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VOORWOORD

EVOLUTIONAIR VOORDEEL
In de buurt van mijn woning, staan veel beuken, waaronder

ruikt onaangenaam en dat zullen wij dus niet zo gauw

een paar rode. De rode beuk heeft wel bladgroen, maar ook een

verorberen. Maar is dat voldoende om ons staande te houden

ander kleurpigment, dat de groene kleur enigszins maskeert.

in wilde natuur?

Wat het evolutionaire voordeel van zijn rode kleur is, weet ik

Gepensioneerd dermatoloog Han van der Rhee houdt zich

niet, maar dat is er vast. Al was het maar om vraat door reeën

bezig met dit soort vragen rondom ons zongedrag. In zijn

(daar barst het hier van) tegen te gaan.

boek ZonWijzer, dat in april uitkwam en waarvan dit nummer

Het ree is een merkwaardige herkauwer. Het dier heeft, in

een boekbespreking bevat, probeert hij aannemelijk te maken

verhouding tot zijn lichaamsgrootte, een kleine pensinhoud.

dat de zon de mens van nature blij en gelukkig maakt en dat

Door die kleinere pens moeten reeën vaker eten, bij voorkeur

die zon daarom niet slecht kan zijn. De huidkanker waar de

licht verteerbaar, eiwitrijk voedsel. Het zijn echte snoepers:

meeste dermatologen zich druk om maken, zet hij weg als een

zij eten niet alles wat voor hun bek komt, zoals de grote grazers,

vrij onschuldige ziekte (die men voor lief moet nemen bij alles

maar ze zoeken zorgvuldig hapje voor hapje uit. Zij eten graag

wat de zon aan voordelen biedt).

knoppen en jonge bladeren van bomen en struiken en vele

Het is moeilijk om het helemaal oneens met hem te zijn.

kruidensoorten. In de tijd dat ze de meeste energie nodig

Van der Rhee zocht naar feiten en onderzoeksgegevens die

hebben, in het voorjaar en in de zomer, wanneer de bronst

zijn hypothese staven. En die vond hij in overvloed, op plekken

voor de deur staat, is het voedselaanbod het grootst. Het ree

waar zonlicht rijk aanwezig was. Dat hij daarbij selectief te

herkent voedzame planten op basis van geur- en smaakstoffen.

werk ging, kun je hem kwalijk nemen. Iemand die gelooft in

Toch eigenlijk een wonder dat reeën en andere dieren instinctief

wat hij wil zien, zoekt bevestiging. Dat heet met een duur

weten (en ook van oudere soortgenoten leren) wat wel en niet

woord ‘cognitieve dissonantiereductie’. Een fenomeen dat

goed voor ze is.

veel mensen een evolutionair voordeel heeft opgeleverd ten

Hebben mensen ook zoiets in zich? Zitten die restanten van

opzichte van de medemens.

adequaat gedrag nog ergens in onze genen verstopt? Het
antwoord is ‘ja, toch wel een beetje’. Voedsel dat bedorven is,
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“Hetiseriederedag”
Louise Hanning (10) is geboren met een
zeldzame aandoening, met gevolgen voor hart
en huid: “Soms is dat vervelend, soms ook
niet.” Haar moeder Caroline Kluijtmans (44)
is meer uitgesproken: “Je hebt er de hele dag
mee te maken.” Een dubbelinterview over
lymfoedeem, yoga en pasta.

“Wij zagen niets opmerkelijks bij de geboorte van Louise. De
verloskundige echter zag meteen dat er ‘iets’ aan de hand was.
Ook wilde Louise niet zelfstandig drinken. Binnen een paar dagen lag
ze in het ziekenhuis, waar ze van het ene onderzoek in het volgende
rolde. Na bijna een jaar volgde de diagnose: het cardio-facio-cutaan
syndroom, waarbij ‘cardio’ verwijst naar het hart, ‘facio’ naar het
gelaat en ‘cutaan’ naar de huid. Dat is een verzamelnaam voor

enkele uiterst zeldzame, erfelijke aandoeningen met afwijkingen
aan hart en huid. Ze was nog geen jaar oud toen ze een hartoperatie onderging. Na die operatie was ze meteen veel vitaler
met meer uithoudingsvermogen.”

Eten
“Als baby had Louise vooral problemen met eten. We moesten veel
moeite doen om te zorgen dat ze voldoende voeding binnenkreeg.
Pas rond haar derde ging ze zelfstandig eten. Van een groeiachterstand is geen sprake, wel in motorische ontwikkeling.
Nog steeds heeft zij beperkingen wat dat betreft. Meedoen met
spelletjes op het schoolplein is lastig, en de gymnastieklessen kan
ze lang niet altijd volgen. Dat komt vooral door het lymfoedeem.”
Louise oogt als een spring-in-‘t-veld, met een uitbundige krullenkop:
“Ik kan niet hard rennen en sporten is ook lastig. Maar sinds kort
zit ik op speciale hockey voor mensen met een beperking. Dat
vind ik superleuk!”
“Ik weet dat ik anders ben dan andere kinderen. Soms is dat
vervelend, soms ook niet. Ik heb veel vrienden, gelukkig. Ik kan
goed met anderen omgaan, ben vrolijk, kan een hoop lol trappen
en soms ben ik een tikje eigenwijs. Wat ik wel naar vind, is als
mensen die mij niet kennen, mij alsmaar aanstaren. Of vragen
stellen: ‘Waarom heb je zo’n rode kleur in je gezicht?’ Dat is echt
niet leuk, hoor.”
Haar moeder voegt daaraan toe: “De klas en de school gaan hier
heel begripvol mee om. Maar het is natuurlijk best confronterend
als je vaak de enige bent die niet mee kan doen. Ze is begonnen in
het speciaal onderwijs, maar zit vanaf groep 3 op een gewone
school. Dat is belangrijk, want daardoor heeft ze vriendjes in de
buurt met wie ze na school kan afspreken. Wij denken dat het
voor Louise fijn is op te groeien in een gewone omgeving, met een
overzichtelijk en regelmatig leven.”

Rimpeltjes
Mensen met het CFC-syndroom hebben typische huidklachten:
een schilferachtige huid met toegenomen pigmentatie, een
verdikte huid vooral op de zool van de voet, krullend haar en weinig
wenkbrauwen.“Maar haar grootste last is toch wel het lymfoedeem”,
zegt moeder Caroline. “Jaarlijks bezoeken we het Expertisecentrum Lymfoedeem in Drachten. Zij zetten de grote lijnen uit en
overleggen ook met de dermatoloog van ons eigen ziekenhuis.
Verder gaat Louise tweemaal per week naar een huidtherapeut
voor manuele lymfedrainage. Deze massage stimuleert de
verstoorde lymfehuishouding. Opgehoopt lymfevocht wordt
daardoor beter verspreid en afgevoerd, waardoor zwellingen, het
oedeem dus, hanteerbaar blijven.”
Louise, enthousiast: “Ik ga dan met de fiets naar die mevrouw toe.
Dan gaan mijn elastische kousen uit en die blijven ook uit totdat
ik weer thuis ben. Ook als ik ga zwemmen, gaan de kousen uit.
Heerlijk! Al krijg ik dan wel jeuk en rimpeltjes.” Met die ‘rimpeltjes’
bedoelt ze de afdruk die de kousen op de huid achterlaten. Kluijtmans: “Omdat lymfoedeem nauwelijks zichtbaar is, onderschatten
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veel mensen de impact daarvan op je dagelijks leven. Je bewegingsvrijheid is enorm ingeperkt; je ervaart druk en pijn van de
zwelling, zo heb je er de hele dag mee te maken.”

Yoga
“De huid van Louise is ook nog eens heel gevoelig. Als iemand
haar aanraakt, heeft ze snel pijn. Momenteel heeft ze bijvoorbeeld
last van voetwratjes. Normaal zou je die laten aanstippen met
stikstof, maar dat kan bij haar niet omdat je dan wondroos
riskeert. Het is iets heel simpels, die wratjes, maar zij heeft er veel
pijn van. Louises aandoening beïnvloedt het hele gezin, door alles
wat altijd moet. Dat is vooral voor haar vervelend, maar het
vraagt ook aanpassingsvermogen van haar zussen. Als we een
dagje weg zijn of wandelen of fietsen of wat dan ook, en het
wordt teveel voor Louise, dan zoeken we een oplossing. Zo leer je
je wel aanpassen en flexibel te zijn!”
“Louise is een heel krachtig en vrolijk kind. Wij zijn superblij met
onze drie fijne dochters!” Gedurende het hele vraaggesprek is
Caroline Kluijtmans de rust zelve. Kalm, beheerst, evenwichtig,

8
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in balans. Sereen bijna. “Sinds zeven jaar heb ik hier in Haarsteeg
een eigen praktijk voor yoga en meditatie: Samtosa Yogastudio.
Ieder mens heeft een persoonlijke leidraad in het leven om te leren
omgaan met moeilijke dingen. Ik haal mijn kracht en energie uit
yoga. Het helpt je je lichaam en geest vrij te maken, om meer
innerlijke rust te vinden. Ik heb ter afronding van mijn yoga-opleiding
een scriptie gewijd aan ‘yoga en lymfoedeem’ want ik ben ervan
overtuigd dat yoga een gunstig effect heeft op lymfoedeem en
dat het je kan helpen bij het omgaan met een aandoening.
En Louise? Zij wil graag weer snel beginnen met kinderyoga.”

Toekomst
Waar haar moeder zich vooral bezighoudt met de dagelijkse beslommeringen van dag tot dag, denkt Louise al aan haar toekomst.
“Ik kan goed koken en ik help papa ook vaak met koken. Naar de
film of naar een restaurant gaan, vind ik heel leuk om te doen.
Daarom wil ik later kok worden. In een mooi, Italiaans restaurant.
Dan ga ik allemaal lekkere pasta’s bereiden.” Schaterlachend volgt
het slotakkoord: “Jazeker, ik ben een lekkerbekkie!”
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Knabbelvisjeszijnvooralbeleving
Wat grappig! Visjes die aan je voeten
sabbelen, en je wordt er nog beter van ook.
Of toch niet? Zijn ze juist gevaarlijk?
Een recente uitzending van Tros Radar
bracht veel teweeg.
Tros Radar kwam september vorig jaar met een uitgebreid item over
‘vispedicure’ of Garra rufa-behandeling. Het programma toonde
opnamen met een verborgen camera, gemaakt in verschillende
wellnesscentra. Tevens kwamen deskundigen aan het woord die
weinig heel lieten van de gezondheidsclaims die de centra aan de
behandeling koppelen. In de uitzending kondigde de Vereniging
van Huidtherapeuten (NVH) daarom aan een klacht te zullen
indienen bij de Reclame Code Commissie.
“Nee, die klacht hebben we nog niet ingediend”, zegt Ton Sels,
secretaris van de vereniging. “Na de uitzending hebben veel
bedrijven hun site aangepast en overdreven gezondheidsclaims
geschrapt. Maar als niet alle bedrijven dat doen, dienen we alsnog
die klacht in.”

Garra rufa
Vispedicure wordt sinds 2008 in Nederland aangeboden, het komt
‘overgewaaid’ uit Turkije. Cliënten zitten een half uur met hun
voeten in een bak met water waar Garra rufa-visjes in zwemmen,
een zoetwatervis uit het Midden-Oosten. De vissen komen op je
voeten af en eten dode huidcellen op. Aanbieders van vispedicure
beweerden in de uitzending en op hun site dat de behandeling
positief werkt bij verschillende huidaandoeningen, zoals psoriasis
en eczeem. De vissen zouden over een genezend enzym beschikken,
ditranol.
Rond vispedicure spelen minstens twee vragen. Eén: worden
klachten van psoriasis en eczeem er minder van? Twee: is het veilig?
De Vlaamse Hoge Gezondheidsraad (HGR) concludeerde begin
2013 dat de behandeling geen enkel bewezen therapeutisch
effect heeft. Lori Fisscher, studente huidtherapie aan de Haagsche
Hogeschool, kwam een jaar eerder tot dezelfde conclusie. In een
degelijke studie doorzocht zij verschillende wetenschappelijke
databases. Zij vond daarin slechts twee artikelen over Garra rufabehandeling, die bovendien onvoldoende steun geven aan de
gezondheidsclaims.
Bovendien: ditranol is helemaal geen enzym. De stof werd van
oorsprong gewonnen uit de Braziliaanse Ararobaboom en later
geëxtraheerd uit steenkoolteer. Incidenteel wordt het gebruikt
tegen psoriasis. Wat de vissen afscheiden, is echter gewoon
speeksel, en meer niet.
De behandeling heeft risico’s. Het jongste rapport hierover, opgesteld n.a.v. de Radar-uitzending, komt van het RIVM. Begin maart
stelde deze instelling dat er een klein risico is op huidinfecties.

Mensen met een gezonde, intacte huid hebben niet veel te vrezen,
maar mensen met ‘huiddefecten’ of ‘onderliggend lijden’ lopen
gevaar, aldus het RIVM. “Het water in de baden wordt niet na elke
klant ververst en de vissen worden niet na elke klant vervangen.
Hierdoor kunnen menselijke ziekteverwekkers worden overgebracht
van de ene klant op de andere… Daarnaast kunnen de vissen drager
zijn van ziekteverwekkers. Ze kunnen die ziekteverwekkers tijdens
het knabbelen overdragen op de mens.”
De NVDV, de Nederlandse vereniging van dermatologen, en de
Engelse Health Protection Agency kwamen eerder met een negatief
advies over de ‘vispedicure’. In delen van de VS en Canada is de
behandeling zelfs verboden.
Ten slotte kun je nog een derde probleem opwerpen rond de fish
spa, namelijk het welzijn van de dieren zelf. De vissen komen zo
graag op je voeten af, omdat ze verder niets te eten krijgen. Ze
worden simpelweg uitgehongerd, vertelden medewerkers in de
Radar-uitzending, geregistreerd door de verborgen camera. Verder
zwemmen ze in een kaal aquarium, zonder enige begroeiing, wat
voor hen een onnatuurlijke omgeving is. De menselijke voeten
vormen hun enige afleiding.
Inmiddels heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) een omvattend rapport over vispedicure gepubliceerd
(zie de website van het RIVM: www.rivm.nl).
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Nieuwmiddelvoorbasaalcelcarcinoom
Er is een nieuw middel voor de behandeling van
lokaal uitgebreid en uitgezaaid basaalcelcarcinoom.

waarbij chirurgie en radiotherapie niet meer toepasbaar zijn. Voor
deze patiënten is behandeling met vismodegib een nieuwe optie
met duidelijke perspectieven.”

De werkzame stof van het middel is vismodegib.

Werking

Twee studies (uit 2012 en 2014) geven veelbelovende
resultaten te zien.

De recentste studie betrof behandeling van 104 patiënten. De
belangrijkste maat voor werkzaamheid was de reactie op de
behandeling: vermindering van de tumorgrootte met ten minste
30% of verdwijning van alle tekenen van kanker. Een derde (11 van
de 33) van de patiënten met uitgezaaide ziekte en bijna de helft
(30 van de 63) van de patiënten met lokaal uitgebreide ziekte
reageerden op behandeling. De patiënten kregen vismodegib tot
het moment dat hun ziekte erger werd, totdat zij de behandeling
niet langer konden verdragen of totdat zij zich uit het onderzoek
terugtrokken. In al die gevallen werd de behandeling gestaakt.

Basaalcelcarcinoom
Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van
huidkanker. In principe zaait deze vorm van huidkanker zelden uit,
maar een kleine kans daarop blijft altijd bestaan, zeker bij de zeer
uitgebreide en agressievere subtypes van het basaalcelcarcinoom.
Indien het basaalcelcarcinoom niet afdoende wordt behandeld,
kan het dusdanig blijven groeien dat er cosmetische problemen
en problemen met lichamelijke functies ontstaan. De gangbaarste
behandeling bestaat uit het chirurgisch verwijderen van de
afwijking. Hiervoor zijn verschillende technieken bruikbaar, onder
andere chirurgie volgens Mohs (daarbij onderzoekt men het
snijvlak van verwijderd weefsel direct onder de microscoop).
Voor de oppervlakkige vormen van het basaalcelcarcinoom zijn
ook andere opties mogelijk, zoals bevriezing, fotodynamische
therapie, alsook behandeling met kankerremmende crèmes.
Dermatoloog dr. Jorrit Terra van het UMG Groningen over het
gebruik van vismodegib: “Voor een hele kleine groep patiënten
zijn al deze behandelingen niet toereikend. Dit kan zijn vanwege
de plaats op het lichaam, de omvang en de uitgebreidheid van het
basaalcelcarcinoom, de zeer grote aantallen of door uitzaaiingen,

De stof vismodegib ontwricht binnen de kankercellen de uitwisseling
van informatie (via de zogenaamde ‘Hedgehog-signaleringsroute’).
Deze route is normaliter betrokken bij het reguleren van de vroege
celontwikkeling van ongeboren baby’s en bij bepaalde celprocessen
bij volwassenen. Bij basaalcelcarcinoom wordt deze route hyperactief. Dit leidt tot een abnormaal snelle celdeling, en in dit geval
tot groei en verspreiding van huidkankercellen. Vismodegib hecht
zich aan een specifiek eiwit dat betrokken is bij het activeren van
de genoemde signaleringsroute. Door zich aan dit eiwit te hechten,
blokkeert vismodegib deze route. Dit vertraagt de groei en de
verspreiding van de kankercellen van het basaalcelcarcinoom. De
meest voorkomende bijwerkingen zijn spierkrampen, haarverlies,
smaakstoornissen, gewichtsverlies, vermoeidheid en misselijkheid.

Selecte groep
Het middel kreeg in Europa een ‘voorwaardelijke goedkeuring’, in
afwachting van meer onderzoek naar de bijwerkingen en veiligheid
ervan. Vooralsnog komt alleen een zeer kleine groep patiënten
voor de behandeling in aanmerking. Behandeling in Nederland
gebeurt door een oncologisch geschoolde dermatoloog binnen
een team met verschillende specialisten. Het team bestaat uit
dermatoloog, internist-oncoloog, radiotherapeut, plastisch chirurg
en hoofd-halschirurg. Behandeling met vismodegib wordt in ons
land voorlopig geconcentreerd in de academische centra van
Maastricht, Groningen en Rotterdam.

De aftrap van het onderzoek naar de werking van vismodegib bij
patiënten is een studie uit 2012: Sekulic A, Migden M, Oro A, et al.
Efficacy and safety of vismodegib in advanced basal-cell carcinoma. N Engl J Med 2012; 366: 2171-9. Het betrof een studie
onder 33 patiënten.
In januari volgde een grote studie onder 104 patiënten: Chang
AL, Solomon JA, Hainsworth JD, et al. Expanded access study of
patients with advanced basal cell carcinoma treated with the
Hedgehog pathway inhibitor, vismodegib. J Am Acad Dermatol
2014; 70: 60-9.
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“Ikhebeenanderkindgekregen”
Ellen Sijbers verandert levens. Met haar zalfpoli

won ze dan ook de Mooi Mens verkiezing 2013

het evengoed in de genen zit als de kleur van je ogen en dat je er
niet overheen groeit. De acceptatie die hierop volgt, is de eerste stap.
Hierna concentreren we ons op de kunstmatige barrière die we
door middel van persoonlijke smeerschema’s tussen de huidcellen
gaan bouwen: hetgeen mist bij mensen met eczeem.”

van zorgverzekeraar IZZ. Een prijs die volgens

Therapietrouw

in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

IZZ alleen is weggelegd voor bijzondere
zorgmedewerkers die een inspiratiebron zijn
voor anderen. Diverse patiënten droegen haar
voor, allemaal mensen die Ellen dankbaar zijn
dat ze hen verloste van de jeuk als gevolg van
hun constitutioneel eczeem.

De poli van Sijbers en haar collega Nicole Roos is twee kamers
groot en ziet er supervrolijk uit. Er hangen tekeningen aan de
muur en felle kleuren voeren de boventoon. Het is letterlijk een
klein onderdeel in het Catharina Ziekenhuis, maar eentje met
grote invloed. Mensen die al jaren met de moed in de schoenen
van arts naar kliniek zeulen om iets te doen aan hun eczeem,
leven na een aantal bezoeken bij de zalfpoli weer helemaal op.

Jong geleerd…
Iedereen is welkom op de zalfpoli, maar omdat het spreekwoord
niet voor niets luidt: ‘jong geleerd is oud gedaan’, richt Sijbers zich
vooral op kinderen met constitutioneel eczeem. “Kinderen zijn hard
voor elkaar en ouders zijn vaak radeloos. Pesten, slapeloze nachten
en vele doktersbezoeken zijn enkele bijkomende symptomen
naast die verschrikkelijke, eeuwigdurende jeuk”, zegt Sijbers.
“Nicole en ik trekken per gesprek een half uur uit. Dat is ongewoon
lang voor een consult, maar door goede voorlichting te geven,
komen mensen uiteindelijk minder vaak in het ziekenhuis of
bij de dokter. Om het kind bij de therapie te betrekken, tonen we
een speciaal ontwikkeld filmpje van Kaatje Krab. Zij heeft ook
kriebelplekjes en laat in negen stappen zien hoe ze haar huid
moet insmeren. Door de therapie te visualiseren, weet je thuis
nog wat je moet doen met de zalf die je meekrijgt, een manier van
voorlichting die in de zorg nog vaak ontbreekt. Nicole helpt het
kind hierna uitkleden, terwijl ik de ouders laat zien hoe de huid
werkt. Met het kind in de andere ruimte kunnen ouders in alle
rust luisteren en vragen stellen.”
“Ik doe net alsof de ouders nog van niets weten en leg uit wat
eczeem is. Eén op de vijf kinderen heeft eczeem wanneer ze uit
een familie met astma of hooikoorts komen en het is de tweede
meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ik leg uit dat
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Om op jonge leeftijd therapietrouw te zijn, heb je wilskracht en
resultaat nodig. Sijbers levert zorg op maat om snel resultaat te
behalen, heeft regelmatig telefonisch contact met haar patiënten
en nog wat goede trucjes achter de hand voor de allerkleinsten.
“We hebben smeerdiploma’s, superzalfdiploma’s, cadeautjes,
kleurplaten en boekjes. Heb je een verjaardagsfeestje, dan mag je
best een smeerbeurt overslaan. Word je gepest in de klas vanwege
je eczeem, dan stimuleren we kinderen een spreekbeurt te houden.
Hiervoor krijgen ze spullen mee uit de zalfpoli.” Door deze betrokkenheid leven kinderen op. Sijbers hoort regelmatig: “Ik heb een
ander kind gekregen” en ze ontvangt vele kaarten waaronder een
uit Cyprus met de tekst: “Dankzij jou zwem ik eindelijk in de zee
zonder pijn”.
Naast het filmpje ontwikkelde Sijbers smeerschema’s met vingertipmethode. Afhankelijk van de leeftijd en het in te smeren gebied
zien ouders en kind precies hoeveel zalf er nodig is. En ze heeft
soms ingenieuze ideeën die ze door fabrikanten laat realiseren.
In samenwerking met kledingfabrikant DermaCura, die onder
andere bacteriedodende rompertjes maakt, ontwikkelde ze bijvoorbeeld een sjaal en muts. En toen er een jongetje haar kliniek
binnenkwam dat flink eczeem had op de plek van zijn scheenbeschermers, liet ze een pijp maken die hij eronder kan dragen.
“Ieder kind moet kunnen doen waar het zin in heeft. Alleen op die
manier blijf je therapietrouw. Daarom probeer ik op alle fronten
te helpen.”

“Ze gaf mijn dochter haar schoonheid terug”
“Dat we na jaren strijd voeren tegen het eczeem van mijn dochter
uiteindelijk bij Ellen Sijbers zijn terechtgekomen, blijkt een
fantastisch succesverhaal”, vertelt Mirjam Bongers met veel
enthousiasme.
“Mijn dochter Neeltje is er een ander mens van geworden: ze is
prachtig om te zien en heeft haar zelfvertrouwen terug.”
“Zelf ben ik zielsgelukkig dat we Ellen hebben ontmoet. We
probeerden hiervoor alles en spaarden kosten noch moeite om
het eczeem te verminderen. Van verschillende dermatologen en
allergologen tot homeopathische behandelingen en Chinese
kruidengeneeskunde: niets hielp. We waren dan ook nogal
sceptisch toen iemand ons naar Ellen verwees en mijn dochter
wilde in eerste instantie niet eens mee. Op een zondag zijn we
toch langsgegaan, gewoon bij Ellen thuis. Anderhalf uur zaten we
er op de bank en mijn dochter voelde zich voor het eerst gehoord.
Als moeder heb ik me misschien onvoldoende gerealiseerd wat
het eczeem met haar als persoon deed. Ellen toonde echter direct
oprecht begrip en sprak zeer gedetailleerd over de werking van de
huid en de functie van het smeren. ”

“Neeltje had door de jaren heen een soort zalfangst ontwikkeld.
Het hielp allemaal niks, prikte verschrikkelijk en ze dacht dat de
vitiligoplekjes op haar hand van de crèmes kwamen, dat wilde
ze niet ook in haar gezicht. Ellen heeft een systematiek in het
smeren ingebouwd en uitgelegd waarom ze met een pittige
corticosteroïdenzalf begon en die langzaam zou afbouwen. Ze
vertelde dat mijn dochter voor het douchen cetomacrogol moet
smeren, nog eens na het douchen en tot slot voor het slapen. Dit
om de huid eindeloos vet te houden. Ze gaf mijn dochter om
dezelfde reden ook bacteriedodende kleding en legde uit dat ze

Neeltje nooit van het eczeem af kan helpen, maar haar wel kan
leren ermee om te gaan. En ze hield haar aan het smeren. Na die
eerste afspraak ging Neeltje nog een keer naar de zalfpoli, verder
bleef het bij telefonisch contact. Ellen belde precies op de
momenten dat het smeren wat verslofte. Tegenwoordig is het
niet meer nodig om te bellen: Neeltje loopt weer fier rechtop en
heeft haar zelfvertrouwen en schoonheid helemaal terug.”
De namen van moeder en dochter zijn op hun verzoek geanonimiseerd.
Beiden zijn bekend bij de redactie.

Ellen Sijbers: “Om op jonge leeftijd therapietrouw te zijn, heb je wilskracht en resultaat nodig.”
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Degeniepigeteek
Jaarlijks worden gemiddeld 1 miljoen
Nederlanders door een teek gebeten.

drie maanden een onlinevragenlijst om in te vullen. Wie een teek
opstuurt, hoort binnen tien maanden of deze drager was van de
Borrelia-bacterie.

Hoeveel van deze mensen de ziekte van Lyme
kregen, is echter niet goed bekend. Ook weten
we niet of preventieve antibiotica dit kunnen
voorkomen. Tijd voor een uitgebreid onderzoek
dachten ze bij tekenradar.nl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) startte
in samenwerking met de Universiteit van Wageningen in maart
2012 een onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme
in Nederland. Binnen een jaar werden ruim 7000 tekenbeten
geregistreerd op tekenradar.nl, waarvan ongeveer 3400 teken ook
naar het RIVM werden opgestuurd. Van de toegezonden teken
bleek 20% besmet met de Borrelia-bacterie die de ziekte van Lyme
kan veroorzaken. De symptomen ontstonden meestal binnen drie
maanden.
Uit het onderzoek tot dusver blijkt dat inwoners van Drenthe de
meeste tekenbeten meldden, gevolgd door Groningen, Utrecht en
Gelderland. In de provincie Utrecht werden de meeste mensen
ziek na een tekenbeet en in Flevoland de minste. Hoewel 20% van
de ingezonden teken de Borrelia-bacterie bleek te dragen, kreeg
slechts 3% van de deelnemers de ziekte van Lyme. Kortom, niet
iedere beet van een besmette teek leidt tot de ziekte van Lyme.
Ook varieert de ernst van de symptomen. Bij 80% van de gevallen
bleef het bij een ringvormige uitslag.

Voortzetting van het onderzoek
Een onderdeel van het onderzoek dat nog niet is afgerond, is de
vraag naar de werking van antibiotica na een tekenbeet.
Momenteel is namelijk nog onduidelijk in hoeverre preventief
antibioticagebruik het ontstaan van de ziekte van Lyme kan
tegengaan. Onderzoekers verdelen de deelnemers aan tekenradar.nl daarom in twee groepen. De ene groep krijgt in overleg met
de eigen huisarts eenmalig antibiotica, binnen drie dagen nadat
de teek verwijderd is. De andere groep krijgt geen preventieve
middelen, maar wacht af. Naar verwachting zijn de resultaten van
dit onderzoek over vier jaar bekend.

Meld je beet
Meedoen aan het tekenonderzoek kan dus nog altijd. Wie een
tekenbeet oploopt, kan zich melden op www.tekenradar.nl. Heb je
de boosdoener bewaard, dan kun je die opsturen naar het RIVM.
Meld ook eventuele ringvormige rode uitslag door een foto mee
te sturen. Gedurende anderhalf jaar krijgen de deelnemers iedere
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Paspoort van de teek
Naam: Ixodida oftewel de teek
Stam: Geleedpotigen
Klasse: Spinachtigen
Gemiddelde lengte: 1 tot 5 millimeter
Levenswijze: bloedzuiger
Specialiteit: zich verstoppen in struikgewas en bosrijk gebied
Voorkómen: Dat kan bijna niet, maar het dragen van lange
kleding helpt. Vermijd dichte begroeiing en blijf zoveel mogelijk
op de paden. Op tekenradar.nl zie je in welke gebieden de teken
actief zijn.
Bestrijdingswijze: met een speciale tekentang kun je ze
verwijderen.

COLUMN
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Stopmetpiekeren
Soms vraag ik me af hoe mijn leven eruit
had gezien zonder eczeem. Zou ik dan
bijvoorbeeld zelfverzekerder zijn?

Wat is dat woord ook alweer? Zelfvertrouwen. Maar ik zoek
bevestiging bij anderen. Vindt mijn vriendje me nog lief, zie ik
mijn ouders wel genoeg? Ik vraag het ze gewoon. Zeggen ze ja,
dan ben ik opgelucht. Eventjes. Ik kan eindeloos piekeren na een
aanvaring met iemand. Ga alles wat er gezegd is na in mijn hoofd.
Bied nog al eens onnodig mijn excuses aan. Want ik wil graag
aardig gevonden worden. Zelfs door mensen die ik zelf stiekem
helemaal niet zo aardig vind. Heel vermoeiend.
‘Als jij geen probleem hebt, dan verzin je er wel een’, is een gevleugelde uitspraak van mijn vriend. En hij heeft nog gelijk ook. Al dat
gepieker maakt het lastig om te genieten. Terwijl ik zoveel reden
heb om blij te zijn. Alleen tijdens het kijken van een écht goeie
film kan ik me even losmaken van mijn overactieve brein.

Nabellen
Zou ik meer zelfvertrouwen hebben zonder eczeem? Ik zal het
antwoord waarschijnlijk nooit weten. Van mijn opa is bekend dat
hij ook graag het bezoek nabelt om te vragen ‘of ze het wel leuk
vonden’. Dus misschien ben ik gewoon erfelijk belast. Hád ik maar
wat meer zelfvertrouwen. Dan zou ik minder piekeren en minder
krabben. Dan zou mijn huid er beter uitzien. Ik zou me beter
voelen over mezelf. En dan zou ik bijna, bíjna weten hoe mijn
leven eruit zou zien zonder eczeem.

Als ik veel eczeemplekjes in mijn gezicht en hals heb, ben ik me daar
erg van bewust. Het liefst zou ik thuis blijven en even niemand
zien, maar dat kan natuurlijk niet. Dus ga ik gewoon naar mijn
werk en spreek met vriendinnen af.
Ik weiger mijn leven te laten beïnvloeden door mijn eczeem, maar
als ik eerlijk ben, gebeurt dat natuurlijk wel. De jeuk leidt me af,
ik ben meer in mezelf gekeerd. Ik schaam me voor hoe ik eruit zie.
Ik ben jaloers op de perzikhuidjes van mijn vriendinnen, voel me
buitengesloten. Eenmaal thuis denk ik: was ik wel gezellig? Het
liefst bel ik ze op om te vragen ‘of ze het wel leuk vonden’.

Kletskous
En dat zijn dan nog mijn vriendinnen, die ik al sinds de middelbare
school ken. Erger wordt het als het om mensen gaat die verder van
me afstaan. Als ik me ’s zondags op de hockeyclub moet melden,
voel ik me niet bepaald op mijn mooist. Zeker niet na een avondje
stappen. Aan mij is toch net iets beter te zien dat ik een nacht heb
doorgehaald. In het witte hockeyshirt en met mijn haar in een
staart valt mijn bleke gezicht met rode vlekken extra op. Ik vergeet
spontaan dat ik eigenlijk een kletskous ben en begin mezelf te
observeren. Wat ben je sáái, denk ik dan. Probeer dat maar eens te
doorbreken.
Heeft mijn eczeem me gevormd? Feit is dat mijn onzekerheid
verder gaat dan mijn uiterlijk alleen. Ook bij het schrijven van dit
stukje vraag ik me af of het wel goed is. Ik ben perfectionistisch,
maar het uiteindelijke oordeel laat ik van anderen afhangen.
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Huidkankerdag
schudtNederlandopnieuwwakker
6000 Nederlanders bezochten tijdens de

te laten controleren. Ruim 1100 bezoekers,

meer slachtoffers. In 2000 overleden 470 patiënten aan de ziekte,
nu zijn dat er jaarlijks ongeveer duizend. Bovendien blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat
Nederland er niet goed voor staat, in vergelijking met andere
Europese landen. Nederland staat op de tweede plek als het gaat
om sterfte aan melanoom. Alleen in Slovenië sterven meer mensen
aan deze ziekte.

bijna 20 procent, hebben vermoedelijk een

Bewustwording

Nationale Huidkankerdag op 19 mei een
dermatoloog om verdachte plekjes op de huid

vorm van huidkanker. In 70 gevallen gaat het
vrijwel zeker om een melanoom, de ernstigste
vorm van huidkanker. Naast de huidcheck
kregen bezoekers informatie over hoe zij
het beste hun huid kunnen beschermen
én zelf controleren.

Prof. dr. Tamar Nijsten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV): “Het is een goede
zaak dat mensen zich bewust zijn van het belang van regelmatige
huidcontrole. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
We kunnen niet genoeg blijven hameren op de noodzaak van een
goede bescherming van de huid tijdens zonnen, recreëren, sporten
of werken.”
Die noodzaak wordt bevestigd door het sterk toenemende aantal
mensen met huidkanker. In tien jaar tijd is het aantal mensen dat
voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt, verdrievoudigd van
15.000 naar meer dan 45.000 personen per jaar. Vooral onder
60-plussers steeg het aantal doden door deze ziekte. Gezien hun
leeftijd zijn zij langer blootgesteld aan de schadelijke UV-stralen
van de zon. Bovendien waren er in hun jeugd geen voorlichtingscampagnes over de gevaren van zonlicht.

Geslaagd

Maastrichtse artsen in overleg tijdens de huidkankerdag.
Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in
Nederland en tevens de meest voorkomende vorm van kanker.
Huidkanker is een chronische ziekte: eenmaal huidkankerpatiënt,
altijd huidkankerpatiënt. De zonbeschadiging heeft namelijk
plaatsgevonden in de gehele huid, waardoor de kans op een tweede
vorm van huidkanker zeer groot is. De aandoening eist steeds
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Van de gevonden aantallen huidafwijkingen schrikt dermatoloog
dr. Ellen de Haas van het Erasmus MC niet. “Ik merk dat we meer
en meer de juiste doelgroepen aanspreken. Zagen we tot op heden
vooral veel jonge vrouwen met een hoog ‘uiterlijk bewustzijn’,
dit jaar kwamen vooral mensen die zich bewust zijn van het
risico op huidkanker en zich om die reden lieten checken.”
Zijn dat mensen die bovengemiddeld bang zijn voor huidkanker?
“Die mensen zitten er altijd bij. Dat is onvermijdelijk. Maar dat
is niet onze primaire doelgroep, want die mensen melden zich
vanzelf op tijd als ze denken dat er iets mis is.”
De Haas noemt de dag “beslist geslaagd. Uiteindelijk willen we ons
richten op meer preventie, zodat mensen sneller met een raar plekje
naar de dokter gaan en ook weten wat ze er zelf uit voorzorg aan
kunnen doen. Dat betekent dat we onze voorlichtingsstrategie
licht moeten ombuigen. Preventie is dan vooral een taak van de
huisarts, met de dermatoloog achter de hand als dé expert voor
alle vormen van huidkanker. Ik vrees dat slechts heel weinig mensen
echt beseffen wat een dermatoloog doet en kan.”
Collega-dermatoloog dr. Nicole Kelleners-Smeets, verbonden aan
het universitair medisch centrum van Maastricht, kijkt ook
enthousiast terug op de Huidkankerdag: “Vroeger bereikten we
met voorlichtingsprogramma’s vaak ouderen. Wij zien nu dat
steeds jongere mensen zich melden voor het nakijken van de huid.

dag te organiseren. Op die manier geven dermatologen ook iets
terug aan de maatschappij en dat is, hoe dan ook, een vorm van
maatschappelijk verantwoord ondernemen”.
De Winter is uit nuchter hout geslagen: “Ik dacht: ‘Als je toch gaat,
dan gaan we samen’. Of we volgend jaar weer gaan? Ik denk het
niet. Misschien over tien jaar; we zijn immers dertigers, nog jong
dus. Maar we weten nu wel waar we op moeten letten. Als een
moedervlek van gedaante verandert, gaat opzwellen of bloeden,
dan is er iets mis.”

Lunch

Dr. Bibi van Montfrans met dermatoscoop (VUmc, Amsterdam).
Wellicht speelt hierbij een rol dat jongeren zich soepeler bewegen
op het digitale wegennet van internet.”
Zij ziet bovendien verrassende neveneffecten. “De campagne heeft
ook directe invloed op het aantal polibezoeken. Zo zagen we een
man die al drie jaar een raar vlekje had. Dat bleek een melanoom.
Hij kwam op de poli nadat hij had gehoord of gelezen over de
Huidkankerdag.”
“Daarnaast bleek die dag hartstikke goed voor de teambuilding.
Zonder te hoeven registreren en te factureren kon iedereen
gewoon doen waar hij of zij goed in is. Dermatologen, assistentes
en verpleegkundigen waren het er allemaal over eens: ‘Goh, wat is
dit leuk om te doen! Kunnen we de gewone organisatie hier
wellicht op aanpassen?’ Iedereen heeft genoten!”

Bijvangsten
Er was nog een neveneffect. De Stichting Melanoom ontwierp
vorig jaar de zogenaamde ‘Huidmonitor’, een slimme app
gemaakt om vlekjes en plekjes op je huid eenvoudig te checken
(te downloaden via www.huidmonitor.nl). Ontwerper is dermatoloog dr. Marcel Bekkenk, AMC: “Alle aandacht in de media heeft
gewerkt. We merkten het aan Huidmonitor, die in dat weekend
weer erg veel is gedownload: rond de 2000 maal per dag.
Normaal hebben we 200 downloads per week. In totaal staan
we nu op bijna 175.000 downloads sinds de introductie van de
app op Huidkankerdag 2012. Hopelijk draagt dit ook bij aan meer
huidcontroles en bewustwording.”
Het VUmc deed ook mij aan de happening. Tot de bezoekers
behoorden Dina-Perla Marciano (‘die naam is het resultaat van
Noord-Afrikaanse, Franse, Russische en Italiaanse roots’) en haar
levens- en zakenpartner Max de Winter. “Het juiste gebouw, de
afdeling en vervolgens de juiste receptie waren niet aangegeven
op de uitnodiging. Samen met een hele stoet mensen liepen we te
zoeken naar de balie”, aldus Marciano. “Ik ben, denk ik, de grootste
zonaanbidder ter wereld. Maar dat moet je verantwoord doen,
dat weet ik heus wel. Op mijn rug zat een merkwaardig vlekje dat
ik graag wilde laten bekijken. De dermatoloog in opleiding die mij
eerst ontving, meende dat het onschuldig was. De dermatoloog
bevestigde dat vervolgens.”
“De ontvangst, de controle en de voorlichting verliepen allemaal
uiterst ontspannen en prettig. Het is een prachtig idee om zo’n

Van een verbod op zonnebaden wil De Haas niet weten. “Dat
werkt niet én is ook onzin. Zon is goed voor een mens, maar men
moet er wel verstandig mee omgaan. Mensen moeten vooral
genieten van het strand. Maar ga bij voorkeur ’s ochtends vroeg of
aan het eind van de middag. Zorg dat je niet verbrandt én geniet
binnen van de lunch, niet in de volle zon.”
In het project Ken uw huid onderzocht De Haas vorig jaar de
kennis en het zongedrag van mensen: “Mensen weten heus wel
van de risico’s, alleen gedragen ze zich daar niet naar. Mensen
denken vaak:‘Ach, dit overkomt alleen een ander’. Dat is dus niet zo.
Huidkanker kan iedereen krijgen.”
Dina-Perla Marciano met partner Max de Winter.
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Eczeem:nieuwerichtlijn
voorhuisartsen
Begin mei verscheen in het vaktijdschrift
Huisarts & Wetenschap de nieuwe richtlijn
Eczeem voor huisartsen. Deze richtlijn
(huisartsen spreken van ‘standaard’) sluit
aan bij twee richtlijnen van dermatologen:
één over contacteczeem uit 2013 en één
over constitutioneel eczeem, die op dit
moment bijna afgerond is.
Gelukkig hebben de opstellers goed samengewerkt met dermatologen en ze hebben geluisterd naar apothekers, bedrijfsgeneeskundigen, kinder- en jeugdartsen en de patiëntenvereniging Vereniging
voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE). Dat maakt dat
deze richtlijn kan rekenen op een brede steun van alle betrokken
partijen.

Gelukkig hebben de opstellers goed geluisterd.
ooit gemiddeld een half jaar lang teerzalf hadden gebruikt. Na 20
jaar follow-up kwam bij deze groep niet vaker kanker voor dan in
de algemene bevolking.

Aandacht voor beleving
Behandeling
De nieuwe huisartsenrichtlijn geeft adviezen voor de diagnostiek
en behandeling van diverse vormen van eczeem. De basis voor de
behandeling van eczeem blijven neutrale zalven, al dan niet in
combinatie met lokale corticosteroïden. Bij matig eczeem volstaan
klasse 1- of klasse 2-corticosteroïden. Bij ernstig eczeem heeft starten met een klasse 3-corticosteroïd de voorkeur. Bij verbetering
van het eczeem zal de huisarts deze corticosteroïden afbouwen,
maar de patiënt moet de neutrale zalven blijven gebruiken.
Dit om uitdroging van de huid te voorkomen. Een te droge huid
verergert namelijk de klachten. De richtlijn vraagt huisartsen
alert te zijn op de invloed van of op beroepswerkzaamheden.
De belangrijkste verandering ten opzichte van vroeger is dat vanaf
nu teerpreparaten niet langer meer worden aangeraden voor de
behandeling van constitutioneel eczeem in de huisartsenpraktijk.
Er zou te weinig bewijs zijn voor de effectiviteit en veiligheid
(teerzalf zou wel eens kankerverwekkend kunnen zijn).
Die terughoudendheid misstaat de opstellers niet, maar het is
goed te weten dat teerpreparaten in een positiever daglicht zijn
komen te staan na het proefschrift van Judith HendricksenRoelofzen uit Nijmegen in 2013. Uit haar onderzoek bleek dat
teerzalf nog steeds een heel goede optie is bij de behandeling van
eczeem en psoriasis. Wat de veiligheid betreft: de Nijmeegse
onderzoekers beschikten over gegevens van 13.000 patiënten die
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Een opvallende zin in de nieuwe NHG-standaard is:‘Vraag eventueel
naar: schaamte voor het eczeem, verminderd zelfvertrouwen,
invloed op seksualiteit’. Die zin stond niet in de vorige versie.
Van oudsher zijn het stellen van de juiste diagnose en het kiezen
van de juiste behandeling de hoeksteen van het geneeskundig
handelen. Maar de vraag hoe de patiënt zijn of haar ziekte beleeft,
is wel iets waar steeds meer aandacht voor bestaat, ook in richtlijnen. Het enige wat het statement nog een beetje afzwakt, is het
woord ‘eventueel’.

Corticofobie
Het vragen naar ideeën van de patiënt, ouders/verzorgenden over
behandeling met corticosteroïden is ook een nieuw element.
Corticosteroïdpreparaten (‘hormoonzalven’) hebben bij veel
mensen een slechte naam. Door ondeskundig gebruik zijn er in de
periode dat deze middelen net op de markt kwamen onnodig veel
bijwerkingen ontstaan. Door de angst voor de mogelijke bijwerkingen, vermeld in de bijsluiters, roept het woord ‘hormoonzalf’
negatieve reacties op: de zogenoemde corticofobie. Vooral ouders
met kleine kinderen die corticosteroïden krijgen voor eczeem, zijn
vaak huiverig om deze te smeren. Uit Engels onderzoek, waar de
angst voor hormoonzalf net zo hardnekkig is als in Nederland,
blijkt overigens dat corticofobie niet samenhangt met de ernst
van het eczeem. Ook mensen die af en toe een ‘likje’ gebruiken,

hebben er last van. Het belangrijkste om deze angst weg te
nemen is goede voorlichting. Mensen moeten beseffen dat
wanneer zij lokale therapie abrupt staken, het eczeem na enkele
dagen zal verergeren. En dat men bij langdurig gebruik de
corticosteroïden langzaam afbouwt naar een lagere klasse en
niet langer continu hoeft te smeren, waardoor bijwerkingen
zelden optreden.

Onderbelicht
Een kleine rondgang onder patiënten levert een paar reacties op.
Onderbelicht blijft de chronische zorg bij eczeem. De richtlijn
lezende, lijkt het alsof iemand voor het eerst met eczeemklachten
naar de huisarts gaat, behandeld wordt of doorverwezen wordt
naar een dermatoloog. Klaar, einde verhaal. De werkelijkheid is
echter weerbarstiger. Veel patiënten zijn na het bezoeken van een
dermatoloog weer aangewezen op (na)zorg door de huisarts
(inclusief herhaalmedicatie). Bovendien verergert het eczeem
bij patiënten gedurende hun leven heel wat keren, waarbij de
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onderhoudsmedicatie niet meer werkt en dan begint het liedje
weer van voor af aan.
Wat patiënten ook missen, is hoe vaak de huisarts zijn eczeempatiënten het liefst wil zien, of zou moeten zien, zowel bij beginnende als ervaren patiënten. “Maar misschien is een zorgstandaard hier geschikter voor dan een richtlijn”, aldus Bernd Arents,
voormalig voorzitter van de VMCE. Hij vervolgt: “Wat ik echt wel
een beetje mis, zijn heldere verwijscriteria, met onderscheid tussen kinderen/ volwassen en ernstige verergeringen (exacerbaties). Blijkbaar zijn huisartsen en dermatologen daar niet goed
uitgekomen. Het is ook een verdraaid lastig punt. Maar wel
belangrijk!”
Een samenvatting van de richtlijn is te vinden op:
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/eczeem
Op die pagina kunt u doorklikken naar de tekst van de volledige
richtlijn. De volledige tekst is ook via die link te downloaden als
pdf-bestand.
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Kinderwoordenboek
Haaruitval en kaalheid is niet hetzelfde:
van haaruitval word je meestal niet kaal
- en is iemand eenmaal kaal geworden,
dan zijn er natuurlijk geen haren meer
om uit te vallen! Allemaal verliezen we
elke dag wel enkele tientallen haren.
Worden dat er per keer honderden in
het putje van de douche of wasbak,
dan spreekt de dokter van ‘haaruitval’.
Begint haarverlies plotseling, dan kan het zijn dat je lichaam
ontregeld is door hormonen, medicijnen of een schimmelinfectie.
In een koud klimaat schudden behaarde dieren elk voorjaar hun
te dikke vacht uit. Soms gaat ook een mensenhoofd zo ‘in de rui’
en dat kan dan even geen kwaad. Van (kanker)geneesmiddelen
kunnen de haarzakjes in onze hoofdhuid flink van slag raken.
Ze stoten de haar dan af en die valt uit. Als het meezit, komt er
later wel een nieuwe voor in de plaats.
De meeste mensen worden niet blij wanneer ze hoofdharen
verliezen, hun haardos zo dun wordt en ze na verloop van tijd kaal
worden. Meer dan mannen zijn juist vrouwen bang om kaal te
worden. Dokters krijgen dan ook van vrouwen de meeste vragen
over haaruitval. Mannen worden door hun hormonen van nature
sneller kaal, schrikken minder van dun haar en gaan er niet zo
gauw voor naar de dokter. Soms halen ze de laatste plukjes ook
maar weg om er als kaalkop stoer uit te zien.

Een hoofdluis is een piepklein en bijna
doorschijnend insect dat zich in het
hoofdhaar verstopt om zich met bloed uit
de hoofdhuid te voeden. Hij prikt met zijn
zuigsnuit door de huid heen en zuigt een
beetje bloed op, drie tot zes keer per dag,
anders gaat hij dood van de honger. Zielig
toch - of voor een luis niet zo?
Hoofdluizen komen vooral bij kinderen tussen 5 en 11 jaar voor;
iets meer bij meisjes vanwege het vaak langere haar. Zou jij nóóit
je haar wassen, dan loopje met een vette kop rond - maar heb je
wel mooi minder kans op hoofdluis! Hoofdluizen houden namelijk
totaal niet van vet haar. Iemand met hoofdluis een ‘viezerik’ noemen,
dat slaat dus nergens op.
Wat te doen?
Heeft de Pediculus humanus capitis (zo noemt de dokter het
beestje) jou erin ‘geluisd’, dan raak je van hem af door eerst jouw
luizenbos flink te laten kortwieken (dat is heel kort knippen).
Wassen met water en gewone zeep of shampoo helpt niet tegen
luis. Je hebt een medicijn nodig dat je bij de drogist of apotheek
kunt krijgen. Ook moet je je haar twee weken lang elke dag
zorgvuldig uitkammen. Dat doe je met een speciale ‘netenkam’,
die je bij de drogist of apotheker koopt.
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“Dehuidendemensdaarachter”
Hoe ontwikkelt zich een vak, bezien over
een fiks aantal jaren? Zijn de verwachtingen
uitgekomen? Hoe ziet de toekomst eruit?
Een gesprek met twee huidtherapeuten:
een ervaren trendwatcher en een debuterende
huidtherapeut vol onverbloemde ambitie.
Eensgezind stellen zij: “Dit vak wordt alleen
nog maar breder en belangrijker”.

Dionne Linskens (47), huidtherapeut in Schagen, is de dochter van
twee verpleegkundigen. “Ik studeerde een periode rechten omdat
het mijn droom was om kinderrechter te worden. Maar alleen
theorie bleek niet mijn ding. Terwijl ik tijdelijk als secretaresse
werkte, merkte mijn partner op dat ik eigenlijk iets moest doen
met mijn verzorgende en ondernemende kant. ‘Jemig de pemig’,
dacht ik,‘hij heeft gelijk. Maar heb ik het geduld om met mensen te
werken?’ De eerste tussenstap was schoonheidsverzorging. Toen ik
in het blad Viva vervolgens over huidtherapie las, was ik meteen verkocht. En nu vier ik alweer mijn 20-jarig jubileum als huidtherapeut.”

Bladermeisje
‘Onrust’ en ‘Viva’ blijken kernwoorden te zijn. “Op de leestafel ligt
van alles: Viva, Margriet, Linda, Libelle, Psychologie Magazine en
ga zo maar door. Goed lezen doe ik die bladen niet, feitelijk blader
ik ze alleen maar door. Want ik ben altijd op zoek naar behoeften,
trends en mogelijkheden die toepasbaar zijn in ons vak. Ik ben nu
eenmaal een nieuwsgierig mens en hou van uitdagingen.”
Toevallig of niet, ze is net terug van een interview en fotoshoot
voor Panorama:“Nee, niet bloot natuurlijk! Het ging om een interview in de rubriek ‘Mijn baan’. Om het beroep meer bekendheid te
geven. Want daar is nog veel winst te behalen.”
“Destijds (1991) was de opleiding nog niet fulltime en minder
breed dan vandaag de dag. In vrij rap tempo maakte het vak een
enorme ontwikkeling door: het heeft zich verdiept én verbreed,
door kennisontwikkeling en de introductie van alsmaar meer behandelmogelijkheden. Een belangrijk signaal zijn de verdergaande
specialisaties op het gebied van lasertechnieken, oedeemtherapie
en oncologie. De huidtherapeut is een BIG-erkende professional,
we maken richtlijnen, vinden erkenning bij andere (para)medische
beroepsgroepen, zijn een serieuze onderhandelingspartner en
ons geluid wordt zelfs tot in de politiek gehoord.”

Kern
“Toch blijft de kern van het vak ongewijzigd: cliënten succesvol
van goede zorg voorzien. We behandelen zowel de gezonde als
de zieke huid. Een goede aanpak van de aangetaste huid maakt
mensen blij en die helpt hen om met een goed gevoel in het leven
te staan. Huidtherapie gaat om de huid en de mens daarachter.”
Wat opvalt, is het enorme enthousiasme voor het vak, bij iedereen…
“Klopt. Dat enthousiasme kenmerkt deze beroepsgroep. Dat geldt
zeker voor de ‘oude garde’, waartoe ik mijzelf reken. Opvallend is
dat al mijn studiegenoten nog steeds gedreven dit vak beoefenen.
En die drive zie ik gelukkig ook terug bij de jonge huidtherapeuten.”

Verwachtingen

Dionne Linskens

Zo’n ‘jonkie’ is Thérèse Veijer-Rietveld (23), vorige zomer afgestudeerd en sinds 2 oktober werkzaam als huidtherapeut in de
Mauritskliniek te Nijmegen. “Mijn vader werkt in de zorg en als
kind liep ik al met OK-mutsen en handschoenen door het huis.
Mijn eerste stap was doktersassistente. Best leuk, daar niet van.
Maar ik miste de uitdaging, zocht naar diepgang. Ik wilde niet
langer assisterend zijn, maar mijn eigen patiënten zien, mijn
eigen spreekuur draaien!” Dat alles past bij haar persoon: “doortastend, vriendelijk, adequaat”. En dus ook doelgericht. “Eerlijk
gezegd, had ik niet eerder gehoord van ‘huidtherapie’. Maar na
een voorlichtingsmiddag op de hogeschool wist ik dat dit mijn
roeping was.”
Voldoet het werk aan je verwachtingen vooraf?
“Jazeker, het gaat zelfs boven verwachting. Het past perfect bij mijn
diepste wens: zo medisch mogelijk te mogen werken. Het werk
vereist nog meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dan ik
vooraf inschatte. Die verantwoordelijkheid is prettig: het meeste
leer je immers van het zelf doen en zien hoe het beter kan.”

Nadenken
“Patiënten worden doorgestuurd door de dermatoloog, samen
doen we dan de intake en bepalen we het beleid: wel of niet
medicatie voorschrijven, al dan niet verzorgingsadviezen geven,
enzovoorts. Ook ernstiger aandoeningen behandelen we gezamenlijk, zoals lymfoedeem of open wonden. Vergis je niet, elke
acnepatiënt is weer ‘anders’. Je moet bereid zijn om bij elke
patiënt te willen nadenken. Dat houdt je niet alleen scherp,
dat geeft ook de meeste voldoening, als professional en als mens.
Plus het beste resultaat voor de patiënt.”
Is een huidtherapeut een generalist of een specialist?
“Elke huidtherapeut is breed opgeleid en zal zich in eerste instantie
ook breed willen oriënteren. Of, hoe en wanneer iemand zich
specialiseert, is aan de individuele therapeut om te beslissen.
Dat is meteen het mooie van dit vak. Er is ruimte voor je eigen ‘ik’,
je kunt je eigen ei goed kwijt in dit prachtige en praktische beroep.
Je kunt jezelf zijn…”

Onderscheiden
Hoe gaat het vak zich in de toekomst ontwikkelen?
“Er komt steeds meer bij, daarvan ben ik overtuigd. Ik hoop en ik
denk dat huidtherapeuten een steeds grotere rol gaan spelen dan
ze nu al doen. Zoals het vanzelfsprekend is om met een hernia
naar een fysiotherapeut te gaan, zal iedereen met bijvoorbeeld
acne zonder aarzeling naar de huidtherapeut stappen.
Huidtherapie zal daarnaast een vast en gewaardeerd onderdeel
worden binnen multidisciplinair verband.” Kernachtig: “Als huidtherapeut kun je je onderscheiden.”

Thérèse Veijer-Rietveld

STANDPUNT ZONGEDRAG EN HUI DKAN KER

|

T E K ST : R E DA C T I E

|

F OTO G R A F I E : DR EAMSTIME

|

Genietvandezon,
maarmetmate
De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie
(NVDV) waarschuwt opnieuw voor de gevaren van
zonnen, een maand na de Huidkankerdag in mei.
Prof. dr. Tamar Nijsten, voorzitter van de NVDV:
“Houd je aan de preventieve maatregelen:

Mensen zijn altijd op zoek naar een excuus om dat te doen wat ze
eigenlijk niet zouden moeten doen en dat excuus wordt ze nu
aangeboden. Contraproductief.”

niet te lang, vermijd de zon tijdens de warmste

Dissident of querulant?

uren en bescherm jezelf bovenal goed. Buiten zijn
is al voldoende om vitamine D op te doen, maar
echt zonnen is daarvoor niet nodig en bovendien
is het risicovol.”

De NVDV distantieert zich daarmee van de standpunten van
auteur dr. Han van der Rhee in zijn boek ZonWijzer. Van der Rhee
beweert dat de voordelen van de zon opwegen tegen de nadelen.
Nijsten: “Mensen worden misleid door zijn verkeerde voorlichting,
gebaseerd op geselecteerde onderzoeken die de vooringenomen
conclusie bevestigen. We kunnen er niet omheen dat zonlicht
kankerverwekkend is, zoals ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is aangegeven. Met dit boek geeft hij de bevolking
een excuus om zich niet aan de preventieve maatregelen te houden
en dat is zorgwekkend. Het aantal mensen met huidkanker neemt
schrikbarend toe. In tien jaar tijd is het aantal verdrievoudigd. Eén
op de vijf Nederlanders krijgt in zijn of haar leven huidkanker.”

‘Zonlicht’
Biologisch gezien heeft zonlicht voordelen, zoals de afgifte van
vitamine D. Nijsten: “Het is te vergelijken met het drinken van
rode wijn: één glas is goed, maar een overmaat is schadelijk voor
de gezondheid. Daarom is goede voorlichting belangrijk over
de mate waarin zonlicht goed voor een mens is en wanneer
zonlicht schadelijk is. Het boek van Van der Rhee creëert een vals
veiligheidsgevoel bij de algemene bevolking.” In de klinische en
wetenschappelijke wereld zijn de standpunten van Van der Rhee
controversieel en ze worden niet omarmd door de beroepsgroep
van dermatologen. Nijsten:“Totdat de discussie geslecht is binnen
de wetenschap en de mening breed gedragen wordt door de
beroepsgroep, zou men met dergelijke afwijkende geluiden
moeten oppassen omdat mensen daarmee worden misleid.
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Van der Rhee noemt zichzelf een dissident: “Mijn optreden als
‘dissident’ in het dermatologische kamp werd me in eerste instantie
niet in dank afgenomen. Uit lekenkringen kreeg ik gelukkig wel veel
bemoedigende reacties in de trant van: ‘Ik heb altijd al intuïtief
aangevoeld dat zoiets heerlijks als de zon niet slecht voor een
mens kan zijn.’ Maar de reacties uit de medische wereld waren
vaak vernietigend. (…) Maar in een wat later stadium kreeg ik in de
wandelgangen ook van dermatologen veel positieve reacties.
Velen zeiden dat ze de officiële uitlatingen van de vereniging van
dermatologen te eenzijdig en overdreven vonden, enkelen vonden
zelfs dat Zonnen moet eigenlijk een betere titel zou zijn geweest.”
Hier is sprake van een bekende retorische truc. Hij dekt zich vooraf
in tegen mogelijke kritiek. Hoe? Van der Rhee bestempelt zichzelf
als ‘dissident’ en iemand die veel steun krijgt, uit het geruchtencircuit.
Dermatoloog dr. Jorrit Terra, lid van de Domeingroep Oncologie,
reageert: “Het is onnodig dat Van der Rhee zich positioneert als
dissident. We zijn het met elkaar eens dat zonlicht positieve effecten
kan hebben, zoals een algeheel welbevinden. Echter, de tsunami
van huidkanker mede als gevolg van overmatige blootstelling aan
zonlicht is nu eenmaal een feit in de dagelijkse praktijk. Daarom
ben ik van mening dat zorgvuldige voorlichting over de negatieve
effecten van overmatige zonexpositie en het adviseren van
adequate preventieve maatregelen wat betreft zonnen behoren
tot de kerntaken van de dermatoloog.”

Kans op huidkanker
Veel Nederlanders hebben een kans op het ontstaan van een
vorm van huidkanker. Een belangrijke risicogroep vormen mensen
die vanwege hun beroep vaker blootstaan aan UV-straling. Dit
zijn mensen die veel buitenwerk verrichten, zoals bouwvakkers en
stratenmakers. Ook buitensporters die geen of onvoldoende
beschermende kleding dragen, zijn zich vaak onvoldoende bewust
van de (extra) risico’s die ze lopen. De laatste groep met een
grotere kans op huidkanker zijn senioren. Gezien hun leeftijd zijn
zij langer blootgesteld aan de schadelijke UV-stralen van de zon.
Bovendien waren er in hun jeugd geen voorlichtingscampagnes
over de gevaren van zonlicht.
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Dichteropdehuid
DIT IS DE WET VOOR WIE EEN HUIDZIEKTE GEHAD
HEEFT EN DAARVAN GENEZEN IS, MAAR TE ARM IS VOOR
ALLE OFFERS: HIJ LAAT AAN DE PRIESTER ZIEN DAT HIJ
HELEMAAL GENEZEN IS EN HOEFT ENKEL EEN LAM EN
TWEE DUIVEN MEE TE BRENGEN

Je moet nu naar buiten,
het is maar een kras, een schram,
meer niet,
en je mag terugkomen wanneer er niets meer
van te zien is.
Je zegt, maar jullie hebben zelf
donkere vlekken waaruit haar groeit,
lange witte littekens.
Hoe vaak is jou dat
gebeurd,
dat je terugkomt en onbekenden
staan op je te wachten en zeggen, wij zijn nu
je vader en je moeder?
De eerste keren zeg je, hoe kan dat,
jullie zijn met meer dan twee?
Zij zeggen, als we ons slecht voelen als we
naar je kijken houden we er niet
meteen mee op.
Het is maar een kras, een schram,
een druppel bloed,
meer niet.
Nachoem M. Wijnberg
Nachoem M. Wijnberg (1961) studeerde rechten en economie
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1990
aan de Rotterdam School of Management en werd in 2001
benoemd tot hoogleraar Industriële Economie en Organisatie
aan Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 werkt hij aan de
Universiteit van Amsterdam. Wijnberg is dichter en romanschrijver. Als dichter ontving hij diverse onderscheidingen, zoals
Ida Gerhardt Poëzie Prijs, de Gedichtendagprijs en de prestigieuze
VSB Poëzieprijs.
Critici noemen zijn mysterieuze en gelaagde gedichten regelmatig ‘moeilijk’. In een interview wees hij dat luchtig en speels
van de hand: “Mijn gedichten zijn helder, makkelijk te lezen en
beloven althans dat ze gaan over belangrijke zaken in ieders
leven.” Zijn meest recente bundel Nog een grap, verschenen
najaar 2013 (met ruim driehonderd gedichten!), zou wel eens de
sleutel kunnen zijn tot zijn vroegere werk. Neem dit korte
gedicht: “Nee, midden in het bos / is geen hotel met enkel lege
kamers / en geen wonder / dat de eigenaar / zo arm is.”
Ogenschijnlijk eenvoudig, is het aan de lezer om verdere
betekenissen en samenhangen te ontdekken of uit te vinden.
Gedichten om te lachen én serieus te nemen.
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Publieksblad,passiesenpsoriasis
Spaanse klimgeiten, psoriasis, jeuk, columnisten
en kippenvel. Veel onderwerpen komen voorbij
in het vraaggesprek met dermatoloog Bing Thio.
Hij nam onlangs afscheid als redactielid van
dit tijdschrift. Derhalve een kennismaking
met de man die nu vertrekt.

Het typeert Bing Thio, wars als hij is van intellectuele poeha.
Heb je een favoriete rubriek?
“Niet echt. Maar ik ben in het algemeen dol op columns, omdat
uit een column, als het goed is, een volgroeide levenshouding
spreekt. In zo’n tekst beschrijft een columnist niet alleen concreet
en invoelend de ervaring van het ziek-zijn, maar ontvouwt hij of
zij ook een panoramische blik. Zo ontstaat een rijk geschakeerd
beeld van een mens die even uit zijn eigen huid stapt. Een goede
columnist leert je op een andere en verrassende manier kijken.
Ik laat me graag verrassen.” Zijn pretoogjes getuigen hiervan.
Die zullen ook niet doven gedurende het vraaggesprek.

Sport

Als langjarige collega’s van het redactieteam tutoyeren we elkaar
natuurlijk. Dr. H.B. (Bing) Thio is als redactielid al vele jaren betrokken
bij dit tijdschrift: “Bij de oprichting van HUID - destijds door
Theo van Joost, die meteen ook de eerste hoofdredacteur was was het puur een ‘patiëntenblaadje’. Eenvoudig van opzet, doelgericht, zonder opsmuk. Dat is geen diskwalificatie, maar een
constatering, want je moet toch ‘ergens’ beginnen. Inmiddels is
HUID&haar uitgegroeid tot een schitterend magazine. Esthetisch
ziet het er allemaal bijzonder fraai uit. Dit tijdschrift kun je gerust
neerleggen, en later weer oppakken (als niemand het dan heeft
meegepikt). Het is nog steeds primair bedoeld voor patiënten en
hun omgeving - althans, dat is het streven mag ik hopen - maar
ook voor andere zorgverleners rond huidproblemen is het een
inspirerende en informatieve bron.”

Lay-outgeweld
Zijn opvolger in de redactie is dr. David Njoo, dermatoloog in
Hengelo. Heeft hij een boodschap voor hem? “Blijf de focus richten
op de patiënt, diens ervaring en verhaal. Daar gaat het uiteindelijk
om. Tussen al dat spectaculaire lay-outgeweld, bleef die positie
van de patiënt gelukkig behouden. David moet dat vooral blijven
bewaken. Daarnaast moet de gedreven redactie de eigen intellectuele hobby’s en vaardigheden een beetje in toom zien te houden.
Al die filosofische, literaire, kunstzinnige en historische artikelen
en reeksen… ‘Wij’ vinden dat leuk, maar schrijf niet over de hoofden
heen van de primaire doelgroep. We schrijven niet voor een
NRC-publiek. Houd beide benen vooral op de grond, liefst stevig.”
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Thio komt via het onderwerp ‘column’ op stoom. “Ik ben dol op
sport. Let wel: sport kijken, niet zelf sporten. De sportcolumns van
Wilfred Genee in het Algemeen Dagblad zijn voortreffelijk. Dat is
sowieso een prima sportkrant. De Volkskrant?” Hij maakt een
wegwerpgebaar. “Een slechte sportkrant. En in de NRC proef je dat
ze denken: ‘Jesses, moeten we nu alweer een pagina over sport
zien te vullen?’ Die afkeer is voelbaar aanwezig in die krant.”
Vooral wielrennen heeft zijn volle aandacht. “Als ik naar ParijsRoubaix kijk en ik zie die mannen tot in het diepste van hun
reserves grijpen, het gevecht van man tegen man, dat bewonder ik.
Als Niki Terpstra in de finale ontsnapt, dan krijg ik echt kippenvel
op mijn armen. Want een zege in een wielerklassieker is hem zo
gegund.” Ongewild opent Thio weer een luikje naar zijn eigen
karakter: de gunfactor. “Dat kippenvel krijg ik opnieuw als ik
vervolgens Wilfried de Jong zie terugblikken op de race in zijn
televisieprogramma Holland Sport. De Jong is een ware televisiecolumnist.”
“De beste wielrenner van dit moment? Dat zal Fabian Cancellara
zijn, het type brave huisvader. Niet dat ik dat type de leukste
mensen vind... geef mij maar Spaanse klimgeiten!”

Hypes en trends
“Topsporters zijn zo gedisciplineerd en hebben er alles voor over om
een gouden prestatie af te leveren. Dat dwingt bewondering af.
Eigenlijk zou dat de boodschap aan ieder mens kunnen zijn: probeer
binnen je vakgebied zo hoog mogelijk te reiken. En misschien zelfs
boven jezelf uit te stijgen.”
“Al in mijn studententijd in Leiden raakte ik gefascineerd door de
immunologie, het gevecht tussen beestjes en het immuunsysteem.
Binnen de dermatologie is psoriasis het bekendste en grootste
ziektebeeld. Er is ook veel onderzoeksgeld voor beschikbaar. Maar
net als in de sportwereld, wordt dat onderzoek vaak gestuurd
door geld, hypes en trends. Voor sommige dingen is gewoon geen
geld beschikbaar, zoals jeuk. Jeuk en pijn onderdrukken elkaar, ze
zijn elkaars tegenhanger. Mensen die de twee sensaties kunnen
vergelijken, vinden jeuk vaak erger. Pijn is veel beter te behandelen;
pijn kun je ook verbijten.” Hij ziet ook overeenkomsten tussen
pijn en jeuk: “Beide zijn alarmsignalen voor het lichaam die op
gevaar duiden: jeuk oppervlakkig en pijn dieper. Jeuk is ongetwijfeld
deels immunologisch bepaald. Maar hoe dat precies zit, weten we
niet precies. Evenmin als het antwoord op fundamentele vragen als

‘Wat is jeuk?’, ‘Waarom jeukt iets?’, ‘Wat is het nut van jeuken?’
‘En wat maakt dat krabben zo lekker voelt?’ Bij dit laatste moet
waarschijnlijk dopamine een rol spelen, een neurotransmitter
die een belangrijk is bij het ervaren van blijdschap en genot.
Miljoenen investeert men in onderzoek naar nog betere pijnstillers, waar ik veel liever zou willen werken aan een ‘jeukpil’.”

Jonge garde
Naast onderzoek is patiëntenzorg nog steeds zijn passie. “We
moeten ons richten op de jonge garde en hun goed leren omgaan
met mensen met hun aandoening. Zo doe ik één keer een pilot
‘masterclass immunologie’ met ongeveer 25 goede leerlingen
van vwo-scholen. Ze gaan dan bloedprikken, kleuren en de eigen
bloedcellen bekijken. Zo wil ik niet-patiënten een houding aanleren
van:“Ach, die man of vrouw heeft alleen maar psoriasis. So what?”

“Het is volstrekt logisch dat mensen meebeslissen over een
behandeling, zeker bij een niet besmettelijke en niet dodelijke
aandoening. De huidige patiënten zijn met de maatschappij
geëvolueerd. De moderne patiënten gaan veel minder naar
een dagbehandelingscentrum om een tijdje te sudderen. Gezellig
met zijn allen koffiedrinken willen ze niet meer. Zeker niet de
economisch actieve patiënten; zij willen daarvoor niet langer tijd
vrijmaken.”
‘Young at heart’ is Bing Thio zeer actief op de sociale media:
“Twitter, Facebook en de laatste tijd Instagram. Erg leuk om te
doen.” Voor wie hem wil volgen via Instagram: @hokbingthio.
“Het liefst zou ik eens een heel spreekuur willen doen via de
sociale media. Dat lijkt me erg leuk en nuttig. Helaas zal een
verzekeraar daar anders over denken; voorlopig althans.” Ach, wie
weet wat de toekomst ons nog brengt….

Wielrenners als Fabian Cancellara die uren op de weg zitten,
zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s op huidkanker
wanneer zij hun shirt openritsen.
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Vasthoudendevoetzoeker
Wereldliteratuur gaat overwegend over
grote emoties, zich afspelend op woeste

Deze roman bestaat uit schijnbaar losse verhalen die stuk voor
stuk ontroerend, intens en raadselachtig zijn. Naarmate de roman
vordert, vallen de puzzelstukjes steeds meer samen.

hoogten of in de krochten van de diepste

Als kuikentjes

dalen. Veelal menselijke drama’s vol tragiek.
Maar wie heeft er oog voor het geringere
leed, ons aangedaan door kleine en vaak
zelfs onzichtbare beestjes? Een literaire
herwaardering komt uit Portugal.
Drie generaties Mendes krijgen in de roman Jouw gezicht zal het
laatste zijn van João Ricardo Pedro te maken met geheimzinnige
levenswendingen. Dokter Augusto Mendes verruilt om onduidelijke
redenen zijn stadspraktijk voor het platteland. Zijn zoon Antonio
keert met een ernstig psychisch trauma terug uit Angola. Diens
zoon Duarte is een begenadigd pianist die muziek helemaal
afzweert. Waarom? Niemand snapt het. De familiegeschiedenis is
beladen met geheimen, zoveel is duidelijk. Die lading raakt aan de
geschiedenis van Portugal, vol kolonialisme, dictatuur en staatgrepen.

De jonge Duarte leert van zijn moeder dat de versheid van een ei
te bepalen is door het ei voorzichtig in een pan met water te leggen.
“De eieren die naar de bodem zinken zijn goed, maar die naar
boven komen, zijn bedorven.” Hij holt een kamer verder waar zijn
vader bezig is blaren op zijn voetzolen weg te branden met een
sigaret. Vaders advies aan Duarte is helder: de jongen moet elk
soort ei wantrouwen!
Waarom drukt Antonio brandende sigaretten op zijn blaren? Hij
toont zijn voeten aan zijn jonge zoon en vraagt wat hij ziet. De
jongen ziet echter niets. Dan legt de vader het uit:

“Dit is een beestje dat de hele tijd eitjes legt, een rottig beestje
dat in papa’s voeten is gekropen en er niet meer uit wil, en
telkens als hij eitjes legt krijg ik van die vreselijke blaren, dus ik
moet de eitjes doodmaken zodat er niet meer van die beestjes
uit komen, zoals kuikentjes, snap je? (…) Ze zijn piepklein,
jongen, je kunt ze niet zien, niet eens met een loep.”

Duarte is onder de indruk. Vader liep het beestje op bij een rivier in
Angola, aan de Congolese grens. Of het pijn doet, vraagt de zoon.
Soms wel, soms niet, luidt het antwoord; het is een kwestie van
gewenning. “Voeten wennen overal aan. Daar waren voeten ongelooflijk goed in. Maar ja, de mensen moesten ze zo nodig bederven
met hun verwennerijen. Neem nou schoenen. Welk mietje had
in godsnaam de schoen uitgevonden?” Hij klinkt parmantig,
maar juist nadat hij in Angola zijn schoenen uittrok, liep hij die
eierenleggende beestjes op.

Knettergek
De naam van het voetzoekende diertje valt nergens in de roman.
Maar het lijkt vrijwel zeker dat het de zandvlo betreft, een parasiet
die leeft in tropische streken. Let wel, de lastpak is uitsluitend het
vrouwtje zandvlo (want mannetje zandvlo sterft na de bevruchting,
dan zit zijn taak erop). Terzijde: zoals wel vaker in de natuur, komt
het echte gevaar van de vrouwtjes… De zandvlo graaft zich graag
onderhuids in, in de voet van mensen om daar eitjes te leggen.
Onzichtbaar, maar de gevolgen zijn wel langdurig merkbaar:
pijnlijke bultjes en veel jeuk. Een bacteriële infectie ligt dan op de
loer. Antonio bekommert zich er niet om hoe het beestje heet.
Hij heeft het druk genoeg met de gevolgen: “Die beestjes maken
me knettergek, het houdt maar niet op.” Daarmee is Antonio’s
advies aan zijn jonge zoon (“wantrouw alle eieren”) afdoende
verklaard.
João Ricardo Pedro. Jouw gezicht zal het laatste zijn.
Signatuur, Utrecht 2013. € 18,95.
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Psoriasisinbeeld

middels een interview aan dit magazine mee. Het magazine is
gratis te verkrijgen via de dermatoloog, dermatologieverpleegkundige of te bestellen op: www.iamwhatiam.nl

“I am what I am”, zo luidt de campagne van de Psoriasis Vereniging
Nederland (PVN). Deze heeft tot doel om schaamte en stigma
rondom de chronische ziekte psoriasis te doorbreken. De campagne
werd gelanceerd door Gordon, die zelf ook met de ziekte leeft.
Visueel hoogtepunt van die campagne is het glossy magazine
Psoriasis. Het magazine staat vol informatie over de ziekte. Zo kun
je lezen wat psoriasis precies is en welke behandelingen er mogelijk
zijn. Er wordt ook aandacht besteed aan andere zaken waar je met
de psoriasis mee te maken kunt krijgen, zoals schaamte, omgaan
met intimiteit en zwangerschap. Onder redactie van de PVN
werkten diverse dermatologen, verpleegkundigen en patiënten

Met het magazine wil de vereniging mensen met psoriasis
inspireren en een eyeopener bieden aan mensen in hun omgeving.
Dit straalt ook af van de teksten en de foto’s. Vier mensen met
psoriasis sieren de omslag. Voor alle vier geldt dat ze hun huidaandoening durven te tonen, als wezenlijk onderdeel van hun
identiteit. HUID&haar presenteert deze mensen nu paginagroot
en in volle glorie. Want ook dat is een gemeenschappelijk kenmerk
van deze ‘modellen’: ze tonen hun kwetsbaarheid én hun kracht.
Meer informatie?
Zie: www.iamwhatiam.nl en www.psoriasisvereniging.nl
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“Zonder weerstand,
geenontwikkeling”
Tijdens één van zijn vele bezoeken aan de
polikliniek dermatologie denkt Haike Lange
wel eens: “Ik wil naar huis toe!” Vanwaar die
kreet? “Die gedachte legt iets heel wezenlijks
bloot, namelijk een diep verlangen naar een
eigen leven. Het kostte mij echter moeite en
tijd om dat te beseffen.” Een vraaggesprek met
een zelfbenoemd buitenbeentje én doorzetter
over tumoren, verlangens en hobbits.

Meer en sneller
“In 2000 ontdekte ik een vuistgrote, amandelvormige bult in de
hals, een zogenaamde parotistumor. De huisarts verwees mij naar
een kno-arts. Professor Snow, die mij behandelde, zei: ‘Daar kun je
de klok op gelijk zetten, dat die kanker in het bestraalde gebied
ooit zal terugkomen.’ Hij baseerde die uitspraak op de bestraling
die ik als 11-jarige onderging. Hij voegde daaraan toe dat alleen
mijn hoofd(huid) een extra risicofactor vormde. De rest van mijn
huid zou niet meer dan een gemiddeld risico lopen, vergelijkbaar
met het risico van ieder ander. Hij verwijderde de tumor en stelde
bestraling voor. Ik wees hem er echter op dat hij verklaard had
dat de tumor voor 100 procent radicaal weggesneden was.
Waarom zou je dan gezonde cellen moeten bestralen? In die visie
kon professor Snow zich vinden. Het was dus mijn beslissing af
te zien van bestraling.”
“Drie jaar later kwam ik voor het eerst bij een dermatoloog in het
academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit, Amsterdam.
Ik zag een ontstoken talgklier aan voor een nieuwe uitzaaiing.
De dermatoloog verzekerde mij dat het geen melanoom was,
maar een basaalcelcarcinoom. Het basaalcelcarcinoom is de
meest voorkomende vorm van huidkanker. In principe zaait deze
vorm van huidkanker zelden uit, maar de zeer uitgebreide en
agressievere subtypes van het basaalcelcarcinoom doen dat wel.
En… die plekjes blijven bij mij terugkomen!”
Wat doet dat met een mens?
“Als zo’n plek nou één keer per jaar terugkeert, dan gaat het nog
wel. Maar zoals het nu verloopt? Twee weken geleden is er eentje
weggesneden, en nu zit er weer een op mijn voorhoofd. Het zijn
er steeds meer en ze komen steeds sneller terug. In alle ernst
vraag ik mij soms af: ‘Houdt dat nooit op?’”
Die beheerst uitgesproken noodkreet krijgt meteen een relativerend
vervolg:“Het wordt tijd dat ik om korting vraag, zo vaak kom ik hier!”

Humor en zelfspot

Grote man, kloeke handdruk, zachte ogen. Haike Lange is 53 jaar en
vrijgezel, “altijd al geweest”. Op zijn 11de kreeg hij een hersentumor.
“Het was een pilocytair astrocytoom, een goedaardig gezwel in
de hersenen. Hiervoor ben ik geopereerd en daarna bestraald in
het Wilhelmina Gasthuis, zoals het destijds heette en dat later
opging in het AMC. Het was hartje zomer en ik mocht mijn huid
niet blootstellen aan zonlicht. Om die reden moest ik, bij al die
hitte, altijd een capuchon dragen. We weten allemaal hoe de
jeugd is: sommigen wilden wel eens zien wat er schuilging onder
die kap en rukten die kap zomaar van mijn hoofd. Het effect?
Ik voelde mij een buitenbeentje. Dat gevoel is nooit helemaal
verdwenen.”
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Aanvankelijk zag hij steeds verschillende dermatologen (“dan voel
je je echt een nummer, meer niet”), maar sinds 2011 heeft hij een
vaste behandelaar, dr. Bibi van Montfrans. “Ze is een prettige arts,
vol empathie, en na bijna ieder consult sta ik met een brede grijns
op straat. En de geruststelling die ze biedt, is voelbaar welgemeend.
Ik zou dr. Van Montfrans voor geen goud willen missen. Maar
toch, maar toch… Bij alle waardering ervaar ik de behandelingen
uiteindelijk niet als ‘constructief’. Ik zie een wezenlijk verschil
tussen gezondheid bevorderen en een ziekte bestrijden. Soms zou
ik willen roepen: ‘Los het nou op!’” In iedere patiënt schuilt een
verlangen naar beter. Onderhuids woelt alles om verandering.
“De beste universiteit is het leven zelf en die heb ik goed leren
kennen. Het leven leert je vooral de betrekkelijkheid inzien van
alles. Zo ben ik bijvoorbeeld niet bang voor de dood; wel een
beetje voor de wijze waarop, dit terzijde.” Zijn werkzame leven vat

hij samen in de klassieke uitdrukking: twaalf ambachten, dertien
ongelukken. Daartoe behoren distributeur, alternatief therapeut,
transporteur en NLP-therapeut. Bedachtzaam: “Na de behandeling
van die hersentumor ben ik een beetje veranderd. Ik was sneller
moe dan voorheen en kreeg problemen met mijn concentratievermogen. Daardoor heb ik geen opleiding afgerond, en dus was
een kaarsrechte carrière voor mij uitgesloten. Had ik die tumor
niet gekregen, zou ik wellicht arts of psycholoog zijn geworden.
Maar met dit soort vruchteloze vragen houd ik mij niet bezig;
vooruitblikken is ook belangrijk. Zelf zeg ik altijd dat ik in het
achteruitkijkspiegeltje kijk, opdat ik veilig vooruit kan komen.”
“Ik durf zelfs de volgende uitspraak aan: ik zou die tumor niet willen
missen, anders was ik nooit uitgegroeid tot de mens die ik nu ben.
Daaraan wil ik toevoegen dat ik natuurlijk niemand kanker of een
tumor toewens.”
Wat voor mens is dat?
“Iemand die met de nodige humor, zelfspot en een portie sarcasme,
ondanks alle problemen, toch redelijk tevreden is.” Het evenwicht
is er, alhoewel wankel.

Hobbit
Verlangen doet vooruitzien en is toekomstgericht. “Veel plezier in
dit leven ontleen ik aan boeken, films, theater en vooral goede
gesprekken. Ik verdiep mij graag in de denkwereld van de geesteswetenschapper en schrijver Rudolf Steiner. Sinds enkele jaren
assisteer ik in een tweedehandsboekwinkel. Michael Endes Het
oneindige verhaal en Momo en de tijdspaarders hebben in mijn
beleving als thema hoe de liefde in en van de mens het kwaad kan
overwinnen. Mijn all time favoriete boek is In de ban van de ring

Creatie van Gollem in Wellington Airport, New Zealand.
Gollem (Engels: Gollum), geboren als de hobbit Sméagol,
is een figuur uit de boeken ‘De Hobbit’ en ‘In de Ban van de Ring’
van de Britse schrijver J.R.R. Tolkien.

van J.R.R. Tolkien, een driedelige fantasy-roman over de strijd
tussen het goed en het kwaad. Ik herinner mij nog zo goed dat de
onderwijzer voorlas uit De hobbit, het boek dat aan de trilogie
voorafging. Van literatuur kun je leren, daarvan ben ik overtuigd.”
“Tolkien leert zijn lezers dat je geen goed mens kunt worden, als
je geen kwaad tegenkomt, zoals in mijn geval de tumoren. Die les
is te vergelijken met het oppoetsen van een zilveren lepel. Door
weerstand uit te oefenen - via het poetsen - gaat dat zilverwerk
opnieuw glanzen. Zonder weerstand geen glans.”

Wensen
Zijn boodschap:“Al die terugkerende tumoren putten je emotioneel
uit. Echter, ik weiger om in een hoekje te kruipen en te kermen:
‘wat ben ik zielig’. De doorzetter in mij vervalt niet in de slachtofferrol. Ieder mens moet proberen het positieve te zien. Probeer
‘om jezelf’ heen te lopen, en bekijk alles van diverse kanten. Je zult
verbaasd staan wat dat oplevert. Al kost dat tijd en soms veel tijd.”
Goede gesprekken met vrienden, of met één van zijn halfzussen,
daar houdt Haike Lange van. Of van een verrassend berichtje
zoals onlangs van een schoolkameraad die hij dertig jaar niet
sprak. Hoe stevig ook op het eerste gezicht, ieder bouwwerk kent
haarscheurtjes. Wat mist hij in dit leven?
“Ik zou willen dat in de toekomst de reguliere geneeskunde en de
alternatieve geneeswijzen elkaar meer tegemoet zouden treden,
om samen na te denken hoe gezondheid bevorderd kan worden.
En verder, heel eerlijk? Een partner, al is het niet zo heftig dat ik
echt gebukt ga onder dat gemis. Maar alles in je eentje moeten
doen, is niet altijd prettig. Een partner vinden zou een verrijking
van mijn leven zijn.”

NHG
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Kortvangeheugen
Het is vandaag woensdag en dan ga ik naar
mijn vaste klanten in het verzorgingshuis.
Met nog drie huisartsen ben ik één van de
‘preferente’ huisartsen van het verzorgingshuis.
“Wat houdt dat in?”, vraagt u zich wellicht af.
De gedachte hierbij is als volgt: de meeste
ouderen in het verzorgingshuis zijn bij een van
ons vieren patiënt en ook wordt aan nieuwe
bewoners gevraagd of ze naar een van ons
willen overstappen.

Doordat wij gezamenlijk de huisarts zijn van de meeste mensen
in het verzorgingshuis, kunnen we met de andere zorgverleners
in het verzorgingshuis (de verzorging, apotheker en specialist
ouderengeneeskunde) beter afspraken maken. Zodoende verloopt
de medische zorg voor de ouderen in het huis zo goed mogelijk.
Daar heeft iedereen baat bij. En daarnaast werkt het ook prettiger,
want je kent elkaar.
Bij binnenkomst meld ik me bij receptioniste Astrid, die de verzorging belt dat ik er ben. Samen met Ellen, de ‘dagoudste’ van de
verzorging, ga ik bij de mensen langs die vandaag op mijn lijstje
staan. Als eerste gaan we naar mevrouw Van Felderen, een 78 jaar
oude dame die haar been aan haar bed had gestoten. Ze heeft een
wond op haar scheenbeen. Mevrouw woont hier omdat ze na het
overlijden van haar man twee, jaar geleden, niet langer alleen
thuis kon wonen. Ze is nogal vergeetachtig; ze liep overdag op
straat te dwalen en wist niet meer de weg naar huis. In het begin
moest ze in het verzorgingshuis erg wennen aan alle nieuwe
gezichten en haar nieuwe kamer. Maar na een aantal weken was
ze gewend en had ze het weer naar haar zin.
Als ik binnenkom, zit ze met haar been met een handdoek erop
vooruit gestrekt op een stoel. Ze kijkt me aan en ik zie dat ze moet
nadenken wie ik ben. “Weet u wie ik ben?” vraag ik. “Ja, natuurlijk”,
antwoordt zij: “wie weet dat nou niet.” Ze zoekt hulp bij Ellen:
“U kent hem toch ook?” Pas als ik voorzichtig de handdoek van
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haar been haal, dringt het tot haar door wie ik ben: “Oh, ik weet
het weer, uw bent de dokter.” “Heel goed”, zeg ik tegen haar,
“dokter Eekhof, ik ben uw huisarts.”
Het is een lelijke huidflapverwonding die ze aan haar been heeft.
Ik trek handschoenen aan en ik maak de wond schoon. Gelukkig is
het een oppervlakkige verwonding. Ik trek met een pincet voorzichtig de huidflap weer zoveel mogelijk op zijn plek. Ellen heeft
ondertussen gevraagd aan een van de andere verzorgenden om
de ‘Wondbox’ te halen. In deze wondbox deed de apotheker alle
verbandmiddelen van onze voorkeur. Het is ook makkelijk, want ik
kan de wond meteen samen met Ellen verbinden en maak met
haar afspraken over hoe zij de wond de komende dagen moeten
verzorgen. Het zijn altijd lastige wonden, die winkelhaken. Ze
genezen meestal langzaam. Tegen mevrouw Van Felderen zeg ik:
“Na een week kom ik weer even kijken, is dat goed?” “Ja gezellig”,
zegt ze, “en als mijn dochter er naar vraagt: wie kan ik dan zeggen
dat er komt?”
Op de gang schrijf ik nog even een recept voor de verbanden om
de voorraad in de box weer aan te vullen. Samen met Ellen loop ik
door de gang naar de volgende patiënt. “Jammer hè”, zegt ze,
“het is zo’n lief mens, altijd vrolijk, maar ze kan niets onthouden.”
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HUID&haar presenteert vanaf 2014 een reeks korte artikelen over de belangrijkste grondstoffen op aarde. Van lood tot ijzer, van zout
tot goud, van glas tot vlas. In elk artikel is er speciaal aandacht voor de betekenis van de desbetreffende stof voor de huid.

ZOUT OP DE KORREL
Zout maakt de maaltijd smakelijker. Dat weet
iedereen. Minder bekend is dat te veel zout op ei
of patat ongezond is. In de winter maakt men
snelwegen sneeuwvrij met strooizout. Ook dat
is bekend, maar niet iedereen beseft dat de
bermflora daardoor drastisch kan veranderen.
Zout schuurt aan het leven. Dat maakt dat zout
en mens innig met elkaar verbonden zijn.

In de zon drogende
zoute vis, Hong Kong.

De mensheid gebruikt zout al sinds onheuglijke tijden. Door de
ontdekking dat gepekeld voedsel minder snel bedierf (door voedsel
met zout in te wrijven drogen de aanwezige bacteriën uit), hadden
mensen in de prehistorie toch voedsel in de winter of voor verre reizen.
Zoals de Romeinen al zeiden: ‘Sole ac sale omnia conservantur’
(alle dingen worden door de zon en het zout behouden). Het klassieke Rome dankte zijn strategische positie en macht mede aan
de zoutpannen aan de kust. De Via Salaria, de zoutweg, liep van
de monding van de Tiber dwars over de Apennijnen tot aan de kust
van de Adriatische Zee en diende voor de zouthandel. Zout was
zo kostbaar dat het in vroegere tijden zelfs gold als betaalmiddel.
Het woord ‘salaris’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘salarium’,
wat letterlijk ‘zoutrantsoen’ betekent.

Winning

Gandhi’s ‘Zoutmars’, 1930.

Winning van zout gebeurt momenteel door het indampen van
zeewater en door mijnbouw in zoutmijnen. De Wieliczka-zoutmijn
bij Krakow in Polen is een van de oudste zoutmijnen ter wereld, in
gebruik sinds 1044 totdat de zoetwinning in 1992 stopte. De zoutmijn
is 327 m diep, het gangenstelsel is ongeveer 300 km lang. De mijn
was al in de 15de eeuw een toeristische trekpleister. De Wieliczkazoutmijn krijgt per jaar ca. 1,2 miljoen bezoekers. De tocht gaat
door gangen van grijs, wit en zwart zout en langs een ondergronds
zoutmeer. Men ziet in de zoutmijn het proces van zoutwinning door
de eeuwen heen en door kunstenaars en mijnwerkers gemaakte
sculpturen van zout. De zoutmijn kreeg in 1978 de status UNESCO
Werelderfgoed.
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Zoutwinning, Tamils.

Korrels zout
Zout is tegenwoordig alom aanwezig, in allerlei vormen en varianten:
keukenzout, strooizout, tafelzout, jozozout, klipzout (steenzout),
dieetzout en zeezout. Zout is een essentieel bestanddeel van het
lichaam van mens en dier. Dieren likken het zout van zoutstenen;
mensen nemen het op via het eten. Alle mensen hebben zout nodig
om gezond te blijven, maar wel minder dan men denkt. Gemiddeld
genomen heeft een mens 1 à 2 gram zout per dag nodig, hetgeen
grotendeels binnenkomt door het eten van brood, kaas en andere
levensmiddelen die zout bevatten.
De belangrijkste functie van zout is nog altijd de conserverende
werking. Bij de inmaak van vlees, vis, zuivel en groenten is het
onontbeerlijk. Zonder zout geen pekelvlees, haring, kaas of zuurkool.
Daarnaast heeft zout ook een decoratieve functie. In de cosmetiek
werkt men graag met zout, vanwege de vocht-onttrekkende eigenschappen. Die werking moet men dan wel met de beroemde korrel
zout nemen. Dat geldt ook voor de ontsmettende functie die
schoonheidssalons aan zout toedichten. Het beste resultaat bereik
je met zeezout, zeggen de beautyshops, maar keukenzout dat men
bij ‘glad weer’ op straat gooit, blijkt uiteindelijk ook te werken.

Zoutvlakte ‘Salar de Ascotán’, Chili.

Zout bij huidaandoeningen
Zout helpt wonden te genezen, heette het vroeger (onder andere
volgens Hippocrates, 5de eeuw v. C. en Dioskurides, 1ste eeuw n. C.).
Ofschoon zoutoplossingen de huidbarrière wel aantoonbaar verbeteren, hebben mensen met constitutioneel eczeem meestal te veel
last van de prikkelende werking van zout. Dat geldt niet voor mensen
met psoriasis. Als zout aan badwater wordt toegevoegd, zouden de
schilfers daardoor beter loslaten.
Medische faam heeft de Dode Zee, het laagst gelegen meer ter wereld.
In 2005 lag de waterspiegel 417,5 meter onder zeeniveau. Het meer
kreeg de naam Dode Zee door de hoge concentratie van mineralen
waardoor er geen direct zichtbare levende wezens in voorkomen
(wel microscopisch leven). Psoriasispatiënten vinden daar verlichting door de zeer specifieke combinatie van zonlicht, mineralen en
zeer zout water waarop mensen blijven drijven. Verdrinken in de
Dode Zee is onmogelijk.
In navolging van de succesvolle Dode Zeebehandeling brachten
creatieve ondernemers ook Dode Zeezout of eigen zoutmengsels
op de markt. Gewoon Hollands leidingwater met gewoon Hollands
keukenzout is net zo effectief als de dure zoutmengsels.

De Dode Zee.
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Beeldbellenmetjedokter
Waarom naar het ziekenhuis als je ook via
een webcam met je dokter kunt spreken?
Dermatologen uit Bergen op Zoom hebben
hiervoor een programma ontwikkeld.
“Op ICT-gebied valt nog een wereld te winnen.”

De dermatologen van het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op
Zoom houden van innoveren. Een paar jaar geleden kwamen zij
met www.huidconsult.nl, dat vertelt over huidaandoeningen, maar
ook een keuzepad biedt waarmee patiënten hun eigen huidklachten kunnen diagnosticeren. Verder zijn via de site e-mailadviezen
verkrijgbaar.
Onlangs kwamen zij met de definitieve versie van webcamconsult.com, een programma waarmee patiënten kunnen ‘beeldbellen’
met hun arts. In het Lievensberg en op enkele andere plekken liep
sinds vorig jaar een pilot van het programma.
“Veel consulten kun je net zo goed op afstand doen, daar hoeft een
patiënt niet voor naar het ziekenhuis”, zegt dr. Dick van Gerwen,
terwijl hij op zijn computer het webcamprogramma demonstreert.
“Als je googelt op ‘beste dermatologen’, vind je ons team uit
Bergen op Zoom. In 2009 en 2010 stonden wij bovenaan de lijst
van weekblad Elsevier. Daarom worden wij ook gebeld door
mensen uit Zwolle en Den Helder. En die hebben geen zin om voor
een simpel controleconsult naar Bergen op Zoom te komen - en
dat is ook niet nodig. Coachingsgesprekken, het doorgeven van
bloeduitslagen of het bespreken van de medicatie, het kan allemaal
via de computer.”
Toch is het webcamconsult niet overal geschikt voor. Sowieso is
de eerste afspraak met een patiënt altijd in het ziekenhuis zelf.
“Ook als je een huidplek graag wilt laten zien, kan dit beter in het
ziekenhuis dan via de webcam.”

Van Gerwen laat zien wat er nodig is om een account aan te
maken en contact te leggen met een patiënt. Inderdaad oogt het
allemaal vrij eenvoudig. “Je hoeft er absoluut geen computernerd
voor te zijn.”
Ook voor patiënten is het gemakkelijk. “Als ik met iemand een
webcamafspraak heb, stuur ik vooraf een link waarmee hij of zij
op de site kan komen. Onze eerste webcampatiënt was een vrouw
van 90.”

Koudwatervrees
Bij zijn collega’s bespeurt Van Gerwen nogal eens koudwatervrees. “Afgelopen september heb ik ons systeem gepresenteerd op
een congres over e-health, en van de 400 deelnemers was ik de
enige arts! Hoe kan dat nou? Ziekenhuizen en huisartsen kunnen
veel meer doen met ICT. Hier valt echt nog een wereld te winnen.”
Echter, het schrijven van het programma was geen sinecure.
“Ziekenhuis-informatiesystemen blijken zwaar beveiligd, met
omvangrijke firewalls, terwijl wij juist een toegankelijke tool
willen bieden. Dat heeft ons behoorlijk wat tijd gekost.” Van
Gerwens collega Milan Tjioe heeft een groot aandeel in de
architectuur van het programma.

Face Talk
Het Dermateam van het Lievensberg Ziekenhuis is niet het eerste
dat met een webcamprogramma komt. September 2012 presenteerde het Nijmeegse Radboud UMC het programma FaceTalk en
haalde daarmee het NOS Journaal. “FaceTalk is niet goed”, is Van
Gerwens mening. “Het is Engelstalig, je moet een duur en
omvangrijk programma downloaden en het is erg bewerkelijk.
Het is meer iets voor nerds.”
Zijn eigen programma vindt hij toegankelijker: “Webcamconsult.com is webbased, je hoeft niets te downloaden. Als arts hoef je
alleen maar in te loggen op de site en je kunt direct aan de slag.”
Iedereen - artsen of andere beroepsbeoefenaren - kan voor 80 euro
per maand een abonnement nemen op Webcamconsult. Voor dat
bedrag kan hij of zij onbeperkt communiceren via computer en
webcam.

De toekomst
Van Gerwen heeft er alle vertrouwen in dat webcamconsult.com
straks goed gaat lopen. “Het algemene gevoel is dat dit de
toekomst is. Want de voordelen zijn overduidelijk: het bespaart
reistijd en reiskosten.” In de VS werken artsen al jaren met
vergelijkbare systemen. De Nederlandse Zorgautoriteit NZa
heeft webcamconsulten in 2013 declarabel gemaakt en ook
patiëntenkoepel NPCF is enthousiast. Zij promoot e-health via
filmpjes op YouTube. “En als ons Dermateam er straks nog een
zakcentje aan overhoudt, dan is het helemaal mooi.”
Webcamconsult heeft onlangs een app ontwikkeld die het
programma ook op smartphones en tablets bruikbaar maakt.
Verder denken de dermatologen nu al aan nieuwe faciliteiten, zoals
het in beeld brengen van uitslagen en folders tijdens het consult.
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OPROEP:
FOTOWEDSTRIJD

KORT NIEUWS

|

T E K ST : F R A N S M E U L E N B E R G

|

Lymfoedeem

HUID&haar is hét magazine over alles wat te maken heeft
met de huid. De redactie streeft naar boeiende en spraakmakende artikelen. Maar zeker ook naar geweldige fotografie.
Om die reden organiseert de redactie voor ieder nummer een

FOTOWEDSTRIJD ROND HET THEMA

“HUID”
We zijn op zoek naar uitstekende amateurfotografen die zich
laten inspireren door dit vorstelijke thema. We zien dit thema in
de volle breedte van zijn betekenis: van de letterlijke menselijke
huid tot de huid als metafoor of symbool. Losse foto’s maar ook
kleine reeksen van drie of vier foto’s zijn welkom.
Wat hebben we voor de winnaar(s) in petto:
> publicatie in het magazine met naamsvermelding;
> publicatie gaat gepaard met een korte toelichtende tekst.
Hiervoor neemt één van onze redacteuren contact met u op;
> toezending van vijf exemplaren van het blad.

Informatie en inzending
Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat, bereikbaar onder
telefoonnummer 030 - 28 23 995. Een mailbericht sturen kan ook:
secretariaat@huidfonds.nl.
Wilt u meteen inzenden? Dat kan ook, naar hetzelfde adres.
Graag toezending in hoge resolutie. Foto’s, groter dan 10 Mb,
via www.wetransfer.com.

Huidfonds
HUID&haar is een uitgave van het Huidfonds, een onafhankelijke
Stichting die zich (zonder winstoogmerk) inzet voor mensen met
een huidaandoening. Het Huidfonds is een erkend “goede doelen
fonds”. Het magazine HUID&haar verschijnt in een oplage
van 24.000 ex. onder donateurs en diverse beroepsgroepen
die met ‘huid’ te maken hebben (dermatologen, kinderartsen,
huidtherapeuten, schoonheidsspecialisten, huisartsen). Zie voor
meer informatie en de spelregels voor deelname: www.huidfonds.nl
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Een groep enthousiaste dames van NLNet, het Nederlands
Lymfoedeem Netwerk, heeft een korte film gemaakt over lipoedeem. De film ging in première op het jaarlijkse symposium van
de vereniging, op 14 juni. Ook lipoedeem heeft effecten op de huid
en in gevorderde fase vaak lymfoedeem als gevolg. Op hun website
vindt u meer informatie over de film, alsook een trailer van de
aanstekelijke film: www.lymfoedeem.nl/pages/media/film.php.
Vorig jaar verscheen het fotoboek Onder de indruk van jou. De eerste
druk bedroeg 2000 exemplaren en is… uitverkocht. Een gigantisch
succes. Van het boek is nu een tweede druk verschenen en daarmee
is het boek weer leverbaar. Daar houdt het succes niet mee op.
Want een Engelstalige uitgave is in juni gelanceerd op het congres
van het International Lymphoedema Framework in Glasgow.
De titel luidt: Impressed by you. In Nederland was de presentatie
op het NLNet-symposium in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Voor meer informatie: www.lymfoedeem.nl.

Nieuws uit de showbizz:
sproetenliefde
Actrice Julia Roberts kreeg het verzoek om voor een film haar
‘lelijke sproeten’ te laten verwijderen, meldt de Britse krant The
Independent. Een regisseur liet haar weten dat ze haar vlekjes
‘moest laten weghalen’. Ze weigerde. “Hij wilde dat ik twee
sproeten zou laten weghalen opdat mijn gezicht er aangenamer
zou uitzien. Ik kijk niet zo vaak in de spiegel en eerlijk gezegd vind
ik het geen zakelijk verzoek. Ik doe niet mee aan die obsessie voor
lichamelijke perfectie”. Roberts heeft geen problemen met het
ouder worden. “Elke leeftijd heeft zijn eigen gezicht. Vrouwen van
mijn leeftijd hebben een gloed over zich die zij daarvoor niet hadden.
Die komt van binnen. Het laat zien wie je bent.” De 47-jarige actrice
vertelt er niet bij om welke film het ging.

Recordaantal teken gevangen
Er zijn vorig jaar meer teken dan ooit aangetroffen in Nederland,
melden het RIVM en de Universiteit van Wageningen. De beestjes
kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. Het RIVM en de
Wageningse universiteit verzamelen al sinds 2006 gegevens
over teken in Nederland. Die verwerken zij in De Tekenradar
(www.tekenradar.nl). Mensen meldden in 2013 9000 tekenbeten.
Het RIVM kreeg 1500 teken toegestuurd. Van de mensen die
waren gebeten door een teek en deze instuurden, bleek 2% te zijn
getroffen door de ziekte van Lyme, een aandoening veroorzaakt
door de Borrelia-bacterie.
Het RIVM raadt mensen aan vooral na wandelingen in de natuur
het lichaam te controleren op tekenbeten. Wie een teek vindt,
moet die meteen verwijderen. Als je dat dezelfde dag doet
(’s avonds voordat je gaat slapen), loop je weinig risico. Maar wie
dat niet doet, riskeert de ziekte van Lyme. Deze infectieziekte
veroorzaakt in het gunstigste geval alleen maar huidafwijkingen,
maar kan ook leiden tot klachten van zenuwen, spieren en
gewrichten en zelfs van het hart. Informatie: www.rivm.nl.
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Minder eten of meer bewegen

Er zit niks anders op
Afslankmiddelen zijn via drogist of internet
volop verkrijgbaar. Maar werken ze ook?
Verbranden ze de calorieën die in overtollig
vet zitten opgeslagen? De deskundigen zijn
opvallend eensluidend: “We kunnen het
niet mooier maken.”
Wie een beetje drogist binnenstapt, treft een volledig schap met
‘afslankmiddelen’ aan. Ook via verkoopsites zijn de spullen ruimschoots verkrijgbaar. Een omvangrijke markt dus.
Het zou zo mooi zijn als de middelen werken, want afvallen is
lastig genoeg. Veel mensen doen een moedige poging - niet voor
niets bestaat er een veelheid aan diëten - en op korte termijn boeken
zij vaak succes. Maar duurzaam kilo’s kwijt raken, dat is heel wat
anders.
Kan de wereld van de farmacie - desnoods de alternatieve - ons niet
een handje helpen? Wat is het effect van ‘kilo killers’, ‘fat metabolisers’ en andere op afslanken gerichte voedingssupplementen?
Bij alle complexiteit van het menselijk lichaam en de grote diversiteit aan voedingsmiddelen is het basisverhaal over voeding
en gewicht opvallend simpel. Alles draait om calorieën, aldus prof.
Martijn Katan in Wat is nu gezond? Hij is emeritus hoogleraar
Voedingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ons eten
bevat calorieën - een calorie is een eenheid van energie - en die
energie hebben we nodig om het lichaam te laten functioneren
en actief te zijn. Vergelijk het met een auto: zonder brandstof rijdt
die niet. Als we evenveel energie opnemen als we verbruiken, dan
komen we niet aan en vallen we niet af. Als we meer calorieën
opnemen dan we verbruiken, wordt de niet-gebruikte energie
omgezet in vet en worden we dikker. Als we minder calorieën
opnemen dan we verbruiken, dan vallen we af. Dat is de kern van
het verhaal.

Hieruit volgt direct wat iemand kan doen die wil afvallen, namelijk
minder eten, of actiever worden, of allebei. Maar dat blijkt nou
juist zo lastig te zijn. Want op elke straathoek zijn lekkere snacks
en zoetigheden verkrijgbaar, en menselijke gewoonten zijn zoals
bekend moeilijk te veranderen.
Toch is er, voor wie wil afvallen, geen alternatief. Want wondermiddelen zijn er niet. Sterker nog, de kruiden en supplementen
die bij de drogist liggen, kunnen gevaarlijk zijn.
Katan schrijft dat het Nederlandse voedsel door de bank genomen
heel veilig is. Maar: “De enige producten waar wel regelmatig gif
in wordt aangetroffen zijn geneeskrachtige kruiden.” In supplementen worden toxische hoeveelheden aangetroffen van o.a. lood,
arsenicum, kwik en cadmium. Aan Chinese en Indische kruiden
worden soms heimelijk gewone geneesmiddelen, zoals hormonen,
toegevoegd om de werking ervan te versterken. Met geheel
onverwachte en ongewenste gevolgen. Ten slotte: “Ook kruiden
en theesoorten om te vermageren kunnen ernstige bijwerkingen
hebben.”
Zijn collega bij de VU, arts Ivan Wolffers, bekend als auteur van
Medicijnen, vertelt in Het dikke afvalboek hetzelfde verhaal:
“Er bestaan geen middelen die het vet voor ons verbranden, die
zonder ernstige bijwerkingen onze eetlust volledig onderdrukken,
of die onze ‘verbranding’ op een hogere stand brengen zonder
schade aan ons lichaam toe te brengen.” Anders gezegd: gemakkelijke oplossingen zijn er niet.
En het Voedingscentrum? Dat vertelt ook dit verhaal: van geen
enkel vermageringspreparaat is de werking aangetoond, terwijl
de schadelijke werking soms duidelijk is. Zoals bij het overmatig
gebruik van laxerende middelen, die voedingsstoffen moeten
afdrijven.
Ivan Wolffers: “Wie werkelijk eerlijk is over wat de geneeskunde te
bieden heeft, kan er niets mooiers dan dat van maken. Maar met
eerlijkheid word je niet rijk. Vandaar dat iedere beunhaas op dit
gebied naïeve mensen dromen kan verkopen.”
Wat niet wil zeggen dat afvallen niet mogelijk is. Wel dat het
meer vereist dan een simpel pilletje.
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Wortelsenvleugels
Beeldengalerij Het Depot presenteert de
zomertentoonstelling onder de titel Wortels
en vleugels. Het thema is ontleend aan een
bekende uitspraak: ‘Es gibt zwei Dinge die
Eltern ihren Kindern mitgeben sollten Wurzeln und Flügel’. Toegeschreven aan
Goethe, maar dat is waarschijnlijk een fabel.
Toch is het mooi gezegd en de metafoor van
wortels en vleugels is meteen begrijpelijk.
Want een mens heeft twee dingen nodig
in het leven: een goede basis (wortels)
en vrijheid (vleugels).
Diverse kunstenaars exposeren in Het Depot. De meeste aandacht
gaat uit naar de solotentoonstelling van Andreas Hetfeld (1965),
in Duitsland geboren, maar sinds 1989 wonend en werkend in
Nederland. De spanwijdte van zijn Vlucht 3 (zie onder) is anderhalve meter. De vleugels zijn dus groot en ogen krachtig. Ze willen
klapwiekend het luchtruim kiezen, maar ze dragen ballast mee:
een bronzen ei. En dat ei gehoorzaamt aan de wetten van de
zwaartekracht. Zo verbindt Hetfeld hemel en aarde, als spiegelbeeld
van vrijheid in gebondenheid.

Symboliek

waar te maken. Daarbij moet hij de armen spreiden, niet alleen
om te vliegen maar ook om het wankele evenwicht te bewaren.
Het beeld kan symbool staan voor de mens die zich wil bevrijden
van zijn pantser en zijn beperkingen.

Imposant is het beeld Traumtänzer (Droomdanser) uit 1999. Het is
1,88 m hoog en gemaakt van papier, polyester en gaas (zie afbeelding rechts). Het beeld gaat over het verlangen naar vrijheid en
het loskomen van wat ons aan het aardse bindt. De strijd tussen
vliegen en worteling blijkt een hele worsteling. Het lijkt wel alsof
het beeld moet vervellen - de huid afleggen - om het vliegverlangen

Thematentoonstelling ‘Wortels en vleugels’ in Beeldengalerij
Het Depot, Arboretumlaan 4, 6703 BD Wageningen. Meer informatie
via www.hetdepot.nl. De solotentoonstelling van Adreas Hetfeld duurt
tot en met 21 september 2014. Meer informatie over de kunstenaar:
www.hetfeld.nl.
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Afzienmetallergieën
De eerste zonnestralen zijn alweer een feit.
Heerlijk om te zien hoeveel invloed de zon op
ons mensen heeft. Iedereen is vrolijk en geniet
van het heerlijke voorjaar. Ook ik geniet, maar
dit is voor mij helaas niet zo van zelfsprekend.

de binnenkant geïrriteerd en licht gezwollen. Daarvoor krijg ik
een oogzalf mee die ik voortdurend moet blijven gebruiken. Dit
moet ervoor zorgen dat ook die irritaties afnemen en wegblijven.
Daarnaast krijg ik nog extra druppels mee om verlichting te geven
tijdens de ‘pollenperiode’ die straks weer voor de deur staat.
Ik heb er nu al weer zin in...

Vrijdag 21 februari 2014: plakproeven
Vandaag kreeg ik de uitslag van mijn tweede keer plakproeven,
aangezien de eerste plakproef onbetrouwbaar was verklaard door
een waaier van eczeem op mijn rug. Ik weet nu eindelijk, na twee
keer flink afzien en nog meer jeuk, op welke (cosmetische) middelen
mijn huid overgevoelig reageert - die kan ik dus beter niet gebruiken.

Zondag 9 maart 2014: strand
Afgelopen week kreeg ik het advies van mijn arts om wat meer
tijd voor mezelf te nemen. Om niet altijd maar met van alles bezig
te zijn, maar ook te ontspannen. En dat heb ik vandaag dan ook
gedaan. Samen met mijn vriend ben ik in de auto gestapt en
reden we naar Wijk aan Zee. Hier bleven we heerlijk de hele
middag en genoten we van de zon, de zee en het strand. Ik hou
van dit soort advies!

Maandag 10 maart 2014: uitslag
Vanochtend laat de spiegel mij echter zien dat ik voortaan echt
beter rekening moet houden met wie ik ben en vooral met wat ik
heb. Eczeem. Mijn gezicht is gezwollen, rood en ik heb uitslag op
verschillende plekken in mijn gezicht. Stom. Zowel de Protopic
(tacrolimus) als de Elidel (pimecrolimus), beide een afweeronderdrukkend middel, mag niet gebruikt worden in combinatie met
langdurige blootstelling aan de zon. Het maakt me boos en tegelijkertijd verdrietig. Daar had ik van te voren over na moeten denken.

Woensdag 9 april 2014: allergieën
De afgelopen twee weken waren een regelrechte ramp. Ik heb alle
tabletten, druppels, pufjes en sprays gebruikt die ik heb tegen de
hooikoorts, maar niets hielp voldoende. Met tranende ogen, een
snotterende neus en geïrriteerde huid ging ik vandaag naar mijn
huisarts. Zij bevestigde ‘gelukkig’ dat ik niet de enige ben met
dezelfde problemen. De oorzaak: ‘het heerlijk vroege en extreem
warme voorjaar’. Een nieuwe neusspray en andere tabletten moeten
voor verlichting zorgen, maar ze stuurde mij toch ook door voor
bloedonderzoek om nog eens alle allergieën op een rijtje te zetten.

Maandag 27 januari 2014: oogarts
Na meer dan een uur (!) wachten zijn vandaag mijn ogen met verschillende apparaten en druppels getest. De ene test is vervelender
dan de ander, maar het geheel is best goed te doen. De uitslag is,
naar eigen zeggen, goed. Momenteel hebben mijn ogen geen
schade opgelopen van de vele explosies eczeem in mijn gezicht
en rondom mijn ogen. Wel zijn van beide ogen de oogleden aan
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Dinsdag 15 april 2014: bloedonderzoek
Nog nooit ben ik zo blij geweest met regen, zoals ik de afgelopen
dagen was! Eindelijk weer even rustig kunnen ademhalen.
Vanochtend onderging ik mijn bloedonderzoek. Nu wachten op de
uitslag en hopen dat ik de volgende pollenperiode wat makkelijker
doorkom.
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Bijmelanomen:
therapieaan-uit-aan-uitzetten
Sommige kankerpatiënten hebben baat bij

de geneesmiddelen bij melanomen, een agressieve

Blijkbaar was de tumor ‘vergeten’ dat hij een poosje geleden nog
resistent was… Dit heeft consequenties voor de behandeling van
sommige melanomen. Bernards noemt dit het ‘drug holiday effect’:
het af en toe stopzetten van de behandeling is heel nuttig.
Patiënten kunnen op deze manier langer succesvol worden
behandeld met tumorremmers zonder dat niet-te-repareren
resistentie optreedt. Opnieuw is dit een klein stapje richting
behandeling van huidkanker als een vorm van een chronische
ziekte.

vorm van huidkanker. Onderzoekers onder leiding

Onderzoek bij mensen

een zogenaamde ‘drug holiday’, een behandeling
waarbij het toedienen van medicijnen af en toe
wordt stopgezet. Dat voorkomt resistentie tegen

van professor René Bernards van het Nederlands
Kankerinstituut hebben dit mechanisme ontrafeld.
Ze publiceerden hierover in Nature, eind maart.

Behandeling op maat
De behandeling van kanker verandert. Wetenschappers hebben
geleerd dat elke tumor anders is. Waar de behandeling zich vroeger
richtte op de plek waar de tumor zit (long, nier, huid), richten
specialisten zich meer en meer op het DNA, het erfelijk materiaal
van de mens. Veranderingen in dit DNA veroorzaken namelijk de
ontsporing van de celgroei. Daarom willen wetenschappers eerst
achterhalen welke veranderingen in het DNA plaatsvonden bij die
ene patiënt. Weten ze dat, dan kunnen ze de behandeling heel
precies richten op dat ene gen en het daaraan verbonden eiwit
dat is ontspoord. Dat heet ‘behandeling op maat’ of, in het Engels,
‘personalized medicine’: op de patiënt toegesneden behandeling.

Gevaar: resistentie
Kankerspecialisten bestrijden het melanoom, de ernstigste vorm
van huidkanker, met een antikankermiddel. Wanneer men dat lange
tijd toedient, is resistentie onvermijdelijk. Resistentie betekent
dat de tumor ongevoelig is geworden voor het antikankermiddel.
Dat geldt voor alle vormen van kanker. In de regel stopt een specialist in overleg met de patiënt na verloop van tijd de behandeling
en dan heet de patiënt ‘uitbehandeld’. Na het stoppen van de
therapie gaat de kankercel explosief groeien.
Het team van Bernards ontdekte bij sommige melanomen iets
wonderlijks. Na het stopzetten van de therapie (voordat er resistentie ontstond) gingen de huidkankercellen niet enorm groeien,
maar stopten met delen. En soms slonk de tumor zelfs. Pas na een
paar maanden gingen de kankercellen zich opnieuw delen, en
groeide de tumor weer. Bij toediening van het oorspronkelijke
antikankermiddel bleek dit middel opnieuw bewezen effectief.

Hoe dit werkt, wist Bernards uit te leggen in het televisieprogramma De wereld draait door: “Kankercellen hebben allemaal
kleine antennes op hun dak staan. Dat dak is het celoppervlak. Die
antennes ontvangen de signalen dat de cellen zich moeten delen.
Via medicijnen remmen we die signalen af. Maar wat doen die
slinkse kankercellen? Ze zetten gewoon extra antennes op hun
dak om toch zoveel mogelijk signalen te kunnen ontvangen. Als
we dan plotseling ophouden met het afremmen van het hele sterke
signaal, dan krijgt hij veel te veel signalen en gaat hij dood”.
Bernards ontdekte dit alles via laboratoriumonderzoek en dierproeven (op muizen). Een eerste studie bij mensen start binnen
twee weken. Hierbij zijn de universitaire klinieken van Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht betrokken.
Zie voor een samenvatting van het onderzoek:
http://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/%E2%80%98drug-holidayeffect%E2%80%99-bij-melanoompatienten-opgehelderd/
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De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven te weigeren, in te korten en/of te redigeren.
Ook kan de redactie meerdere meningen over een bepaald onderwerp publiceren. De inzender heeft hierin geen inspraak.

Maanbaden
Graag wil ik even reageren op de fotoserie ‘Maanbaden’ in nr. 1.
Mijn complimenten voor het geweldige idee en natuurlijk de
fotograaf. Ik ben zelf amateurfotograaf en durf daarom te stellen
dat de foto’s suggestief, raadselachtig en indringend zijn. De
grote foto midden in het blad is een affiche waard!
Carla van Wijnen
Naschrift
We ontvingen veel positieve reacties op deze fotoreportage.
Het doel was om de risico’s van overdadig zongedrag in ‘beeld’ te
krijgen. De fotograaf - Sitan van Sluis - deed dat op een originele
en kunstzinnige wijze. Uw complimenten komen hem toe.
Overigens willen we u en andere lezers aanmoedigen om foto’s in te
zenden in het kader van onze fotowedstrijd (zie elders in dit nummer).

Opmerkelijk…
De Huidkankerdag op 17 mei was een groot succes. Zo’n zesduizend mensen lieten hun huid checken in ruim tachtig
poliklinieken verspreid over het land. Dat leverde in elke
kliniek wel één of twee melanomen op en een veelvoud
daarvan aan andere vormen van huidkanker. Al die mensen
werden naar de huisarts verwezen. Hoe het verder met hen is
vergaan weten we niet, maar we hopen dat alle huidkanker op
tijd werd ontdekt en op tijd zijn weggehaald. Ook kregen de
mensen informatie over verstandig zongedrag dat, op termijn,
het ontstaan van huidkanker moet voorkomen. Bewustmaking
van de risico’s van ongebreideld zonnebaden was de drijfveer
voor de organiserende NVDV plus partners. ‘Zonpreventie’
noemen ze dat.
Het toeval wilde dat het die zaterdag prachtig weer was.
Bijna zomers. Toen bleek dat de verleiding van de zon groter is
dan zonpreventie. De eerste persoon die bij een dermatoloog
in Haarlem kwam, deed haar jurkje uit. Ze was niet gehuld in
haar ondergoed maar in haar bikini. De reden hiervoor: “Ik ga
hierna direct door naar het strand...” Maar voordat ze doorging naar Zandvoort, stuurde de dermatoloog haar ook nog
even naar de huidtherapeute die ook meedeed aan deze
voorlichtingscampagne.

Gedichten
Leuk, die gedichten over de huid. Ik lees ze graag. Ook omdat ik
zelf gedichten schrijf. Toch heb ik een vraag: ik vind die gedichten
vaak zo moeilijk. Is dat opzet en is dit wel nodig? Ik wil pleiten
voor meer leesbare gedichten. Is het een idee om lezers en/of
huidpatiënten gedichten te laten insturen?
Maria Koopman

Kaf en koren
Ik ben al jaren lid van de Consumentenbond. Waarom? Omdat een
mens overspoeld wordt door reclames. Op tv, in de stad, in de krant,
overal. Ik zie vaak door de bomen geen bos meer. De Consumentenbond is een onafhankelijk raadgever. Daarom vind ik het belangrijk dat u in de rubriek ‘Claims onderzocht’ het kaf van het koren
scheidt. Ik erger me ook groen en geel aan alle onzinnige crèmes op
de televisie die over de rug van de consument worden uitgesmeerd
om rimpelvorming tegen te gaan en waarbij Oprah Winfrey en
Victoria Beckham als gebruiksters in beeld komen om ons te
overtuigen van het bewijs. Zou u daar ook wat aan willen doen?
K. van der Meer

M AGA Z I N E H U I D &H A A R J U N I

Oproep
Heeft u tips voor de redactie? Of zelf een opmerkelijk
verhaal te vertellen? Laat het ons weten, bij voorkeur
via een mailbericht aan het secretariaat:
secretariaat@huidfonds.nl

Naschrift
Die staan ook op ons lijstje.
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Naschrift
Voor ieder nummer vragen we een Nederlandse dichter om een
origineel, dus nieuw gedicht te schrijven op het thema ‘huid’.
Daarbij kiezen we bewust voor bekende tot beroemde Nederlandse
dichters. Zij hebben de vrijheid om te kiezen voor een prikkelend,
zacht, confronterend, helder of juist duister gedicht. Het doel is om,
via creatieve dichterogen, een verrassende invalshoek op de huid te
bieden. Wij prijzen ons als redactie gelukkig dat deze dichters
graag willen meewerken. Met alle respect voor thuisdichters (dat
zijn een miljoen Nederlanders, zo weten we uit onderzoek) blijven
we vooralsnog kiezen voor deze groep.
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