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PSORIASIS

’Ik wilde gewoon mooi zijn en
doen wat andere mensen ook doen’ 

Linda (31) over leren om van jezelf te houden en 
voor jezelf opkomen. 

Psoriasispatiënten Nederland: 
”Geef niet op. Blijf zoeken!”

Vertel je arts wat er voor 
jou écht toe doet

Een huid die grotendeels vrij 
is van psoriasis is realistisch 
voor de meerderheid van de 
patiënten
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ERVARINGSVERHALEN 
Leven met psoriasis. 
Linda, Arjen en Henk 
vertellen hoe zij dat doen 
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ONTWIKKELINGEN
“We kunnen nu veel meer 
patiënten grotendeels 
klachten vrij krijgen”
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In een tijd waarin de huid als pronkstuk wordt gezien, kan het moeilijk zijn als je geen gave huid hebt. 
Menig puber maakt zich al druk om een pukkeltje. Kun je nagaan wat het met je doet als je psoriasis hebt.

Veel jongeren zijn on-
zeker”, weet dr. Hok 
Bing Thio, werkzaam 
als dermatoloog in 

het Erasmus Medisch Centrum. “Ze 
hebben nog maar weinig levenserva-
ring en hun zelfvertrouwen ontle-
nen ze vaak aan hun uiterlijk. Als je je 
uiterlijk dan niet als optimaal er-
vaart, bijvoorbeeld omdat je psoriasis 
hebt, kun je daar behoorlijk last van 
hebben in het dagelijks leven.”

Social Media
Dat wil overigens niet zeggen dat ie-
dere jongere met psoriasis onzeker 
en teruggetrokken is. “In tegenstel-
ling tot vroeger zijn er tegenwoor-
dig heel veel online contactmoge-
lijkheden. Als je bedreven bent in 
social media of in gamen, kun je 
een heel hecht netwerk opbouwen.  

Natuurlijk vervangt dat niet de real 
life contacten maar je kunt wel dege-
lijk meer zelfvertrouwen krijgen. Dat 
helpt dan later weer bij contacten op 
school of op de sportclub.”

Invloed ouders
Als  Thio jongeren in zijn spreekka-
mer ziet, ontmoet hij hen het liefst 
zonder hun ouders. “Ouders willen 
vanzelfsprekend het beste voor hun 
kinderen maar als gevolg daarvan 
spreken ze vaak voor hun kinderen 
en bedenken ze wat het met hen zou 
doen als zij psoriasis zouden heb-
ben. Kinderen zeggen op hun beurt 
vaak niet alles wat ze zouden willen 
zeggen. Komen ze echter alleen en 
kun je als dokter echt een gespreks-
partner zijn en ze op hun gemak 
stellen, dan vertellen ze doorgaans 
wel wat er speelt.”

Verwante aandoeningen
Hoewel het natuurlijk wel heel be-
langrijk is, gaat het om meer dan 
een gave huid. “Soms is ook sprake 
van comorbiditeit zoals gewrichts-
pijnen, waaronder lage rugpijn of 
hoge bloeddruk. Daarnaast kunnen 
jongeren ook last hebben van angst-
stoornissen en depressieve gevoe-
lens. Deze moet je als dokter in een zo 
vroeg mogelijk stadium herkennen, 
bespreekbaar maken en eventueel  
behandelen.”

Menselijk contact
Het opbouwen van een goede band 
is, zeker bij jongeren, belangrijk. “Als 
je simpelweg vraagt ‘wat is er aan de 
hand’ en je werkt als het ware een 
standaard vragenlijst af, dan zullen 
de meeste jongeren dichtklappen. Je 
moet je echt verdiepen in wat er al-

lemaal speelt. Niet alleen de klachten 
bespreken maar ook vragen hoe het 
gaat op school, of ze veel sporten, of 
ze dat leuk vinden, of ze weleens uit-

gaan en of ze veel vrienden hebben. 
Het gaat om het menselijk contact. Er 
moet echt sprake zijn van wederzijds 
vertrouwen.”

Durven dromen
Is er eenmaal duidelijk wat er speelt, 
dan zijn er veel behandelmogelijkhe-
den met vaak een uitstekend resul-
taat. “Het is bijna altijd mogelijk om 
de huid gaaf te krijgen. Voorwaarde is 
wel dat de therapie goed gevolgd 
wordt. Over het algemeen gaat dat 
prima. Zeker omdat ik uitleg dat op 
het moment dat de therapie niet 
wordt gevolgd, de plekken terugko-
men.” Thio ziet, naarmate de behan-
deling aanslaat, het zelfvertrouwen 
groeien. “Heel mooi is het bijvoor-
beeld dat jongeren dan steeds ambiti-
euzer worden. Ze durven weer te  
dromen over een mooie toekomst.” 

Met de juiste 
behandeling is het leven 

vaak veel leuker

“Jongeren 
worden 
ambitieuzer 
als ze een gave 
huid hebben. Ze 
durven weer te 
dromen”

dr. Hok Bing Thio
Dermatoloog, Erasmus Medisch Centrum

BEHANDELDOELEN
Vrijwel alle patiënten 
willen een huid vrij van 
psoriasis 
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“Wat ik nooit durfde 
te dromen is gebeurd. 
Het voelt alsof ik 
een nieuw leven heb 
gekregen”  

Een aantal veel voorkomende kenmerken van psoriasis:

Scherp begrensde rode platte 
plekken bedekt met witte/

zilverkleurige schilfers die je 
makkelijk kunt afkrabben.

De plekken zitten 
meestal op de hoofdhuid, 
de ellebogen, knieën, rug, 

handen en voeten.

Er is sprake 
van, vaak zelfs 
hevige, jeuk.

Vaak, in 50 tot 80 procent van de gevallen, 
zijn er ook nagelafwijkingen zoals putjes in 
de nagels, gele vlekken of het loslaten van 

de uiteinden van de nagel.

Circa 1 op de 3  
mensen met 

psoriasis heeft ook 
gewrichtsontstekingen. 

INZICHT

Tien jaar geleden kreeg Melissa 
Todd, toen vijftien jaar, last van 
vreemde plekjes op haar huid en 
schilfers in haar haar. Pas op het 
moment dat ze het niet langer 
kon verbergen ging ze naar haar 
huisarts.

“In het begin waren het nog maar 
een paar plekjes. Dan probeer je 
het te negeren. Toen vooral de jeuk 
steeds erger werd, ben ik uiteinde-
lijk toch naar de huisarts gegaan. Die 
vermoedde al snel dat het ging om 
psoriasis.”

“Ik weet niet eens meer hoeveel 
verschillende ziekenhuizen ik heb 
bezocht, bij hoeveel artsen ik onder 
behandeling ben geweest en hoe-
veel verschillende therapieën ik heb 
gevolgd. Wat ik wel weet is dat niets 
hielp en dat het zelfs steeds erger 
werd. Op een gegeven moment zat 
ik echt helemaal onder. Ik schaamde 
me voor mijn lichaam. Het was dui-
delijk zichtbaar en ik had het gevoel 
dat iedereen naar me keek.”

“Ruim acht jaar lang heb ik me 
weliswaar niet verstopt, ik bleef bij-
voorbeeld naar school gaan, maar ik 
heb wel continu mijn lichaam be-
dekt. Het hele jaar door, ’s winters 
en zomers, droeg ik lange broeken 
en truien of blouses met lange mou-
wen. Zwemmen deed ik natuurlijk 
helemaal niet. Het was niet eens zo 
dat ik niet wilde dat anderen het zou-
den zien, ik wilde het zelf niet zien. Ik 
kleedde me uit in het donker, douch-

te in het donker en kleedde me weer 
aan in het donker.”

“Rond mijn drieëntwintigste 
kwam ik terecht in een kleine prak-
tijk. Daar werd gestart met andere 
medicatie. Eigenlijk had ik me er al 
bij neergelegd dat mijn verdere le-
ven zou bestaan uit jeuk en duide-
lijk zichtbare psoriasisplekken. Ik 
durfde ook helemaal niet uit te spre-
ken dat ik behalve van die jeuk, die 
was soms ondraaglijk, ook van die 
plekken af wilde. Misschien had ik 
het idee dat ik dan te veel zou vra-
gen, te veel zou willen, te veeleisend 
zou zijn. Gelukkig was die arts wel 
veeleisend. ‘Die jeuk gaan we aan-
pakken en die plekken ook’, zei hij. 

En dat deed hij ook. De jeuk 
werd minder en ik had na ver-
loop van tijd minder en ook kleine-
re plekken.”“Met dat resultaat was 
ik al best tevreden, maar de arts nog 
niet. Hij stuurde me door naar het 
Erasmus Medisch Centrum. Daar 
kreeg ik weer aangepaste medica-
tie en dat slaat enorm goed aan. 
De jeuk is helemaal weg en mijn 
lichaam en mijn hoofdhuid zijn 
schoon, echt helemaal schoon! Dan 
zou je denken dat het daarmee ook 
klaar is. Dat is echter niet het geval. 

Het is heel gek wat er met je gebeurt 
als het na zoveel jaar beter met je 
gaat. Dat die jeuk weg is, dat voel je 
en dat kun je niet negeren. Je hebt 
niet meer steeds de drang om te 
krabben, te koelen of druk uit te oe-
fenen. Met het volledig verdwijnen 
van die zichtbare psoriasis op mijn 
lichaam en mijn hoofd kon ik ech-
ter niet omgaan. Ik zat vast in mijn 
oude gedrag.”

“Zelfs toen de plekjes weg 
waren, douchte ik nog altijd in 

het donker en moest ik me er echt 
toe zetten om een rok, korte broek en 
truitjes of blouses met korte mou-
wen te dragen. Ergens in mijn hoofd 
kon ik het nog niet accepteren en zat 
de gedachte ‘je hebt psoriasis’ nog 
vast. Dat had en heb ik natuurlijk 
ook. Die psoriasis gaat nooit meer 
weg, maar het is nu wel onder con-
trole. Wat ik nooit durfde te dromen 
is gebeurd. Het voelt alsof ik een 
nieuw leven heb gekregen.”  

“De artsen bleven 
positief. ‘Geef 
niet op!’ ‘Het 
wordt echt beter’. 
Nu weet ik dat 
ze gelijk hadden. 
Je moet niet 
opgeven”
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O
p 9 augustus 2018 is Psoriasispatiënten 
Nederland (PN) opgericht. De vereni-
ging heeft drie pijlers: het bieden van 
onafhankelijke informatie, belangenbe-
hartiging en lotgenotencontact.

Voorheen waren in Nederland drie 
patiëntenverenigingen actief voor mensen met psoria-
sis. “Door de krachten te bundelen kunnen wij meer voor 
onze leden betekenen”, vertelt vice voorzitter Jim van der 
Zon. “Er is nu één informatiepunt waar je met al je vragen 
terechtkunt.”

Up to date informatie
PN werkt voortdurend aan het verzamelen van informatie 
over bestaande en nieuwe behandelingen en onderhoudt 
contacten met artsen, wetenschappers en andere betrok-
ken partijen. “Dankzij die contacten hebben wij altijd de 
beschikking over up to date informatie”, stelt Van der Zon. 
“Die informatie is onder meer verwerkt in onze brochure 
waarin nu beschikbare therapieën worden vermeld. Die 
therapieën staan ook op de website. Daar vind je ook een 
forum waar mensen in contact kunnen komen met lot-
genoten. Verder komt er ieder kwartaal een magazine uit 
dat zowel in print als digitaal beschikbaar is.”

Inspraak én invloed
Dat er nu één patiëntenvereniging is voor mensen met pso-
riasis is van groot belang voor de communicatie met artsen 
en wetenschappers. “Met inmiddels ruim drieduizend le-
den hebben wij echt invloed. Het draait immers om ons, de 
patiënt. Onze input is van belang en wordt gewaardeerd. 
Door intensief samen te werken met alle betrokken par-
tijen kunnen wij invloed uitoefenen op het beleid, op het 
doen van onderzoek en op het optimaliseren van zorg.”

Wereldpsoriasisdag
Wereldwijd wordt eind oktober aandacht besteed aan 
psoriasis. “Wij organiseren een congres op 26 oktober, er 
zijn presentaties, mensen kunnen workshops volgen en ’s  
middags is er een programma voor het hele gezin.  
Inschrijven is mogelijk vanaf begin september. Op de site  
www.psoriasispatientennederland.nl wordt binnenkort 
het volledige programma vermeld.”

“Geef niet op. 
Blijf zoeken!”

I
lse van Ee is op vrijwillige ba-
sis actief als projectleider pa-
tiënten participatie (het in-
zetten van ervaringskennis in 
zorg, beleid en onderzoek) van  
Psoriasispatiënten Nederland 

(PN). “Rekening houden met, en het 
ontwikkelen van gewoontes om met 
psoriasis te kunnen leven sluipt er 
beetje bij beetje in totdat je het nor-
maal gaat vinden. Maar dat is het  
natuurlijk niet. Het is prima om te 
accepteren dat je psoriasis hebt. En 
het maakt het dragelijk dat je beper-
kingen accepteert in je doen en laten. 
Toch moet je samen met je dokter 
blijven zoeken naar de voor jou juiste 
behandeling.”

Alles op tafel
Die zoektocht vergt inzet van zo-
wel patiënt als arts. “De arts moet 
zich verdiepen in de patiënt en echt  
vragen wat voor hem of haar belang-
rijk is”, stelt Jim van der Zon, vice-
voorzitter van PN. “Als patiënt moet 
je je goed voorbereiden op het ge-
sprek en eerlijk zijn. Dat is niet al-
tijd even makkelijk. Veel mensen 
zijn geneigd problemen kleiner te 
maken. Toch moet je, om jouw zoek-
tocht uiteindelijk succesvol te laten 
zijn, alles op tafel leggen. Soms werkt 
iets niet voor jou omdat je het niet  
prettig vindt. Soms vind jij zaken be-
langrijk die voor een ander onbelang-
rijk lijken. Dan is het van belang om 
door te zetten en door te vragen. En 
als het nodig is, als je je niet gehoord 
of begrepen voelt, vraag dan een se-

cond opinion aan of wissel van dok-
ter. Dat heb ik ook gedaan en daar 
heb ik nooit spijt van gehad. Je hebt 
een chronische ziekte en dat vereist 
een gedegen aanpak en een goede 
vertrouwensbasis met je dokter. Als 
je je niet gehoord of begrepen voelt, 
benoem dat dan, of kom er in een vol-
gend gesprek op terug.”

Maak problemen niet kleiner
“Het is belangrijk dat je je vrij voelt 
om te praten, dat je voldoende tijd 
krijgt en dat je voldoende ruimte 
inneemt”, vindt Ilse van Ee. “Cijfer 
jezelf niet weg en maak problemen 
niet kleiner dan ze zijn. Het is ont-
zettend vervelend dat plekjes zicht-
baar zijn, dat je pijn hebt, dat je niet 
de kleding kan dragen die je wilt, dat 
je je niet vrij voelt om zomers een 
badpak of bikini aan te doen en lek-
ker te gaan zonnen en zwemmen. 
Het is vervelend om je na het dou-
chen helemaal in te moeten sme-
ren. Ook is het vervelend om je te 
schamen voor je lichaam en het be-
perkt je in je vrijheid.”

Blijf zoeken naar wat werkt
Als je klachten niet ‘vanzelf’ over-
gaan met de eerste therapie die je 
probeert en ook de tweede en derde 
therapie niet aanslaat, dan ga je, zo 
weten Jim van der Zon en Ilse van 
Ee uit eigen ervaring, naast doorzoe-
ken naar de juiste therapie, ook an-
dere dingen proberen. “Ik heb op fo-
ra gekeken wat anderen hadden ge-
daan. Er zijn mensen die bepaalde 

dingen wel of juist niet meer eten en 
zich daar beter bij voelen. Dat heb 
ik ook geprobeerd. Soms helpt dat, 
soms ook niet. Gezond leven is na-
tuurlijk altijd goed. Dat je gezonder 
leeft en meer beweegt, neemt echter 
niet de chronische ziekte weg. Daar 
is meer voor nodig. Daarom moet je 
behalve gezonder eten en meer be-
wegen echt blijven zoeken totdat je 
de therapie vindt die voor jou werkt. 
Er is zoveel mogelijk. Misschien ben 
je af en toe moe van het proberen, 
wil je niet smeren, vergeet je op tijd 
te slikken en heb je een afkeer van 
prikken. Ik kan je dan alleen maar 
adviseren toch door te gaan. Het is 
het waard.”

Zorgeloos leven
Ilse van Ee is, na een lange zoektocht, 
een tijd vrij geweest van klachten. “Je 
voelt je dan echt zorgeloos. Gewoon 
dragen wat je wilt, doen wat je wilt. 
Al die automatismen die er waren  
ingeslopen, verdwenen. Pas toen be-
sefte ik dat het er best veel waren. Bij 
alles wat ik deed, van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat, hield ik reke-
ning met mijn psoriasis.” Diezelfde 
ervaring heeft Jim Van der Zon. 
“Geen last hebben van mijn psoriasis 
betekent dat ik aanzienlijk beter in 
mijn vel zit, letterlijk. Ik kan me veel 
beter bewegen, heb minder pijn. Dat 
is heel prettig. Als je klachten hebt, is 
psoriasis een zorg die altijd mee-
speelt in je hoofd. Op het moment 
dat je dat los kunt laten, voelt dat als 
een bevrijding.”

Op de foto: Ilse van Ee en Jim van der Zon FOTO: Patricia Steur

Psoriasispatiënten 
Nederland (PN)

Pas als je geen last meer hebt van je psoriasis besef je wat je 
allemaal hebt gemist. Je hebt altijd rekening gehouden met je 
ziekte, je altijd aangepast en dingen nagelaten die je leuk vindt.

INZICHT
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Dankzij voortdurend onderzoek 
naar onder meer patiëntervaringen 
en behandelresultaten kunnen 
wetenschappers steeds beter 
voorspellen welk geneesmiddel voor 
welke patiënt de beste resultaten 
oplevert.

Hoewel de fysieke klachten vaak 
heftig zijn, merkt De Jong dat men-
sen ook en zelfs vooral last hebben 
van psychische klachten. “Een van 
mijn patiënten vertelde mij ooit: ‘Je 
gaat er niet dood aan maar je gaat 
er wel aan kapot’. Dat is een belang-
rijke uitspraak. Mensen worden ge-
remd in hun doen en laten. Ze mer-
ken, of denken, dat iedereen voort-
durend op ze let. Daar kun je heel 
onzeker van worden. Stel je voor dat 
mensen je liever niet aanraken, uit 
je buurt blijven en een appeltje dat 
jij hebt aangeraakt als ‘besmet’ er-
varen. Als dat je één keer overkomt, 
is dat al niet prettig. Wat doet het 
dan met je als dat je leven is, iede-
re dag opnieuw. Mensen kunnen zo 
een heel negatief zelfbeeld krijgen 
en zelfs depressieve gevoelens ont-
wikkelen.”

Nog geen 100% oplossing voor  
iedereen
“Dat wij iedereen voorgoed vrij van 
psoriasisplekken kunnen krijgen, is 
helaas nog niet mogelijk”, stelt prof. 
dr. Elke de Jong, dermatoloog en 

hoogleraar aan Radboud Universitair 
Medisch Centrum. “Veel geneesmid-
delen bieden een tijdlang goede resul-
taten. Helaas vermindert na verloop 
van tijd vaak de werking. Voor de pati-
ent is dat een grote teleurstelling. Hij 
of zij heeft immers een tijdlang erva-
ren wat het is om een gewoon leven 
te leiden zonder steeds rekening te 
moeten houden met de psoriasis. En 
dan, eigenlijk van het ene op het an-
dere moment, komen de klachten te-
rug. Het is heel moeilijk om daarmee 
om te gaan. Zij moeten dan opnieuw 
de zoektocht aangaan naar een nieuw 
geneesmiddel.”

Meer onderzoek
“Juist daarom is het zo belangrijk dat 
meer onderzoek wordt gedaan”, vindt 

De Jong. “Wanneer een geneesmiddel 
op de markt komt, is vooral gekeken 
naar de werking bij mensen met pso-
riasis alleen. Dat vaak sprake is van 
bijkomende ziektes (comorbiditeit) 
zoals diabetes, hart- of vaatziekten, is 
niet meegenomen in het onderzoek. 
Vaak gebruiken mensen andere me-
dicijnen die de werking van de behan-
deling kunnen beïnvloeden. Ook is 
over eventuele verschillen voor man 
of vrouw en over individuele kenmer-
ken die invloed kunnen uitoefenen 
op de werking, nog te weinig bekend. 
Terwijl wij uit ervaring met andere 
geneesmiddelen weten dat juist die 
individuele kenmerken medebepa-
lend zijn voor het behandelresultaat.”

Voorspellende factoren
De Jong heeft in 2005 het registratie-
netwerk BioCAPTURE opgericht, een 
databank met geanonimiseerde ge-
gevens van mensen met psoriasis.  
“Dokters geven aan dat patiënt 
x, met daarbij gegevens als man, 
vrouw, leeftijd, gewicht en eventuele  
comorbiditeit, een bepaalde genees-
middel volgt en wat daarvan de re-
sultaten zijn. Als je van heel veel  
patiënten die gegevens hebt, kun je 
analyseren wat overeenkomsten of 
verschillen zijn. Zo weten wij nu dat 
geneesmiddelen tegen psoriasis vaak 
beter werken bij mannen dan bij 
vrouwen. Ook is dankzij dat onder-
zoek bekend dat bepaalde medicijnen, 

afhankelijk van het gewicht, beter of 
slechter werken en dat sommige ge-
neesmiddelen in de praktijk veel lan-
ger effect hebben dan andere.”

Best practice
Het onderzoek komt tegemoet aan 
de wensen van de patiënt. “De meest 
gehoorde opmerking is ‘ik wil geen 
klachten meer’, gevolgd door ‘ik wil 
een therapie met weinig bijwerkin-
gen die lang werkt’. Als ik doorvraag 
geven patiënten aan dat ze ook een 
geneesmiddel zoeken met zo weinig 
mogelijk behandelmomenten zodat 
ze kunnen vergeten dat ze een chro-
nische ziekte hebben. Dat is ons doel: 
een behandeling die voor de individu-
ele patiënt de beste resultaten biedt.”

Drug survival
Een voor wetenschappers en dokters 
bekende term is ‘drug survival’. “Dat 

is de mate waarin je kunt zien hoe 
lang een behandeling goed kan blij-
ven werken bij de meeste patiënten. 
Je begint met honderd procent van 
de patiënten. Het kan zijn dat uit on-
derzoek blijkt dat één geneesmiddel 
na twee jaar tijd nog goed scoort bij 
tachtig procent van hen, terwijl an-
dere geneesmiddelen veel lager sco-
ren. En dat die ene geneesmiddel 
ook minder ernstige bijwerkingen 
heeft. Met die kennis kun je veel be-
tere keuzes maken en echt op maat 
behandelen.”

Grote stappen voorwaarts
Tien tot vijftien jaar geleden werden 
mensen met psoriasis nog regelma-
tig opgenomen. “Wij hadden dertig 
bedden voor de afdeling dermatolo-
gie. Nu is dat er nog maar één. De  
behandelmogelijkheden zijn zo ver-
beterd dat wij bij de meerderheid de 
ziekte goed onder controle kunnen 
krijgen. De belangrijkste belemme-
ring nu is dat de nieuwste medicij-
nen pas worden ingezet op het mo-
ment dat is gebleken dat andere  
geneesmiddelen niet, niet meer of 
onvoldoende werken. Als die medi-
cijnen in een eerder stadium kunnen 
worden ingezet, en dat gaat beslist 
gebeuren, zou je het hele beloop van 
de ziekte wellicht aanzienlijk kun-
nen verbeteren.”

“Patiënten willen vergeten dat ze 
een chronische aandoening hebben”

Op de foto: Professor Elke de Jong, dermatoloog Radboudumc 

“Weten welk 
middel het 
beste werkt 
en langdurig 
werkzaam zal 
zijn. Daar draait 
het om”

PSYCHOSOCIALE 
ASPECTEN BIJ PSORIASIS

Psoriasispatienten:

Kunnen zich geremd voelen 
in hun doen en laten

Ze merken, of denken, dat iedereen 
voortdurend op ze let.

Kunnen zich teleurgesteld 
voelen

Na een tijd vrij van psoriasis te 
zijn geweest. Vaak vermindert 
de werking van een therapie met 
verloop van tijd. Hierdoor kunnen 
de klachten terugkomen. Vaak is het 
lastig om daarmee om te gaan, na 
een tijdlang vrij te zijn geweest van 
psoriasis. De zoektocht naar een 
nieuwe therapie begint dan opnieuw.

Hebben soms last van 
onzekerheid

Doordat mensen je liever niet 
aanraken, uit je buurt blijven en alles 
wat jij hebt aangeraakt als ‘besmet’ 
ervaren.

Kunnen een negatief 
zelfbeeld krijgen en zelfs 

depressieve gevoelens 
ontwikkelen

“Het lukt steeds 
vaker om de 
ziekte goed 
onder controle 
te krijgen”
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Mensen met psoriasis hebben stuk 
voor stuk een ander verhaal, een  
ander verwachtingspatroon en een 
andere levensstijl. Voor een optimaal 
behandelresultaat is een patiëntge-
richte aanpak van groot belang.

“Er wordt nogal eens te makkelijk ge-
dacht en gesproken over het hebben 
van psoriasis”, stelt Menno Gaastra, der-
matoloog bij Huidmedisch Centrum,  
Noordwest Ziekenhuisgroep en  
Centrum Oosterwal. “Ik ken zelfs 
huisartsen die stellen ‘je gaat er niet 
dood aan, maak je niet druk’. Als  
patiënt voel je je dan echt in de hoek 
gezet. Heb je eindelijk die stap naar de 
huisarts gemaakt, krijg je zo’n reactie. 
Zo’n arts begrijpt niet wat voor impact 
psoriasis heeft op je leven.”

Er is iets aan te doen
Die impact is enorm. “Je voelt je on-
zeker omdat het zichtbaar is. Je hebt 

jeuk, het doet pijn, je schaamt je en 
durft geen zomerkleding te dragen of 
te sporten. Ook heb je het idee dat ie-
dereen naar je kijkt en voelt je geremd 
in het aangaan van sociale of sek-
suele contacten. Sommige mensen  
zouden het liefst de hele dag onzicht-
baar in een hoekje blijven zitten. Dan 
kun je wel stellen ‘je gaat er niet dood 
aan’ maar het is ook zeker geen goede 
kwaliteit van leven. Dus blijf niet in 
dat hoekje zitten maar zoek hulp, be-
spreek je klachten en wensen met je 
arts. Want er is wel degelijk iets aan 
te doen.”

Behandeling die bij je past
Genezen is niet mogelijk. “In een 
goed gesprek met een dermatoloog 
kun je echter wel bespreken wat de 
mogelijkheden zijn om de klachten 
te bestrijden. Daarbij is het belang-
rijk niet alleen te vertellen wat pso-
riasis voor jou betekent maar ook 

welk resultaat je wil bereiken met 
een behandeling en welke behande-
ling bij jouw levensstijl past. Som-
mige mensen willen liever smeren,  
andere mensen geven de voorkeur 
aan pillen of een prik. Daar moet 
je als patiënt echt duidelijk in zijn, 
want als je kiest voor een behande-
ling moet je daar ook echt voor gaan 
om een goed resultaat te behalen.”

Open zijn over klachten en 
verwachtingen
De relatie tussen patiënt en arts is van 
groot belang. “Je moet je thuis voelen 
bij een arts en je begrepen en gehoord 
voelen. En je moet heel open durven 
zijn. Dat is niet altijd makkelijk want 
het betekent ook dat je moet kunnen 
aangeven dat je bijvoorbeeld bang 
bent om seksuele relaties aan te gaan. 
Of dat je je onzeker voelt op je werk of 
tijdens het boodschappen doen. Om-
gekeerd moet je arts jou alles durven 

vragen. Dat kan soms heel confron-
terend zijn want er zijn ongetwijfeld 
dingen die je de afgelopen jaren diep 
hebt weggestopt en waarover je lie-
ver niet nadenkt. Juist over die din-
gen moet je wel nadenken. Dan kun je 
immers pas bepalen wat voor jou echt 
belangrijk is.”

Behandeldoel realiseren 
Op het moment dat patiënten hun 
behandeldoel realiseren, ziet  
Gaastra ze veranderen. “Dat is heel 
mooi om mee te maken. Mensen 
krijgen weer zelfvertrouwen, gaan 
stralen, voelen zich vrijer en krijgen 
echt meer levensvreugde. Psoriasis 
gaat niet over. Het is een chronische 
systeemziekte. Als arts ben je geen 
Harry Potter die met een zwaai van 
zijn toverstaf de ziekte kan genezen. 
Samen met je arts kun je de ziekte 
echter wel onder controle krijgen.” 

Vertel je arts wat 
er voor jou écht 

toe doet
“Er zijn 
ongetwijfeld 
dingen die je 
de afgelopen 
jaren diep hebt 
weggestopt en 
waarover je liever 
niet nadenkt. 
Juist over die 
dingen moet je 
wel nadenken”

Menno Gaastra
Dermatoloog bij Huidmedisch Centrum, Noordwest 

Ziekenhuisgroep en Centrum Oosterwal

INZICHT
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01 Hoe jeukerig, pijnlijk of branderig 
is je huid geweest, gedurende de 
afgelopen 7 dagen?

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

02 In welke mate heb je jevanwege je huid 
opgelaten of ongemakkelijk gevoeld, 
gedurende de afgelopen 7 dagen?

03 In welke mate heeft je huid je 
gehinderd bij het winkelen of het 
werken in huis of tuin, gedurende de 
afgelopen 7 dagen?

Niet van toepassing

04 In welke mate heeft je huid invloed 
gehad op de kleren die je droeg, 
gedurende de afgelopen 7 dagen?

05 In welke mate heeft je huid een nadelige 
invloed gehad op je sociale activiteiten 
of vrijetijdsbesteding, gedurende de 
afgelopen 7 dagen?

06 In welke mate heeft je huid het 
je bemoeilijkt om te sporten, 
gedurende de afgelopen 7 dagen?

07 Heeft je huid je ervan weerhouden om 
te werken of te studeren, gedurende de 
afgelopen 7 dagen?

Zo “nee”: In welke mate is je huid een 
probleem voor je geweest tijdens werk of 
studie, gedurende de afgelopen 7 dagen?

08 In welke mate heeft je huid problemen 
veroorzaakt met je partner, goede 
vrienden of familie, gedurende de 
afgelopen 7 dagen?

09 In welke mate heeft je huid voor 
seksuele problemen gezorgd, 
gedurende de afgelopen 7 dagen?

10 In welke mate is de behandeling van je 
huid een probleem geweest, gedurende 
de afgelopen 7 dagen, bijvoorbeeld 
omdat de behandeling veel tijd kost, of 
doordat je huis er vies van wordt?

Wat zegt je totaalscore over de mate waarin 
psoriasis  effect heeft op je dagelijks leven: 
Betekenis van je score op het dagelijks leven:
0 t/m 1 Geen effect
2 t/m 5 Gering effect
6 t/m 10 Matig effect
11 t/m 20 Groot effect
21 en hoger Zeer groot effect

Bij een score van 5 of hoger wordt 
geadviseerd een verwijzing te 
vragen naar een dermatoloog.

* Finlay A.Y., Khan G.K. Dermatology Life Quality Index (DLQI) - A simple practical measure for routine clinical use. Clinical and Experimental Derm 1994; 19:210-16.

psoriasis bepalen? 
Laat jij je leven door

Dat psoriasis een grote invloed kan hebben op hoe je letterlijk en figuurlijk in je vel zit, is duidelijk. Psoriasis beïnvloedt 
sluipenderwijs je leven, stapje voor stapje kan de ziekte je gedrag en je houding tegenover jezelf en je omgeving veranderen. Vaak 
realiseer je je pas als je een periode geen plekken hebt, hoeveel je hebt gelaten en aangepast in je leven. Geen partner, geen fysiek 
contact, geen kleding met blote armen of benen, niet gewoon even lekker sporten. Als je terugdenkt aan de tijd voordat je psoriasis 
ontwikkelde, wat vond je toen leuk om te doen? Zocht je toen vaker vrienden op of had je toen wel een relatie? Droeg je toen wel 

een zwart shirt omdat die kleur je mooi staat? 

ZELFTEST 

Met behulp van vragenlijsten wordt geïnventariseerd hoe de ziekte je leven beïnvloedt. Dit kan patiënten helpen om op een 
gestructureerde wijze inzicht te krijgen in het effect van de ziekte en tijdig een behandeling te starten of aan te passen.
De DLQI test is een wereldwijd gebruikte en gecertificeerde test waarbij de kwaliteit van leven wordt gemeten. Vul 

onderstaande vragenlijst in en denk daarbij terug aan de afgelopen 7 dagen. Het doel van deze vragenlijst is om te bepalen in 
hoeverre je huidprobleem je leven in de afgelopen 7 dagen heeft beïnvloed. Kruis per vraag eén hokje aan.  

DLQI test

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Ja

Niet van toepassing

Nee

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Niet van toepassing

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Niet van toepassing

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Niet van toepassing

Heel erg

Een beetje
Nogal

Helemaal niet

Bereken je score aan de hand van de volgende telling: 
voor elke keer dat je ‘helemaal niet’ hebt ingevuld reken je geen punt, 
voor elke keer dat je ‘een beetje’ hebt ingevuld reken je 1 punt  
voor elke keer dat je ‘nogal’ hebt ingevuld reken je 2 punten
voor elke keer dat je ‘heel erg’ hebt ingevuld reken je 3 punten. 

Aantal keer ingevuld: 
heel erg           vermenigvuldig met x3 =  
nogal           vermenigvuldig met x2 =  
een beetje          vermenigvuldig met x1 = 
                Je DLQI score is          

VERGEET NIET TE CONTROLEREN OF JE ALLE VRAGEN HEBT BEANTWOORD.

Doe de test
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De afgelopen jaren zijn de 
behandelmogelijkheden 
voor mensen met psoriasis 
aanzienlijk verbeterd. Ook de 
komende jaren zullen, dankzij 
wetenschappelijk onderzoek, 
nieuwe therapieën worden 
ontwikkeld.

Het is al lang niet meer 
‘one size fits all’”, stelt dr. 
David Njoo, dermatoloog 

van de Ziekenhuisgroep Twente 
Hengelo en Almelo. “Je kunt tegen-
woordig echt spreken van persona-
lised medicine, medicatie gericht op 
de individuele patiënt. Wij kunnen 
onder meer rekening houden met de 
leefstijl, de voorkeuren, de geneti-
sche aanleg, de ernst van de aandoe-
ning en vanzelfsprekend met het  
behandeldoel. Waar wij voorheen, na 
jarenlange behandeling, soms moes-
ten zeggen ‘dit is het maximaal haal-
bare’, kunnen wij nu veel meer  
patiënten grotendeels klachtenvrij  
krijgen.”

Meer doelgerichte 
geneesmiddelen
De basis van medische innovaties is 
wetenschappelijk onderzoek. “We-
tenschappers blijven zoeken naar 
nieuwe behandelmogelijkheden en 
naar verbeteringen van bestaan-
de therapieën. Zo is bijvoorbeeld de 
werking van traditionele midde-
len zoals crèmes, tabletten en injec-
ties veel beter dan voorheen. Zelfs 
mensen met een vrij ernstige vorm  
kunnen goed worden behandeld met 
deze medicatie. Met die ontwikke-
ling zijn al heel veel mensen gebaat. 
Sinds begin 2000 hebben wij boven-
dien de beschikking over biologi-
cals. Die innovatie is echt een door-
braak geweest. De eerste biologicals 
waren zonder meer een enorme ver-
betering. Toch heeft daarna het on-
derzoek zeker niet stilgestaan. Naar-
mate wij meer weten over de ontste-

kingseiwitten die verantwoordelijk 
zijn voor het ontstekingsproces bij 
psoriasis kunnen wij daar steeds  
gerichter op ingrijpen.” 

Nieuwe ontwikkelingen
Hoewel de nieuwste generatie biolo-
gicals al zoveel meer behandelopties 
bieden voor mensen met psoriasis, 
zijn onderzoekers alweer bezig met 
nieuwe ontwikkelingen. “In de toe-
komst zal het bijvoorbeeld mogelijk 
zijn om nog beter de eiwitten te kun-
nen blokkeren die betrokken zijn bij 
het ontstekingsproces. Dat kan deze 
geneesmiddelen mogelijk  nog effec-
tiever maken. Ook zijn er nu al me-
dicijnen beschikbaar, zogenaamde 
‘small molecules’, die niet geïnjec-
teerd hoeven te worden maar die je 
kunt slikken. De verwachting is dat in 
de toekomst meerdere ‘small molecu-

les’ beschikbaar zullen 
komen. Dat zou een fantas-
tische ontwikkeling zijn.”

Gebruiksgemak bepaalt  
therapietrouw
Tal van onderzoeken wijzen uit dat 
patiënten liever niet smeren. “Sme-
ren is lastig. Kleding en bedlinnen 
worden vies en de huid, als hij niet 
wordt bedekt door kleding, is zicht-
baar vet. “De patiënt heeft bij de keuze 
een voorkeur voor slikken of spuiten,” 
weet Njoo. “Vandaar ook dat bij de 
ontwikkeling van nieuwe therapieën 
daar de nadruk op ligt. Hoe prettiger 
het middel immers is in gebruik, hoe 
groter de therapietrouw en hoe be-
ter het werkt. Biologicals worden niet 
dagelijks toegediend maar, afhanke-
lijk van het middel, met tussenpozen 
van een week tot drie maanden. Dat is  
natuurlijk veel comfortabeler dan 
smeren of iedere dag slikken of een 
combinatie van die twee.”  

Patiënt centraal
Vanzelfsprekend is iedereen uniek 
en dat betekent dat iedere patiënt 
anders reageert op huidige en nieu-
we behandelmogelijkheden. “Bij  
alles wat je doet, staat de patiënt 
centraal. Voordat je samen kiest 
voor een therapie moet je kijken 
welke behandeloptie het beste past 
bij de patiënt en in hoeverre spra-
ke is van bijkomende ziektes; ande-
re klachten zoals overgewicht, een 
hoog cholesterol, hart- en vaatziek-
tes, suikerziekte of een slechte li-
chamelijke conditie. Al die zaken 
kunnen invloed hebben op de wer-
king van het medicijn. Daarnaast is 
therapietrouw van groot belang. Als 
je een therapie kiest die niet past bij 
de patiënt dan kan het medicijn nog 

zo goed zijn, maar als 
het niet wordt gebruikt 

zoals voorgeschreven, dan 
werkt het niet optimaal.”
 
Behandeldoelen
Het doel van de behandeling die 
uiteindelijk wordt gekozen, is ook  
afhankelijk van de ernst van de aan-
doening en de wensen en verwach-
tingen van de patiënt. “Wil iemand af 
van de jeuk, van zichtbare plekjes in 
het gezicht, op de handen, de armen 
of de benen of gaat het om de pijn. De 
klachten zijn voor iedereen anders en 
het behandeldoel verschilt dus ook 
voor iedereen.”

Perspectief bieden
“Wij kunnen nu al heel veel mensen 
helpen en dat is fantastisch”, stelt 
Njoo. “Maar er zijn ook mensen waar-
bij bestaande behandelingen niet of 
niet voldoende werken en die daar-
door naast lichamelijke klachten vaak 
ook psychische klachten hebben. Die 
kunnen zo ernstig zijn dat echt sprake 
is van een sociaal isolement en  
depressiviteit. Juist daarom is het zo 
belangrijk dat er nieuwe therapieën 
worden ontwikkeld. Als wij met het 
huidige behandelarsenaal mensen 
niet kunnen helpen, kunnen wij hen 
met de toekomstige geneesmiddelen 
hopelijk wel perspectief bieden op een 
beter leven.”  

Meer en betere 
behandelmogelijkheden 

“Nieuwe behan-
delmogelijkheden 
met een beter  
resultaat en min-
der bijwerkingen, 
dat is belangrijk 
voor iedere  
patiënt”

“Bij alles wat wij 
doen, staat de 
patiënt centraal”

dr. David Njoo
Dermatoloog van de 

Ziekenhuisgroep Twente 
Hengelo en Almelo

“Mensen 
perspectief 
bieden op een 
beter leven. Daar 
draait het om”
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Je gaat er niet dood aan, maar soms 
heb je ook geen leven
Astrid (62) woont in Gouda en staat 
vol in het leven. Toen ze zeven jaar 
was, kreeg ze een plekje op haar 
kruin en binnen een paar weken zat 
ze van top tot teen onder de plekken. 
Ze ging naar de huisarts. “De huisarts 
die verwees mij naar de huidarts en 
die zei: ‘Ja, kinderen hebben eczeem, 
punt.’ Toen heb ik jarenlang eczeem 
gehad.” Dit duurde voort totdat haar 
eigen dermatoloog ziek was en ze 
naar een vervanger ging. Die vertelde 
haar dat zij geen eczeem had, maar 
psoriasis. “Dat vond ik een opluch-
ting”, vertelt ze. “Want ik had vijf jaar 
lang iedere avond zalf gesmeerd en 
dan kreeg ik van mijn moeder op m’n 
kop, omdat het niet overging.” 

Als kind een rare huid hebben is 
heel vervelend 
Astrid had geen gemakkelijke 
jeugd. “Kinderen zijn heel direct. 
Ik mocht naast niemand zitten, 

werd niet uitgenodigd op verjaar-
dagspartijtjes en op mijn verjaar-
dagspartijtjes kwam ook niemand”, 
vertelt ze. Na de middelbare school 
ging Astrid naar de kunstacademie. 
Tijdens haar studie had ze weleens 
pijn in haar handen. “Ik ben naar 
de huisarts gegaan en die legde 
meteen de link tussen gewrichts-

klachten en psoriasis. Dat was in 
die tijd heel bijzonder, want heel 
vaak werd artritis psoriatica niet 
herkend, omdat het niet altijd dui-
delijk in je bloedbeeld zichtbaar is.” 

De medicijnen halen je 
weerstand weg
Op dit moment heeft Astrid haar 
psoriasis onder controle, dankzij de 
medicijnen die ze krijgt voor haar 
gewrichtsklachten. Dezelfde mid-
delen worden gebruikt bij extreem 
ernstige psoriasis. “De bijwerking is 
dat mijn huid helemaal gaaf is, want 
het was een en al psoriasis. Nadeel 
is dat deze medicijnen je weerstand 

enorm verlagen. Ik heb blaasont-
stekingen gehad en bij zware ver-
koudheid mag ik mijn medicijnen 
niet. Als ik twee weken geen injec-
tie neem dan komen de plekken op 
mijn huid weer terug.” 

Toch heeft dit alles Astrid niet 
het plezier in haar leven ontnomen. 
“Ik ben actief als vrijwilliger bij de 
psoriasisvereniging. Hier beleef 
ik mooie avonturen en ontmoet ik 
mooie mensen die ik anders niet ge-
kend zou hebben.”

Project: Focus op mij,  
niet op mijn huid 
Psoriasis is een veelvoorkomende 

huidaandoening die een grote nega-
tieve impact kan hebben op zowel li-
chamelijk, emotioneel als sociaal 
vlak. In Nederland zijn er naar schat-
ting 300.000 mensen met deze aan-
doening. Met het project ‘Focus op 
mij, niet op mijn huid’ wil het  
Huidfonds aandacht vragen voor 
psoriasis. Dit gebeurt door onderzoek 
te doen en tools en aanbevelingen te 
ontwikkelen om mensen met psoria-
sis te helpen kwaliteit van leven  
bespreekbaar te maken.  

Huidhelden van het Huidfonds

Lees verder over Astrid en 
over Focus op mij, niet op 
mijn huid op ww.huidfonds.nl

Over het Huidfonds

Het Huidfonds is een erkende goede-
doelenorganisatie die het belang van 
een gezonde huid onder de aandacht 
wil brengen. ‘Hou van je huid, zorg 
voor je huid’ is de boodschap die wij 
uitdragen. Dit doen we door te wer-
ken aan drie doelstellingen:

Het voorkomen van huidaandoe-
ningen 

Betere zorg voor mensen met een 
huidaandoening 

Acceptatie van de huid die ‘anders’ is  

Vind je het ook zo belangrijk dat het 
Huidfonds zich met de Huidhelden 
campagne inzet voor mensen met 
een huidaandoening zoals psoriasis? 
Maak dan het verschil en doe een do-
natie via www.huidfonds.nl/doneren

Persoonlijk behandeldoel vereist 
individuele aanpak, gebaseerd op 
de ervaringen van de patiënt 

Voor het onderzoek spraken 
de onderzoekers met vijftien  
Nederlandse psoriasispatiën-

ten. Uit deze gesprekken blijkt dat het 
belangrijk is het patiëntperspectief te 
integreren in de psoriasiszorg. “Er is 
een grote variëteit en interindividueel 
verschil in behandeldoelen. Daarom 
raden wij aan om individuele, door 
de patiënt aangegeven behandeldoe-
len te definiëren. Deze behandeldoe-
len moeten volledig voortkomen uit 
de ervaringen van de patiënt.” 

Patiënttevredenheid
Op dit moment zijn behandeldoelen 
vaak gebaseerd op klinische resul-

taten (het medisch ziektebeloop)in 
combinatie met de patiënttevreden-
heid (hoe het met het welzijn van de 
patiënt gaat). Hoewel deze cijfers dok-
ters helpen in hun zorg, zijn zij vooral 
gebaseerd op de klinische behandelre-
sultaten. De patiënttevredenheid ver-
schilt echter van persoon tot persoon. 

Individuele behandeldoelen
Vrijwel iedereen stelt als ultieme 
behandeldoel het bereiken van een  
totaal schone huid. Patiënten geven 
aan dat zij dan gelukkiger en zelf-
verzekerder zouden zijn en zich be-
ter zouden voelen over zichzelf. Vrij-
wel iedereen wil ook vrij zijn van de 

“Iedere patiënt met psoriasis heeft een op maat gemaakt behandelprogramma nodig.” Dat is de 
aanbeveling die volgt uit het onderzoeksrapport ‘Treatment goals in psoriasis from a patient perspective: a 
qualitative study’. Deze studie werd in 2018 gepubliceerd in Journal of Dermatological Treatment. 

Bron: Tessa A. Kouwenhoven, Jeroen A.M. van der Ploeg & Peter C.M. 
van de Kerkhof (2018): Treatment goals in psoriasis from a patient 
perspective: a qualitative study, Journal of Dermatological Treatment, 
DOI: 10.1080/09546634.2018.1544408 

https://www.tandfonline.com/doi/full/ 
10.1080/09546634.2018.1544408

Astrid  

Foto Madeleine Sars

jeuk, de pijn en een schilferende huid. 
De jeuk wordt het meest genoemd 

en blijkt zo overheersend dat een  
patiënte vertelt dat zij niet vrij hoeft 
te zijn van psoriasis zolang de jeuk 
maar weg is. Andere behandeldoelen 
die genoemd worden zijn: minder de-
pressieve gevoelens, minder denken 
aan psoriasis en de angst dat het te-
rugkeert en meer zelfvertrouwen.

Chronische huidaandoening
Een aantal patiënten denkt dat hun 
doelen niet of nog niet kunnen wor-
den bereikt en geeft aan dat psoriasis 
een chronische huidaandoening is 
waarmee zij moeten leren leven. De 
huidige medicatie zou niet voor ie-
dereen voldoende werkzaam zijn en 

soms zijn bijwerkingen te hevig om 
door te gaan met de therapie.

Schone huid is mogelijk
Volgens de onderzoekers is, gezien de 
huidige behandelmogelijkheden, een 
schone huid wel degelijk mogelijk. 
Dermatologen moeten ambitieus zijn 
om dit doel te behalen. Het advies is 
om door de patiënt benoemde behan-
deldoelen als uitgangspunt te nemen 
en aan de hand daarvan een individu-
eel behandelplan te bieden.

“Vrijwel alle 
patiënten geven 
aan dat het ultieme 
doel is om een huid 
vrij van psoriasis te 
hebben”
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Er speelt vaak veel meer  
dan je als dokter denkt 
Psoriasispatiënten zijn meer dan gemiddeld terughoudend met het kenbaar 

maken van hun wensen. “Zij hebben vaak moeite om de impact van hun 
ziektelast onder woorden te brengen,” stelt dermatoloog Wim de Kort.

Als zorgverleners moeten 
wij ons daarvan bewust 
zijn. Wij moeten tijd en 

ruimte nemen om te polsen wat wer-
kelijk de impact is van deze huidziek-
te. Dat gebeurt nog te weinig. Maar al 
te vaak luidt de vraag ‘hoe gaat het nu 
met je’. Op zo’n standaardvraag volgt 
een standaardantwoord. Wij moeten 
echt rekening houden met het feit dat 
er veel meer speelt dan wij denken.”

Impact vaak groter dan gedacht
Dat denken te weten wat er speelt, 
is de valkuil van veel dokters en  
andere zorgverleners. “Wij zijn nog-
al geneigd om te denken dat het be-
ter gaat als wij zien dat de conditie 
van de huid aanzienlijk is verbeterd. 
Dat betekent echter niet dat de pati-
ent ook die mening is toegedaan. Ze-
ker als de resterende plekjes op een 
zichtbaar deel van het gelaat of de 
handen zitten, dan kan dat nog altijd 
veel impact hebben op de beleving 
van de ziekte. Wij moeten dus door-
vragen. Daar zijn overigens specia-
le vragenlijsten voor die in de prak-
tijk helaas niet altijd of misschien 
meestal niet worden gebruikt.”

Zelfbeeld vaak negatief
Psoriasispatiënten hebben vooral last 
van jeuk en het zichtbaar zijn van de 

psoriasisplekken. Daarnaast komt 
het ook voor dat men pijn ervaart. 
“Een fraai en gezond uiterlijk is de 
norm en een gave huid hoort daarbij”, 
stelt De Kort. “Zichtbare rode en schil-
ferende plekken worden doorgaans 
geassocieerd met een besmettelijke 
ziekte. Mensen mijden je of zijn bang 
om je aan te raken. Ook op seksueel 
gebied kan het veel betekenis hebben. 
Dat alles heeft nogal wat invloed op je 
zelfbeeld. Je kijkt dan liever niet in de 
spiegel.” Naast die impact op het so-
ciale leven hebben mensen vaak ook 
een negatief zelfbeeld waar ze veel 
last van hebben. Daar wordt onvol-
doende aandacht aan besteed. “Wij 
vragen naar de invloed van psoriasis 
op het sociale leven maar niet naar de 
invloed op het zelfbeeld. Het zou goed 
zijn om te vragen ‘hoe denk je over je-

zelf’, maar de tijd voor een consult is 
helaas kort.”

Angst voor terugkeer symptomen
Een vraag die evenmin wordt gesteld 
is ‘ben je bang dat de symptomen te-
rugkeren’. “Wij moeten die vraag 
juist wel stellen”, vindt De Kort. 
“Mijn patiënten vertellen zonder eni-
ge uitzondering dat zij die angst heb-
ben en dat die angst invloed heeft op 
hun gemoedsrust.” Het welbevinden 
wordt ook beperkt door de afhanke-
lijkheid van medicatie. “Het doet iets 
met je te weten dat je altijd genees-
middelen moet blijven gebruiken en 
dat als de klachten terugkomen er 
opnieuw gezocht moet worden naar 
een ander geneesmiddel.”

Geen vertrouwen in verbetering
Dat zoeken naar een andere behan-
deling is niet eenvoudig. “Veel pa-

tiënten hebben in het verleden een 
lange zoektocht ondergaan naar 
een geneesmiddel dat werkt. Dok-
ters vertellen over het algemeen wel 
wat de mogelijkheden zijn en wel-
ke bijwerkingen zich kunnen voor-
doen. Zeker in het verleden werd 
niet altijd duidelijk aangegeven hoe 
lang het duurt voordat een thera-
pie werkt én dat de kans bestaat dat 
een therapie na een tijd niet meer 
optimaal werkt. Als dat je als pati-
ent een paar keer overkomt en zeker 
als de jeuk en de plekken al na heel 
korte tijd weer terugkomen, kan ik 
me voorstellen dat je even geen zin 
meer hebt in behandelingen. Met 
natuurlijk als gevolg dat de psoria-
sis in alle hevigheid terugkeert. Veel 
mensen proberen dan te leren leven 
met de klachten. Ze hebben geen 
vertrouwen meer dat er iets is dat 
hun situatie kan verbeteren.”

Wij kunnen nu veel meer
Juist hen wil De Kort oproepen toch 
weer naar hun huisarts te gaan en 
een verwijsbrief te vragen voor de 
dermatoloog. “Wij kunnen veel 
meer dan vijf of tien jaar geleden. 
Het is echt mogelijk om bij bijna al-
le mensen de ziekte zo onder contro-
le te krijgen dat de jeuk, de pijn en de 
zichtbare plekken verdwijnen.” 

Psychisch herstel kost tijd
Een huid vrij van psoriasis heeft 
grote gevolgen. “Mensen beseffen 
het vaak niet maar ze hebben hun 
hele leven ingericht rondom hun 
psoriasis. Als de zichtbare gevolgen 
daarvan verdwijnen, kunnen ze 
dingen doen die ze altijd, bewust 
én onbewust, hebben nagelaten. 
Het kan hen een nieuw gevoel van 
vrijheid bieden.” Die vrijheid is 
niet altijd eenvoudig. “Het vergt 
tijd voordat je je weer letterlijk 
bloot durft te geven”, weet De Kort. 
“Je uiterlijk is dan wel veranderd 
maar dat wil niet zeggen dat je zelf-
beeld ook die progressie heeft door-
gemaakt. Het kan dus zomaar zijn 
dat iemand er weer prima uitziet 
maar zich helemaal nog niet zo pri-
ma voelt. Ook daar moeten dokters 
meer aandacht aan geven.” 

“Dat denken 
te weten wat 
er speelt, is de 
valkuil van veel 
dokters en andere 
zorgverleners”

“Geef niet op, ga 
opnieuw naar je 
arts. We kunnen nu 
veel meer dan vijf of 
tien jaar geleden”

“Als iemand er 
prima uitziet wil 
dat niet zeggen 
dat hij of zij zich 
ook prima voelt”

INZICHT

Wim de Kort
Dermatoloog Amphia Ziekenhuis
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ERVARINGSVERHALEN

“Psoriasis heeft me mede 
gevormd tot wie ik nu ben”, stelt 
de 49-jarige Henk de Wit. “Ik ben 
assertiever geworden en gebruik 
mijn ervaringen in mijn werk als 
stresscoach en stoelmasseur.”

“Er zijn maar weinig coaches die  
tegen iemand met een huidziek-
te kunnen zeggen ‘ik begrijp wat je 
doormaakt’. Ik kan dat wel. Dankzij 
mijn huidziekte ben ik ervaringsdes-
kundige en kan ik meer betekenen 
voor deze cliënten dan andere coa-
ches.”

“Zo sterk en zelfverzekerd als ik 
nu ben, was ik niet toen ik vijfen-
twintig jaar geleden naar mijn huis-
arts ging met wat plekjes op mijn 

huid. De diagnose was psoriasis en 
later ook artritis psoriatica. Des-
tijds wist ik er nog niet zoveel over 
maar ik ben me gaan verdiepen in 
de symptomen én in de behandel-
mogelijkheden. Dat maakte me na 
verloop van tijd tot een hele goe-
de sparringpartner voor mijn spe-
cialist. Gaandeweg werd ik steeds 
mondiger. Je moet als patiënt echt 
voor jezelf opkomen en aangeven 
wat je wel en niet wilt en wat voor 
jou wel en niet acceptabel is. Al-
leen dan weet immers de specialist 
wat voor jou belangrijk is. Dus als je 
zelf niet zo assertief bent, neem dan  
iemand mee die wel voor je kan op-
komen. Er is namelijk veel meer mo-
gelijk dan je denkt. Je moet er alleen 

wel om vragen.”
“Met mijn huidige behandeling 

gaat het prima. Mijn huid is vrij-

wel helemaal vrij van plekjes en de 
gewrichtsontstekingen zijn onder 
controle. Ik voel me goed en ik zie 
er nu zo goed uit dat ik zelfs meer-

dere fotoshoots voor bedrijven heb 
gedaan. Korte broeken, korte mou-
wen, zwemmen, naar de sauna, al 
die dingen die ik niet droeg of deed 
omdat ik me schaamde, doe en 
draag ik nu wel.”

“Het enige waar ik nog wel last 
van heb, zijn vermoeidheidsklach-
ten. Het is belangrijk dat ik voldoen-
de slaap en niet te veel stress ervaar. 
Als stresscoach weet ik natuurlijk 
precies hoe anderen dat zouden 
moeten aanpakken. Maar nu het om 
mij gaat, lukt dat niet altijd. Zo ga ik 
af en toe over mijn grenzen. Kenne-
lijk heb ik, net als iedereen, iemand 
nodig die mij een spiegel voorhoudt 
en zegt dat ik wat liever moet zijn 
voor mezelf.” 

“Je moet echt voor jezelf opkomen”

Henk de Wit

“Nu ik vrijwel vrij 
ben van psoriasis 
draag ik weer 
korte broeken 
en T-shirts of 
blouses met korte 
mouwen”

Leven met psoriasis.  
Zo doen zij dat:

Arjen Boswijk (65) had op 48-jarige 
leeftijd zijn eerste psoriasisuitbraak. 
“Op vakantie op Kreta viel het 
mijn vrouw op dat ik een heel paars 
onderbeen had. Terug in Nederland 
ging ik gelijk naar de huisarts.” 

“De diagnose was snel gesteld: pso-
riasis. Achteraf waren er al jaren sig-
nalen zoals jeukende plekken maar 
een paarse en schilferende huid had 
ik nooit gehad. Het had nogal wat 
gevolgen want het waren behoor-
lijk grote plekken en ze zaten ook op 
zichtbare plaatsen zoals mijn ellebo-
gen. Tel daarbij op dat ik destijds le-
raar was en je kunt je voorstellen dat 
ik nogal wat reacties kreeg. ‘Meester, 
wat is dat. Is het besmettelijk?’ Het 
waren geen vervelende opmerkin-

gen, maar je wordt wel steeds met je 
neus op de feiten gedrukt.”

“De jeuk was overheersend. Ik 
kon soms niet stoppen met krab-
ben. Als ik ’s ochtends wakker 
werd, leek het net alsof er een ge-
wonde soldaat in bed lag. Ik had 
overal wondjes en de lakens waren 
bebloed. Het liefst heb je natuurlijk 

een gave huid maar mijn doel was 
vooral geen jeuk. Dat heb ik ook aan 
de dermatoloog verteld. Dat mijn 
huid mogelijk niet vrij is van pso-

riasisplekken, het zij zo. Maar die 
jeuk moet weg.”

“Door een combinatie van goed 
smeren en bad- en lichttherapie lukt 
het om mijn huidziekte onder con-
trole te krijgen. Onder controle hou-
den is echter een ander ding. Ik ben 
namelijk niet zo gedisciplineerd, met 
als gevolg dat de plekken en ook de 

jeuk terugkomen. Het klinkt zo een-
voudig: iedere dag smeren en je aan 
de regels houden, maar kennelijk 
wil ik er soms niet aan denken. Dat 
is niet verstandig. Door er niet aan te 
denken, word je er namelijk juist wel 
mee geconfronteerd.”

“Op het moment dat mijn huid 
gaaf is, voel ik me fantastisch. Geen 
jeuk! Dat is zo fijn. Dan draag ik  
gelijk korte mouwen. Dat doe ik  
overigens soms ook als ik wel een  
uitbraak heb. Als ik bijvoorbeeld zo-
mers ga wandelen met mijn vrouw 
en mijn dochters dan draag ik liefst 
een korte broek en korte mouwen. 
Ga ik echter naar een restaurant, 
dan bedek ik die plekken liever met 
lange mouwen. Er is toch wel een 
gevoel van schaamte.” 

“Op mijn 48e had ik mijn eerste uitbraak”  

Arjen Boswijk 

“Ik heb ermee 
leren leven maar 
ik hou er niet altijd 
rekening mee”

“Op het moment 
dat mijn huid 
gaaf is, voel ik me 
fantastisch”

“Vroeger schaamde ik me voor 
mijn huid. Tegenwoordig denk ik 
‘je doet het er maar mee’. Linda 
Lucignano, nu 31 jaar, voelt zich een 
stuk zelfverzekerder dan toen ze op 
haar zeventiende het eerste plekje 
ontdekte. 

“Het begon met een klein plekje maar 
na verloop van maanden werd het 
steeds erger. Mensen keken me vies 
aan, vonden me vies. Daar werd ik heel 
verdrietig van. Ik ging me ook vies voe-
len. Terwijl ik wist dat wat ik heb niet 
besmettelijk, vies of eng is.”

“Bij de dermatoloog heb ik van 
alles geprobeerd. Lichttherapie is 
prachtig maar wel heel intensief. Je 
moet drie maanden lang drie keer 
per week naar therapie. Dat was 

voor mij niet echt een oplossing. 
Smeren helpt om mijn huid soepel 
te houden, maar de plekjes bleven 
bestaan. Met de dermatoloog heb ik 
van alles geprobeerd. Helaas reageer 
ik vrij heftig op veel medicatie. Dan 
zijn de bijwerkingen zo heftig dat 
het niet opweegt tegen de baten. 

“Mijn man, met wie ik dit jaar tien 

jaar samen ben, heeft me altijd voor-
gehouden dat ik prima ben zoals ik 
ben. Dat helpt. Langzaam leerde ik 
dat wie er echt toe doet sowieso van 

me houdt, met of zonder psoriasis-
plekken. Maar zo keek ik er nog niet 
tegenaan toen ik eenentwintig was. 
Toen wilde ik gewoon mooi zijn en 
doen wat andere mensen ook doen.”

“Tijdens mijn eerste zwanger-
schap verdwenen de plekken. Ik 
was zo blij! Wat ik echter niet wist 
was dat er na de bevalling een uit-
barsting komt van psoriasis. Dat 
was heel erg jammer. Toen ik op-

nieuw zwanger werd, ben ik daarom 
al voor de bevalling weer gaan sme-
ren, puur preventief en dat heeft me 
goed geholpen. Wat ook helpt, is dat 
ik tegenwoordig zelf middelen zon-
der recept gebruik die het collageen 
ondersteunen. Mijn handen zijn he-
lemaal schoon. Ik heb mooier haar, 
mooiere nagels en een mooie huid. 
Daar ben ik echt blij mee!”

“Psoriasis is heel erg. Ik vond het 
vroeger vreselijk. Maar zelfmedelij-
den helpt je niet in je behandeling. 
Je wordt er gestrest van en dat trig-
gert de psoriasis. Bovendien kun je 
niet voor jezelf opkomen als je jezelf 
zielig vindt. Je moet leren om echt 
van jezelf te houden en voor jezelf op 
te komen. Je doet ertoe. Je bent goed 
zoals je bent!” 

“Het doet me nu minder dan tien jaar geleden”  

Linda Lucignano

“Zelfmedelijden 
helpt je niet in je 
behandeling. Je 
moet voor jezelf 
opkomen” 

“Je bent niet je 
psoriasis. Je hebt 
psoriasis. Dat is 
een heel verschil”
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In het verleden was het algemene 
behandeldoel bij mensen met 
psoriasis vijfenzeventig procent 
van de huid psoriasisvrij krijgen. 
Dankzij nieuwe therapieën is dit doel 
inmiddels bijgesteld naar negentig 
procent.

“Dat doel is zeker realistisch bij 
de meerderheid van de patiën-
ten”, stelt Peter van de Kerkhof, 
emeritus hoogleraar dermatolo-
gie en venerologie aan Radboud  
Universiteit Nijmegen. “Het lukt 
ons steeds beter om deze chronische 
ziekte onder controle te krijgen.”

Wat was tien jaar geleden 
het vooruitzicht van een 
psoriasispatiënt? 

“De meerderheid van patiënten 
met psoriasis voelde zich ongelukkig. 
Er waren wel behandelingen die pso-
riasis konden verbeteren maar een 
veilige lange termijn behandeling was 
maar voor weinig mensen weggelegd. 
Dermatologen waren terughoudend 
met het voorschrijven van de eerste 
biologicals. Simpel gezegd was het 
perspectief een beperkte verbetering 
van de huid met als risico matige tot 
zelfs ernstige bijwerkingen.”

Is er sindsdien vooruitgang 
geboekt?

“Absoluut. Er is een scala aan nieu-
we therapieën; er valt wat te kiezen. 
Wij kunnen nu persoonsgerichte 
zorg en een goed toekomstperspec-
tief bieden. Als wij inschatten dat 
uitwendige therapie, lichttherapie 
en de klassieke systemische genees-
middelen (geneesmiddelen waarbij 
het medicijn in het hele lichaam te-
rechtkomt, bijvoorbeeld via injectie) 
onvoldoende resultaat opleveren of 
ongewenste bijwerkingen hebben, 
dan zijn er nu de biologicals. Er zijn 
diverse geneesmiddelen beschikbaar 
in verschillende doseringen zodat je 
echt op maat kunt behandelen. Het 
mooie is dat er biologicals zijn die 

zich op verschillende ontstekingsei-
witten richten. Als een behandeling 
niet aanslaat of de werking na een 
aantal jaar vermindert dan kun je 
switchen naar een andere behande-
ling. Zo kun je zoeken naar de meest 
optimale behandeling voor de indivi-
duele patiënt op dat moment.” 

Waar hou je rekening mee bij 
het zoeken naar die optimale 
behandeling?

“De wens van de patiënt is leidend. 
Het kan zijn dat de jeuk zo ernstig is 
dat die eerst moet worden aangepakt. 
Andere mensen willen vooral af van 
de zichtbare plekken. Belangrijk is 
ook of iemand wel of niet een aantal 

weken tot maanden de tijd heeft om 
verschillende therapieën te proberen. 
Daarna kijken wij naar de gezond-
heidsgeschiedenis. Er kan sprake zijn 
van maag-darmproblemen, leverpro-
blemen, nierproblemen of iemand 
kan heel gevoelig zijn voor infecties. 
Het kan zijn dat ontsteking onder-
drukkende medicijnen niet gebruikt 
kunnen worden omdat er een vorm 
van kanker bestaat of bestaan heeft. 
Aan de hand van al die informatie  
kijken wij welke bijwerkingen de ver-
schillende therapieën kunnen heb-
ben en welke therapie gelet op het  
behandeldoel het meest geschikt is.”

Welke ontwikkelingen zijn er nu 
gaande?

“Waar wij voorheen vooral reageer-
den op de situatie, reactieve genees-
kunde, proberen wij nu in een vroeg 
stadium zo te behandelen dat je verer-
gering van de ziekte kunt voorkomen. 
Dat is proactieve geneeskunde. Het is 
nu vaak nog zo dat wij eerst kijken of 
de meest gebruikelijke therapieën 
aanslaan en dan, als dat niet lukt, stap 
voor stap alle mogelijkheden aflopen 
totdat je uiteindelijk wellicht uitkomt 
bij de biologicals. Ik snap dat wel want 
je probeert natuurlijk naast de beste 
ook de meest kosteneffectieve behan-
deling te bieden. Toch kan het zo zijn 
dat je door eerder in te zetten op bij-
voorbeeld biologicals een veel beter 
resultaat behaalt, waardoor je na ver-
loop van tijd de dosering kunt verla-
gen of zelfs een tijd kunt stoppen met 
de behandeling. Daar wordt op dit 

moment steeds meer onderzoek naar 
gedaan en die aanpak wordt ook 
steeds vaker toegepast. Dat is overi-
gens ook goed nieuws voor patiënten 
met nagelpsoriasis. Voorheen waren 
zij vaak aangewezen op een heel pijn-
lijke behandeling, injecties in de  
nagelmatrix. Als je hen in een vroeg 
stadium optimaal behandelt, kun je 
bovendien ook vaak voorkomen dat zij 
gewrichtspsoriasis ontwikkelen.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor 
psoriasispatiënten? 
“Ik ben overtuigd dat wij binnen tien 
jaar veel beter inzicht hebben in de si-
tuatie van de individuele patiënt. Als 
een patiënt in de toekomst bij de dok-
ter komt, heeft de dokter net als nu de 
beschikking over de medische ge-
schiedenis van de patiënt en zal daar-
naast bloed worden afgenomen voor 
testen zodat genetische eigenschap-
pen bekend worden. Uit DNA kan heel 
veel informatie worden gehaald. Op 
dit moment kunnen wij de informa-
tie nog niet goed duiden. Met onder-
zoek zullen we ziekmakende factoren 
in beeld krijgen en in de toekomst be-
ter kunnen voorspellen welke thera-
pie het beste resultaat zal geven, met 
de minste bijwerkingen, bij iedere in-
dividuele patiënt. Het gaat om de  
individuele eigenschappen die voor 
iedere patiënt uniek zijn. Dat betere 
inzicht moet gerealiseerd worden 
door dokters in de toekomst te laten 
beschikken over big data, die  
gematcht kunnen worden met de  
eigenschappen van de individuele pa-
tiënt. Daardoor hopen we ook met 
grotere zekerheid te kunnen voorspel-
len of de individuele patiënt wel of 
niet een ernstige vorm van psoriasis 
zal ontwikkelen en of sprake zal zijn 
van comorbiditeit en wat de beste be-
handeling is. Met die data kun je ook 
besluiten of het zinvol is om al in een 
vroeg stadium een ‘krachtig middel’ 
als biologicals in te zetten om zo ern-
stige fysieke en psychische schade in 
een later stadium te voorkomen.” 

Revolutionaire ontwikkelingen 
behandeling psoriasis

“In plaats van 
proberen wat 
werkt, kunnen wij 
straks voorspellen 
welke therapie het 
beste resultaat zal 
opleveren”

“Je moet nieuwe 
ontwikkelingen 
niet reserveren als 
laatste mogelijk-
heid”

OVER DEZE BIJLAGE

Deze bijlage is financieel mogelijk gemaakt door AbbVie.
AbbVie is een jong en ambitieus biofarmaceutisch bedrijf. Wij helpen mensen met complexe aandoeningen, zoals psoriasis, met onze innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende zorgoplossingen. Mensen  
helpen fit te zijn voor werk en privéleven, daar doen we het voor. AbbVie ondersteunt initiatieven die mensen met een chronische aandoening verder helpen. Deze special is zo’n initiatief.

Peter van de Kerkhof
Emeritus hoogleraar dermatologie en venerologie aan 

Radboud Universiteit Nijmegen
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