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Betere UV-bescherming bij kinderen  
om huidkanker te voorkomen

AMBASSADEUR
VAN HET HUIDFONDS

Bart Hesselmans

HUIDPANEL
DESKUNDIGEN GEVEN 

 ANTWOORD OP JOUW VRAAG
Wat kan ik doen om jeuk  

van mijn huid te verlichten? 

-  van het  Huidfonds - 

‘Het is niet vanzelfsprekend 
dat je huid er is  

om je te beschermen’

Huidheld 
Tessa de Visser: 



HUIDHELD
-  inspirerende verhalen van ervar ingsdeskundigen - 

niks aan mij zagen. Het gaf mij meer controle, waardoor ik er beter mee kon 
omgaan.” Soms zat Tessa als puber helemaal onder het eczeem. “Dan zag ik 
mensen met medelijden naar me kijken. Daar kon ik niks mee.” Uit frustratie 
riep zij soms: ‘Zit niet zo te kijken!’ of ‘Kijk me niet zo aan!’. Achteraf ziet 
zij deze momenten als een grote leerschool richting acceptatie. “Het klinkt 
cliché, maar uiteindelijk geeft eczeem mij enorm veel kracht en heeft het mij 
gevormd tot wie ik nu ben.”

Vechtersmentaliteit 
Haar handen zijn een gevoelige plek. “Hier heb ik nog altijd zichtbaar eczeem. 
Op mijn benen en armen is het nooit rustig. Ook is het eerder droog en 
ontstoken waardoor het sneller gaat bloeden.” Niet alleen tijdens de lesvoor-
bereiding, maar ook als fanatieke sporter kan bijvoorbeeld tennissen lastig 
zijn. Als je meer last hebt van eczeem, bloedt het sneller. Soms is daar niks aan 
te doen. Tessa vertelt: “Het is niet dat ik me ervoor schaam, maar het ontgaat 
mensen niet als het zo actief is. Soms heb ik het gevoel dat ik moet verklaren 
wat zij zien.” De huid moet herstellen en dat kost energie waardoor je vaker 
moe bent. Maar dat houdt deze vechter niet tegen: “Ik ben niet iemand die 
zich daarbij neerlegt. Ik ga door! Door eczeem ben ik denk ik zo’n vechtertje.” 

Ik ben niet eczeem 
Op weg naar deze sterke mindset heeft haar moeder altijd geholpen. “Zij staat 
met stip op nummer één. Ze heeft er alles voor gedaan en heeft het ook allemaal 
maar moeten aanzien.” En het eczeem? Daar wordt tegenwoordig nog nauwe-
lijks over gesproken door mensen in haar omgeving. “Ik ben niet het meisje met 
eczeem. Ik ben wie ik ben en daar heb ik eczeem bij.” Vooroordelen doen haar 
nu minder. Wel heeft ze liever dat mensen durven te vragen in plaats van alleen 
te kijken. “Studenten benoemen het en vinden het interessant, dat is zo leuk.”

Lees verder op www.huidhelden.nl hoe Tessa  
er door de  jaren heen in is geslaagd  

om van haar onzekerheid haar kracht te maken.

Als baby kreeg Tessa in één keer een ontzettende allergie over haar hele 
lichaam. De boosdoener? Koemelk. Deze allergie draagt ze nog steeds met 
zich mee. Het eczeem kende verschillende fases. Tessa: “Ik ging als peuter 
met handschoentjes aan en helemaal in verband gewikkeld naar school.’’ De 
heftige periodes met veel open wondjes en gek worden van de jeuk staan 
haar nog goed bij: “Mijn moeder smeerde teer- of hormoonzalf op mijn huid. 
Vervolgens scheurde ze een oud laken kapot en legde dit er overheen om te 
voorkomen dat het in mijn huid trok.’’ De handschoentjes, nodige ziekenhuis-
bezoekjes en de bijnaam ‘Extreem Eczeem’ zorgden voor schaamte. “Ik had 
als kind wel het idee dat ik anders was.’’

‘Zit niet zo te kijken’
In de puberteit zei ze hoofdschuddend bedankt tegen de handschoentjes. 
“Ik leerde hoe ik het beste met mijn aandoening kon omgaan, zodat mensen 

‘’Ik denk dat er in elke chronische aandoening een levensles zit’’, zegt 
Tessa (33). Al sinds haar geboorte heeft ze eczeem. ‘’Het hoort echt 
bij mijn levensstijl.’’ Door de jaren heen is Tessa erin geslaagd om 
van haar onzekerheid haar kracht te maken. Acht jaar lang heeft zij 
kinderen en volwassenen met eczeem begeleid. Tegenwoordig deelt 
deze enthousiasteling als docente haar praktijkkennis met studenten 
Huidtherapie aan de Haagse Hogeschool. Tessa praat open over haar 
huidaandoening. Dat is wel eens anders geweest.

Naam: 
Tessa de Visser
Leeftijd: 
33 jaar
Aandoening: 
Constitutioneel eczeem

‘Ik ben niet 
het meisje 

met eczeem. 
Ik ben wie 

ik ben en 
daar heb ik 
eczeem bij.’

Wil jij bijdragen  
aan onze missie?

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

STRESS KAN  
EEN HUID

AANDOENING 
VERERGEREN  
OF  EFFECTEN  

VAN EEN 
 BEHANDELING 
VERTRAGEN OF 
VERMINDEREN

#HUIDFEIT

Dermatoloog 
Marco Coevorden:

Jeuk kennen we allemaal. Natuurlijk 
van de irritante muggenbulten van 
afgelopen zomer, met slapeloze 
nachten door de jeuk of bebloede 
sokken door het krabben. Maar ook 
de jeuk bij mensen met bijvoorbeeld 
eczeem of psoriasis. Mensen met 
een huidaandoening zijn er vaak 
meer dan bekend mee. En hoe vaak 
horen wij als dermatoloog niet 
iemand verzuchten dat jeuk erger 
is dan pijn. Jeuk kan nuttig zijn als 
waarschuwing voor de mug die je 
prikt, zodat je krabt en hem verjaagt 
- de krabreflex -. 

Maar waarom ontstaat die jeuk 
in de huid dan bij sommige 
huidaandoeningen? Het antwoord 

HUIDPANEL 
-  vraag aan de profess ionals   - 

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

Micheal Heffels
Schoonheidsspecialist  
bij Beauté huidinstituut

Marco Coevorden
Dermatoloog  
bij Gelre ziekenhuis Apeldoorn

Stel je vraag aan  
het huidpanel via 

info@huidfonds.nl. 

‘ Wat kan ik doen 
om jeuk van mijn 
huid te verlichten?’

Mariange (37)

huidaandoeningen snel jeuk kunnen 
veroorzaken.

Huidtherapeut 
Dana Dijs-Bom:

Indien de jeuk door een 
huidaandoening komt, zal 
behandeling allereerst gericht zijn 
op het opheffen van de oorzaak. 
Bij chronische huidaandoeningen is 
jeuk vaak een vervelend terugkerend 
symptoom. Je kunt dan de jeuk 
verlichten door te zorgen dat je 
vochtverlies in de huid voorkomt en 
het natuurlijke vetlaagje van de huid 
in stand houdt. Dit doe je door niet 
te lang en te warm te douchen, zo 
min mogelijk zeep te gebruiken en 
de luchtvochtigheid in je huis op peil 
te houden. 

ligt bij de huid als orgaan van je 
afweersysteem. In de onderste 
laag van de ‘opperhuid’ en 
vlak eronder in de ‘lederhuid’, 
liggen jeukreceptoren op kleine 
zenuwtakjes. De zenuwen zorgen 
ervoor dat de jeukprikkel van 
de huid naar je hersenen wordt 
vervoerd. Pas in je hersenen ‘voel’ 
je tot slot de jeuk. 

Jeukreceptoren geven die prikkel 
door als ze in contact komen met 
bepaalde ontstekingsstoffen; 
bekende voorbeelden zijn 
histamine, prostaglandines en 
cytokinen. Dit zijn eiwitten die in de 
huid vrijkomen bij het actief worden 
van je afweersysteem. Omdat, 
zoals gezegd de huid een belangrijk 
orgaan voor je afweersysteem 
is, kan je je voorstellen dat 

Wees bewust van het aantal 
‘snelle suikers’ dat je binnenkrijgt 
en ook met zuivel, cafeïne en 
‘histaminevrijmakers’ zoals 
chocola, aardbeien en tomaten. 
Stress verergert jeuk, dus zorg 
voor voldoende rust in je dagelijks 
leven. Probeer door bijvoorbeeld 
wat afleiding te zoeken zo min 
mogelijk te krabben. Hiermee 
voorkom je verergering van de jeuk, 
ontstekingen of zelfs littekens en blijf 
ook zoveel mogelijk uit de zon. 

Vermijd stoffen als alcohol en 
parfum. Een snelle remedie voor 
het verlichten van jeuk is plaatselijk 
koelen met een koud, nat washandje 
of door bijvoorbeeld in een 
lauwwarm bad te gaan met hierin 
een dichtgeknoopt washandje met 
havermout. 

Schoonheidsspecialist  
Michael Heffels:

Jeuk die ontstaat bij een droge 
huid komt voort uit een verstoorde 
huidbarrière. Een belangrijke tip is 
om niet te vaak, te lang en te warm 
te douchen. Elke keer als je doucht 
was je de natuurlijke vetlaag van je 
huidbarrière weg. Gebruik hierbij wel 
altijd een zeepvrije en pH-neutrale 
wasemulsie. Doordat je de pH van de 
huid niet aantast, behoudt de huid 
zijn natuurlijke bescherming en hoeft 
dan dus niet zo hard te werken om 
de balans weer te herstellen na het 
douchen. Een tip is om na het douchen 
te smeren met een volle bodylotion of 
een olie. Een manier om de jeuk van 
binnenuit aan te pakken is door middel 
van het gebruiken van omega-olie(en) 
zoals omega 3, 6 en 7. 

Dana Dijs-Bom
Huidtherapeut  
bij Huidzorg Houten

DRIE TIPS BIJ  
EEN JEUKENDE HUID

-  eerste  hulp  b i j  jeuk - 

Ga niet te lang onder de douche of in bad, 
water droogt de huid uit. Bij hoge tem-
peratuur van het water kan de huid extra 
uitdrogen, dus gebruik niet te heet water.

Iedereen heeft weleens last van een jeukende huid. Jeuk beperkt je in 
je doen en laten en vermindert soms zelfs de nachtrust. Gelukkig zijn 
er manieren om de jeuk te verlichten. Uiteraard is het bij langdurige 
klachten belangrijk om langs te gaan bij de huisarts. Toch kan je ook 

zelf actie ondernemen om de jeuk te verminderen. Wij geven je 3 tips.

Probeer afleiding te zoeken, waardoor je 
minder aan de jeuk hoeft te denken en 
niet gaat krabben. Krabben kan de huid 
beschadigen en de jeuk verergeren.

Vaak zorgt een droge huid voor nog meer 
jeuk. Smeer in dat geval de huid in met een 
hydraterende crème of zalf. Dit kan al enige 
verlichting geven aan een droge huid. 
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BERICHT
-  van het  Huidfonds  - 

Bij het Huidfonds krijgen wij regelmatig de 
gelegenheid om iets bijzonders te doen en echt 
van betekenis te zijn in iemands leven. Nynke 
van 5 is een van de jongste Huidhelden van 
het Huidfonds. Zij heeft de zeldzame en zeer 
ernstige huidaandoening ichthyosis met confetti. 
Hierdoor heeft zij een rode, schilferige huid over 
haar hele lichaam. Nynke heeft dagelijks veel 
last van jeuk, ze is snel moe en heeft moeite met 
bepaalde bewegingen. 

Hoe mooi was het dat op een zonnige maandag-
ochtend in mei haar droom in vervulling ging. 
Samen met een cameraploeg stonden we met het 
Huidfonds klaar om Nynke te verrassen. Ze werd 
opgehaald op school en vertrok samen met al 
haar klasgenoten en familie voor een dag naar een 
indoorspeeltuin. Haar liefste wens was om vrijuit te 
kunnen spelen, zonder aangekeken te worden. Ze 
beleefde die dag prachtige momenten. 

Ook mochten wij met het Huidfonds de droom 
in vervulling laten gaan van Jens van 2 en zijn zus 

Romy van 3. Omdat zij beiden eczeem hebben en 
omdat Jens vaak naar het ziekenhuis moet, komt 
een dagje uit met het gezin bijna nooit voor. Zater-
dag 1 september werden de broer en zus vroeg in 
de ochtend verrast door een brandweerwagen met 
loeiende sirenes. De kinderen beleefden de hele 
dag de grootste avonturen.

Je kunt de video’s van deze verrassingsdagen 
terugzien op www.huidhelden.nl

Niet alleen de dromen van Nynke, Jens en Romy, 
maar de dromen van alle 1,2 miljoen mensen in 
Nederland die dagelijks pijn, jeuk of de psychoso-
ciale gevolgen ervaren van hun huidaandoening 
willen wij in vervulling laten gaan. Blijf ons het ko-
mende jaar ook weer steunen. Alle kleine beetjes 
helpen, dus ga naar www.huidfonds.nl/doneren en 
doe jouw donatie voor een mooie toekomst voor 
mensen met een huidaandoening. 

Jantine van ’t Klooster,  
Directeur-bestuurder Huidfonds

Hoe dromen werkelijkheid worden
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EEN GOEDE 
NACHTRUST

GEEFT JE HUID 
DE TIJD
OM TE 

 HERSTELLEN

#HUIDFEIT

GEZONDE HUID

JEUKENDE HUID



JE HUID BEVAT ONGEVEER EEN
MILJOEN ZENUWUITEINDEN

HIERMEE KUN JE TEMPERATUUR,
PIJN, AANRAKING, TRILLING,

DRUK EN JEUK VOELEN

#HUIDFEIT

- Voorkomen van 
 huidaandoeningen

- Betere zorg voor mensen  
met een huidaandoening

- Acceptatie van de huid  
die ‘anders’ is
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Steun het Huidfonds, 
doneer eenvoudig  

met een machtiging! 

www.huidfonds.nl/doneren

STEUN HET 
HUIDFONDS

LEES MEER  
EN PRAAT MEE  
OP ONZE  
FACEBOOKPAGINA! 

www.facebook.com/SNHuidfonds
Facebook

AMBASSADEUR 
-  b i jdragen aan een belangr i jke  miss ie  - 

Al op jonge leeftijd, toen Bart 3 jaar oud 
was kreeg hij atopisch eczeem, het werd 
heel heftig toen hij tiener was. “Vooral 
in het voorjaar en in de zomer was de 
huid was vaak droog en kloverig. Als ik 
bewoog begon mijn huid soms spontaan te 
bloeden. Ik voelde me dan erg beperkt in 
mijn handelen wat vooral tot uiting kwam 
bij schrijven, sporten en op vakantie gaan.” 

waar ik me heel betrokken bij 
voel omdat ze bijdragen aan het 
vergroten van de acceptatie van de 
huid die ‘anders’ is. Ik ben nu lid 
van de Raad van Toezicht en kan 
hierdoor mijn kennis van marketing 
en mijn digitale achtergrond goed 
inzetten om hen te versterken. Als 
Raad van Toezicht-lid heb ik het 
Huidfonds leren kennen als een 
hele dynamische en vernieuwende 
goede doelen organisatie. Ik ben 
er trots op daar een deel van uit te 
kunnen maken.”

“De No Sun Run – hun hardloope-
vent - vind ik een van de mooiste 
initiatieven, omdat het Huidfonds 
hiermee ook een gezonde levens-
stijl promoot. Mijn wens voor de 
toekomst van het Huidfonds is 
dat ze verder doorgroeien zoals ze 
dat nu doen en daardoor steeds 
meer mensen kunnen bereiken en 
kunnen helpen.”

‘ Als ik bewoog 
begon mijn 
huid soms 
spontaan  
te bloeden’
Bart Hesselmans

PROJECT
-  Zonnet jesweek - 

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Huidfonds is het 
 voorkomen van huid aandoeningen. Met de preventiecampagne 
 ‘Zonnetjesweek’ zet het Huidfonds zich in voor een huidkankervrije 
generatie. 

Tijdens de Zonnetjesweek leren we 
kinderen van 0-4 jaar, hun ouders 
en pedagogisch medewerkers bij 
kinderdagverblijven, peuterspeel-
zalen en gastouderverblijven op 
een speelse, positieve manier over 
zonbescherming. Bijvoorbeeld 
door middel van het insmeerliedje: 
‘In de zonneschijn’, met vrolijke 
kleurplaten en flyers voor de ouders 
en verzorgers. Zo kunnen we met 
juiste voorlichting en maatregelen 
- zoals je huid regelmatig insmeren, 
het dragen van een zonnehoedje 
en UV-werende kleding en tijdig 
de schaduw opzoeken - bepaalde 
vormen van huidkanker helpen 
voorkomen.

In maart hebben we voor het eerst 
de Zonnetjesweek georganiseerd 
op 23 kinderdagverblijven. Hiermee 
bereikten we ruim 1.300 kinderen, 
hun ouders en verzorgers. Uit het 

onderzoek dat hieraan gekoppeld was 
bleek dat de materialen erg gewaar-
deerd werden. “Kinderen vinden het 
insmeerliedje het leukst. Ze zongen 
vrijwel meteen mee” zegt pedago-
gisch medewerker Henriette. In mei 
hebben we de Zonnetjesweek nog 
een keer georganiseerd. Nu deden er 
ook gastouders mee. “Wat goed dat 
hier aandacht aan wordt besteed”,  
zegt gastouder Lina. “De Zonne-
tjesweek is niet alleen leuk voor de 
kinderen, het helpt ons ook om het 
gesprek over zonbescherming aan te 
gaan met ouders.”
Alvast voor in de agenda: in 2019 
vindt de Zonnetjesweek plaats van 
15-19 april! We gaan er weer een 
mooie zonnige week van maken en 
alle kinderdagverblijven, peuterspeel-
zalen en gastouders die dat willen 
kunnen meedoen. Houd onze website 
en socialmediakanalen in de gaten 
voor nieuws over de Zonnetjes week. 

Zonnetjesweek 2019 
vindt plaats van 15-19 april

Huidkanker
Huidkanker is de meest voorkomen-
de en snelst toenemende kanker-
soort in Nederland. Een op de vijf 
mensen krijgt hiermee te maken. 
Blootstelling aan zonlicht op kin-
derleeftijd lijkt de grootste oorzaak 
om op latere leeftijd huidkanker te 
krijgen. Door goede voorlichting - te 
beginnen bij de allerjongsten - is 
huidkanker - deels - te voorkomen.  

“Op mijn 27e levensjaar is de huid 
behandeld door een alternatieve 
arts en toen is de kwaal groten-
deels verdwenen. De klachten 
verdwenen hoofdzakelijk door 
het smeren van een biologische 
huidcrème en door het toepassen 
van meditatie. Het was bij mij 
hoofdzakelijk een kwestie van 
balans van lichaam en geest om 
zo het zelfherstellende vermogen 
van de huid te herstellen. Nu 
ik wat ouder ben en weet hoe 
beperkt ik me gevoeld heb, wil 
ik mensen helpen die hetzelfde 
meemaken.”

“In mijn behoefte om een steen-
tje bij te dragen ging ik op zoek 
naar een fonds of een vereniging 
die zich inzet voor mensen met 
eczeem. Het sprak me aan dat het 
Huidfonds vooral is gericht op de 
mens achter de huidaandoening.”
“Het Huidfonds is een goed doel 

‘Wat goed dat  
hier aandacht aan  

wordt besteed’
Gastouder Lina

No Sun Run
Op zaterdagavond 22 september 2018 organiseerden we voor de 
tweede keer de No Sun Run tijdens de Damloop by night. Met dit 
hardloopevent hebben we met 100 sportievelingen ruim €18.500 
opgehaald! Dit wordt geheel ingezet voor het project ‘Betere 
 UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen’,  
waar de Zonnetjesweek onderdeel van is. 

Alle lopers, donateurs en sponsors:  
Enorm bedankt voor jullie steun en bijdrage!


