’

Wat was Walter (44) boos toen een vrouw hem plompverloren aansprak in de supermarkt. 
Nietsvermoedend stond hij voor het vriesvak, toen ze de opmerking maakte over zijn uiterlijk. ‘Zou je 

daar niet eens wat aan laten doen?’.
“Hoe durfde ze! Ik staarde haar heel boos aan, waarna ze wegkeek.” De gebeurtenis, maar óók zijn 
eigen reactie zaten Walter niet lekker, geeft hij achteraf toe. “Maar wat had ik dan moeten doen?”
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Of neem Vera (48). Op slechte da-

gen meent ze medelijden en af-

schuw in de ogen van omstanders 

te zien. Daar wordt ze somber van. “Ik kan er 

toch niets aan doen dat ik een huidaandoening 

heb?’’ Op dit soort dagen wil Vera niemand 

zien. Ze wil weten wat ze hiertegen kan doen.

Deze verhalen komen uit twee audiofragmen-

ten in de onlinecursus Kwaliteit van Leven, 

een initiatief van het Huidfonds. Walter heet 

niet werkelijk Walter en ook Vera is een fictief 

personage. Maar hun verhalen zijn gebaseerd 

op ervaringen van echte patiënten. Patiënten 

zoals Walter, die veel vaker boos is dan hem 

lief is. Niet alleen hijzelf lijdt hieronder, maar 

ook zijn omgeving. Tot hij startte met de 

cursus. ”Zelfs mijn zoontje merkte na enige tijd 

dat ik niet meer zo vaak boos ben”,  zegt hij  

opgetogen.  

Afspraken afzeggen
In Nederland hebben ruim één miljoen 

mensen een chronische huidaandoening. “Uit 

onderzoek weten we dat er bij ongeveer een 

tiende van hen de kwaliteit van leven daalt. 

De één kan er lichamelijk last van hebben 

en heeft regelmatig pijn of jeuk. Een ander 

schaamt zich af en toe voor zijn of haar huid, 

voelt zich gefrustreerd of is somber. Dat kan 

er bovendien toe leiden dat hij of zij zich 

terugtrekt uit het sociale leven. Afspraken 

worden afgezegd, feestjes of sportwedstrijden 

gemeden.”

Dat zegt Oda van Cranenburgh. Zij is psycho-

loog en onderzoeker bij het Huidfonds en 

werkzaam op de afdeling Dermatologie in 

het Academisch Medisch Centrum (AMC) in 

Amsterdam. 

“Niet iedereen kaart dit soort problemen aan 

bij zijn dermatoloog. Bovendien is er tijdens 

een consult niet altijd genoeg tijd om goed stil 

te staan bij de gevolgen van de huidaandoe-

ning voor het alledaagse leven.”

Om die mensen toch te ondersteunen, is de 

cursus – ook e-learning-programma genoemd 

– opgezet. Het is bedoeld als aanvulling op de 

dermatologische zorg die al geboden wordt. 

Voor de cursus maakt het niet uit of iemand 

vitiligo of eczeem heeft, psoriasis of een me-

lanoom: in de ervaringsverhalen komt niet aan 

bod welke huidaandoening een patiënt heeft. 

“Dat is een bewuste keuze, om ervoor te 

zorgen dat iedereen zich aangesproken voelt 

– dus ook huidpatiënten met bijvoorbeeld een 

zeldzame of een niet-zichtbare aandoening.” 

Op de begeleidende foto’s van Walter en Vera 

en de andere ‘modellen’ is ook geen aange-

dane huid zichtbaar.

Lees verder op pagina 10.

VERVOLGONDERZOEK

Arts-onderzoeker Annelies Lommerts (AMC) start begin 2016 een onderzoek om 

de effectiviteit van de online cursus Kwaliteit van Leven te meten bij mensen met 

vitiligo. 

Patiënten die voor hun vitiligo in het AMC onder behandeling zijn, wordt gevraagd 

of zij aan het onderzoek willen meedoen. “Uiteindelijk hebben we ongeveer hon-

derd deelnemers nodig, te verdelen over twee groepen. In de ene groep krijgen de 

patiënten de gewoonlijke dermatologische behandeling. In de andere groep volgen 

ze daar bovenop de online cursus. Uiteindelijk hopen we over een jaar te weten of 

deelnemers na het volgen van het programma een betere kwaliteit van leven hebben 

dan zij die dit niet doen.”
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Kiezen uit modules
Deelnemers kunnen het online programma 

thuis volgen, zelfstandig en in hun eigen 

tempo. 

De cursus bestaat uit verschillende modules, 

die elk een ander programma behandelen.  

Dit zijn:

• Uiterlijk

• Minder piekeren

• Omgaan met boosheid

• Somberheid

• Sociale contacten

• Seksualiteit

• Vrije tijd en sport

• Omgaan met jeuk

Van Cranenburgh: “Als deelnemer kies je 

zelf vier modules uit. Per onderwerp krijg je 

uitgebreid informatie. Bij sommige modules 

houd je een dagboek bij om inzicht te krijgen 

in jouw huidige kwaliteit van leven. Deskun-

digen geven tips en adviezen hoe je hier zelf 

veranderingen in kunt brengen. Ook andere 

huidpatiënten delen hun ervaringen met je. 

Verder krijg je opdrachten om dingen anders 

aan te pakken in je leven. Bij het afronden van 

de cursus worden handvatten meegegeven 

om al die veranderingen vast te houden.”

‘Sluit je ogen eens’
In de module ‘Omgaan met somberheid’ klinkt 

de stem van psycholoog Dennis Lugtenburg: 

“Voel je je somber? En wordt het steeds moei-

AANMELDEN?
Het gratis e-learning programma Kwaliteit van Leven is ontwikkeld voor patiënten 

van circa 18 jaar en ouder met een chronische huidaandoening. Als aangesloten 

vereniging bij Huidpatiënten Nederland was de LVVP – met andere huidverenigin-

gen, dermatologen en een patiëntenpanel  – nauw betrokken bij de totstandkoming 

ervan. Aanmelding voor de online cursus is eenvoudig voor LVVP-leden. Stuur een 

mailtje naar info@lvvp.nl of vul het formulier in op de webpagina vitiligo.nl > Leven 

met vitiligo > E-Learning programma Kwaliteit van Leven. Na inschrijving ontvang je 

een code en kun je inloggen en direct aan de slag. 

Kwaliteit van Leven is géén behandelprogramma, benadrukt Oda van Cranenburgh. 

“De intensieve cursus dient om patiënten met milde psychische klachten hiermee om 

te leren gaan. Bij ernstigere klachten is begeleiding van een psycholoog nodig.”

Meer weten?
Op www.vitiligo.nl is de gratis folder over het programma Kwaliteit van Leven te 

downloaden. Nog meer informatie vind je op www.kwaliteitvanleven.nl.

lijker om activiteiten te ondernemen? Structuur 

en lichaamsbeweging zijn dan heel belangrijk. 

Structuur creëer je bijvoorbeeld door steeds 

een dagplanning te maken. Dat helpt bij het 

ondernemen van dingen die je wilt of moet 

doen. Plan daarnaast elke dag een half uur 

in om naar buiten te gaan, te wandelen of te 

sporten.”

Psycholoog Esther van Dongen hoor je tips ge-

ven aan de gepikeerde Walter. ‘”Sluit je ogen 

eens en verplaats je eens naar het voorval in 

de supermarkt? Welke gevoelens had je nog 

meer?”

Walter: “Ik schaamde me en werd verdrietig 

van die akelige reactie. Ik kan er toch niets 

aan doen dat ik een huidaandoening heb? Wat 

onbeschoft dat die onbekende vrouw zei dat ik 

iets aan mijn huid moet laten doen!”

Vera: “Hoe had je anders kunnen reageren?”

Walter: “Ik had haar willen zeggen dat mijn 

aandoening chronisch is. Dat ik graag zou wil-

len dat er een wondermiddel was dat er iets 

tegen zou kunnen doen. Dan zou ik nooit meer 

last hebben van mijn huid.”

Acht tot tien weken
De fragmenten maken deel uit van een 

breed opgezet, intensief programma, zegt 

Van Cranenburgh. “Er worden vragen gesteld, 

lang en kort. Ook vul je een zelftest in: waar 

komen jouw negatieve ervaringen vandaan?” 

Naar schatting duurt iedere module ongeveer 

twee weken. Per dag besteedt een deelnemer 

gemiddeld tien tot vijftien minuten aan het 

programma.

Oda: “Uiteindelijk ben je zo’n acht tot tien 

weken bezig om de gehele cursus af te 

ronden. Wil je kortstondig even stoppen? Dat 

kan, maar het is wel belangrijk om ermee 

bezig te blijven, anders levert het niet zoveel 

op. Ook kun je informatie, uit bijvoorbeeld een 

beschikbare bibliotheek, opslaan en uitprinten. 

Daarnaast krijg je ontspanningsoefeningen 

aangereikt. Allemaal om je sterker te maken 

bij het omgaan met jouw huidaandoening.”

Psycholoog Oda van Cranenburgh:  

'Dit programma is een aanvulling op de  

dermatologische zorg.' 


