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Voorwoord Nicole Paehlig

Voor dit nummer sprak ik twee medisch biologen 
die in een laboratorium in het AMC speuren naar 
dé oorzaak van psoriasis. ‘Als je weet hoe psoriasis 
ontstaat, kun je op zoek gaan naar andere en betere 
manieren om de ziekte te behandelen en opvlam-
mingen te voorkomen,’ aldus een van de twee 
onderzoekers.
Het was een prettig gesprek, waarin we diverse 
zijpaden bewandelden. En zo kwam het dat ik, het 
thema ‘stress’ van dit nummer indachtig, op een 
gegeven moment vroeg of niet alle ziektes en kwalen 
grotendeels veroorzaakt worden door stress, en of 
het, gezien de grote rol die stress in ieder geval 
bij psoriasis speelt, niet verstandig zou zijn als 
ieder mens met psoriasis subiet aan het mediteren 
sloeg. Dat moet je natuurlijk niet zeggen tegen twee 
mannen die er hun levenswerk van hebben gemaakt 
om dé oorzaak van psoriasis te achterhalen. Nog los 
van het feit of ze al dan niet heil zien in meditatie of 
welke andere ontspanningstechniek dan ook.
Maar totdat dé oorzaak van psoriasis is gevonden – 
overigens gaven de heren aan dat het waarschijnlijk 
niet om slechts één oorzaak gaat – is het misschien 
geen slecht idee om, naast het smeren of slikken 
van medicijnen, in de vorm van antistress iets tegen 
onze huidaandoening te ondernemen. Zelfs uit 
wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat 
mediteren helpt om psoriasis te verminderen (zie 
pagina 24).
Nog beter dan de stress te lijf gaan, is natuurlijk 
voorkomen dat zich een grote hoeveelheid stres-
shormonen ophoopt in ons lichaam, met alle nare 
gevolgen van dien. Hoe? Op het gevaar af zweverig te 
klinken, denk ik dat stress niet meer en niet minder 
is dan een persoonlijk gevecht tegen de realiteit. 
Oftewel: het niet accepteren van het leven zoals het 
is. Wie veel moeite heeft om de dingen te accepteren 
zoals ze zijn – daartoe behoort ook de neiging van de 
typische stresskip om meer activiteiten te plannen 
dan er uren in een dag zitten – ervaart al snel stress. 
Ik spreek uit ervaring.
Zeker in tijden van tegenslag valt het natuurlijk 
niet mee om het leven te omarmen zoals het zich 
aandient. Het is bovendien niet iets wat je in een 
paar weken onder de knie krijgt en vergt dagelijkse 
oefening. Maar het is een mooie uitdaging, denkt 
u niet? Wachten tot dé oorzaak van psoriasis is 
gevonden, kan altijd nog.

Het leven  
zoals het is Nieuws

Pillboxie-app

Wie (dagelijks) verschillende 
medicijnen moet slikken, 
weet hoe lastig het is om te 
onthouden welk medicijn u 
wanneer moet innemen. Met de 
Pillboxie-app is dit verleden tijd. 
Deze app meldt wanneer het 
tijd is om medicijn A, B of C te 
slikken. Neemt u het betref-
fende middel niet in, dan wordt 
u steeds opnieuw gewaar-
schuwd, net als bij een wekker 
met snooze-functie. Ook kunt 
u zien welke medicatie u al 
hebt ingenomen. Het pictogram 
van de app is, hoe kan het ook 
anders, een pillendoosje.

Biological tegen 
ontstekingen

Uit drie onderzoeken (fase 
2) van Farmaceut Novartis is 
gebleken dat de nieuwe biolo-
gical secukinumab een snelle 

en significante verbetering van 
matige tot ernstige psoriasis 
geeft. Maar dat niet alleen. Ook 
andere ontstekingen, name-
lijk reumatische en oogont-
stekingen, nemen af door 
gebruik van dit nieuwe middel. 
Secukinumab vangt het eiwit 
IL-17A weg, een molecuul dat 
bij meerdere ontstekingen in 
het lichaam een rol speelt. Het 
is dan ook niet ondenkbaar dat 
secukinumab ook ontstekingen 
aan andere organen remt.
Bron: PSOmagazin 5-2011

Gevaarlijke knabbel-
visjes

Indien bepaalde hygiënische 
maatregelen niet in acht 
worden genomen, kunnen de 
zogenaamde knabbelvisjes 
verschillende ziektes over-
dragen, aldus de Britse Health 
Protection Agency. Dit geldt ook 
voor gevaarlijke virussen als hiv 
en hepatitis C. Infecties kunnen 
worden overgedragen door 
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Op reis met de PVN

Wie snel reageert, kan misschien nog mee op reis met de PVN naar 
Bulgarije. Vertrek op 21 of 28 mei, retour op 11 juni. Al bijna dertig 
deelnemers hebben zich aangemeld voor deze recreatiereis naar 
viersterrenhotel Sol Luna Bay, pal aan het strand van de Zwarte Zee. 
Ga voor meer informatie, prijzen en het inschrijfformulier naar de 
PVN-site: www.psoriasisvereniging.nl. Ook kunt u voor meer infor-
matie bellen naar Ad van der Linde, telefoon 023-5630878, of Sietie 
Smit (reisbegeleidster), telefoon 0517-342216.

Nieuws
Nieuws

Wereldwijde onderzoeken
Op de website van de Amerikaanse psoriasis
organisatie, de National Psoriasis Foundation, kunt 
u informatie vinden over onderzoeken die op dit 
moment plaatsvinden op het gebied van psoriasis 
en artritis psoriatica. Ga op www.psoriasis.org naar 
tabblad Research en klik op Drugs in development, 
daarna op Pipeline (links).

de knabbelvisjes zelf of door 
verontreinigd water, dat al door 
een klant is gebruikt.
Bron: PSOmagazin 6-2011

Gratis verwen-
weekend

Care4Kids Event Heino geeft een 
gratis verwenweekend weg aan 
gezinnen die normaal niet op 
vakantie kunnen doordat één 
gezinslid een beperking heeft 
of ziek is. De zorgorganisatie 
Residentiële & Ambulante Zorg 
(RAZ) houdt het Care4Kids Event 
Heino dit jaar van 28 september 
tot en met 1 oktober 2012. Alle 
zorggezinnen verblijven tijdens 
het weekend op Landgoed 
Old Heino, in de aangepaste 
bungalows van Care Holidays 
Heino. Er is een activiteitenpro-
gramma en alle maaltijden zijn 
geheel verzorgd. Gezinnen met 
een zorgvraag (met minimaal 
één kind) die in aanmerking 
willen komen voor het verwen-
weekend, kunnen zich tot 1 mei 
opgeven of door derden worden 
opgegeven. Een aanmeldings-

formulier is telefonisch aan te 
vragen via telefoonnummer 
088-3280040 of te downloaden 
via www.care4kidsevent.nl. 

Onderzoek naar 
voorschrijven

Amerikaanse onderzoekers 
hebben artsen (huisartsen en 
internisten) gevraagd of zij hun 
patiënten dezelfde behande-
ling zouden voorschrijven 
als zij voor zichzelf zouden 
kiezen. Dit blijkt niet zo te zijn. 
Artsen hebben de neiging om 
voor zichzelf behandelingen 
te kiezen met weliswaar een 
hoger risico op overlijden 
maar met minder kans op 
bijwerkingen, terwijl zij hun 
patiënten meestal behande-
lingen adviseren met een laag 
sterfterisico en grotere kans op 
bijwerkingen. Overigens konden 
artsen in dit onderzoek slechts 
kiezen uit enkele behande-
lingen.
Bron: Archives of Internal Medi-
cine 2011

Niet alert op risicofactoren

Uit recent onderzoek is gebleken dat risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten bij mensen met matige tot ernstige psoriasis vaak 
niet worden herkend (gediagnosticeerd) of inadequaat worden 
behandeld. Kennelijk zijn nog altijd veel dermatologen zich niet 
bewust van de link tussen psoriasis en hart- en vaatziekten, aldus 
onderzoeker Nehal Mehta. Hij adviseert artsen om bij patiënten met 
psoriasis vulgaris te controleren wat hun bloeddruk is, cholesterol 
en bloedwaarden. Ook zouden artsen tips moeten geven op het 
gebied van een gezonde levensstijl, zoals stoppen met roken, 
gezond eten en bewegen.
Lees een interview met de onderzoeker op www.psoriasis.org/
mehta.

Website PVN
Kijk ook eens op de vernieuwde website van de PVN, www.psoriasisvereniging.nl. Hier vindt u het laatste nieuws maar bijvoorbeeld ook oude artikelen uit het blad Psoriasis. Handig als u nog eens iets terug wilt lezen.
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Nieuws

Rectificatie

In het artikel over de aftrek van 
specifieke zorgkosten, in het 
vorige nummer van Psoriasis, 
is helaas een verkeerde tabel 
afgedrukt. De juiste tabel vindt 
u hiernaast.

U had in 2011 geen fiscale partner
Drempelinkomen  Drempel

meer dan niet meer dan

 € 7.332 € 122

€ 7.332 € 38.955 1,65% van het drempel
inkomen

€ 38.955  € 642 + 5,75% van het
bedrag boven € 38.955

U had heel 2011 een fiscale partner
Gezamenlijk drempel
inkomen

Drempel

meer dan niet meer dan

 € 14.664 € 244

€ 14.664 € 38.955 1,65% van het drempel
inkomen

€ 38.955  € 642 + 5,75% van het
bedrag boven € 38.955

(advertentie)



(advertentie)
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Er zijn nogal wat aandoeningen 
waar Ria Bloemberg-Lubbers 
(68) uit Zevenaar over mee kan 
praten. Als kind zat ze onder 
het constitutioneel eczeem. Op 
haar 42e kwam daar psoriasis 
bij, later gevolgd door artritis 
psoriatica en diabetes. Dat ze 
op dit moment weinig last heeft 
van haar ziektes is nog een 
gevolg van de chemokuren die 
ze vorig jaar moest ondergaan, 
vanwege lymfeklierkanker. 
‘Mijn huid is nog nooit zo mooi 
geweest. Ik heb het alleen nog 
een beetje op mijn hoofdhuid.’
 
Hodgkin
Begin 2010 werd bij Ria lymfe-
klierkanker geconstateerd. 
Hodgkin. ‘Ik had twee bulten 
in mijn nek. Omdat de artsen 
dachten dat infliximab de moge-
lijke oorzaak was – ik heb dat 
middel tien jaar lang gebruikt 

tegen zowel mijn psoriasis als 
artritis – moest ik daar onmid-
dellijk mee stoppen. Hetzelfde 
gold voor de methotrexaat, die 
ik ernaast gebruikte.

‘Op mijn verzoek is de operatie 
uitgesteld tot na de gemeente-
raadsverkiezingen van 3 maart, 
omdat ik lijsttrekker voor het 
CDA was. Toen ik begin april 
door de scan moest, bleek er 
in de operatiegebieden helaas 
toch nog volop kanker te 
zitten. Een enorme domper. 

Ondertussen speelden ook mijn 
psoriasis en reuma weer op.
‘Mede vanwege mijn leeftijd 
is in eerste instantie gekozen 
voor het wait and see-beleid. 

Vanwege het mogelijke verband 
met infliximab was de hoop dat 
de kanker minder zou worden, 
nu ik met die medicijnen was 
gestopt. Maar tijdens de nieuwe 
scan in september bleek dit 
niet zo te zijn. In die periode 
kreeg ik het heel druk met 
mijn moeder van 94, die erg 

ziek werd. Na haar overlijden, 
eind november, is er opnieuw 
een scan gemaakt. De uitslag 
was weer niet goed. Bovendien 
werden de psoriasis en reuma 
ineens heel erg, alsof mijn 
lichaam de opleving van die 
aandoeningen had uitgesteld 
tot na het overlijden van mijn 
moeder. Ik kon me helemaal 
niet meer bewegen.
‘Eind december wilde het 
Radboud in Nijmegen me 
opnemen voor een Prednison-
infuus. Ik wilde dat niet en 
mocht na lang aandringen in 
plaats daarvan een weeklang 

Prednison-tabletten slikken, 
om de periode tussen kerst en 
Nieuwjaar te overbruggen. Toen 
ik na afloop van die kuur weer 
naar het ziekenhuis moest voor 
overleg, hadden ze tot mijn 
grote schrik al een compleet 
behandelplan klaarliggen. Ik 
dacht: het is dus echt serieus, 

Mijn leven Nicole Paehlig

Jarenlang vervulde ze tal van functies bij de PVN, van secretaris 
van het algemeen bestuur en voorzitter van zowel de PR-com-
missie als de afdeling Midden Nederland tot coördinator van de 
Medische Adviesraad en manager relatiebeheer. Iedereen kent én 
waardeert Ria Bloemberg-Lubbers dan ook. Niet zo gek dus dat 
ze, toen ze ernstig ziek werd, zo veel kaarten, bloemen en bezoek 
kreeg. Hoewel ze dat zelf nog altijd ‘niet normaal’ vindt.

Nicole Paehlig

‘Mijn huid heeft veel 
kapot gemaakt’

‘Het was alsof mijn lichaam de opleving van 
mijn psoriasis had uitgesteld tot na het over
lijden van mijn moeder’
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Mijn levenNicole Paehlig

Ria Bloemberg-Lubbers. (Foto Patrick van Gemert)
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die kanker.’ Het behandelplan 
bestond uit acht chemo’s en 
vijftien bestralingen. ‘Van die 
chemo werd ik erg moe en 
misselijk. Van tevoren had ik 
gedacht alles gewoon te kunnen 
blijven doen, waaronder mijn 
werkzaamheden voor de PVN, 
maar daar moest ik op terug-
gekomen: het ging echt niet 
meer.’

Motorambulance
Dat het op een gegeven 
moment echt niet meer ging, is 
nog eufemistisch uitgedrukt: na 
de zesde chemo werd Ria dood- 
en doodziek. ‘Het begon ermee 
dat ik niet meer kon lopen, zo 
ziek was ik. Toen ik half maart 
een herpesvirus kreeg op mijn 
linkeroog was dat reden om de 
zevende chemo met een week 
uit te stellen. Daarna heb ik 
gesmeekt om de behandeling 
voort te zetten. Ik wilde door! 
Dat mocht alleen als ik eerst 
twee zakken nieuw bloed kreeg.
‘Veel mensen knappen daarna 
op, maar ik werd alleen maar 
zieker. Zelf dacht ik: het 
hoort erbij, het komt door de 
opeenstapeling van de chemo. 
Ik raakte in een soort shock. 
De plaatsvervangende huis-
arts dacht dat ik een dubbele 
longontsteking had, maar mijn 
dochter zei: “Ik denk dat het 
tijd is om het ziekenhuis te 
bellen”.’ Zo gezegd zo gedaan. 
‘Binnen vijf minuten stond er 
een dokter naast mijn bed die 
met een motorambulance naar 
ons huis was gescheurd. Ik 
wist niet eens dat er motor-
ambulances bestonden! Met 
geweld heeft die vrouw twee 
zakken vocht via een infuus in 
me uitgewrongen. Tien minuten 
later werd ik met gillende 
sirenes naar het Radboud 
afgevoerd. Onderweg hebben 
ze mijn dochter gevraagd of ik 
gereanimeerd mocht worden, 
als ze niet op tijd bij het 
ziekenhuis zouden aankomen. 

Ja, dat was heftig.
‘In het ziekenhuis bleek ik een 
vrije val van leukocyten (witte 
bloedcellen, red.) te hebben 
gehad, waarna ik in shock was 
geraakt. En ik had een aantal 
bacteriën in het bloed. Ik heb 
drie weken apart gelegen. Het 
was heel ingrijpend allemaal. 
Alles stond op z’n kop.
‘Half april mocht ik weer naar 
huis. Omdat ik nog steeds niet 
kon lopen, hadden mijn man 
en kinderen mijn bed in de 
woonkamer gezet. De laatste 
twee chemo’s wilden ze voor-
lopig niet geven. Ik moest eerst 
bijkomen. Dat wilde ik echt 
niet! Ik had geen zin om eerst 
op te knappen en dan opnieuw 
zo ziek te worden. Ik was toch 
al ziek en wilde het achter de 
rug hebben. Na een paar weken 
kreeg ik die laatste chemo’s 
alsnog.’

Longinfectie
Vanaf september 2011 leek het 
eindelijk beter te gaan met 
Ria. ‘Langzaam maar zeker 
kon ik weer wat werkzaam-
heden voor de PVN en voor de 
gemeenteraad oppakken.’ Maar 
twee maanden later ging het 
wederom mis. ‘Mijn man en ik 
waren een weekendje weg toen 
ik hoge koorts kreeg en vrese-
lijk ziek werd. Eenmaal thuis 
dacht de huisarts aan een long-
ontsteking, maar de antibiotica 
sloeg niet aan. Nadat de dokter 
met het Radboud had gebeld, 
kwam er weer een ambulance. 
Opnieuw gillende sirenes.
‘Ik werd meteen naar de 
intensive care gebracht. Toen na 
onderzoek bleek dat ik ernstige 
PCP (een longinfectie, red.) had, 
moest ik een weeklang aan de 
beademing. Een paar weken 
later mocht ik naar huis om te 
revalideren.’

Stigmatiserend
Het moge duidelijk zijn dat Ria 
een vreselijke tijd achter de 

rug heeft. Nooit spijt gehad 
dat ze aan de infliximab is 
begonnen, die immers mogelijk 
de kanker heeft veroorzaakt? 
‘Door infliximab heb ik tien jaar 
lang geen last gehad van mijn 
psoriasis en artritis, waardoor 
ik ontzettend veel dingen 
kon doen. Dat was geweldig. 
En gelukkig ben ik inmiddels 
stabiel verklaard: tijdens de 

laatste scan hebben ze geen 
kankercellen meer aange-
troffen.’
Voordat Ria met infliximab 
begon, een jaar of twaalf 
geleden, had ze al allerhande 
psoriasisbehandelingen achter 
de rug. ‘Niets wat echt hielp, 
behalve lichttherapie, maar dan 
alleen kortdurend.’ Voor de 
psoriasis op haar hoofd heeft ze 
onlangs Clarelux ontdekt. ‘Een 
soort schuim dat je op de droge 
huid aanbrengt en niet hoeft uit 
te spoelen, waardoor het heel 
gebruiksvriendelijk is. Je kunt 
het gemakkelijk even tussen-
door gebruiken. Het helpt ook 
geweldig tegen de jeuk.
‘Ik heb altijd veel gelaten 
voor mijn psoriasis: sporten, 
zwemmen… en ik droeg altijd 
lange mouwen. In tegenstelling 
tot de reuma heb ik de psori-
asis nooit kunnen accepteren. 
Dat krijg je ervan als je wordt 
weggestuurd uit zwembaden, 
kleedhokjes, noem maar op. Als 
ik een jong iemand zie met een 
huidaandoening, dan kan ik wel 
janken. Het werkt zo stigmati-
serend. Eén knoopje los van je 
blouse en uít is de verkering. 

Vroeger althans. Ik ben ook 
een keer afgekeurd voor een 
baan. Toen de keuringsarts mij 
zag in mijn onderbroek kon ik 
me meteen weer aankleden. 
Mijn huid heeft zo veel kapot 
gemaakt in mijn leven, daar-
door heb ik zo veel kansen 
misgelopen! Al denk ik de 
laatste tijd ook weleens: als ik 
geen psoriasis had gehad, was 

ik nooit bij de PVN terechtge-
komen, en daar heb ik zo veel 
leuke mensen leren kennen en 
leuke dingen meegemaakt!
‘Toen ik twee jaar geleden ziek 
werd, heb ik waanzinnig veel 
aandacht gehad van iedereen. 
Vrijwilligers van de PVN, spon-
soren, echt niemand uitge-
sloten. Ik heb zo veel kaarten, 
bloemen en bezoek gehad, niet 
normaal! Dat heeft me erg goed 
gedaan, en daar wil ik iedereen 
voor bedanken.’

Mijn leven Nicole Paehlig

‘Als ik een jong iemand zie 
met een huidaandoening, 
dan kan ik wel janken’
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Reactie Psorinovo (1)

De heer T. mailde: ‘In de 
vorige Psoriasis las ik over de 
weigering van diverse zorg-
verzekeraars om Psorinovo te 
vergoeden. Ik heb dezelfde 
ervaring met Zilveren Kruis 
Achmea. Sinds september 
2011 word ik behandeld met 
Psorinovo in de  Amsterdam 
Kliniek in Abcoude. Na vieren-
halve maand al een fantastisch 
resultaat, wat in de afgelopen 
25 jaar met allerlei andere 
therapieën (zalfjes, crèmes, 
UVB, methotrexaat, et cetera) 
niet het geval was. Moeilijk te 
begrijpen dus waarom zorg-
verzekeraars Psorinovo niet 
willen vergoeden. Ik heb bij 
Zilveren Kruis Achmea declara-
ties ingediend voor de kosten 
van Psorinovo, maar ook daar 
is het argument dat het niet 
is voorgeschreven door een 
huisarts of specialist. Ik ben 
nu in onderhandeling met mijn 
huisarts om het middel via haar 
voorgeschreven te krijgen en zo 
de kosten voortaan vergoed te 
krijgen.’ 

Reactie Psorinovo (2)

‘Naar aanleiding van het bericht 
in Psoriasis, over Psorinovo, 
wil ik mededelen dat er meer 
dan twee dermatologen zijn 
die dit middel voorschrijven,’ 
mailde José van der Zee. ‘Ik 
ben onder behandeling van 
een dermatoloog van het 
UMC St Radboud in Nijmegen. 
Daar ben ik terechtgekomen 
omdat mijn eerdere derma-
toloog het middel niet wilde/
durfde voor te schrijven. Bij 
het Radboud hebben ze veel 
ervaring met Psorinovo. Ik heb 
eerst een intakegesprek gehad 
en kreeg toen informatie mee 
naar huis om nog eens rustig 
door te lezen. Na bloed- en 
urineonderzoek kon ik starten 
met Psorinovo. Elke keer als 
ik voor controle kom, volgt er 
een bloed- en urineonderzoek. 
Mijn huid is er behoorlijk van 
opgeknapt en ik ben dan ook 
zeer tevreden over de afdeling 
Dermatologie van het Radboud.’

Op het hoofd

Ron Kooi uit Helmond schreef: 
‘Naar aanleiding van een 
bericht over psoriasis op het 
behaarde hoofd, in de rubriek 
Lezerspost, wil ik graag mijn 
ervaring kwijt over het medicijn 
Denorex®. Tot driekwart jaar 
geleden zat mijn hele hoofd-
huid vol psoriasis, en dat al 
zo’n dertig jaar lang. Vanwege 
de voortdurende jeuk krabde 
ik mijn hele hoofd kapot. Vorig 
jaar zomer heeft mijn huisarts 
Denorex® shampoo op kool-
teerbasis voorgeschreven. Na 
enkele weken drie tot vier keer 
per week gebruiken, verdwenen 
de plekken. En tot op heden 
zijn ze niet meer teruggekomen. 
Wel blijf ik de shampoo twee 
keer per week gebruiken en zijn 
mijn haren heel kort geschoren. 
Wellicht dat meer mensen hier 
baat bij hebben.’ 

Xamiol®

‘In het februarinummer van 
Psoriasis stond in de rubriek 
Lezerspost een brief van 
Charles Citroen over Xamiol®,’ 
mailde Désirée. ‘Ik heb al zo’n 
35 jaar psoriasis en heb van 
alles geprobeerd. Voor mijn 
hoofdhuid kreeg ik Xamiol®-gel, 
en dat helpt echt. Slechts een 
week, maar toch. Ik smeer mijn 
hoofdhuid in, slaapt er een 
nachtje mee en de volgende 
ochtend was ik het uit. Eerst 
met water en daarna met 
Denorex® shampoo. En dan ben 
ik zeker een week van de plak-
katen op mijn hoofd af. Uiter-
aard is het een vettig goedje, 
maar ik ben zeer tevreden over 
Xamiol® en Denorex®.’

Lezerspost

Lezerspost

In deze rubriek kunt u uw ervaringen delen, contact zoeken met lotgenoten of zaken te 
koop aanbieden. Zolang het maar verband houdt met psoriasis. Ook kunt u een vraag 
stellen aan een dermatoloog. Stuur uw e-mail naar info@detekstsalon.nl. Of schrijf naar: 
Redactie Psoriasis, Gustave Stresemannstraat 4, 1111 KK Diemen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven in te korten of te weigeren.
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Patrick Kemperman is als 
dermatoloog werkzaam in 
zowel het Waterlandziekenhuis 
in Purmerend als het Erasmus 
Medisch Centrum in Rotterdam, 
waar hij enkele jaren geleden 
samen met dermatoloog 
Bing Thio het spreekuur voor 
psychodermatologie opzette. 
De psychodermatologie is dan 
ook een van zijn specialisaties. 
‘Eén op de drie mensen met 
een chronische huidaandoening 
heeft ook psychische klachten. 
Het is niet alleen de huid die 
jeukt, maar ook het brein,’ zegt 
Kemperman. Overigens is de 
term psychodermatologie reeds 
in de jaren zeventig bedacht, 
door de Amsterdamse psychi-
ater Herman Musaph.

Gestroomlijnd
‘Het is van belang dat mensen 
met psoriasis niet alleen 
behandeld worden voor de 
plekken op hun huid, maar dat 
er ook aandacht is voor hun 
kwaliteit van leven,’ vervolgt 
Kemperman. ‘Mensen die als 

gevolg van hun huidaandoening 
psychische problemen hebben, 
vallen vaak tussen wal en 
schip.’
De bedoeling van het spreekuur 
is om de zorg aan mensen met 
een chronische huidaandoe-
ning die tevens kampen met 
psychische klachten, gestroom-
lijnder te laten verlopen. Maar 
hoe kom je in aanmerking 
voor zo’n speciaal spreekuur? 
Kemperman: ‘De verwijzing 
gebeurt meestal door een 
dermatoloog. Hij signaleert 
psychosociale problematiek, 
stelt een indicatie en zorgt 
ervoor dat iemand een intake-
gesprek krijgt. Tijdens dat 
intakegesprek wordt bepaald 

in hoeverre iemand psycho-
logische begeleiding nodig 
heeft. Het spreekuur zelf wordt 
gehouden door een dermato-
loog (in opleiding) samen met 
een GZ-psycholoog.’ 

Copingmechanismen
Iemand die last heeft van zijn 
huid, zit dus ook mentaal en 
emotioneel vaak niet lekker 
in zijn vel. De mate waarin 
iemand er psychisch onder 
lijdt, verschilt van persoon 
tot persoon. Kemperman: ‘De 
manier waarop iemand omgaat 
met problemen en gebeur-
tenissen noemen we coping. 
Ieder mens reageert anders 
op een situatie en heeft zijn 

eigen copingmechanismen 
ontwikkeld. Deze mechanismen 
ontstaan veelal door ervaringen 
die we eerder hebben opgedaan 
en kunnen bepalend zijn in 
vergelijkbare situaties. Iemand 
die ooit uit het zwembad is 
weggestuurd vanwege zijn 
huid, zal misschien niet zo 
snel opnieuw het zwembad 
bezoeken uit angst om opnieuw 
gestigmatiseerd te worden. Ook 
de bloedbank en de kapper 
zijn bekende voorbeelden 
van plaatsen waar mensen 
met een huidaandoening nare 
ervaringen hebben opgedaan. 
In het uiterste geval kunnen 
mensen in een depressie raken 
of een sociale angststoornis 
ontwikkelen, met als gevolg 
dat ze bepaalde plaatsen gaan 
vermijden en/of zich isoleren.’
De zichtbaarheid van de 
plekken op de huid en de nare 
bijverschijnselen, zoals jeuk en 
schilfers, kunnen veel invloed 
hebben op iemands zelfbeeld 
en sociale relaties.
‘Maar andersom geldt ook dat 
iemand met een psychiatrische 
kwetsbaarheid door stress 
huidklachten kan krijgen of 
deze zelf kan veroorzaken.’ 
Of psychische trauma’s een 
oorzaak kunnen zijn van 
huidziekten blijft ingewik-
keld. Voorop staat dat beide 
patiëntengroepen in aanmer-

Mensen met een chronische huidziekte kunnen terecht bij een 
dermatoloog. Maar wat als je behalve lichamelijke ook psychische 
klachten hebt? Patrick Kemperman erkent het belang van psycho-
logische hulp voor mensen met een huidaandoening en heeft in 
2005 een speciaal spreekuur voor psychodermatologie opgezet.

Ingrit van der Meer

‘Stress en psoriasis 
zijn geen vrienden’

‘Het is niet alleen de huid 
die jeukt, maar ook het 
brein’
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king kunnen komen voor het 
spreekuur voor psychoderma-
tologie.
Op het psychodermatologisch 
spreekuur komen voornamelijk 
mensen met een chronische 
huidaandoening, maar ook 
mensen met een ingebeelde 
angst voor parasieten, mensen 
die automutileren (zichzelf 
opzettelijk verwondingen 
toebrengen) en de zogenoemde 
pulkers, mensen die onophou-
delijk aan pukkeltjes krabben.

Cognitieve gedrags-
therapie
Tijdens het spreekuur wordt 
onder andere gebruikgemaakt 
van cognitieve gedragstherapie. 
Patiënten leren om bepaalde 
gedachtes/cognities over hun 
huidaandoening aan te passen 
of te corrigeren, zodat zij beter 
in staat zijn om te reageren in 
bepaalde situaties. ‘Je leert als 
het ware terug te vechten en 

maakt jezelf weerbaarder voor 
vervelende gebeurtenissen,’ 
aldus Kemperman. ‘Daarnaast 
kun je, om jezelf sterker te 
maken, veel lezen over je 
huidaandoening, zodat je zelf 
een expert wordt en het makke-
lijker wordt om de buitenwereld 
te informeren. Het helpt ook 
om erover te praten met familie 
en goede vrienden en steun te 
zoeken bij een patiëntenvereni-
ging.’
Verder is Kemperman ervan 
overtuigd dat rust en ontspan-
ning heel belangrijk zijn voor 
mensen met psoriasis. ‘Yoga is 

bijvoorbeeld een goede manier 
om je te leren ontspannen. Als 
je geen rekening houdt met je 
psoriasis, dan houdt je psori-
asis geen rekening met jou. 
Stresshormonen hebben hun 
weerslag op de huid. Stress en 
psoriasis zijn nu eenmaal geen 
vrienden van elkaar. Overigens 
heeft niet alleen zogenaamde 
negatieve stress invloed op 
het beloop van je huidaandoe-
ning, positieve stress heeft 
dat net zoveel. Denk aan een 
bruiloft of een vakantie. Beide 
zijn positieve gebeurtenissen, 
maar kunnen veel stress met 

zich meebrengen en dat kan je 
psoriasis verergeren.’

Regionaal
Kemperman hoopt dat over 
enkele jaren iedere regio in 
Nederland is voorzien van een 
spreekuur voor psychodermato-
logie. Naast het Erasmus MC in 
Rotterdam hebben het Acade-
misch Medisch Centrum (AMC) 
in Amsterdam en het UMC St 
Radboud in Nijmegen al een 
soortgelijk spreekuur. ‘Psycho-
dermatologie breidt zich steeds 
verder uit en dat is positief. 
Mensen met een chronische 
huidaandoening hebben er 
baat bij als er een brug wordt 
geslagen tussen het behandelen 
van de fysieke en de psycho-
sociale symptomen,’ besluit 
Kemperman.

ThemaIngrit van der Meer

‘Als je geen rekening houdt 
met je psoriasis, dan houdt 
je psoriasis geen rekening 
met jou’

Patrick Kemperman. (Foto Henk Rougoor)



(advertentie)
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ThemaFrans Masthoff

Als het wisselen van baan 
geen optie is, zul je uit een 
ander vaatje moeten tappen. 
Toch vaker ‘nee’ zeggen tegen 
je baas of opdrachtgever (al 
gaat dat vast niet van harte), 
regelmaat in je leven brengen, 
zorgen voor voldoende slaap, 
op tijd eten en tijd vrijmaken 
voor ontspanning. Vooral door 
tijdig te ontspannen, kun je 
chronische stress voorkomen. 
Ontspannen kan op verschil-
lende manieren. De een vindt 
zijn ontspanning in een flink 
stuk fietsen, de ander leest 
liever een boek, nummer drie 
gaat op vakantie en nummer 
vier combineert deze drie 
opties. 

Ontspanningsoefe-
ningen
Maar ook ontspanningsoefe-
ningen kunnen soelaas bieden. 
Daarmee wissel je stress tijdig 
af met ontspanning. Voordeel 
van ontspanningsoefeningen 
is dat je ze kunt doen op 
momenten die jou het beste 
uitkomen, dat ze vrijwel niets 
kosten en dat je ze alléén kunt 
doen. Alles wat nodig is, zijn 
inzet en een beetje doorzet-
tingsvermogen.

Belangrijk is dat je de ontspan-
ningsoefeningen op gezette 
tijden probeert te doen, zodat 
je je op deze rustpunten kunt 
richten, en er je andere activi-
teiten omheen kunt plannen. 
Een hulpmiddel kan zijn om 
alles vast te leggen: hoe laat sta 
je op, wanneer eet je, doe je 
je boodschappen, en wanneer 
zijn je ontspanningsmomenten? 
Hierdoor krijg je een goed 
inzicht in de verhouding tussen 
de stressmomenten en de 
ontspannen momenten, en kun 
je gaan werken aan het vinden 
van de balans hierin.

Adem, spieren en 
verbeelding
Ontspanningsoefeningen zijn 
onder te verdelen in drie 
groepen: ademhalingsoefe-
ningen, spierontspanningsoe-
feningen en ontspanningsoefe-
ningen door verbeeldingskracht.
Voor een goede ontspan-
ning is een juiste manier van 
ademhalen belangrijk. Als we 
onder spanning staan, willen 
we nog weleens ondiep gaan 
ademen, met korte teugen en 
onregelmatig. Maar deze borst-
ademhaling kan een gevoel 
van benauwdheid opwekken, 

waardoor klachten kunnen 
ontstaan. Het is al honderden 
jaren een meditatietechniek 
om deze borstademhaling om 
te zetten naar de buikadem-
haling, waarbij het middenrif 
een grote rol speelt, dat zich 
samentrekt bij de inademing en 
zich ontspant bij de uitade-
ming. Hierdoor verbruik je 
minder energie, omdat alleen 
bij de inademing je spieren 
zich aanspannen, terwijl bij de 
borstademhaling zowel bij het 
inademen als bij het uitademen 
spierkracht nodig is. Bij een 
bewuste overgang van de borst-
ademhaling naar de buikadem-
haling ontstaat daarom meestal 
een ontspannen gevoel.
Spieren zijn misschien wel het 
onderdeel van ons lichaam 
dat het meest gevoelig 
reageert op stress, met als 
resultaat dat ze gespannen 
blijven op momenten dat ze 
niet gebruikt worden, met 
alle negatieve gevolgen (lees: 
lichamelijke klachten) van 
dien. Gerichte spierontspan-
ningsoefeningen kunnen niet 
alleen helpen om die spieren 
te ontspannen, maar ook om 
je bewust te maken van het 
verschil tussen spanning en 

ontspanning. Bovendien geldt: 
ontspannen spieren leiden tot 
een ontspannen geest. Het mes 
snijdt dus aan twee kanten.
Verbeelding, wegdromen en 
geleide fantasieën zijn even-
eens goede mogelijkheden 
om te ontspannen. Ga ergens 
rustig zitten of liggen, eventueel 
met een mooi muziekje op de 
achtergrond. Doe je ogen dicht 
en verplaats je denkbeeldig 
naar een situatie die je als 
zeer relaxed hebt ervaren of 
waarvan je denkt dat die heel 
ontspannen moet zijn. Probeer 
die situatie zo goed mogelijk 
voor je geest te halen. Waar ben 
je? Wat zie je? Met wie ben je 
samen, of ben je juist helemaal 
alleen? Let daarbij ook op je 
ademhaling en je zult merken 
dat je rustig en ontspannen 
wordt. Probeer dit gevoel een 
paar minuten vast te houden.

Wie meer wil weten over 
ontspanningsoefeningen of 
nader kennis wil maken met 
enkele oefeningen, kan bijvoor-
beeld een kijkje nemen op 
www.preventievegezondheids-
zorg.com/ontspanning.php, 
www.ontspanningsoefeningen.
com of 
www.health-psychology.com/
ontspanning/tekst1.html. 

Ontspannings
oefeningen 
Mijn arts begint zijn consult steevast met de vraag: ‘En Frans, nog 
altijd aan het stressen op het werk? Wordt het niet tijd voor een 
andere baan?’ Mijn wedervraag, ook steeds dezelfde, namelijk of 
hij dan zorgt dat de zorgverzekeraar het verschil in salaris bijlegt, 
beëindigt iedere keer dit openingsgesprek, waarna we overgaan 
tot de realiteit: mijn psoriasis, en stress als eventuele oorzaak.

Frans Masthoff
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Psoriasis is een chronische 
huidaandoening. Niet te 
genezen, maar wel te behan-
delen met de juiste medicijnen. 
Stress kan de aandoening verer-
geren. Maar hoe leer je beter 
omgaan met stress? Er bestaan 
tal van mogelijkheden om 
onze geestelijke gezondheid te 
verbeteren. Cursussen ‘omgaan 
met stress’, yoga, mindfulness-
oefeningen. Of toch eens praten 
met een coach…

Ontstaansgeschie-
denis
Yvonne Prins runt sinds 
vorig jaar Praktijk Kracht in 
Amsterdam, waarmee ze zich 
als coach richt op mensen met 
een (chronische) aandoening. 
‘Ik weet wat het is om chro-
nisch ziek te zijn, want ik heb 
zelf ook een chronische aandoe-
ning. Een paar jaar geleden had 
ik behoefte aan een paar onder-
steunende gesprekken, maar ik 
kon hier niemand voor vinden. 
Dat heeft me aan het denken 
gezet. Ik was destijds coach 
op het gebied van loopbaan-
begeleiding, time management 

en stressbegeleiding. Maar ik 
ging me steeds meer interes-
seren voor het coachen van 
mensen met een chronische 
aandoening, die immers vaak 
kampen met allerlei bijkomende 
problemen.’

Irreële gedachten
Veel mensen denken dat ze 
niets aan hun situatie kunnen 
veranderen. Ze hebben nu 
eenmaal jeuk, last van bijwer-
kingen van medicijnen of 
vinden zichzelf lelijk vanwege 
hun aangetaste huid. ‘Vaak 
hebben we gedachtes die ons 
in de weg zitten,’ vertelt Prins, 
die van oorsprong psycholoog 
is. ‘Zoals het idee dat je er 
geweldig uit moet zien, omdat 
je anders niets waard bent. 
Of je bent ervan overtuigd dat 
mensen altijd de andere kant 
uitkijken als ze de plekken 

op je huid zien. Een andere 
gedachte die niet bepaald 
helpt, is dat je net als anderen 
volledig moet functioneren, 
terwijl dat vanwege jouw 
chronische aandoening hele-
maal niet kan. Dit soort irreële 
gedachten kunnen heel diep 
ingesleten zijn. Het kan verhel-
derend zijn om te ontdekken 
dat dergelijke gedachten niet 
reëel zijn en je bovendien niet 
helpen.’ 
Een goede coach kan helpen 
kijken waar je staat, om dan 
met hernieuwde kracht verder 
te gaan. Mensen zien vooral 
dingen die bevestigen wat ze 
al dachten. Dan zien ze iemand 
wegkijken en hoor je ze bijna 
denken: zie je wel, iedereen 
vindt me lelijk. Vaak onthouden 
mensen alleen negatieve erva-
ringen en merken ze niet dat de 
meeste mensen helemaal geen 

aandacht besteden aan die 
plekjes op de huid.  
Stel, Tineke vindt dat ze lelijk is, 
omdat ze veel psoriasisplekken 
heeft. Dan is dat een negatieve 
gedachte die haar heel onzeker 
kan maken. Tineke denkt dat 
ze alleen beoordeeld wordt op 
haar huid. Vaak klopt het wel 
dat anderen die plekjes zien, 

maar zij trekken helemaal niet 
dezelfde conclusie. Zij zien 
Tineke als een leuke vrouw, die 
weliswaar plekjes heeft, maar 
ach, iedereen heeft wel wat. 
Tineke is waarschijnlijk te veel 
met zichzelf bezig en over-
schat het belang dat anderen 
hechten aan de plekjes op haar 
huid. Prins: ‘Met slechts een 
paar gesprekken kan ik vaak 
al goede hulp bieden. Mensen 
komen er dan bijvoorbeeld 
achter dat hun gedachten over 
zichzelf niet alleen negatief 
zijn, maar ook niet reëel. Het 
is belangrijk om aandacht te 
besteden aan iemands positieve 
eigenschappen. Want die zijn 
er natuurlijk ook. Alleen al het 
leren veranderen van negatieve 
gedachten kan een heel nieuw, 
positiever gevoel geven.’

Thema Anneke van de Kieft

Praten met een coach? Niets voor mij! Ik heb nu eenmaal psoria-
sis en dat gaat echt niet over door wat gesprekken. Yvonne Prins 
is bekend met dit soort reacties, maar weet dat praten wel dege-
lijk kan helpen om beter te leren omgaan met bepaalde klachten 
of een negatief zelfbeeld.

Anneke van de Kieft

Coach voor mensen 
met chronische 
aandoening

Een goede coach kan helpen kijken waar je 
staat, om dan met hernieuwde kracht verder 
te gaan
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Ondersteuning
Voor een afspraak met Prins is 
geen verwijzing van een arts 
nodig. ‘Ik probeer de drempel 
zo laag mogelijk te houden. 
Mensen kunnen mij altijd 
bellen voor een afspraak. In 
een eerste vrijblijvend gesprek 
probeer ik er, samen met de 
cliënt, achter te komen wat 
precies de hulpvraag is. Op 
basis daarvan kom ik met een 
voorstel. Dat is maatwerk, want 
iedereen is anders en heeft 
andere behoeftes. Het verschil 
met psychotherapie is onder 
meer de duur en frequentie 
van de behandeling. Ook gaat 
psychotherapie vaak ‘dieper’. 

Coaching is heel concreet en 
praktisch. Het kan zijn dat 
mensen zo nu en dan behoefte 
hebben aan een gesprek met 
mij. Bijvoorbeeld omdat er een 
nieuwe situatie ontstaat, of 
omdat iemand een bepaalde 
beslissing over een behandeling 
moet nemen. Ik kan dan met 
iemand meedenken. Uiteindelijk 
neemt die persoon natuurlijk 
zelf de beslissing, ik bied alleen 
ondersteuning.’

Verschillende 
methoden
Zoals gezegd probeert Prins 
eerst uit te zoeken waar precies 
het probleem ligt. Hoe komt het 

dat iemand zich zo naar voelt? 
Waar loopt iemand tegenaan 
en wat wil die persoon graag 
veranderen? De hulp is gericht 
op verbetering van de huidige 
situatie. Prins heeft, dankzij 
haar achtergrond als psycho-
loge, vele methodes paraat om 
mensen bij te staan. Zo geeft 
ze weleens schrijfoefeningen 
om iemand bewust te laten 
worden van bepaald gedrag, 
maar ze doet ook weleens 
een rollenspel. ‘Mensen met 
een chronische aandoening 
moeten zich vaak aanpassen 
aan een nieuwe situatie. Ze 
moeten wellicht op zoek naar 
ander werk, of hebben een tijd 

lang veel minder energie. We 
oefenen dan bijvoorbeeld hoe 
je op een vriendelijke manier 
je grenzen kunt aangeven. Ik 
gebruik ook wel eens de mind-
fulness-methode bij mensen die 
veel piekeren. Het kan fijn zijn 
om te leren hoe je de gedachte-
stroom een beetje tot rust kunt 
brengen, want piekeren levert 
meestal niets positiefs op. En 
soms verminderen de klachten 
als de stress ook vermindert.’

Meer informatie? Kijk dan op 
www.praktijkkracht.nl.

ThemaAnneke van de Kieft

Yvonne Prins. (Foto Anneke van de Kieft)
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Allereerst zout, veel zout, 
namelijk 33%. Daarnaast veel 
andere mineralen. Een daarvan 
is broom, dat diep in de poriën 
dringt en de huid verzacht. 
En als het verdampt, ontspant 
broom de geest. Verder is het 
zuurstofgehalte in de omgeving 
hoger, waardoor je makkelijker 
ademt. Ook hete bronnen, 
mineraalhoudende modder en 
het hete, droge klimaat maken 
deel uit van de genezende 
kracht van de Dode Zee. Niet 
voor niets wordt de Dode Zee 
al eeuwenlang gebruikt voor 
winstgevende toepassingen. 
Cleopatra verwierf de exclusieve 
rechten om er farmaceutische 
en cosmetische fabrieken te 
bouwen, waarvoor de beno-
digde grondstoffen uit de Dode 
Zee werden gehaald. 

Kuur
Wie wil kuren aan de Dode Zee, 
moet er bij voorkeur ten minste 

vier weken voor uittrekken. En 
je moet bereid zijn om hard te 
werken, want je bent dag in dag 
uit bezig met zonnen, drijven 
en smeren. Het is absoluut geen 
vakantie! Het beste jaargetijde 
om te kuren is het voor- of het 
najaar. In andere jaargetijden 
is het zo heet dat het bijna 
niet mogelijk is om optimaal te 
kuren.
Het plaatsje Ein Bokek in Israël 
is een goede plaats om te 
verblijven. Er zijn veel uitste-
kende kuurhotels en verder zijn 
er restaurants en winkels om 
het kuren te veraangenamen. In 
Ein Bokek bevindt zich ook het 
solarium, een afgebakend stuk 
strand waar alleen mensen met 
dezelfde aandoening terecht 
kunnen. Mannen en vrouwen 
kuren gescheiden op zonne-
bedden en in schaduwplaatsen. 
Verder zijn er kleedkamers, 
sanitaire voorzieningen, een 
fitnessruimte en een cafetaria. 

Het is raadzaam om kennis te 
maken met anderen, want je 
hebt elkaar nodig om de rug in 
te smeren.
Wie dat wil, kan tevens kiezen 
voor een behandeling in een 
kliniek. De klinieken zijn 
meestal verbonden aan hotels. 
In een intakegesprek met een 
dermatoloog wordt een ‘plat-
tegrond’ van de huid gemaakt, 
zodat je na het kuren kunt 
zien waar de plekken zaten. Er 
wordt een persoonlijk zonne- 
en zeeschema gemaakt en er 
worden smeersels verstrekt 
die de huid schilfervrij maken, 
zodat je optimaal kunt profi-
teren van de zon. De arts volgt 
de voortgang van de resultaten. 
Wie psoriasis op het behaarde 
hoofd heeft, moet zijn hoofd 
iedere morgen laten insmeren 
bij de kliniek. 
Voordat je het water in kunt, 
moet de huid rustig zijn en 
geen beschadigde plekken 

hebben. Pas daarna kun je 
beginnen met afwisselende 
baden in de Dode Zee en 
zonnebaden. De foto’s op 
www.psor.nl, de website van 
ervaringsdeskundige Pieter 
Oost, laten een ongelooflijk 
mooi resultaat zien. Als je dat 
kunt bereiken na twintig dagen 
kuren, zou het voor iedereen 
met psoriasis een aanrader 
moeten zijn.
Om de huid optimaal te laten 
profiteren van de zon en het 
zoute water kuurt iedereen 
naakt. Dat is even wennen, 
maar de ervaring leert dat 
het na een dag voor iedereen 
de normaalste zaak van de 
wereld is om in zijn blootje 
rond te lopen en dat niemand 
zich meer schaamt voor zijn 
plekken.
Omdat de zon zo heet is, biedt 
de Dode Zee een aangename en 
verkoelende belevenis. Vanwege 
het hoge zoutgehalte drijf je op 
het water zonder dat je je hoeft 
in te spannen. Wie wil dat nou 
niet?
In de tweede helft van de kuur 
begin je resultaat te zien en 
na vier weken kuren kom je 
herboren terug in Nederland. 
‘De zon maakt je bruin, de jeuk 
verdwijnt en je gaat je beter 
voelen van buiten maar vooral 
ook van binnen. Je kunt weer 
rechtop lopen, want je zit weer 

Achtergrond Liesbeth Rutjes

De Dode Zee ligt in het mondingsgebied van de Jordaan tussen Is-
raël en Jordanië. Met ruim vierhonderd meter onder de zeespiegel 
is het het laagst gelegen punt ter aarde. Hierdoor wordt de scha-
delijke straling van de zon goed gefilterd, zodat er minder risico 
op verbranding en huidkanker bestaat. Maar er is meer waardoor 
mensen met psoriasis zo veel profijt hebben van een kuur aan de 
Dode Zee.

Liesbeth Rutjes

Kuren aan  
de Dode Zee
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goed in je vel!’ aldus ervarings-
deskundige Mieke van de Wiel 
in haar persoonlijke verslag 
op www.psoriasisvereniging.nl 
(zoek op haar naam).
Ten slotte biedt de omgeving 
van de Dode Zee veel moois 
voor wie weleens wat anders 
wil zien. Het landschap is 
indrukwekkend en ook een 
bezoek aan Jeruzalem is zeer de 
moeite waard. 

Vergoeding
Er zijn zorgverzekeraars die de 
kuur geheel vergoeden, maar 
het kan ook zijn dat u slechts 
een gedeeltelijke vergoeding 
krijgt. Het is verstandig om 

vooraf contact op te nemen 
met uw zorgverzekeraar. De 
kosten van een kuurreis van 
vier weken liggen rond de ¤ 
2.500,-. Zorgverzekeraar Menzis 
vergoedt, afhankelijk van het 
verzekeringspakket, in 2012 
maximaal ¤ 2.150,-. U bent dan 

wel verplicht om ten minste 
drie weken te kuren, drie 
kuurbehandelingen per dag 
te volgen en dat minstens vijf 
dagen per week. Ook moet u 
een verklaring van de huisarts 
hebben dat u psoriasis hebt. 
Aan het eind van uw kuurreis 

dient u de nota, samen met een 
verslag van de gevolgde kuren, 
in bij Menzis. 

Op www.dodezee.net vindt u 
meer informatie over de Dode 
Zee en haar rijkdom aan zout 
en mineralen.

AchtergrondLiesbeth Rutjes

Lezersaanbieding: gratis kuurreis
Ahava, een huidverzorgingslijn op basis van mineralen uit de Dode Zee, 
stelt speciaal voor de lezers van Psoriasis een reis naar de Dode Zee in Israël 
beschikbaar. Het betreft een reis van één week, bestemd voor twee personen. 
Stuur uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar: Teva Nederland, o.v.v. 
Ahava Kuurreis, Antwoordnummer 128, 2000 VC Haarlem (een postzegel is niet 
nodig). Uit alle inzendingen wordt één winnaar getrokken, die vanzelf bericht 
krijgt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



20 No. 2 april 2012

‘Als medisch biologen vullen 
wij het gat tussen artsen en het 
laboratorium,’ steekt Marcel 
Teunissen van wal. ‘Artsen en 
de mensen in het lab spreken 
elkaars taal niet, begrijpen 
elkaar niet. Medisch biologen 
hebben biologie gestudeerd 
en daarnaast les gehad op de 
faculteit geneeskunde. Pieter 
en ik hebben ons uiteindelijk 
gespecialiseerd in de immuno-
logie* van de huid, en dan in 
het bijzonder psoriasis. Omdat 
wij kennis hebben van de 
ziekte, begrijpen wij beter wat 
voor soort onderzoek er nodig 
is op dit gebied, wat artsen 
willen en wat relevant is voor 
de kliniek. Wij weten meer van 
cellen en weefsels dan artsen. 
Door het bundelen van onze 
kennis zijn we samen tot meer 
in staat.
‘Overigens doen wij geen 
routineonderzoeken in het lab, 
zoals bloedonderzoek. Onder 
de noemer preklinisch onder-
zoek doen wij research naar de 
oorzaak van de ziekte. Oftewel: 
waardoor ontstaat psoriasis? Als 
je weet hoe psoriasis ontstaat, 
kun je op zoek gaan naar 

andere en betere manieren om 
de ziekte te behandelen en 
opvlammingen van de ziekte te 
voorkomen.’
Behalve in het AMC zijn er nog 
twee medische centra in ons 
land waar preklinisch onderzoek 
naar psoriasis wordt gedaan: 
het Erasmus Medisch Centrum 
in Rotterdam en het Universitair 

Medisch Centrum St Radboud in 
Nijmegen. In het Erasmus wordt 
vooral gekeken naar de rol van 
het aangeboren immuunsys-
teem en in het Radboud naar 
de rol van de genen, terwijl in 
het AMC het aangeboren én 
verworven immuunsysteem 
onder de loep wordt genomen.

Biologicals
Op zoek naar dé oorzaak van 
psoriasis vergelijken Teunissen 
en Res huidbiopten van mensen 

met psoriasis met huidbiopten 
van mensen die de ziekte 
niet hebben. Ook bloedmon-
sters worden vergeleken. Res: 
‘Door preklinisch onderzoek 
is ontdekt dat mensen met 
psoriasis enorme hoeveelheden 
T-cellen (afweercellen, red.) in 
de huid hebben. Die T-cellen 
scheiden cytokines (eiwitten, 

red.) uit die de celgroei of de 
ontstekingsactiviteit in de huid 
stimuleren. Deze ontdekking 
heeft geleid tot de ontwikkeling 
van biologicals, die cytokines 
wegvangen.’ Teunissen: ‘Een 
voorbeeld zijn de TNF-alfa-
remmers. Zonder preklinisch 
onderzoek waren de biologicals 
er niet geweest.’

T-cellen
‘Marcel en ik richten ons onder-
zoek vooral op de T-cellen,’ 

vervolgt Res. Teunissen: ‘Er 
zijn allerlei soorten T-cellen. 
Wij vergelijken al die subtypes 
in stukjes gezonde en stukjes 
aangedane huid met elkaar. 
Hierdoor zijn wij te weten 
gekomen dat bepaalde CD8 
T-cellen veel meer voorkomen 
bij mensen met psoriasis dan 
bij mensen met een gezonde 
huid. Maar we hebben nog 
niet alle subtypes met elkaar 
kunnen vergelijken. Boven-
dien worden er steeds nieuwe 
T-celtypes beschreven. Het kan 
dus zijn dat na verloop van 
tijd blijkt dat een ander type 
T-cel in grotere mate verant-
woordelijk is voor psoriasis dan 

de door ons bestudeerde CD8 
T-cellen. De CD8 T-cellen die 
wij beschreven hebben in een 
internationaal wetenschappe-
lijke publicatie maken de cyto-
kines IL-17 en IL-22 aan (IL = 
interleukine, red.), waarbij IL-17 
de ontstekingsactiviteit in de 
huid versterkt en IL-22 de celde-
ling van de opperhuidcellen 
verhoogt. Onze bevinding past 
in de algemeen geaccepteerde 
opvatting dat IL-17 en IL-22 een 
centrale rol spelen in het ziek-

Onderzoek & Ontwikkeling

In hun Laboratorium voor Experimentele Dermatologie in het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam speuren dr. 
Marcel Teunissen en dr. Pieter Res naar dé oorzaak van psoriasis. 
Vooralsnog hebben ze die niet gevonden. Maar ze kwamen wel 
andere interessante informatie op het spoor.

Nicole Paehlig

Zoeken naar 
achilleshiel

Nicole Paehlig

‘Onze uitdaging is om zo veel over psoriasis 
te weten te komen dat de ziekte uiteindelijk 
goed te behandelen is’
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teproces van psoriasis. Op basis 
van de huidige kennis wordt 
nu wereldwijd gewerkt aan de 
ontwikkeling van biologicals 
die deze cytokines wegvangen. 
Overigens maken niet alleen 
CD8 T-cellen deze belangrijke 
cytokines aan. Wij hebben 
aangetoond dat ook andere 
cellen in de huid IL-17 en IL-22 
aanmaken, namelijk de granulo-
cyten en mestcellen (productie 
van IL-17) en de macrofagen en 
dendritische cellen (productie 
van IL-22).’

Hypotheses
Teunissen en Res werken niet 
in opdracht maar bepalen 
zelf wat zij onderzoeken. 

‘Wij werken met hypotheses, 
bepaalde veronderstellingen,’ 
zegt Teunissen. ‘Die komen 
voort uit wat al bekend is over 
psoriasis,’ vult Res aan. ‘Soms 
stellen we onze hypotheses bij 
op basis van nieuwe informatie. 
De ontwikkelingen op het 
gebied van psoriasis gaan erg 
hard de laatste jaren, doordat 
er veel onderzoek naar wordt 
gedaan. Dat levert ook steeds 
nieuwe ideeën op.’ Teunissen: 
‘Om op de hoogte te blijven van 
alle ontwikkelingen, lezen we 
dagelijks literatuur en bezoeken 
we regelmatig congressen waar 
internationale onderzoeken 
worden gepresenteerd. Onze 
uitdaging is om zo veel over 

psoriasis te weten te komen 
dat de ziekte uiteindelijk goed 
te behandelen is. De vraag is: 
waar zit de achilleshiel? Wat 
is dé trigger van psoriasis.’ 
Res: ‘Het begint natuurlijk 
met erfelijkheid. Maar waar-
door openbaart de ziekte zich 
uiteindelijk? We weten nu dat 
er een verhoogde aanwezig-
heid is van CD8 T-cellen die 
de cytokines IL-17 en IL-22 
aanmaken. Maar we weten nog 
niet welke trigger, welk eiwit, 
ervoor zorgt dat CD8 T-cellen 
die stoffen gaat aanmaken. Is 
het een stukje van een virus of 
bacterie, of is het een onder-
deel of product van de kerati-
nocyt (opperhuidcel, red.)? Naar 

die trigger zijn wij nu op zoek.’ 
‘Dat wil overigens niet zeggen 
dat er maar één trigger voor 
psoriasis is,’ vult Teunissen 
aan. ‘Zo weten we natuurlijk 
al dat ook de cytokine TNF-alfa 
een rol speelt.’ ‘Mochten we de 
trigger van CD8 T-cellen nou niet 
vinden, dan zullen we ongetwij-
feld andere waardevolle infor-
matie op het spoor komen,’ 
besluit Res.

*Biologische wetenschap die onderzoek 

doet naar het immuunsysteem.

Onderzoek & OntwikkelingNicole Paehlig

Pieter Res (l) en Marcel Teunissen. (Foto Henk Rougoor)



(advertentie)
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De aangetaste huid is veelal 
opgezwollen en pijnlijk, jeukt 
erg en kan een branderig gevoel 
geven. De patiënt kan zich 
hierdoor behoorlijk beroerd tot 
echt ziek voelen. Bovendien 
heeft de patiënt vaak last van 
koude rillingen. Door de combi-
natie van de huidontstekingen 
en het grote oppervlak dat is 
aangedaan, is de huid niet 
meer in staat om de tempera-
tuur van het lichaam te regelen. 
De bloedvaten staan wijd 
open, waardoor er veel warmte 
verloren gaat en de patiënt het 
koud krijgt. De koude rillingen 
zijn dus niet het gevolg van 
hoge koorts maar van warmte-
verlies. Met extra spieractiviteit 
(rillen) probeert de patiënt 
de temperatuur te normali-
seren. Overigens gaat dat rillen 
vanzelf; de patiënt doet dit niet 
actief. Een soort beschermings-
mechanisme dus.
Er is ook kans op ernstige 
complicaties, zoals uitdroging, 
nier- en hartfunctiestoornissen, 
en stoornissen in de water- 
en elektrolytenhuishouding 
(elektrolyten zijn zouten). De 
kans op infecties is eveneens 
verhoogd, wat opname in het 
ziekenhuis soms noodzakelijk 
maakt. In een enkel geval is 

erythrodermische psoriasis zelfs 
dodelijk.

Aantallen
Naar schatting heeft 1 tot 2% 
van alle mensen met psoriasis 
te maken met erythrodermische 
psoriasis. Als we naar de situ-
atie in Nederland kijken, dan 
komen er jaarlijks ongeveer 150 
mensen met erythrodermische 
psoriasis bij. 

Oorzaken
Men gaat ervan uit dat erythro-
dermie meestal een verergering 
is van een reeds bestaand ziek-
tebeeld. Ongeveer de helft van 
de patiënten had bijvoorbeeld 
een vorm van eczeem of een 
‘gewonere’ vorm van psoriasis, 
bijvoorbeeld plaque psoriasis, 
voordat er erythrodermische 
psoriasis optrad. Deze groep 
voelt zich doorgaans minder 
ziek dan de mensen bij wie de 
erythrodermie zich vanuit het 
niets manifesteert, die bij wijze 
van spreken ineens van top tot 
teen rood worden, zonder dat 
er al sprake was van eczeem, 
psoriasis of een andere ziekte. 
Bij deze tweede groep is het 
soms moeilijk om de oorzaak 
te vinden. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om een allergische reactie 

door het gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen, zoals anti-
biotica, medicatie tegen hoge 
bloeddruk, epilepsie of hart-
klachten. De dermatoloog zal, 
soms samen met een internist, 
goed moeten puzzelen om de 
exacte oorzaak te vinden. Hier-
voor zal de arts gerichte vragen 
moeten stellen aan de patiënt 
(anamnese). Daarnaast is soms 
een bloedonderzoek nodig 
of wordt een stukje van het 
aangedane huidweefsel onder-
zocht. Maar dan nog wordt in 
30% van alle gevallen de exacte 
oorzaak niet gevonden.

Behandeling
Is een allergische reactie de 
oorzaak van de erythrodermie, 
dan moet worden geprobeerd 
om gebruik van het genees-
middel stop te zetten, en 
krijgt de patiënt eventueel een 
lokaal middel (bijvoorbeeld een 
hormoonpreparaat) als onder-
steunende therapie.
Daar waar een vorm van 
psoriasis ten grondslag ligt 
aan de erythrodermie, wordt 
vaak een toevlucht gezocht in 
een systemisch middel tegen 
psoriasis, zoals methotrexaat, 
ciclosporine (Neoral) of acetri-
tine (Neotigason), omdat de 

afwijkingen veel te uitgebreid 
zijn om te behandelen met een 
lokaal middel (smeersel). Vaak 
zijn deze middelen niet zonder 
bijwerkingen, zodat strikte 
medische controle is vereist.

Vormen van psoriasis

Erythrodermische psoriasis, ook wel psoriasis universalis genaamd, is een zeldzame maar 
zeer vervelende en ernstige aandoening. Door de heftige ontsteking is de huid egaal rood 
– erythros betekent rood – en bedekt met fijne schilfers.

Frans Masthoff

Erythrodermische 
psoriasis

Frans Masthoff
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Anne Speckens (1965) 
studeerde geneeskunde in 
Leiden en heeft zich gespe-
cialiseerd tot psychiater en 
gedragstherapeut. Na haar 
afstuderen werkte ze in Oxford 
en Londen, waar ze bij het Insti-
tute of Psychiatry in aanraking 
kwam met mindfulness. Sinds 
2005 is ze als hoogleraar stem-
mings- en angststoornissen 
aan de Radboud Universiteit 
verbonden, waar ze onder 
andere leiding geeft aan het 
Radboud Universitair Medisch 
Centrum voor Mindfulness. Het 
centrum doet onderzoek naar 
de effectiviteit van mindfulness.

Hier en nu
Wat is mindfulness eigenlijk? ‘In 
principe zijn er veel overeen-
komsten tussen mediteren en 
mindfulness,’ vertelt Speckens. 
‘Mindfulness is de basisvaardig-
heid die bij veel meditatieve 
technieken wordt toegepast. Het 
is een bewustzijnsvorm waarbij 
de deelnemers observeren wat 
er zich voordoet in lichaam en 
geest, zonder hierover meteen 

te oordelen of handelend op te 
treden. Kort gedefinieerd: met 
aandacht aanwezig zijn in het 
hier en nu, zonder te oordelen.
‘Er zijn allerlei meditatietradi-
ties met eigen ideeën, vormen 
en rituelen, waarbij mindful-
ness als basisvaardigheid is 
ingebouwd, zoals bij zen- en 
inzichtsmeditatie. Het mooie 
van grondlegger Jon Kabat-Zinn 
is dat hij de techniek uit de 
boeddhistische context heeft 
gelicht en er iets van heeft 
gemaakt waar iedereen wat aan 
kan hebben. Hij heeft er een 
toegankelijk systeem zonder 
toeters en bellen van gemaakt. 
Niet zweverig maar heel 
concreet.’

Populair
Mindfulness Based Stress 
Reduction (MBSR) werd dertig 
jaar geleden al toegepast 
door Jon Kabat-Zinn in een 
ziekenhuis in Massachusetts 
(Verenigde Staten), onder 
andere bij patiënten met psori-
asis. MBSR vormt de grondslag 
voor de Mindfulness Based 

Cognitive Therapy (MBCT), die 
door de Britse gedragsthe-
rapeuten Zindel Segal, Mark 
Williams en John Teasdale 
werd toegepast voor mensen 
met terugkerende depressieve 
perioden. Uit onderzoek bleek 

dat mindfulness de kans op een 
nieuwe depressie halveerde. 
Publicatie van dat onderzoek, 
in het jaar 2000, was het begin 
van de populariteit van mind-
fulness. Sindsdien heeft een 
vijftal onderzoeken deze eerste 
resultaten bevestigd.

Training
Mindfulness kan systematisch 
worden aangeleerd in een 
groepstraining. Deelnemers 
(maximaal twaalf) leren afstand 

te nemen van automatische 
reacties (hun automatische 
piloot) die hun welzijn in de 
weg kunnen staan. Tijdens de 
mindfulnesstraining, ook wel 
aandachttraining genoemd, 
wordt acht weken lang geoe-
fend. Er staan aandacht- en 
meditatieoefeningen op het 
programma en er wordt gepraat. 
Deelnemers wordt gevraagd de 
oefeningen elke dag thuis met 
behulp van een cd te herhalen. 
Ook een stiltedag is onderdeel 
van het programma. ‘De mens 
wordt gauw afgeleid,’ licht 

Speckens toe. ‘Onze gedachten 
dwalen voortdurend af naar 
problemen uit het verleden en 
zorgen over de toekomst, terwijl 
het gaat om het hier en nu. 
Het gaat om jezelf observeren, 
van een afstandje naar jezelf 
kijken, stilstaan bij wat er is. 
Dat betekent ook: het toelaten 
van angst en verdriet, het in de 
ogen kijken. Het gaat erom die 
angst en dat verdriet te accep-
teren, wat uitmondt in mildheid 
en vriendelijkheid ten opzichte 

Thema Ton van Ingen Schenau

Mindfulness is een hype. Maar biedt deze vorm van meditatie 
c.q. stressreductie ook wat de deelnemers ervan verwachten? Uit 
onderzoek van prof. dr. Anne Speckens van de Radboud Universi-
teit in Nijmegen blijkt dat mindfulness zowel op geestelijke als li-
chamelijke klachten een gunstige invloed heeft. Ook op psoriasis.

Ton van Ingen Schenau

Goede resultaten 
met mindfulness

‘Je accepteert dat de situatie 
is zoals die is’
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van jezelf en je medemens. Je 
accepteert dat de situatie is 
zoals die is. Het leven verloopt 
meestal niet zoals je wilt en 
je wilt veel dingen niet. Als je 
je daarvan bewust bent, kun 
je het proberen los te laten. 
Dat geldt ook voor chronische 
ziekten als psoriasis. Je ogen 
ervoor sluiten helpt niet. Je 
moet erkennen dat het er is en 
dat het deel uitmaakt van jouw 
lichaam en leven. Als je dat 
toelaat, ontstaat een welover-
wogen manier om ermee om te 
gaan. Dat is beter voor jezelf. 
Je kunt dan een behandeling 
kiezen of je leven opnieuw 

inrichten. Als je je grenzen 
kent, zal de stress niet volledig 
verdwijnen, maar ontstaat 
minder onnodige stress.’

Onderzoeken
‘Kabat-Zinn heeft onderzoek 
gedaan bij mensen met psori-
asis die lichttherapie kregen,’ 
vervolgt Speckens. ‘De ene 
groep deed daarbij mindful-
nessoefeningen en de andere 
niet. Het resultaat bij degenen 
die er mindfulnessoefeningen 
naast deden, was aanzienlijk 
positiever.
‘Ons huidige onderzoek richt 
zich op de resultaten van 

mindfulness bij terugkerende 
depressies. Eén groep krijgt 
mindfulnessoefeningen, een 
andere groep antidepressiva en 
een derde groep allebei. Aan 
het onderzoek, dat vier jaar 
duurt, nemen ruim driehonderd 
personen deel.
‘In andere onderzoeken kijken 
we naar het effect van mindful-
ness op mensen met onver-

klaarbare lichamelijke klachten. 
Daarbij gaat het niet zozeer om 
vermindering van de klachten 
maar om een betere kwaliteit 
van leven. Door mindfulness 
gaan mensen vitaler en in 
sociaal opzicht beter functi-
oneren. Met KWF Kankerbe-
strijding en de Stichting Alpe 
d’HuZes doen we dat onderzoek 
bij mensen met longkanker en 

hun partners, en in samen-
werking met Pink Ribbon bij 
mensen met borstkanker. Daar 
krijgen we speciale subsidies 
voor.
‘We geven ook mindfulnesstrai-
ningen aan artsen. Die hebben 
een zwaar beroep. We bekijken 
of we een burn-out bij die 
groep kunnen voorkomen met 
mindfulness.’
Tot slot vertelt Speckens over 
haar persoonlijke ervaring 
met mindfulness. ‘Als trainer 
kun je niet vanuit een boekje 
werken. Je moet uit eigen 
ervaring spreken, mindful-
ness als het ware belichamen. 
Trainers blijven zelf daarom 
ook oefenen. Vooral in het 
begin was het belangrijk om 
afstand te nemen van de 
dingen die allemaal moesten. 
Ik ben in de loop van de tijd 
meer gaan genieten van het 
nu, minder reactief geworden 
en ik trek mij de dingen niet 
meer zo persoonlijk aan. Maar 
er blijft natuurlijk nog genoeg te 
ontwikkelen, ook voor mij.’

Meer informatie kunt u vinden 
op www.radboudcentrumvoor-
mindfulness.nl.

ThemaTon van Ingen Schenau

‘Met aandacht aanwezig zijn 
in het hier en nu, zonder te 
oordelen’

Anne Speckens. (Foto Anita Pantus)
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Psoriasis is een van de meest 
voorkomende huidaandoe-
ningen ter wereld. In Nederland 
heeft één op de vijftig mensen 
het. Hoewel psoriasis op iedere 
leeftijd kan ontstaan, springen 
twee leeftijdsgroepen eruit: 
mensen tussen de zestien en 
tweeëntwintig jaar en mensen 
tussen de vijfenvijftig en zestig 
jaar.
Psoriasis is in eerste instantie 
erfelijk: als het niet in je genen 
zit, kun je het niet krijgen. Maar 
omgevingsfactoren bepalen 
uiteindelijk het moment waarop 
de huidaandoening zich open-
baart of, indien al aanwezig, 
erger wordt.

Infectieziekten
Door ontstekingen (infecties) 
met bacteriën kan psoriasis 
uitgelokt worden of verer-
geren. Vooral bij infecties van 
streptokokken, een bepaald 
soort bacteriën, komt dit veel 
voor. De streptokokkenbacte-
riën kunnen keelontstekingen, 
bronchitis, tandwortelontste-
kingen, galblaas- en urineweg-
ontstekingen veroorzaken. Bij 
kinderen ontstaat nogal eens 
psoriasis guttata als gevolg van 

een keelontsteking, waarbij 
sprake is van allemaal kleine 
psoriasisplekjes. Als de infectie 
over is, verdwijnt de psori-
asis meestal weer geleidelijk. 
Indien de infectie herhaalde-
lijk optreedt, bijvoorbeeld bij 
iemand met ontstoken aman-
delen, dan kan het verwijderen 
van de amandelen verbetering 
van de psoriasis geven.

Köbner-fenomeen
De Duitser Heinrich von Köbner 
ontdekte ruim een eeuw 
geleden dat bij mensen met 
psoriasis vaak een psoriasis-
plek ontstond als zij op de 
gezonde huid een (schaaf)
wond kregen. Dit noemen we 
het Köbner-fenomeen. Ongeveer 
een kwart van de mensen met 
psoriasis heeft hier last van. Bij 
mensen die vaak op hun knieën 
moeten werken (stratenmakers, 
monteurs), is door de chro-
nische belasting de psoriasis 
op de knieën moeilijker te 
behandelen.

Roken
Uit onderzoek is gebleken dat 
mensen met psoriasis meer 
drinken en roken dan mensen 

zonder psoriasis. Vooral roken 
lijkt een nadelige invloed te 
hebben op psoriasis. Zo lijkt 
pustuleuze psoriasis op de 
handen en voeten vaker voor 
te komen bij mensen die stevig 
roken. Onderzoeken naar de 
relatie tussen alcohol en psori-
asis gaven minder duidelijke 
uitkomsten. Een glaasje wijn 
op zijn tijd kan natuurlijk ook 
ontspannend werken!

Hormoonhuishou-
ding
Veranderingen in de hormoon-
huishouding, in de puberteit 
maar meer nog in de overgang, 
kunnen van invloed zijn op 
psoriasis. Hoe het precies zit is 
niet bekend, want bij de een 
verbetert de psoriasis onder 
invloed van hormonen, terwijl 
bij de ander de klachten juist 
toenemen. Veel vrouwen zijn 
tijdens een zwangerschap hele-
maal vrij van psoriasis, terwijl 
bij andere vrouwen de psoriasis 
dan alleen maar verergert.

Stress
Een zeer bekende uitlokkende 
factor is stress. Bij bijna de 
helft van de mensen met psori-

asis kunnen grote spanningen 
de psoriasis doen verergeren. 
Grote psychische spanningen 
kunnen er zelfs voor zorgen dat 
de psoriasis zich voor het eerst 
openbaart. Emotionele gebeur-
tenissen, zoals een sterfgeval, 
maar ook een verhuizing of het 
veranderen van baan, kunnen 
voldoende zijn om psoriasis te 
doen ontstaan of verergeren.
Daarnaast kan de stress die het 
hebben van psoriasis vaak met 
zich meebrengt de huidaandoe-
ning verergeren. Bijvoorbeeld 
wanneer je je zorgen maakt 
over de nare plekken op je huid 
en je de psoriasis moeilijk kunt 
accepteren. Maar ook wanneer 
het even weg is en je bang bent 
dat het snel weer terugkomt.

Klimaat
Veel mensen zeggen dat ze 
in de winter veel meer last 
hebben van psoriasis, en dat is 
niet alleen omdat de zon dan 
minder schijnt. In de winter 
zitten we vaker binnen. We 
zetten de verwarming hoog, 
waardoor de luchtvochtigheid 
in huis laag wordt en de huid 
uitdroogt.
Ook van te lang heet douchen 
en baden droogt de huid uit.

Medicijnen
Een van de grote uitlokkende 
factoren zijn medicijnen. Er zijn 
allerlei medicijnen waarmee 
je voorzichtig moet zijn als 
je psoriasis hebt. Sommige 

Achtergrond

Van de ene op de andere dag kun je psoriasis krijgen. Bij de één 
begint het met een klein plekje, de ander zit al snel helemaal vol. 
Waardoor ontstaat de huidaandoening? En welke factoren zorgen 
voor verergering?

Astrid Sibbes

Uitlokkende 
factoren

Astrid Sibbes
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antimalariamiddelen kunnen 
psoriasis uitlokken of verer-
geren. Als je naar een land gaat 
waar malaria heerst, is het dus 
verstandig om eerst met een 
tropenarts te overleggen.
Daarnaast is de groep bètablok-
kers een grote boosdoener. 
Bètablokkers worden voor-
geschreven aan mensen met 
bloeddruk- en hartproblemen. 
Door alle bètablokkers kan 
huiduitslag ontstaan, maar 
bij een aantal middelen staat 
specifiek de uitlokking van 
psoriasis vermeld. Mensen 
die deze middelen gebruiken 
hebben geen keuze, want een 
bètablokker mag je nooit laten 
staan. Wel kun je samen met 
je cardioloog uitzoeken welk 
middel het meest geschikt is.
Voor mensen met artritis 
psoriatica is het echt opletten. 
Plaquenil is een middel tegen 
malaria, maar staat ook gere-
gistreerd voor de behandeling 
van artritis. Het kan psoriasis 
uitlokken als je nog nergens 
last van hebt.
Van de NSAID’s (ontstekingsrem-
mende pijnstillers) kan Seractil 
(stofnaam dexibuprofen) leiden 
tot verergering van psoriasis. 
Verder moet je oppassen met 
het middel ibuprofen, dat onder 
vele merknamen op de markt 
is, waaronder Advil en Nurofen, 
maar ook gewoon als ibuprofen 
te koop is. Mogelijke bijwerking: 
verergering van psoriasis.
Tot slot kunnen middelen als 
lithium en andere antidepres-
siva de psoriasis verergeren.

Andere huidaandoe-
ningen
Last but not least zijn er ook 
nog verschillende huidaandoe-
ningen die psoriasis kunnen 
aanwakkeren, waaronder schim-
melinfecties, eczeem en acne.

AchtergrondAstrid Sibbes

Uitlokkende medicijnen

Door alle bètablokkers kun je huiduitslag krijgen, bij een aantal wordt specifiek 
de bijwerking psoriasis gemeld:

Tenormin (stofnaam atenol) 
bijwerking: uitlokking en verergering van psoriasis

Emcor (stofnaam bisoprolol) 
bijwerking: uitlokking en verergering van psoriasis

Kerlon (stofnaam betaxolol) 
bijwerking: uitlokking en verergering van psoriasis

Eucardic (stofnaam carvediol) 
bijwerking: psoriasisachtige huidreacties, verergering van psoriasis

Brevibloc (stofnaam esmolol) 
bijwerking: uitlokking en verergering van psoriasis

Selokeen en Lopreso (stofnaam metoprolol) 
bijwerking: verergering van psoriasis

propranolol (= stofnaam/merkloos middel) 
bijwerking: psoriasisachtige huidreacties, verergering van psoriasis

NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers)

Seractil (stofnaam dexibuprofen)  
bijwerking: verergering van psoriasis

ibuprofen (= stofnaam en zowel onder deze naam als tal van merknamen te 
koop, waaronder Advil en Nurofen) 
bijwerking: verergering van psoriasis

Antimalariamiddelen

Bij de meeste antimalariamiddelen kan huiduitslag optreden

Plaquenil (stofnaam hydroxychloroquine) 
bijwerking: verergering of uitlokking van psoriasis

Middelen als lithium en andere antidepressiva
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‘Het voelt echt als onze stad,’ 
begint mediatheekmedewerker 
Ingrit van der Meer. ‘Zo’n tien 
jaar geleden kwam ik hier 
terecht voor mijn studie Crea-
tieve Therapie en ik was vanaf 
het eerste moment verkocht. 
Amersfoort is net een groot 
dorp waar het ons-kent-ons-
gevoel duidelijk aanwezig is. 
Voor een Zeeuwse uit een klein 
dorpje was dat een prettige 
manier om te wennen aan het 
wonen in een stad midden in 
het land.’ Haar vriend Niko 
Markanovic, geboren in het 
Zeeuws-Vlaamse Terneuzen, 
was al eerder uitgevlogen en 
kwam via Zuid-Afrika in ‘hun’ 
stad terecht. ‘Nadat ik een 
jaar gewerkt had in Johan-
nesburg, kreeg ik een baan als 
systeembeheerder in Utrecht. 
Ik ontdekte Amersfoort en 
niet veel later leerde ik Ingrit 
kennen.’

Passie voor muziek
De ontmoeting tussen de twee 
was een bijzondere. ‘Mijn 

broer trad op in Amersfoort 
bij het kleinschalige festival In 
Vervoering,’ vertelt Niko. ‘Ingrit 
was daar ook, samen met haar 
beste vriendin, die toen tevens 
mijn schoonzus was. Ik had 
haar meteen in de smiezen 
en toen ik haar even later 
hoorde meezingen met een 
nummer, moést ik haar beter 
leren kennen.’ Ingrit: ‘Ik was er 
minder mee bezig, omdat ik net 
uit een moeilijke relatie kwam 
en niet lekker in mijn vel zat. 
Maar dat we een enorm goede 
klik hadden, was wel duidelijk. 
We raakten niet uitgepraat. 
Toen ook nog eens bleek dat 
we dezelfde muzikale passie 
deelden, gaf ik me algauw 
gewonnen.’
Die passie uit zich in zingen 
en het bespelen van verschil-
lende instrumenten. Zowel Niko 
als Ingrit begeleiden zichzelf 
voornamelijk op gitaar, maar 
ook de basgitaar, piano en klein 
percussie-instrumentarium 
maken deel uit van hun reper-
toire. Niko: ‘Muziek speelt een 

belangrijke rol in onze relatie. 
Sinds kort zitten we samen in 
een band en dat bevalt goed.’ 
Ingrit, aanvullend: ‘We zouden 
wel wat meer samen thuis 
mogen spelen, want dat schiet 
er de laatste tijd een beetje 
bij in.’ Dat is niet zo gek als 
je bedenkt dat de twee nog 
een hele kluif hebben aan 
het opknappen van hun jaren 
twintig woning. ‘Maar het is 
een leuk en leerzaam project,’ 
vinden ze allebei.

Pechvogels
De vraag is natuurlijk of al die 
drukte niet te veel invloed heeft 
op Ingrits psoriasis. ‘Ja,’ beaamt 
ze, ‘mijn huid is erg onrustig op 
het moment. Dat komt waar-
schijnlijk ook doordat ik sinds 
september een vaste baan 
heb. Tot die tijd had ik weinig 
gewerkt, omdat ik door fysieke 
beperkingen flinke vertraging 
heb opgelopen.’ Ingrit heeft een 
aangeboren heupafwijking en 
is hiervoor al meerdere keren 
onder het mes geweest. ‘Ik was 

als kind echt een pechvogel. 
Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. 
Pas sinds een jaar ben ik rede-
lijk klachtenvrij, afgezien van 
mijn psoriasis.’
Ook Niko kent een lange 
geschiedenis van medische 
consulten. ‘In mijn puberteit 
kreeg ik, na een ontsteking aan 
mijn knie, de diagnose Ziekte 
van Bechterew, een vorm van 
reuma. Toen we over onze erva-
ringen vertelden, schepte dat 
een extra band. Beide aandoe-
ningen vallen in de categorie 
auto-immuunziekten, dus we 
herkenden veel bij elkaar.’ Toch 
vond Ingrit het in het begin 
doodeng om haar plekjes te 
laten zien aan haar nieuwe 
vriend. ‘De angst om afge-
wezen te worden, blijft altijd 
in meer of mindere mate een 
drempel. Gelukkig heb ik het 
nooit meegemaakt dat iemand 
afhaakte vanwege mijn huid. 
Het is meer het oordeel dat 
ik er zelf over had.’ Lange tijd 
beschouwde Ingrit het hebben 
van die, naar eigen zeggen, 
vrijheidsberovende huidziekte 
als haar eigen schuld. ‘Het 
beeld dat ik van mezelf had, 
werd voor een groot deel 
bepaald door mijn psoriasis, 
en andersom leek ook het 
geval. Het heeft jaren geduurd 
voordat ik het van elkaar kon 
loskoppelen.’ ‘Nog steeds 
heb je niet altijd het besef 

Mijn relatie

Redacteur Ingrit van der Meer (32) heeft sinds haar negende pso-
riasis. Vier jaar geleden ontmoette ze haar vriend Niko Markano-
vic (38). De beide uit Zeeland afkomstige levenspartners kochten 
anderhalf jaar geleden een huis in Amersfoort.

‘Hij heeft me geleerd 
met aandacht te 
smeren’
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dat jouw pso, zoals wij Ingrits 
psoriasis noemen, een ziekte 
is waar je zelf niets aan kunt 
doen,’ onderbreekt Niko haar. 
‘Het blijft lastig voor je om er 
rekening mee te houden.’ Ingrit 
knikt bevestigend.

Zilveren pantser
Een koosnaampje, zoals pso, 
getuigt van een vertrouwe-
lijke bejegening. In hoeverre 
speelt de psoriasis een rol in 
het dagelijks leven van deze 
dertigers? ‘Ingrit is helaas niet 
altijd even liefdevol naar haar 
huid toe,’ verklapt Niko. ‘Ze 
heeft de neiging om te krabben 
en smeert haar plekjes in alsof 
haar leven ervan afhangt. Met 
de harde hand dus.’ Pestend: 
‘Smeerlap past ook wel goed als 
koosnaampje… Nee hoor, ik kan 
me goed voorstellen dat het 
een routineklus wordt en ze er 
niet altijd evenveel zin in heeft. 
Zeker vanwege de uitgebreide 
vorm van haar psoriasis. Er zijn 

ook momenten dat ze helemaal 
niet smeert. Die moedeloos-
heid kan ik goed begrijpen, 
alleen moet ze het belang van 
therapietrouw niet uit het oog 
verliezen.’ Ingrit: ‘Inmiddels 
ben ik zo ver dat ik Niko vraag 
om me te helpen. Hij doet de 
plekken waar ik niet goed bij 
kan en heeft me geleerd om 
met aandacht te smeren. Zijn 
accepterende en verzorgende 
houding ten opzichte van mijn 
psoriasis houdt me uiteindelijk 
wel bij de les. Maar ik ben en 
blijf ook gewoon een peuteraar. 
Of een pulker, hoe je het ook 
wilt noemen. Dat gebeurt veelal 
onbewust. Niet alleen mijn 

huid is daar doelwit van, ook 
mijn haar, mijn kleding, mijn 
nagels. Ik zie het ook in mijn 
familie. Het heeft wellicht te 
maken met innerlijke onrust. 
Mijn moeder, die overigens 
tijdens haar zwangerschap van 
mij een eenmalige aanval van 
psoriasis had, zei altijd dat mijn 
psoriasis een beschermende 
functie heeft. Ze noemde het 
een zilveren pantser voor mijn 
kwetsbaarheid. Als kind en 
jongvolwassene voelde ik me 
inderdaad vaak te kwetsbaar 
voor de buitenwereld. Dus 
misschien kreeg ik psoriasis om 
mezelf te kunnen verstoppen 
achter mijn huid. Mijn plekken 

verstopte ik op hun beurt 
achter mijn kleding.’
Mede door haar relatie met 
Niko en zijn natuurlijke omgang 
met haar huidaandoening gaat 
Ingrit er nu veel gemakkelijker 
mee om. ‘In sociaal opzicht 
ben ik me een stuk vrijer gaan 
voelen en ik ben er veel opener 
over. Het weerhoudt me in 
ieder geval niet of nauwelijks 
meer om te gaan zwemmen of 
in de zomer met blote benen 
naar buiten te gaan. Voor mij 
is dat het ultieme doel in het 
leven: jezelf vrij voelen en ont-
moeten.’

Mijn relatie

Niko en Ingrit. (Foto Carla Vermeend)

Wilt u geïnterviewd worden? 
Voor de rubriek ‘Mijn relatie’ zoekt de redactie nog mensen die geïnter
viewd willen worden. Allerhande relaties kunnen aan bod komen, zolang 
(minstens) een van de twee geïnterviewden psoriasis heeft. Wilt u een 
keer samen met uw relatie (partner, familielid, kennis, vriend(in), collega, 
et cetera) aan het woord komen? Mail dan naar hoofdredacteur Nicole 
Paehlig, info@detekstsalon.nl.
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Stress. Laat dat nu net het 
eerste woord zijn dat in me 
opkwam toen ik het mailtje las.

Iedereen kent het verhaal: 
psoriasis wordt erger door 
stress en dankzij je psoriasis 
kom je soms terecht in stress-
volle situaties die anderen niet 
kennen.

Natuurlijk, iedereen heeft last 
van stress, maar als jongere 
met psoriasis krijg je er 
bovendien soms letterlijk jeuk 
van. Feestjes die voor anderen 
spannend zijn – denk aan je 
diploma-uitreiking en je eerste 
kerstgala – zijn voor ons nog 
stressvoller. Want hoeveel zin 
heeft het als je een prachtig 
zwart pak koopt maar vervol-
gens het kerstgala ‘onder de 
sneeuw’ komt binnenzetten? En 
wat dacht je van de foto’s die je 
trotse ouders maken van jouw 
hand die een krullerige handte-
kening onder het diploma zet, 
terwijl juist je handen op dat 
moment getergd worden door 
psoriasis?

Nog zoiets: het inplannen 
wanneer je je haren moet 
wassen als je volgende week 

een sollicitatiegesprek hebt. 
Dat is een probleem dat ik 
maar al te goed ken. Wat doe 
je? Ga je met fris gewassen 
haar maar schilferend je ergens 
voorstellen? Of ga je met vet 
haar en een min of meer gave 
huid daar zitten? De keuze die 
ik maakte? Schilferend maar 
gewassen. Immers, aan onge-
wassen haar kun je iets doen, 
aan een huidziekte helaas niet. 
En wat denk je? Ik werd aange-
nomen. Juist omdat ik zo stevig 
in mijn schoenen stond en me 
nergens door liet tegenhouden.

Wat ik wil met dit verhaal? Je 
het gevoel geven dat het heus 
erger kan omdat de ziekte bij 
jou wellicht minder zichtbaar is? 
Nee! Je het gevoel geven dat je 
niet alleen bent? Klopt!

Ooit was ik een beetje bang 
voor de PVN. Ik vroeg me af 
wat ik eraan zou hebben om 
bij een groep mensen te gaan 
zitten die HET allemaal ook 
hebben. Word ik er blij van als 
ik weet hoeveel erger het kan 
zijn? Of, erger nog, als ik weet 
hoe weinig last anderen ervan 
hebben?

En toch: de eerste keer dat we 
samen met de jongeren van 
de PVN bij elkaar zaten, viel er 
het een en ander op z’n plek. 
Voordat je opstaat van je stoel 
even de zitting inspecteren en 
alle schilfers wegvegen? Midden 
in een gesprek opstaan omdat 
je met jouw gewrichten nu toch 
echt even moet bewegen? Ik 
was niet de enige die het deed. 
Wat een verademing om je net 
even iets normaler te voelen 
dan je meestal doet.

Op deze jongerenpagina zullen 
wij als jongeren van de PVN 
regelmatig van ons laten horen. 
Wat we met dit eerste artikel 
willen? Eigenlijk alleen maar 
laten weten dat we er zijn. 
Wat we van jullie willen? Laat 
ons ook weten dat je er bent! 
Heb je een goed idee of wil je 
gewoon contact? Mail ons dan 
op jongeren@pvnnet.nl.

Tot de volgende keer!

Namens de jongeren van de 
PVN,
Pascale de Meijere

Op een dag krijg je een mailtje: ‘Dames, denken jullie eraan dat 
jullie nog een stukje moeten inleveren voor het magazine? Enne, 
het thema is stress...’

Een verademing
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Maar soms helpt het schrijven 
van een column niet. Sommige 
ergernissen zijn niet geschikt 
om aan het papier toe te 
vertrouwen of eenvoudigweg 
niet in woorden te vatten. In 
zulke gevallen is er een andere 
uitlaatklep nodig.
Vroeger, toen ik vlak bij zee 
woonde, ging ik naar het strand 
als ik in een boze bui was. Bij 
voorkeur met harde storm, want 
ik houd niet van de zon. Ik 
woonde op kamers, in een huis 
met een stel leuke vriendinnen, 
en er was altijd wel iemand die 
meeliep. Het was heerlijk om 
allerlei dingen tegen de wind in 
te roepen. Het luchtte vaak echt 
op. Een eind fietsen wil ook 
weleens helpen, maar dat is 
met artritis soms lastig.
Tegenwoordig heb ik een heel 
andere en bovendien lekkere 
uitlaatklep: ik bak mijn eigen 
brood. Niet in zo’n automatisch 
broodbakbeest, want dat vind 
ik onhandige dingen, maar 
gewoon op de ouderwetse 
manier. Om lekker luchtig 
brood te krijgen, moet je het 
deeg langdurig kneden. Een 
uitstekende oefening voor mijn 
artritishanden. Daarnaast kan 
het kneden van deeg erg rust-
gevend zijn. En je kunt er heer-

lijk je frustratie op botvieren: 
je kunt het deeg meppen en 
slaan, zonder dat je iets of 
iemand beschadigt. In periodes 
van stress zit mijn vriezer dan 
ook vol zelfgebakken brood.
Het bakken van brood neemt 
helemaal niet veel tijd in 
beslag. Vaak begin ik eraan 
voordat ik ga koken. Ik kneed 
de ingrediënten door elkaar 
en zet het deeg op een warme 
plek om te rijzen. Daarna ga ik 
koken, en als we klaar zijn met 
eten heeft het deeg lang genoeg 
gestaan. Dan kneed ik het voor 
de tweede keer stevig door 
elkaar. Vervolgens doe ik het in 
de broodvorm en zet het weer 
weg om te laten rijzen. Tegen 
de tijd dat ik koffie ga zetten, 

stop ik het een halfuurtje in de 
oven en klaar is mijn heer-
lijke brood! Ik kan het u echt 
aanraden.
Voor wie het wil proberen, 
volgt hier mijn recept: Het 
begint met 500 gram meel. 
Dat kan van alles zijn – wit, 
tarwe of volkoren. Je kunt het 
in de supermarkt halen of in 
de natuurwinkel. Er zijn ook 
molens die meel verkopen. 
Verder gebruik ik droge gist, 
bij de supermarkt te koop 
in zakjes. Droge gist vind ik 
gemakkelijker dan verse gist. 
U hebt ook nog 5 gram zout 
nodig – zorg ervoor dat het zout 
niet direct in aanraking komt 
met de gist – en nog 20 gram 
olie of boter en 300cc warm 

water. Kneed de ingrediënten 
door elkaar tot zich een vaste 
bal vormt. Blijf dan nog even 
doorkneden. Zet minstens een 
uur weg om te rijzen. Daarna 
nog een keer kneden en in een 
vorm weer bijna een uur laten 
rijzen. Vervolgens ongeveer 35 
minuten in een oven op 225°C 
laten bakken. Succes verzekerd.
Natuurlijk kunt u allerlei lekkere 
dingen aan het deeg toevoegen: 
Italiaanse kruiden of pesto. 
Of wat dacht u van een paar 
gemalen knoflooktenen, kaneel 
en stukgeslagen suikerklontjes? 
Variaties te over. En allemaal 
onder het mom van oefenen, 
want het kneden van deeg 
is een goede oefening voor 
de handen en bovendien een 
geweldige manier om je stress 
kwijt te raken. 

ColumnAstrid Sibbes

Als ik me ergens boos over maak of me mateloos aan iets erger, 
dan klim ik in de pen, of liever gezegd, dan kruip ik achter het 
toetsenbord. U hebt op deze plek al menigmaal van mijn erger-
nissen of boosheid kennis kunnen nemen.

Stress
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De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) 

behartigt de belangen van mensen met psori

asis, geeft voorlichting en bevordert lotgeno

tencontact. Psoriasis is een nietbesmettelijke 

huidaandoening, waarbij de huid zich in een 

abnormaal hoog tempo vernieuwt.

Lid worden?

Lidmaatschap van de PVN kost € 29,50 per 

jaar. Veel zorgverzekeraars vergoeden het 

lidmaatschap. U kunt zich aanmelden bij het 

secretariaat. Opzegging van het lidmaatschap 

dient u vóór 1 december door te geven aan 

de ledenadministratie van het secretariaat, 

email: ledenadministratie@pvnnet.nl.
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Folders

Bij het PVN-secretariaat kunt u diverse folders bestellen:

Wat kan de PVN voor u doen? (gratis)
Leven met psoriasis (¤ 0,50)
Kinderen met psoriasis (¤ 0,50)
Je bent jong en… (¤ 0,50)
Behandelingen van psoriasis (¤ 0,50)
Zelfzorgmiddelen en voeding bij psoriasis (¤ 0,50)
Artritis Psoriatica - Reuma, u weet het pas (¤ 0,25)
Hoofdhuid en nagels (¤ 0,25)
Zet je zonnebril eens op (¤ 1,40)

Deze folders zijn ook te downloaden van de site, www.pvnnet.nl. Bestellen? Bel dan 
070-3836443 of mail naar secretariaat@pvnnet.nl. Leden betalen alleen de portokosten,  
niet-leden de folder en de portokosten. U ontvangt een acceptgirokaart.

•	 www.pvnnet.nl: website van de Psoriasis Vereniging 
Nederland (PVN)

•	 http://pvn-psoriasis.hyves.nl: de Hyves-community 
van de PVN

•	 www.psoriasisspreekuur.nl
•	 www.psoriasis.nl: over psoriasis in de breedste zin 

van het woord
•	 www.psoriasistherapie.nl: website van de Vereniging 

Psorinovo
•	 www.psor.nl: website over kuren aan de Dode Zee
•	 www.huidarts.com: over huidziekten, met uitleg en 

foto’s 
•	 www.worldpsoriasisday.com: over de Wereld Psori-

asis Dag
•	 www.reumabond.nl: website van de Reumapatiën-

tenbond
•	 www.minvws.nl: website van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
•	 www.kiesbeter.nl: deze website, gemaakt in 

opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, wijst u de weg in de zorg

•	 www.cgraad.nl: website van de Chronisch zieken en 
Gehandicapten Raad

•	 www.consumed.nl: uitgebreide medische informatie. 
Handig als u bijvoorbeeld alles over een bepaald 
medicijn wilt weten.

•	 www.cbg-meb.nl: website van het College ter Beoor-
deling van Geneesmiddelen

•	 www.leefwijzer.nl: over van alles op het gebied van 
ziekte en handicap

•	 www.klachtenopvangzorg.nl: voor informatie 
over het indienen van een klacht over de geleverde 
zorg of een zorgverlener

•	 www.belastingdienst.nl: website van de Belasting-
dienst

•	 www.vsop.nl: website van de Vereniging Samenwer-
kende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), een 
samenwerkingsverband van 58 ouder- en patiën-
tenorganisaties die betrokken zijn bij erfelijkheids-
vraagstukken

•	 www.lareb.nl: hier kunt u terecht voor het melden 
van (bekende en onbekende) bijwerkingen van 
medicijnen

•	 www.lotgenotencontact.nl: als u iemand zoekt die in 
dezelfde situatie zit

•	 www.gezondheidsnet.nl: medische encyclopedie 
waarin u alle in Nederland geregistreerde medi-
cijnen kunt opzoeken

•	 www.mijnmedicijn.nl: op deze website vermelden 
gebruikers hun ervaringen met bepaalde medicijnen

Juninummer

In de volgende Psoriasis, thema ‘Lokale behandelingen’, onder meer:
• Alle smeersels op een rij
• Het belang van therapietrouw
• Dermatologische dagbehandelingcentra
• Occlusie
• Lasertherapie
• Onderzoek naar jeuk
Het juninummer verschijnt op 16 juni.
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