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Huidheld Chris Westerlaken:

‘Je moet kijken
naar wat je
allemaal wél kan’
2. Logo

De basis van de huisstijl wordt gevormd door het Huidfonds-logo. Het logo verbeeldt een aantal
belangrijke kernwaarden: passie, verbinding, in beweging.
Het logo is een combinatie van twee vingerafdrukken die elk staan voor een van onze hoofdpijlers:
‘hou van je huid’ en ‘zorg voor je huid’. De vingerafdrukken symboliseren de huid. Samen vormen ze
ons hart, wat onze liefde voor de huid als belangrijkste orgaan symboliseert.
De huisstijl wordt gekenmerkt door:
1. Logo
2. Lettertypen
3. Vastgestelde richtlijnen voor tekst
4. Vastgestelde richtlijnen voor beeld
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Publiekscampagne voor meer acceptatie

Mandy Schram

‘Hoe vernieuwt mijn huid zich?’
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‘Mijn
gezin is
gewend aan
dagelijks
stofzuigen’

HU I DH E LD

H UIDPANEL

- i n sp i re re n d e ve r h a l en va n e r va ri ngs des kundi gen -

- v ra a g aan de professionals -

Naam: Chris Westerlaken
Leeftijd: 58 jaar
Aandoening: Psoriasis

In deze rubriek lees je de ervaringen van mensen die leven met een
huid die anders is. Een portret van een inspirerend mens. “Je moet
kijken naar wat je allemaal wél kan als je een huidaandoening hebt.
Wanneer je de ruimte krijgt om erover te praten en er is erkenning
en aandacht voor het effect van de aandoening op je leven, maakt
dat alles dragelijker. We stellen je graag voor aan de Huidheld van
deze eerste Huidpost: Chris Westerlaken.

Vraag van Wilma (58)

‘Ik heb een flinke
schaafwond op mijn
been. Hoe vernieuwt
mijn huid zich eigenlijk
na een val?’

Ons panel van deskundigen beantwoordt de huidvragen die bij 
Huidpost binnenkomen. Voor deze editie stellen we graag aan je voor:

Op www.huidfonds.nl kun je zelf
ook een vraag stellen aan het
huidpanel van deskundigen.

Actief leven
Chris werkt als zelfstandig adviseur in verandermanagement, waarbij hij veel
eerstelijns gezondheidscentra adviseert. Daarnaast is hij actief in de politiek en
is hij voorzitter van Huidpatiënten Nederland (HPN). “Ik heb altijd een actief
leven geleid, ondanks mijn psoriasis. In 2014 kwam daar abrupt even een rustmoment in toen ik een hersenbloeding kreeg met een eenzijdige verlamming.
Gelukkig was het geen blijvende verlamming, maar kort daarop bleek dat ik
hartritmestoornissen had en zijn er stents geplaatst. Dan is het vertrouwen in
je lichaam wel eventjes weg, maar gelukkig komt dat ook weer terug.”
Medicatie had in eerste instantie weer invloed op de balans van Chris’ psoriasis, maar ook andersom heeft het waarschijnlijk invloed gehad. “Het sneeuwbaleffect van de immuunziekte psoriasis krijgt steeds meer wetenschappelijke
grond. Het is een auto-immuunziekte die meer aantast dan je huid, maar de
huid is nu eenmaal het meest zichtbaar”, beschrijft Chris. Door zijn huidaandoening is hij dus een gedwongen ervaringsdeskundige als het gaat om steeds
opnieuw starten. “Doelen stellen, doelen bijstellen en kijken welke stappen er
gezet kunnen worden om je huidige doelen te halen.”

Verbeteren kwaliteit van leven

JE HUID IS
DE VITAMINE
D-FABRIEK
VAN JE LICHAAM.
ONDER INVLOED
VAN ZONLICHT
WORDT
VITAMINE D
DOOR
SPECIALE
HUIDCELLEN
AANGEMAAKT

“Op mijn 32e werd pas de diagnose psoriasis gesteld, een auto-immuunziekte
die zich het meest zichtbaar openbaart door schilferige en jeukende rode plekken op de huid”, vertelt Chris. Jaren volgden met diverse therapieën, medicatie
en het zoeken naar de balans tussen onderdrukkende medicatie en bijwerkingen,
plus de balans in en met de eigen sociale omgeving. “De aandoening heeft
effect op iedereen in je omgeving. In bepaalde periodes kon je zien waar ik
had gezeten, zoveel schilfers liet ik achter. Mijn gezin is gewend aan dagelijks
stofzuigen, maar ook aan de blikken van andere mensen. Ik weet nog dat mijn
dochter een keer heel rustig en nuchter tegen een kijkende vrouw zei: ‘Ja, stel
je maar eens voor dat je het zelf zou hebben’. We hebben er zelf nooit een probleem van gemaakt en ik heb ook altijd korte mouwen gedragen in de zomer.
En inderdaad, de meest gestelde vraag is of het besmettelijk is”, glimlacht Chris.

- b i jd ra ge n aa n een bel a ngri j ke m i s s i e -

Ambassadeur van de huid
Mandy Schram

Het Huidfonds is trots op haar ruim 2750 donateurs! In deze rubriek
vertellen donateurs waarom ze doneren aan het Huidfonds.

“Ik denk dat ik nu een jaar of vier donateur ben van het Huidfonds. Ik was
arts-assistent toen ik hoorde over de mogelijkheid om donateur te worden en
heb me direct aangemeld. Voor mij was dat heel logisch, de waarde van het
Huidfonds is groot.
Ik doneer voor de huid, want het is echt een prachtig orgaan, het is het
grootste orgaan wat we hebben. Het beschermt ons, het zorgt ervoor dat het
lichaam op de juiste temperatuur blijft en het geeft signalen wanneer er andere
organen in het lichaam het laten afweten, denk bijvoorbeeld aan een gelige
kleur wanneer de lever minder goed functioneert.
Ik zie als dermatoloog hoe belangrijk een gezonde huid is. Ook als het om kwaliteit van leven en de psychologische effecten van een huidaandoening gaat. De
huid is heel bepalend in sociale interactie en het is belangrijk dat daar aandacht
voor is. Dat geldt voor zowel een zichtbare huidaandoening als acné, maar ook
voor diegene die je niet ziet. Die aandacht krijgt de huid bij het Huidfonds.
Ik werk als dermatoloog bij het Dermatologisch centrum Amstel & Vechtstreek
& ZBC Multicare. Ook ben ik actief in verschillende nationale en internationale
eczeem-werkgroepen en organiseer ik binnen Nederland bijscholingen voor

Micheal Heffels

Erik de Laat

dermatoloog bij Dermatologisch
Centrum Amstel & Vechtstreek en
bij ZBC Multicare te Hilversum

schoonheidsspecialist en arts bij
Beauté schoonheidsinstituut

verpleegkundig specialist wondzorg
bij het Radbout Universitair Medisch
Centrum

Dermatoloog
Mandy Schram:

moet de resterende huid in de
schaafwond en omliggende huid
weer naar elkaar toegroeien. De
basale laag is hierbij van belang.
Daar worden de nieuwe huidcellen
voor de epidermis gevormd door
celdeling. Als er over de hele wond
geen epidermis meer is, dan kan
de nieuwe huid alleen van af de
zijkanten ingroeien. Dat kan lang
duren. De dermis vult zichzelf weer
op met bindweefsel in een proces
dat granulatie heet.

en de huid geen onnodig bloedverlies meer heeft. Wanneer de bloeding gestopt is, zorgen de bloedvaatjes ervoor dat zij een soort ‘kurk’ van
bloedstolsels vormen op de wond
zodat er geen invloeden van buitenaf
meer de huid kunnen binnendringen. De huid zorgt ervoor dat er
nieuwe bloedvaten worden gevormd
die dienen als aanvoerwegen voor
aanmaak van bindweefsel’, zodat de
opening die gemaakt is permanent
wordt afgesloten voor de buitenwereld. Vaak zie je dat de bloedplaatjes
(korstje) die als tijdelijke afsluiting
zorgde, begint los te laten. Voor een
zorgvuldig herstel van de huid, is
het belangrijk om hier niet aan te
zitten. Als het korstje eraf gevallen is,
oogt de huid vaak nog wat roze, dit
trekt na enige tijd vanzelf weg. Om
littekens te voorkomen, verzorg je
deze nieuwe huid door haar ‘vet’ te
houden met een crème.

Hoe de wond zich herstelt hangt
voor een deel af van de diepte van
de wond. De huid bestaat uit drie
lagen en afhankelijk van hoe diep de
wond is zal er een bepaald herstel
proces plaatsvinden. Wanneer het
een heel oppervlakkige schaafwond
betreft die nauwelijks bloedt, dan
zijn alleen de epidermis (opperhuid) en misschien de toppen van
de dermis (lederhuid) beschadigd.
De overgang epidermis en dermis is namelijk niet recht, maar
verloopt golvend. Pas in de dermis
lopen bloedvaten, als de wond
bloedt weet je dat het dus tot daar
beschadigd is. De onderste laag is
een vetlaag. Een schaafwond komt
daar doorgaans niet, maar dat zie je
bijvoorbeeld wel bij beetwonden.
Om de opperhuid te herstellen

Schoonheidsspecialist en arts
Micheal Heffels:
Als de huid beschadigd wordt
door bijvoorbeeld een val of ander
ongeluk en een diepe schaafwond
oploopt krijgen de hersenen een
signaal en start deze het proces van
wondherstel. Als eerste zorgt het
lichaam ervoor dat de bloeding stopt

Verpleegkundig specialist
wondzorg Erik de Laat
De vitaliteit van het vernieuwingsproces van de huid neemt af naarmate
we ouder worden. Bij een jongvolwassene vernieuwt de epidermis
in 28 dagen. Naarmate we ouder
worden gaat dit proces steeds trager
en loopt het op tot 40-60 dagen na
het 70e levensjaar. Dit zie je vooral
aan het ontstaan van rimpels, verkleuring van de huid en een slechtere
wondgenezing. Het verouderingsproces, dus de vertraging van het
vernieuwingsproces, kan je zelf op
drie belangrijke manieren afremmen:
1. Stop met roken. Door deze
vernauwing vermindert de bloedtoevoer naar de huid, dit noemen we
Nicotine à vasoconstrictie. Hierdoor
ontstaat een relatief tekort aan zuurstof en voedingsstoffen die essentieel
zijn voor een goed functioneren van

de cellen in de huid. Bovendien leidt
roken tot oxidatieve stress als gevolg
van de toename van zuurstofradicalen. Dit heeft een verwoestend
effect op het (huid)DNA.
2. Bescherm tegen zonlicht: ook
blootstelling aan zonlicht stimuleert
het verouderingsproces door directe
celschade. Bescherming tegen
zonlicht door vermijding, dragen van
bedekkende kleding en het gebruik
van zonnebrandcrème zijn belangrijke maatregelen.
3. Eet gezond: het is een beetje een
open deur, maar een gezonde en
met name gevarieerde voeding is
noodzakelijk om versnelde huidveroudering tegen te gaan. Eiwitten en
(essentiële) aminozuren zijn de basis
voor de aanmaak van collageen.
Vetten en vetzuren zijn noodzakelijk
voor bouw en functie van celmembranen en de barrièrefunctie van
de huid.

Wil je nog meer weten over Chris?
Zijn verhaal gaat verder op www.huidfonds.nl/huidhelden.

A MB A SSA DE UR

#HUIDFEIT

‘Ik doneer voor
de huid, want
het is echt een
prachtig orgaan’

In zijn voorzitterschap voor HPN kijkt hij graag naar het verbeteren van kwaliteit van leven. “Waar een huidaandoening veelal niet te genezen is, kun je wel
goed kijken naar de verbetering of verslechtering van de kwaliteit van leven. Dit
is meetbaar en alleen al aandacht daarvoor kan het kwaliteitsgevoel verbeteren voor patiënten. Het is immers een vorm van erkenning voor waar ze mee
moeten leven”, voorziet de Huidheld.
Over deze eretitel is Chris overigens een beetje verdeeld: “Een held is een groot
woord en daar zie ik andere mensen voor me. Maar het is waar dat ik het erg
fijn vind om me in te zetten voor patiënten en het is een groot compliment als
ik iemand kan inspireren door mijn eigen enthousiasme en ervaringen”.

Mandy Schram

dermatologen in opleiding. Dermatologie is een heel veelzijdig vak waarbij je
langdurig contact hebt met patiënten die een chronische aandoening hebben,
maar ook patiënten ziet voor eenmalige consulten. Eén van de bijzondere
dingen aan mijn vakgebied is dat je mensen behandelt uit alle lagen van de
samenleving en alle leeftijden. Iedereen dus.
Zelf heb ik geen chronische huidaandoening of een huid die gevoelig is voor
huidproblemen. Mijn dochtertje heeft last van eczeem dus ook privé heb ik
wel met huidaandoeningen te maken. Maar mijn werk zorgt uiteraard voor
een breed beeld wat een huidaandoening - zichtbaar of onzichtbaar - voor een
impact heeft op je leven.”

Wil jij ook bijdragen
aan onze missie?

Kijk op www.huidfonds.nl op welke wijze
jij een ambassadeur van de huid kan worden!
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- huiddetails in beeld: het vernieuwe van je huid -
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PRO JE C T
- in s p ire re n d e ve rh alen va n o n ze H u i d h e l d e n -

Honderdduizenden Nederlanders met een huidaandoening weten
dat je kwaliteit van leven flink lager kan zijn als je een huid hebt die
‘anders’ is. Bijvoorbeeld door negatieve reacties uit je omgeving. In
onze publiekscampagne Huidhelden vertellen mensen met een huid
aandoening dat het gaat om wie je bent en niet om hoe je eruit ziet!

JE HUID IS EEN BELANGRIJK DEEL
VAN JE AFWEERSYSTEEM. HET IS
EEN BARRIÈRE TEGEN SCHADELIJKE
INVLOEDEN VAN BUITENAF,
ZOALS VIRUSSEN
#HUIDFEIT

BERICHT
- van het Huidfonds -

Met jouw steun zijn
we dit project
aan het realiseren!
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben een chronische huidaandoening.
Uit onderzoek blijkt dat een groot
deel van deze mensen een vermindering van kwaliteit van leven ervaart
door hun huidaandoening. Niet
alleen leidt schaamte voor hun huid
soms tot een sociaal isolement, maar
ook jeuk, pijn en somberheid zijn
veel genoemde factoren die invloed
hebben.

Je bent meer dan je huid
Huidfonds weet dat je meer bent dan
je huid. Helaas kijkt de buitenwereld
soms niet verder dan je huid. Hoe
onbekender men ermee is, hoe lastiger het is om een huid die ‘anders’
is te accepteren. Door mensen met
een huidaandoening een podium te
2. Logo
bieden om hun verhalen en ervarin-

gen te delen, dragen we samen bij
aan meer begrip en acceptatie. We
vinden het belangrijk dat iedereen
zichzelf kan accepteren, maar ook
dat we elkaar accepteren. Of je nou
een huid hebt die ‘gezond’ is, of een
huid hebt die ‘anders’ is.

‘Ik ben wie ik ben!’
Huidhelden zijn mensen met een
huidaandoening die van hun situatie
hun kracht hebben gemaakt. Het
kunnen mensen zijn zoals jij en ik. Als
Huidheld inspireer je anderen door
je verhaal en ervaringen met ons en
heel Nederland te delen. Waar je je
misschien eerder schaamde voor je
huid, sta je nu op om jezelf te laten
zien en zegt: ‘Ik ben wie ik ben!’.
Iedere Huidheld die zijn of haar
verhaal met de buitenwereld kan

delen, helpt om de onwetendheid
te verkleinen en de acceptatie te
vergroten. Met jouw steun zijn we
dit project nu aan het realiseren. Wij
zijn druk bezig om onze huidhelden
mooi, professioneel in beeld te brengen en hun verhalen en ervaringen
op te schrijven. Het eerste voorbeeld
hiervan lees je in deze Huidpost.
Vervolgens verspreiden we deze inspirerende verhalen op alle mogelijke
manieren. Help jij mee?
De campagne Huidhelden zou niet
gerealiseerd kunnen worden zonder
jouw financiële bijdrage. Bedankt
voor je steun!

We doen natuurlijk meer!
Kijk voor alle projecten op
www.huidfonds.nl.

De basis van de huisstijl wordt gevormd door het Huidfonds-logo. Het logo verbeeldt een aantal
belangrijke kernwaarden: passie, verbinding, in beweging.
Het logo is een combinatie van twee vingerafdrukken die elk staan voor een van onze hoofdpijlers:
‘hou van je huid’ en ‘zorg voor je huid’. De vingerafdrukken symboliseren de huid. Samen vormen ze
ons hart, wat onze liefde voor de huid als belangrijkste orgaan symboliseert.

Nieuw(s)!

2016 ligt achter ons, het nieuwe jaar is knallend begonnen! Hoewel
we je in deze allereerste fonkelnieuwe Huidpost een hoop nieuws te
vertellen hebben, wil ik je vooral bedanken voor dat wat achter ons ligt.
Bedankt voor je steun aan het Huidfonds het afgelopen jaar. Zonder
jouw bijdrage, in welke vorm dan ook, hadden we niet kunnen bereiken
wat we in 2016 gedaan hebben voor ruim twee miljoen Nederlanders
met een huid die ‘anders’ is. We hebben nieuwe plannen voor projecten
die wij aan het uitvoeren zijn. Bijvoorbeeld onze campagne Huidhelden
waarover je in deze Huidpost meer leest. Graag zouden wij je alles willen
vertellen over al onze projecten en deze informatie is te vinden op onze
website. Kijk op de website: www.huidfonds.nl/dit-doen-wij.
Nieuw is ook de manier waarop we aan jou laten zien wat we doen. En
daarbij gaan we graag met je in gesprek. Deze uitgave Huidpost is daar
een voorbeeld van, maar ook via Facebook of andere social media en natuurlijk onze digitale nieuwsbrief. Heb jij die al ontvangen? Wij hebben er
inmiddels al drie verstuurd. We zijn natuurlijk nieuwsgierig wat je ervan
vindt dat wij nu op deze manieren met jou in contact willen komen! Laat
je het aan ons weten, ook als je nog tips hebt voor de redactie?
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En heb je al gelezen hoe een huid zich vernieuwt, nadat je gevallen bent?
Drie leden van ons Huidpanel leggen het je uit. Heb jij een eigen huidvraag voor het panel van deskundigen? Stel deze via social media of stuur
een e-mail naar info@huidfonds.nl. Het panel geeft graag antwoord op je
vraag en misschien verschijnt je vraag wel in een volgende Huidpost!
Oh, en over nieuwe dingen gesproken: ook al is 2017 alweer een paar
weken oud… je huid heeft zichzelf in die tijd alweer bijna helemaal vernieuwd! Die doet daar gemiddeld namelijk 28 dagen over. Fascinerend
hè, die huid van ons.
Hou van je huid, zorg voor je huid!

Jantine van ’t Klooster
Directeur-bestuurder Huidfonds
2. Logo

#HUIDFEIT

De basis van de huisstijl wordt gevormd door het Huidfonds-logo. Het logo verbeeldt een aantal
belangrijke kernwaarden: passie, verbinding, in beweging.
Het logo is een combinatie van twee vingerafdrukken die elk staan voor een van onze hoofdpijlers:
‘hou van je huid’ en ‘zorg voor je huid’. De vingerafdrukken symboliseren de huid. Samen vormen ze
ons hart, wat onze liefde voor de huid als belangrijkste orgaan symboliseert.
De huisstijl wordt gekenmerkt door:

DIGITALE
NIEUWSBRIEF

BLIJF OP DE HOOGTE

1. Logo
2. Lettertypen
3. Vastgestelde richtlijnen voor tekst
4. Vastgestelde richtlijnen voor beeld

- Voorkomen van
huidaandoeningen

Volg ons ook online

- Betere zorg voor mensen
met een huidaandoening

IBAN: NL 43 INGB 0000 0773 31

Wil je onze digitale
nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf je in op
www.huidfonds.nl.

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

- Acceptatie van je huid

Linkedin

www.huidfonds.nl

www.huidfonds.nl
Huisstijlgids Huidfonds

3

