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“Je gaat er
niet dood
aan, maar
soms heb
je ook geen
leven”

Astrid woont in Gouda en staat vol in het leven. Toen ze 7 jaar was,
kreeg ze een plekje op haar kruin en binnen een paar weken zat ze
van top tot teen onder de plekken.

Naam: Astrid
Leeftijd: 61 jaar
Aandoening: Psoriasis

meteen de link tussen gewrichtsklachten en psoriasis. Dat was in die tijd heel
bijzonder, want heel vaak werd artritis psoriatica niet herkend, omdat het niet
altijd duidelijk in je bloedbeeld zichtbaar is.”
De huidaandoening en de gewrichtsklachten zorgde voor een ingrijpende
verandering. Waar Astrid voorheen graag de racefiets pakte, werd het noodzakelijk om vaker de tram te pakken. Ze werd voor 50% arbeidsongeschikt, of
arbeidsgeschikt zoals ze het zelf noemt. En alsof het nog niet genoeg is, moet
iedereen zijn mening aan haar ventileren. “Het gebeurt best vaak dat mensen
zeggen: ‘Ik heb ook wel eens een pukkeltje of bij mij doet het ook wel eens
zeer.’” Toch schaamt Astrid zich niet. “Ik ben er altijd heel openhartig over
geweest. Ik heb me ook nooit gestoord. Ik draag altijd gewoon korte broek en
korte mouwen, ook al had ik overal plekken.”
Op dit moment heeft Astrid haar psoriasis onder controle, dankzij de medicijnen die ze krijgt voor haar gewrichtsklachten. Dezelfde middelen worden gebruikt bij extreem ernstige psoriasis. “De bijwerking is dat mijn huid helemaal
gaaf is, want het was een en al psoriasis. Het nadeel is dat deze medicijnen je
weerstand enorm verlagen. Ik heb blaasontstekingen gehad en bij zware verkoudheid mag ik mijn medicijnen niet. Als ik twee weken geen injectie neem
dan komen de plekken op mijn huid weer terug.”
Toch heeft dit alles Astrid niet het plezier in haar leven ontnomen. “Ik ben
actief als vrijwilliger bij de psoriasisvereniging. Hier beleef ik mooie avonturen
en ontmoet ik mooie mensen die ik anders niet gekend zou hebben.”

EEN KLEIN DEEL
VAN DE M ENSEN
MET P SORIASIS
KRIJGT
O NTSTEKINGEN
IN DE
G EWRICHTEN
DIT HEET
A RTRITIS
P SORIATICA.

Lees het hele interview met Astrid op www.huidhelden.nl

Ze ging naar de huisarts. “De huisarts die verwees ons naar de dermatoloog
en die zei: ‘Ja, kinderen hebben eczeem, punt.’ Toen heb ik jarenlang eczeem
gehad.” Dit duurde voort totdat haar eigen dermatoloog ziek was en ze naar
een vervanger ging. Die vertelde haar dat zij geen eczeem had, maar psoriasis. “Dat vond ik een opluchting” vertelt ze. “Want ik had 5 jaar lang iedere
avond zalf gesmeerd en dan kreeg ik van mijn moeder op m’n kop, omdat
het niet overging.”
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Astrid had geen gemakkelijke jeugd. “Kinderen zijn echt heel erg straight. Ik
mocht naast niemand zitten. Ik werd niet uitgenodigd op verjaardagspartijtjes en op mijn verjaardagspartijtjes kwam ook niemand,” vertelt ze. Na de
middelbare school ging Astrid naar de kunstacademie. Tijdens haar studie had
ze weleens pijn in haar handen. “Ik ben naar de huisarts gegaan en die legde
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Met de Fitzpatrick huidtypering wordt de huid in 6 huidtypes ingedeeld. 
Hiermee kan de te verwachten huidreactie op ultraviolet (UV) licht worden bepaald.
Huidkankerrisico
De Fitzpatrick huidtypering is een hulpmiddel om
het risico op huidkanker
te bepalen. Met een lichte
huid verbrand je sneller
dan met een donkere
huid en is het risico op
huidkanker groter.

Vitamine D
Met een donkere
huid maak je
minder (snel)
vitamine D aan uit
zonlicht dan met
een lichte huid.

1

Huidtype 1
Zeer lichte huid.
Vaak sproeten.
Rood of lichtblond
haar.

2

Huidtype 4
Meestal een
getinte huid.
Donker haar,
donkere ogen.
Verbrandt
minimaal.

Lichte huid. Blond
haar. Grijze, 
groene of blauwe
ogen.

3

5

Huidtype 5
Donkere huid.
Donker tot zwart
haar. Donkere
ogen.
Verbrandt zelden.

Huidtype 3
Licht getinte huid.
Donkerblond tot
bruin haar. Vrij
donkere ogen.
Verbrandt soms.

Verbrandt snel.

Verbrandt zeer
snel.

4

Huidtype 2

6

Huidtype 6
Zeer donkere
huid. Zwart haar,
donkere ogen.
Verbrandt nooit.

AM B A S SA DE U R
- b ij d rage n a a n ee n b e l a n g r i jke m i ssi e -

Davino is een supervrolijk jongetje van 6 jaar oud. Hij heeft het
SAM syndroom. Slechts 4 mensen op de wereld hebben deze
zeldzame vorm van ichthyosis, waarvan Davino een zeer ernstige
vorm heeft. Davino heeft een enorm rode huid en veel last van jeuk.
Zijn huid heeft veel schilferingen en eelt en is dagelijks een uitdaging.
Ambassadeur Ruan,
vader van Davino
Vader Ruan: “Davino is ondanks zijn huidaandoening heel energiek. Hoewel het
hem echt beperkt, laat dat hem niet tegenhouden. Hij is altijd het zonnetje in
huis.” De impact op het dagelijkse leven van het gezin is enorm, 4 keer op een
dag moet Davino worden ingesmeerd met een vette zalf. “We zijn constant bij
Davino in de buurt, omdat hij zijn huid anders tot bloedens toe kan openkrabben. Hij is beperkt in zijn bewegingen en valt sneller dan andere kinderen. Zo’n
schrikmoment is voor hem ook nog eens heftiger dan voor anderen. Dan krijgt
hij extra last van jeuk en ongemak, waardoor hij vaker troost nodig heeft.”
Ook warm weer is een probleem, hierdoor wordt Davino sneller moe en hij
kan oververhit raken, wat erg gevaarlijk is. Davino’s moeder is fulltime thuis
om voor hem te zorgen. “We halen heel veel energie uit zijn vrolijkheid, maar
toch is het soms echt te veel. Het is zwaar op momenten dat je beseft, dat dit
blijvend is voor Davino. Hij weet dat zijn huid ‘anders’ is dan die van andere
kinderen en hij ziet ook dat mensen naar hem staren.”

De grootste wens van Davino was een ontmoeting met Piet Piraat. Ruan: “Toen
hij eenmaal wist dat het Huidfonds zijn droom ging laten uitkomen, kon hij niet
meer wachten. Zijn gezichtsuitdrukking op het moment dat hij Piet Piraat zag is
onbetaalbaar. Dat was voor hem hélemaal geweldig. Hij heeft het er nog steeds
over. Het was voor ons zó mooi om te zien en ook erg emotioneel natuurlijk.
Het doet je wat als je zo’n dag aangeboden krijgt, je weet totaal niet wat je kan
verwachten en je laat het op je afkomen.”

Geraldine(67):

Ons panel van deskundigen beantwoordt de huidvragen die bij
Huidpost binnenkomen. Voor deze editie stellen we graag aan je voor:
kleine reactie. Het is de natuurlijke
reactie van ons lichaam op een
verwonding. Nadat het bloeden
gestopt is, kan het gebied rond de
wondranden wat gezwollen en rood
zijn. Dit komt doordat lokaal de
bloedvaten verwijden en de cellen
van deze bloedvaten van elkaar
worden getrokken. Hierdoor kunnen de veel kleinere witte bloedlichaampjes en wondvocht buiten
de bloedbaan komen en doen zij
daar hun werk: het vernietigen van
ziekteverwekkers.

gebeurt bijvoorbeeld bij wonden
die buiten opgelopen zijn. Als er
straatvuil, aarde, of uitwerpselen van
dieren in de wond zijn gekomen zijn
of wanneer iemand gebeten is door
een dier kan de bacterie clostridium tetani via de wond het lichaam
binnenkomen. Dit kan leiden tot de
ziekte tetanus. De tetanusvaccinatie
die we als kind krijgen beschermt
ons 10 jaar. Na die 10 jaar, zal de arts
snel beslissen of een tetanusinjectie
nodig is wanneer je een diepe wond
opgelopen hebt buiten.

In heel veel gevallen zal het hierbij
blijven. De wond gaat dicht en onder
de korst van uitgehard bloed vindt
het herstelproces plaats. Het is niet
nodig om dit op een speciale manier
te verzorgen. In de meeste gevallen
kunnen we vertrouwen op het zelfhelende vermogen van ons lichaam.

Verband wordt gebruikt om de wond
af te schermen van de buitenwereld,
te bedekken en om de natuurlijke

Dr. Erik de Laat

Bijvoorbeeld omdat de huid opengaat door krabben bij jeuk of als er
een wond ontstaat. Als er een wond
is, kunnen ziekteverwekkers zoals
bacteriën, virussen en parasieten de
huid binnendringen. Er ontstaat dan
een ontstekingsreactie van de huid.
De huid wil je hier immers tegen
beschermen. Een ontsteking is te
herkennen aan zwelling, roodheid,
warmte en pijn, daarnaast gebruik
je die plek ook minder omdat het
pijn doet. Deze ontstekingsreactie
ontstaat altijd, ook al is het een hele

Bij wonden zonder veel bloedverlies is
het belangrijk de wond uit te spoelen
met lauwwarm water. Voor een deel
doet het lichaam dit zelf al door het
bloeden. Door het spoelen worden
kleine deeltjes zoals stof en zand
verwijderd. Als de wond schoon is kan
deze verder behandeld worden door
te hechten, lijmen of verbinden.
Wanneer er een grote kans is op een
ernstige wondinfectie nemen we
zo snel mogelijk maatregelen. Dat

Kijk op www.huidfonds.nl/
ik-doe-mee op welke wijze jij
een ambassadeur van de huid
kan worden!

Bekijk de video van Davino’s v errassingsdag op huidhelden.nl

- vra a g a a n d e p ro fe ssi o n a l s -

We weten allemaal dat de huid een
belangrijke rol speelt in bescherming
tegen buitenaf. Die bescherming kan
wegvallen.

WIL JIJ HET
HUIDFONDS
HELPEN?

“Natuurlijk vind ik het belangrijk wat het Huidfonds doet voor Davino. Het is
belangrijk dat er een organisatie is die zich bekommert om mensen zoals Davino. Maar ook voor alle andere mensen, zodat zij weten wat het is om een huid
te hebben die ‘anders’ is en wat voor een impact dat heeft op je leven.”

H U I DPA N E L

Verpleegkundig specialist
RadboudUMC Nijmegen

“Davino weet dat
zijn huid ‘anders’ is
dan die van andere
kinderen.”

Als de barrière van
de huid verstoord is,
hoe verminder ik dan
de kans op infecties
van mijn huid?

wondgenezing te stimuleren. Het is
niet goed om een wond uit te laten
drogen of juist té vochtig te laten.
Hier bestaan verschillende verbanden voor. Uiteindelijk geneest een
wond vaak vanzelf en als dit niet
gebeurt zal er naar de onderliggende
oorzaak gezocht worden.
Kortom een wondinfectie of huidinfecties als gevolg van een wond komt
weinig voor bij gezonde mensen.
Als er toch een infectie ontstaat dan
is het vooral belangrijk de wond
goed schoon te maken én te houden
door dagelijks te spoelen. Een gezonde leefstijl helpt bij het herstel van
de wond.

Genezing van de huid bij verwonding wordt voor een groot deel bepaald door
een gezonde leefstijl. Het genezingsproces wordt positief beïnvloed door:
•	Niet roken: Roken heeft een direct negatief effect op de doorbloeding in en
rondom de wond. Stoppen met roken heeft daarom ook een positief effect
op de wondgenezing en herstel van de huid.
•	Gezond eten: Als je volgens de ‘Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum
eet, krijg je alle benodigde voedingsstoffen binnen om fit voor de dag te
komen. Bij wonden is het belangrijk om voldoende eiwitten binnen te
krijgen. Zo is de vuistregel 0,8 gram per kg lichaamsgewicht voor gezonde
mensen zonder wond of een klein wondje. Bij grotere wonden wordt 1,2
gram geadviseerd.
•	Het stimuleren van de bloedcirculatie door voldoende beweging: Een infectie kan een reden zijn om tijdelijk wat rust te nemen of om een lichaamsdeel tijdelijk niet te bewegen, bijvoorbeeld door een mitella om je arm. In
alle andere gevallen is het stimuleren van de bloedsomloop door beweging
goed voor wondgenezing.

Stel je vraag aan het huidpanel
via info@huidfonds.nl.

“In de meeste
gevallen kunnen we
vertrouwen op het
natuurlijk beloop en
zelfhelende vermogen
van ons lichaam”
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- Up d ate -

- van het Huidfonds -

Met onze campagnes en events richten we ons op het verhogen
we de kwaliteit van leven voor mensen met een huidaandoening
en m
 aken we de wereld elke dag een beetje mooier. Lees over de
nieuwe Huidhelden huidkanker campagne en het No Sun Run event.

“Kleine dingen op een grootse manier”

Huidhelden huidkanker campagne
In juni lanceerden we vijf nieuwe Huidhelden
met verschillende vormen van huidkanker. Het
doel van de campagne is om te laten zien wat
voor impact het hebben van huidkanker op je
leven heeft en tegelijk aandacht te vragen voor
de preventie ervan.

“If you cannot do great things, do small things in a great way.”
Deze quote van Napoleon Hill doet mij denken aan mijn werk bij het
Huidfonds. Wij hebben als kleinere goededoelenorganisatie niet altijd
de (financiële) middelen om grootse dingen te doen, dus richten wij
ons erop om kleinere dingen op een grootse manier aan te pakken.
En dat lukt goed!

Huidheld Gerrit: “Mijn huidkanker is het gevolg
van een overdosis zon en verbrandingen in mijn
jeugd. Toen ik jong was, was hier veel te weinig
aandacht voor.”

Juist door de kleine dingen vol energie en met passie aan te pakken, is
het gelukt om grootse resultaten te bereiken. En trouwens, wij geloven
dat ook de kleine dingen grote impact kunnen hebben. Impact houdt in:
Hoeveel mensen wij een steuntje in de rug geven met onze Huidheldenverhalen. Hoeveel mensen er op een andere manier gaan kijken naar
een huid die ‘anders’ is. En hoeveel mensen in hun kracht gezet worden
in hun (huid)zorgproces. Hoeveel mensen hun huid beter gaan verzorgen en beschermen. Kortom: dat de huid gezien wordt als een prachtig
orgaan waar je zuinig op moet zijn.

Huidheld Kirsten die door de bijwerkingen van de
medicijnen voor haar niertransplantatie huidkanker kreeg, vertelt: “’Gewoon’ gezond zijn is een
groot geluk.”

Lees hun indrukwekkende verhalen
en bekijk de campagnevideo’s op
www.huidhelden.nl

Samen met alle vrijwilligers, onze partners, samenwerkende organisaties
kunnen we onze doelstellingen waarmaken en daar zijn wij dankbaar
voor. Ook voor jouw steun! Wat we bijvoorbeeld kunnen doen met jouw
steun is de droom van Huidheld Davino in vervulling laten gaan. Davino
is 6 jaar oud en heeft het ernstige ichthyosis SAM syndroom. Zijn liefste
droom, om Piet Piraat te ontmoeten lieten we met het Huidfonds in
vervulling gaan. Zijn wens werd in mei uitgezonden op RTL4, iets waar
we trots op zijn.

No Sun Run event 2019
Bij ons begint het weer te kriebelen! We gaan weer van start op 21 september
2019 tijdens de 3de editie van de No Sun Run. Dit jaar zetten we alles op alles
voor huidkanker awareness en gaan de opbrengsten naar onze doelstelling om
huidaandoeningen te voorkomen.

Nu zijn we bezig met de voorbereidingen van het project ‘Focus op mij,
niet op mijn huidaandoening’ waarmee we aandacht vragen voor
psoriasis en voor de mens achter de huidaandoening. Ook dit project
kunnen we doen dankzij jou! Blijf ons steunen aankomend jaar.

Dus; stof je sportschoenen af, start met trainen
en meld je snel aan via www.nosunrun.nl.
Jantine van ’t Klooster
Directeur-bestuurder Huidfonds

Steun de renners
van de No Sun Run
door te doneren op de
No Sun Run-pagina via:

EEN DROGE HUID
IS EEN TEKORT AAN TALG.
EEN VOCHTARME HUID
IS EEN TEKORT AAN VOCHT.

www.whydonate.nl
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STEUN HET
HUIDFONDS
Steun het Huidfonds,
doneer eenvoudig
met een machtiging!
www.huidfonds.nl/doneren

LEES MEER EN PRAAT
MEE OP ONZE
FACEBOOKPAGINA
EN OP INSTAGRAM!

Facebook

Instagram

www.facebook.com/SNHuidfonds
www.instagram.com/huidfonds

- Voorkomen van
huidaandoeningen
- Betere zorg voor mensen
met een huidaandoening
- Acceptatie van de huid
die ‘anders’ is
www.huidfonds.nl/over-ons

