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Je bijdrage wordt zorgvuldig besteed

Roy Hulshof

Hoe komt het dat littekens
soms donkerder van kleur zijn?

HU I DH E LD
- 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 -

In deze rubriek lees je de ervaringen van mensen die leven met
een huid die ‘anders’ is. Een portret van een inspirerend mens.
In deze editie vertelt Sharita Hart haar verhaal: “Je groeit met je
huidaandoening mee. Waar ik vroeger zelfs in de zomer coltruien en
lange mouwen droeg, vergeet ik inmiddels vaak zelf dat ik vitiligo heb”.

‘Oh ja,
ik heb
vitiligo’

Naam: Sharita
Leeftijd: 31 jaar
Aandoening: Vitiligo

lichttherapie hadden in eerste instantie eﬀect en gaven haar weer een bruin
gezicht. “Op mijn lichaam sloeg de therapie helaas niet aan. Ik verborg mijn
witte vlekken daarom onder mijn kleding. Ik droeg lange mouwen en coltruien,
ook in de zomer.” Op haar zestiende had de lichttherapie helaas geen eﬀect
meer en startte Sharita met het camouﬂeren van haar gezicht.
Op school legde Sharita uit wat haar huidaandoening inhield en de mensen
die dicht bij haar stonden, reageerden begripvol. Door buitenstaanders werd
ze echter wel aangestaard of gepest. Zwemmen, iets waar ze enorm van
hield, deed ze daarom niet meer. Sociale contacten waren door haar vitiligo
extra moeilijk voor de verlegen Sharita. Toch heeft de huidaandoening niet
veel invloed gehad op haar liefdesleven. “Eigenlijk heb ik altijd wel vriendjes
gehad. Voor hen was mijn vitiligo nooit een probleem. Toen ik mijn huidige
vriend leerde kennen, zat ik helemaal onder de vlekken.”

Stoppen met camouﬂeren
Hoe ouder ze wordt, des te vaker krijgt Sharita te horen dat haar vitiligo haar
heel mooi staat en dat ze zich niet hoeft te schamen. “Ik ben wel eens naar
een festival geweest en kreeg daar de hele dag door complimenten over hoe
mooi ik eruit zag. De laatste tijd sta ik zelf ook helemaal niet meer zo stil bij
vitiligo. Al word je er natuurlijk nog wel aan herinnerd. Zoals een vrouw die
onlangs tegen mij zei dat de koptelefoon in mijn nek afgaf op mijn huid. ‘Oh
ja, ik heb vitiligo’, denk ik dan”, vertelt Sharita.
Inmiddels is Sharita door haar vitiligo bijna helemaal blank en ondergaat ze
geen behandelingen meer. “Ik vind het nu eigenlijk wel mooi”, constateert
ze zelf. Sinds een jaar of twee heeft ze haar vitiligo echt geaccepteerd, vooral
dankzij haar vriend. “Hij heeft me zover gekregen dat ik mezelf durf te laten
zien en dat ik stopte met al het camouﬂeren.” Dit jaar heeft de Huidheld zelfs
weer een bikini gekocht voor op het strand. “Ik merk dat ik nu mezelf ben en
eindelijk ook kan laten zien wie ik ben.”

Een buurvrouw wees de 11-jarige Sharita erop dat zij vitiligo had. “Het gaat
nooit meer weg, het wordt alleen maar erger”, waarschuwde zij al. Dat was
wel even schrikken voor de jonge Sharita. Samen met haar ouders ging ze
naar de huisarts. Drie maanden later werd de diagnose inderdaad gesteld:
vitiligo. Wat begon met een plekje in haar zij, was binnen drie maanden
verspreid over haar hele lichaam. Vitiligo is een chronische huidaandoening
waarbij de pigmentcellen kapot gaan en geen melanine meer aanmaken.
Hierdoor ontstaan er witte vlekken op de huid of in het haar. In Nederland
komt vitiligo bij ongeveer 240.000 mensen voor.

Sinds augustus 2016 werkt Sharita als social media expert en freelance
publiciteitsmedewerker voor haar eigen bedrijf: Hart Producties. Of ze haar
vakkennis zou willen gebruiken om een platform voor vitiligo te creëren?
Die ambitie heeft Sharita zeker, maar voor nu focust ze zich op haar bedrijf.
“Misschien over vijf jaar, als ik écht succesvol ben!” Wel wil ze anderen graag
al een mooie boodschap meegeven: “Accepteer jezelf gewoon zoals je bent.
Na moeilijke tijden komen ook weer leuke tijden, als je er maar in gelooft!”.

Lees ook de verhalen van onze andere huidhelden
op www.huidfonds.nl/huidhelden.

Wil jij bijdragen
aan onze missie?

Lange mouwen, ook in de zomer
De ouders van Sharita hebben veel voor haar gedaan en breed gekeken naar
eventuele oplossingen. “We zijn naar Chinese dokters geweest, ik dronk
speciale theesoorten en we zijn met lichttherapie gestart”. Veel behandelingen
werden door de verzekering vergoed, maar niet alles. De lichttherapie was
erg duur, daar moesten haar ouders echt voor sparen. De UVB-stralen van de

VITILIGO
KAN OP IEDERE
LEEFTIJD
ONTSTAAN
#HUIDFEIT

P I GMENT & VITILIGO

Kijk op www.huidfonds.nl op welke wijze
jij een ambassadeur van de huid kan worden!

2%

Nederlandse

bevolking
Pigment, ook wel melanine genoemd, is een kleurstof die je huid kleur
geeft. Zeven procent van alle huidcellen zijn pigmentcellen. Ieder mens
heeft hetzelfde aantal pigmentcellen. Een donkere huid bevat evenveel
pigmentcellen als een blanke huid. Pigment bepaalt niet alleen de kleur
van je huid, maar is ook verantwoordelijk voor de kleur van je ogen.
Pigment beschermt je huid tegen de ultraviolette stralen van de zon.
Vitiligo is een chronische huidaandoening en komt bij ongeveer 240.000
mensen voor in Nederland, dit is 2% van de bevolking. De huidaandoening
is niet besmettelijk. Bij vitiligo verliest de huid pigment, waardoor er witte

=

240.000
mensen
vlekken - welke in alle grootte en vormen voorkomen - op de huid
zichtbaar zijn. Wanneer vitiligo op de behaarde huid zit, kunnen ook
de haren op die plek wit worden. Vitiligo kan op elke leeftijd ontstaan.
Mensen met vitiligo moeten rekening houden met snelle en ernstige
verbranding bij zonlicht.

H U I D PA N E L
- vraag aan d e p ro fe ssi o n a l s -

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

Vraag van Ellen (47)

‘Hoe komt het
dat littekens soms
donkerder van kleur
zijn en wat kan je
daar aan doen?’
Stel je vraag aan
het huidpanel via
info@huidfonds.nl.

Erik de Laat

Dana Dijs-Bom

Micheal Heffels

verpleegkundig specialist wondzorg
bij het Radbout Universitair Medisch
Centrum

huidtherapeut bij Huidzorg
Houten

schoonheidsspecialist en arts bij
Beauté huidinstituut

Wondgeneeskundige
Erik de Laat:
“Littekenvorming is de laatste fase
van de wondgenezing. Het is een
natuurlijke reactie op beschadiging
van de huid. Het proces verloopt
in fasen en begint direct na de
verwonding in de inﬂammatiefase
door inﬁltratie van bloedplaatjes
en witte bloedcellen in de wond.
Het uiteindelijke litteken is een
samenstelling van ongeorganiseerde
collageenstructuren en functioneel
(geregenereerd) weefsel, waaronder
nieuwe huid. Het nieuwe litteken
kan verschillende kleuren
aannemen. In de eerste maanden
is het litteken vuurrood van kleur.

Huidtherapeut
Dana Dijs-Bom:
Dit komt door de groei van een
net van capillairen, waarvan de
dichtheid later weer afneemt. De
remodellingfase kan meerdere
jaren in beslag nemen tot volledige
uitrijping van het litteken. In
deze late fase krijgt het litteken
een deﬁnitieve kleur. Deze kleur
kan afwijken van de kleur van de
omliggende huid. Het litteken kan
bruiner of juist lichter zijn dan
de omliggende huid. Dit wordt
veroorzaakt door een teveel of
een tekort aan melanocyten in het
litteken.”

“Wat je kunt doen aan het behandelen
van een litteken dat verkleurd of
bijvoorbeeld verheven is? Wanneer je
het verkleurde litteken storend vindt,
kun je het littekenweefsel verbeteren.
Steeds vaker wordt hiervoor
fractionele lasertherapie ingezet. Deze
fractionele laser beschadigt de huid
in het litteken op een gecontroleerde
manier. De huid zelf wordt door de
behandeling aangezet om het stuggere
en verkleurde littekenweefsel door de
behandeling weer te vervangen met
nieuwe collagene vezels. De stimulatie
van nieuwe bloedvaatjes in het litteken
zorgt voor aanvoer van extra zuurstof

en voedingstoﬀen, waardoor de huid
gezonder wordt. Geleidelijk wordt
het kleurverschil van het litteken
en eventuele verdikkingen minder
zichtbaar.”

Schoonheidsspecialist
Michael Heffels:
“Om donkere littekens weer iets op
te lichten kun je het weefsel ook met
peelings behandelen. Hier worden
door de specialist melkzuur of TCA
(trichloorazijnzuur)peelingen voor
gebruikt, maar ook microdermabrasie.
Deze drie verschillende ‘peelingen’
zorgen ervoor voor dat het oppervlak
van het litteken minder dik wordt,
waardoor de donkere verkleuring

minder opvalt. Voordeel van
melkzuur- en TCA-peelingen is
dat deze ook als melanogenesis
vernietiger werken. Dit houdt in
dat de stoﬀen in de peelingen
de overmatige aanmaak van
melanine remmen en zo de huid
laten oplichten. Als alternatief of
aanvullend kun je er uiteraard voor
kiezen om een donker litteken te
camouﬂeren. Kies dan voor een cover
cream die zo dicht mogelijk bij je
eigen huidkleur komt. Soms kun je
hiervoor twee verschillende kleuren
met elkaar mengen voor het beste
resultaat. Breng deze cover cream
aan over je dagcrème en ﬁxeer met
een poeder, zodat het water- en
veegvast is.”

A MB A S SA D E UR
- b i jd ra ge n a a n ee n b e l a n g r i jke mi s s i e -

Al jarenlang zet Roy Hulshof zich in voor alles wat
met de huid te maken heeft. Roy heeft meerdere
huidaandoeningen en merkt in zijn omgeving dat het niet
altijd even duidelijk is waar je welke informatie kan krijgen.
Roy Hulshof

“Het gaat niet alleen om
de huidaandoening, het
gaat ook om de persoon
die daar achter zit”
Een jaar geleden kwam hij in aanraking met het Huidfonds. Hij werkt gevraagd
om mee te werken aan een artikel, “Het is een mooi stuk geworden!” zegt Roy.
Hij voelt zich betrokken bij het Huidfonds door de manier van communiceren.
“Het gaat niet alleen om de huidaandoening, het gaat ook om de persoon die
daar achter zit, vaak wordt hier niet naar gekeken. Het Huidfonds onderscheidt
zich daardoor van veel andere organisaties.” vindt Roy.

Organisatie No Sun Run
Op 22 september 2017 reisde Roy vanuit Limburg helemaal naar Zaandam om
het Huidfonds te helpen bij de organisatie van de No Sun Run, waarbij geld
opgehaald werd voor het project ‘Betere UV-bescherming voor kinderen om

huidkanker te voorkomen’. Roy vindt het niet erg om te moeten reizen om zo
een bijdrage te leveren. “Veel van de activiteiten vinden meer in het midden
van het land plaats, gelukkig houd ik van reizen en dit was een heel leuk
sportevent om bij te mogen helpen!”. Op 18 november 2017 kwam Roy naar
de Happy met je Huid dag, die in Utrecht plaatsvond. “Eindelijk een festival dat
op een energieke en actieve manier is neergezet. ”

Doorsturen naar de website
Roy heeft het Huidfonds het afgelopen jaar op de voet gevolgd. “Vooral
online is het Huidfonds goed bezig. De Huidfeiten op vrijdag vind ik altijd erg
inspirerend, want het wekt de aandacht en is informatief. Ook op de website
vind ik veel informatie over diverse huidaandoeningen”. Roy stuurt daarom ook
regelmatig vrienden en kennissen met vragen over de huid naar de website
van het Huidfonds. Hij hoopt dat het Huidfonds een centrale plek wordt voor
iedereen die iets over de huid wil weten. “Om dit te kunnen bereiken moet
het Huidfonds verder groeien en daar zijn ook ambassadeurs voor nodig. Door
ambassadeur van het Huidfonds te zijn, jaag ik dus mijn eigen droom na!”

MELASMA IS
EEN PIGMENTSTOORNIS
WAARBIJ
GRILLIGE
DONKERBRUINE
VLEKKEN
ONTSTAAN IN
HET GEZICHT.
#HUIDFEIT

LET OP!
Je ontving voor het laatst een
acceptgiro van het Huidfonds.
We gaan digitaal! Lees erover
op www.huidfonds.nl/nieuws.

P RO J E C T

BERICHT

- Ee n over z i cht va n o n ze p ro je cten i n 2 0 1 8 -

- van het Huidfonds -

In deze eerste editie van het jaar geven we je graag een overzicht
PROJECT
van onze projecten in 2018. We gaan natuurlijk door met succesvolle
- Fo c u s o p m ij , n iet o p m ij n h u id campagnes en geven daarin onze doelstellingen en visies een gezicht.
We onderscheiden ook in 2018 drie belangrijke pijlers:
voorkomen
Eén van onze
doelstellingen is om de zorg voor mensen met een
aandoening
te verbeteren. In het mooie project ‘Focus op mij,
van huidaandoeningen, betere zorg voor mensenhuid
met
een huidniet op mijn huid’ ligt de nadruk specifiek op het verbeteren van
aandoening en acceptatie van de huid die ‘anders’deis.
zorg voor mensen met psoriasis. In dit project is het Huidfonds

BE R
- va n he

met mensen met psoriasis en zorgverleners in gesprek gegaan om
meningen en ervaringen in kaart te brengen.

PREVENTIE
Betere UV-bescherming voorkomt huidkanker
Met het project ‘Betere UV-bescherming bij
kinderen om huidkanker te voorkomen’ richten we
ons vooral op preventie. In het voorjaar gaan we
een themaweek op kinderdagverblijven houden om
ouders, verzorgers en pedagogisch medewerkers

ZORGVERBETERING
Focus op mij, niet op mijn huid
Een project gericht op de pijler zorgverbetering
is ‘Focus op mij, niet op mijn huid’. Het Huidfonds
vraagt meer aandacht voor de huid. En vooral:
wat is de impact op het leven van iemand
met een huidaandoening? Het Huidfonds
brengt huidprofessionals en mensen met een
huidaandoening met elkaar in verbinding om

ACCEPTATIE
Happy met je Huidfestival
Tijdens het Happy met je Huidfestival in
Utrecht hebben we afgelopen najaar onze
publiekscampagne ‘Huidhelden’ oﬃcieel
gelanceerd. Een serie portretten van mensen
die leven met een huid die ‘anders’ is. Op
indrukwekkende videobeelden vertellen onze

bewust te maken van het belang van goede UVbescherming bij kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast
organiseren wij wederom ons hardloopevenement
‘No Sun Run’ op zaterdag 22 september 2018 om
aandacht te vragen voor dit onderwerp!
Voorkom huidkanker - een maatschappelijk
probleem
In 2017 zijn we gestart met het ‘Consortium
voorkom huidkanker - een maatschappelijk
probleem’. Binnen het consortium ligt de
focus speciﬁek op het voorkomen van
huidkanker. Wij zitten om de tafel met diverse
onderzoeksorganisaties, lectoraten, huidpatiënten
en zorgverleners zoals dermatologen,
huidtherapeuten en huisartsen die ook vinden

verbeteringen aan te brengen in de huidzorg.
Als eerste stap hebben we in 2017 focusgroepen
georganiseerd met mensen met psoriasis die
de kwaliteit van hun leven hebben belicht.
Vervolgens formeerden we een focusgroep met
huidprofessionals zoals dermatologen die hun
ideeën konden aandragen. Op basis van alle
bevindingen ontwikkelen we nu aanbevelingen
om de dermatologische zorg te verbeteren voor
mensen met psoriasis.

Huidhelden inspirerende verhalen om aandacht
te vragen voor hun chronische huidaandoening.
In Huidpost staan de Huidhelden natuurlijk al,
maar nu komen ze ook echt aan het woord.
Door hun verhaal te vertellen, laten ze zien dat
je je niet hoeft te verstoppen voor wie je bent.
Wij omarmen die visie volledig en bieden deze
Huidhelden ook in 2018 een podium.
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voor de
psychosociale
kant is voor mij
heel belangrijk’
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te bespreken
en daar is ook
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tijd voor’
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‘Omdat ik geen vaste arts
heb, vertel ik elk consult
weer hetzelfde en kom ik
niet echt verder’

HUIDVERNIEUWING
BIJ MENSEN
MET PSORIASIS

STEUN HET
HUIDFONDS
Steun het Huidfonds,
doneer eenvoudig
met een machtiging!

die terecht complimentenMelanoom organiseerden op zate
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eerde
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#HUIDFEIT
verhaal onze wensen en doelen
ondersteunt.
LEES MEER
EN PRAAT MEE
Door het inzamelen van fondsen
OP ONZE
FACEBOOKPAGINA!
verhogen we de kwaliteit van

leven en maken we de wereld
elke dag een beetje mooier.
www.facebook.com/SNHuidfonds
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om ons in te zetten voor dit
geweldige doel. Dan is het toch
ook niet zo vreemd dat de tijd
vliegt?
Facebook

www.huidfonds.nl/doneren

Jantine van ’t Klooster
Directeur-bestuurder
Huidfonds

#HUIDFEIT

STEUN HET
HUIDFONDS
Steun het Huidfonds,
doneer eenvoudig
met een machtiging!

LEES MEER
EN PRAAT MEE
OP ONZE
FACEBOOKPAGINA!
Facebook

www.huidfonds.nl/doneren

www.facebook.com/SNHuidfonds

VOLG- Voorkomen
ONS OOK van
OP INSTAGRAM!
huidaandoeningen
- Betere zorg voor mensen
met een huidaandoening
- Acceptatie van
de huid die ‘anders’ is
www.instagram.com/huidfonds
www.huidfonds.nl/over-ons

-

