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 Dekt therapeutische zalf en crème tegen eczeem af
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VOLLEDIG VERGOED
UIT DE BASIS ZORGVERZEKERING

Als één van de weinige KRABPAKKEN door bijna alle zorgverzekeraars

BAP Medical BV, Nederland   |   bap-medical.com   |  Tel. +31 (0)55 355 25 80   |  Fax +31 (0)55 355 91 98   |   info@bap-medical.com

WWW.BINAMED.NL

DE VOORDELEN VAN HET BINAMED® KRABPAK BIJ ECZEEM



3Jaargang 23 • Nummer 2  GAAF!

Kleur in je leven
We zien hier Lynn Brinkhof (17) op de foto, maar we kunnen 
haar ook in actie zien in filmpjes op YouTube waar ze 
make-uptips geeft en advies tegen droge huid. Haar blog richt 
zich expres niet op jongeren met eczeem, want veel mensen 
vinden eczeem een beetje vies en ze wil zich met mooie 
dingen bezighouden. Ze vindt het belangrijk dat mensen met 
eczeem niet opgeven qua make-up, want voor iedereen is er 
wel iets te vinden waar je tegen kunt, meent ze. 
Lynn volgt de opleiding Commercieel Medewerker Fashion 
op het Deltion College in Zwolle en is dol op kleren en 
make-up. Lastig als je eczeem hebt. ‘Ik wil er leuk uitzien, 
zonder vlekken en schilfers en ook nog betaalbaar graag.’ 
Dat werd de lekkere vette foundation Healthy Mix van 
Bourjois. En dan opbrengen met een beautyblender (een 
soort spons), geen kwast. ‘Nat maken en deppen, vooral niet 
met je vingers opbrengen. Een nepbeautyblender werkt ook, 

als hij maar vocht opneemt.’ Haar hele lichaam verzorgt ze 
met vaseline, door haar natte huid na het douchen meteen 
in te smeren. Qua kleding kan ze gelukkig alles aan en dat is 
voor een modestudente natuurlijk heel belangrijk.
Ze had het meeste last van eczeem toen ze 14 was en op 
de mavo zat. Ze werd uitgelachen en dat was zwaar. Ook 
nu is het eczeem soms ernstig; ze heeft net een kuur met 
cyclosporine achter de rug. In het dagelijks leven vindt ze 
het vooral vervelend dat ze soms afspraken moet afzeggen. 
‘Komende zomer ga ik naar Lloret de Mar met vriendinnen 
en ik hoop zo dat ik dan geen eczeem heb.’ Ze wil graag in 
korte broek en bikini kunnen rondlopen, net als de andere 
meiden. Maar ze vindt ook weer dat ze niet zielig moet doen. 
‘Eczeem maakt wie je bent!’

Liesbeth Bos || foto’s Marije Denekamp
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Van het bestuur
Wat geeft de doorslag?

De nieuwe GAAF! bereikt je tegelijk met het aanbreken van 
het voorjaar. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, roepen 
sommige mensen enthousiast. Ik voel wel dat ik een aantal 
zaken tegen elkaar moet afwegen.
De lente is een mooi seizoen. De natuur laat zich van zijn 
mooiste kant zien. Als ik wakker word, is het niet langer 
donker en hoor ik de vogels zingen. Enerzijds merk ik 
de positieve invloed van meer buiten zijn en de steeds 
kleurrijkere omgeving. Anderzijds moet ik oppassen met de 
zon en soms krijg ik de kriebels van al dat stuifmeel. Maar 
eens afwachten wat de doorslag geeft.

Tegelijkertijd hebben we net verkiezingen achter de rug, 
wordt er gewerkt aan een nieuw kabinet en nieuw beleid. 
Wat zullen wij daarvan merken? Afgelopen jaren is er 
sterk vanuit een economisch perspectief gekeken naar de 
gezondheidszorg. Dat leidde ertoe dat diverse vormen van 
medicatie niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. 
Er moest wel spijkerhard wetenschappelijk bewijs zijn voor 
de werking. Of wij er als patiënten baat bij hadden, leek 
minder te tellen. 
Maar wie weet: het gaat economisch beter met ons land en 
de wens om nog verder te bezuinigen op de gezondheidszorg 
wordt niet breed gedeeld, als ik afga op de verschillende 
verkiezingsprogramma’s. Ook gaan er stemmen op om 
de gezondheidszorg op een andere manier te benaderen: 
kijk niet naar losse geneesmiddelen, maar kijk vooral naar 
de totale keten van zorg en preventie. Ook hier maar eens 
afwachten wat de doorslag geeft.

Ik wens je een mooi voorjaar, waarin vooral de positieve 
elementen en de kleurrijke omgeving de boventoon voeren.

  
Dirk van der Veen || dirk@vmce.nl

GAAF! is een uitgave van de Vereniging voor Mensen met 
Constitutioneel Eczeem. De VMCE is blij met uw lidmaat- 
schap. Wilt u opzeggen? Ga dan naar vmce.nl/opzeggen  
of kijk in het colofon, achterin deze GAAF!.
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Redactioneel
Trots op de VMCE 

Er staan veel handsmeersels in de kast voor mijn kurkdroge 
‘oude vrouwenhandjes’, maar er is niets in de handel dat 
mijn huid onder controle houdt. Dan maar zelf een zalf 
ontwerpen. Ik heb ontdekt dat alleen vet totaal niet werkt. 
Glycerine en ureum zijn onontbeerlijk en een emulgator 
om vocht en vet te binden maakt het compleet. Gelukkig 
hebben de meeste eczeempatiënten wel baat bij neutrale 
crèmes en zalven die op voorschrift van de arts bij de 
apotheek verkrijgbaar zijn, hoewel ze lang niet allemaal 
meer worden vergoed. 
Hopelijk brengen de uitkomsten van de wetenschappelijke 
systematische review, waaraan de VMCE heeft 
meegewerkt, daarin verandering. De resultaten uit veel 
verschillende onderzoeken naar smeren met neutrale 
zalven/crèmes zijn gecombineerd en de conclusies vormen 
wereldwijd de basis van eczeemrichtlijnen. Top dat de VMCE 
hieraan heeft kunnen bijdragen. Fantastisch werk van 
Bernd Arents! In zijn artikel over deze review beschrijft hij 
ook wat er is geconcludeerd over producten met ureum en 
glycerine. Dit sluit mooi aan bij mijn eigen ervaringen.
Wat nu als je het juiste smeersel hebt gevonden, maar je 
kunt er op je rug niet goed bij? Of – heel frustrerend – je 
hebt er jeuk en kunt die plekken net niet bereiken. Jessica 
Vlot geeft tips in het artikel ‘Jeuk op je rug’. 
Jeuk op allerlei plekken door allergie. Daarvan hebben 
velen van ons last, maar ook Henny Huisman, zo blijkt 
uit het interview van Susan Rozemeijer met hem. En tja, 
de opnamen voor tv moesten toch doorgaan, allergische 
reactie of niet.
De VMCE is een vereniging om trots op te zijn! Dat gevoel 
krijg je bij het lezen van het artikel ‘Van wetenschap tot 
contact met lotgenoten’. Je denkt misschien dat er weinig 
gebeurt in onderzoeksland op eczeemgebied, maar er 
wordt aan diverse nieuwe medicijnen gewerkt en de VMCE 
draagt hieraan een steentje bij. 

Veel smeer… uh… leesplezier!

Ilse Beemsterboer || gaaf@vmce.nl
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VMCE heeft meegewerkt aan een wetenschappelijke systematische review

Smeren met neutrale zalf en crème helpt écht
Het gebruik van neutrale zalven/crèmes verkleint het risico op een opvlamming van het eczeem, verlengt de tijd tussen 

opvlammingen en vergroot de effectiviteit van medicinale zalftherapie. Dat blijkt uit een groot wetenschappelijk 

onderzoek, waaraan de VMCE heeft meegewerkt. Nu is dus bewezen wat we allang wisten: smeren, smeren en nog eens 

smeren is echt belangrijk!

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de werkzaamheid van 

neutrale zalven en crèmes bij de behandeling van eczeem. Maar 

de opzet van die onderzoeken is niet altijd hetzelfde, waardoor 

het lastig is de resultaten ervan te vergelijken. Vandaar dat er een 

Cochrane Systematic Review is gedaan naar dit onderwerp (zie 

ook kader), waaraan de VMCE heeft meeschreven. Hierbij de 

internationale primeur van de resultaten, zij het heel beknopt, 

want de review telt 450 pagina’s.

In totaal zijn 77 gecontroleerde studies (RCT’s) naar neutrale 

zalven/crèmes beoordeeld, waaraan in totaal 6603 mensen met 

eczeem hebben meegewerkt. De gemiddelde leeftijd was 

18,6 jaar, variërend van 4 maanden tot 84 jaar. Omdat de studies 

niet altijd even goed waren uitgevoerd of te weinig deelnemers 

hadden, was de kwaliteit van het bewijs matig tot laag. Maar als 

je alles bij elkaar optelt, dan is dit de conclusie:

Het gebruik van neutrale zalven/crèmes verkleint het risico op 

een opvlamming van het eczeem, verlengt de tijd tussen opvlam

mingen en vergroot de effectiviteit van medicinale zalftherapie. 

Ook is gebleken dat mensen die neutrale zalven/crèmes gebrui

ken minder hormoonzalf nodig hebben om het eczeem onder 

controle te houden. Uit deze review kan niet worden gecon

cludeerd dat er één middel overtuigend altijd beter werkt dan 

andere middelen.

Nou zou je zeggen: dat wisten we al uit eigen ervaring. Dat klopt, 

maar het staat nu wel voor eens en voor altijd wetenschappelijk 

vast. En omdat de gevolgde methodiek de ‘gouden standaard’ is, 

zullen alle eczeemrichtlijnen in de hele wereld zich baseren op 

deze review, waarvan de VMCE dus mede auteur is.

Mensen die neutrale zalven/crèmes gebruiken, 
hebben minder hormoonzalf nodig

Deze review is in meerdere opzichten belangrijk. Ten eerste 

rechtvaardigt het de beleving van de individuele patiënt dat niet 

alles voor iedereen werkt en dat het gebruik van neutrale zalven 

en crèmes dus maatwerk is. Als tweede: omdat het gebruik van 

neutrale zalven/crèmes de ernst van het eczeem verlaagt en je 

minder hormoonzalf nodig hebt, is het gerechtvaardigd om 

ál deze middelen vanuit de zorgverzekering te vergoeden. En 

hieruit volgt ook de derde: neutrale zalven/crèmes bij eczeem 

verdienen de benaming geneesmiddel, omdat ze eczeem

klachten wel degelijk verminderen.

Ureum en glycerine

In 2016 zijn onder andere de neutrale zalven/crèmes met glyce

rine uit de vergoeding gegaan, in 2017 die met ureum. Naar deze 

middelen is ook in de review gekeken.

Er zijn vijf studies beoordeeld met ureumbevattende middelen. 

Vier van deze studies vergeleken een ureumbevattend middel 

met hetzelfde middel zonder ureum. Hieruit bleek dat middelen 

met ureum effectiever waren: het risico op een opvlamming 

nam met tweederde af. Een vijfde studie vergeleek een middel 

met 5 procent ureum met een ander middel zonder ureum. 

Het betrof een goed uitgevoerde studie van zes maanden. De 

deelnemers in de groep zonder ureum hadden bijna drie keer 

vaker een opvlamming gehad. Na afloop bleek in de ureum

groep 76 procent één of meer opvlamming te hebben gehad, 

tegen 90 procent in de groep zonder ureum. Dat pleit dus voor de 

ureumgroep in deze studie.

In de Cochranereview zijn ook middelen met glycerine onder

zocht en wel op basis van drie studies. Zowel deelnemers als 

onderzoekers beoordeelden glycerinebevattende middelen 

effectiever dan het middel zonder. Een van deze studies laat 

een overtuigend verschil zien in vermindering van de ernst van 

het eczeem ten voordele van glycerine (vastgesteld door een 

onafhankelijke arts). Dat pleit dus ook voor glycerine, althans in 

deze studie.

Neutrale zalven/crèmes verdienen de benaming 

geneesmiddel, omdat ze eczeemklachten verminderen. 
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Draai geschrapte vergoedingen terug

De vraag dringt zich op of het zinvol is om bij neutrale 

zalven/crèmes keer op keer een specifiek ingrediënt onder 

de loep te nemen en te beoordelen of het middel met dát 

ingrediënt beter werkt dan het andere zonder. Want dat is de 

afgelopen jaren steeds gedaan. En bij gebrek aan bewijs zijn 

ze uit de vergoeding gegaan: ureum, glycerine, carbomeer, 

eucerine, melkzuur en cetaceum. Maar er is niet zoiets als 

one size fits all, zo blijkt uit de Cochrane review. Dus, laat in 

het patiëntenbelang de jarenlange ervaring van mensen met 

eczeem en dermatologen mee wegen. 

Mijn advies: draai alle geschrapte vergoedingen terug en laat 

dermatologen en patiënten zelf het middel kiezen dat het 

beste past bij hun droge huid, bij hun eczeem en bij hun 

levensstijl. En dat is een boodschap die de VMCE al sinds 1998 

uitdraagt: wat voor de één werkt, hoeft niet voor de ander te 

werken, en andersom. Nu is dat bewezen. En laat verzekeraars 

daar nu ook naar handelen.

Bernd Arents || foto Jolanda Faaij

Esther J van Zuuren, Zbys Fedorowicz, Robin Christensen, Sjan Lavrijssen, Bernd WM Arents. 

Emollients and moisturisers for eczema. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD012119

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012119.pub2/full

Systematische review

Er wordt veel onderzocht en gepubli-

ceerd over eczeem. Sommige onderzoe-

ken zijn heel goed uitgevoerd, sommige 

minder. De vraag is dan: als je alle 

onderzoeken over één onderwerp nou 

bij elkaar zou kunnen optellen, geeft 

dat dan een beter beeld van wat werkt 

en wat niet werkt? Dat beoordelen van 

meerdere onderzoeken over één onder-

werp heet een systematic review. 

Een voorbeeld. Er zijn heel veel studies 

gedaan naar neutrale zalven/crèmes 

bij eczeem. Die studies zijn heel divers: 

met verschillende middelen (zoals 

crèmes/zalven/oliën, met/zonder 

ureum, met/zonder glycerine) en met 

een uiteenlopend aantal deelnemers 

(soms met honderden, soms met maar 

24). Als je elke studie apart bekijkt, 

geeft dat een onduidelijk beeld. Een 

systematische review kan misschien 

overzicht bieden op het geheel.

Hoe gaat dat in zijn werk? Eerst wordt er 

in de medische databases gezocht naar 

alle studies die zijn gepubliceerd over 

dat bepaalde onderwerp, in dit geval 

het gebruik van neutrale zalven/crèmes 

bij eczeem. Dan worden al die studies 

op eenzelfde manier geanalyseerd en 

uitgeplozen. Waar mogelijk worden de 

studies ook in groepen onderverdeeld, 

omdat ze op elkaar lijken. Bijvoorbeeld: 

alle studies over ureum bij elkaar en 

alle studies over glycerine bij elkaar. Je 

begrijpt nu ook waarom het zo belangrijk 

is dat onderzoekers alles op dezelfde 

manier meten (zie informatie over HOME 

op pagina 11), want anders wordt het 

optellen lastig en is het appels met 

peren vergelijken. Helaas zijn onderzoe-

kers nog niet zo ver, dus is het een heel 

puzzelwerk.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat een 

review meer is dan ‘de som der delen’. 

Want door zo veel mogelijk dingen bij 

elkaar op te tellen, heb je het plots niet 

meer over 24 of honderd deelnemers, 

maar over duizenden. En dan is de 

kracht van het bewijs sterker.

Er is een aantal manieren om zo’n review 

te doen. De belangrijkste daarvan, en de 

gouden standaard in de medische weten-

schap, is een zogenoemde Cochrane 

Systematic Review. En laat de VMCE nou 

net hebben meegeschreven aan zo’n 

Cochrane Systematic Review over neu-

trale zalven/crèmes bij eczeem…

Namens de VMCE heeft Bernd Arents meegewerkt aan de 

Cochrane-studie.
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Mijn eczeem In Mijn Eczeem vertellen mensen hoe ze met hun eczeem omgaan. 
Het is een persoonlijk verhaal: wat voor de een geldt, hoeft niet 
voor iedereen op te gaan.

Ann Kooijman (57) is zeer positief over opname in een academisch ziekenhuis    

‘Aandacht, daar gaat het om’ 
Ann is enorm opgeknapt na opname in een academisch zieken-

huis. Ze ziet grote verschillen met de zorg van haar regionale 

ziekenhuis. Ze staat nu nog positiever in het leven en kan daardoor 

haar cliënten beter helpen. Ann woont met haar man in een jaren-

dertighuis in Rotterdam. 

Anns eczeem kwam en ging en leidde geregeld tot ziekenhuis-

opname. ‘Haar’ ziekenhuis heeft geen dermatologieafdeling 

en plaatst huidpatiënten op de afdeling neurologie waar de 

verpleging en dokters niet goed weten wat ze met je aan moeten, 

behalve smeren met teer. In september vorig jaar vlamde het 

eczeem op haar hele lichaam op en werd ze door een kennis 

op het UMC Utrecht gewezen. Na wat aandringen mocht ze 

direct komen en werd ze opgenomen. Een week was genoeg om 

helemaal op te knappen, wat een wereld van verschil!

Verschillen 

De aandacht, die was zo waardevol. Aandacht van de artsen en van 

de verpleging. Er kwamen drie artsen-in-opleiding langs die vroegen 

wat zij belangrijk vond. Terwijl ze hen aankeek, zei ze dat dit op-

rechte belangstelling voor de patiënt is, dat de dokter je ECHT hoort 

en ziet. Ze zag dat een van de artsen er kippenvel van kreeg. Ze had 

het gevoel totaal te kunnen vertrouwen op de zorg en op haar eigen 

lichaam, dat ze beter zou worden. De omgeving was ook erg prettig. 

‘Het maakte niet uit wat voor kleren ik aan had, ik luisterde naar 

prettige muziek, ging fietsen op de hometrainer, mijn mindset was zo 

goed: daar draait alles om, hoe moeilijk soms ook.’

Wat doen ze dan medisch gezien zo anders? Ten eerste mocht ze 

veel meer met hormoonzalf smeren dan in het regionale zieken-

huis. ‘Even goed doorsmeren, doorbreken van het patroon, ik kreeg 

zelfs Cutivate op mijn gezicht.’ De rode kring om haar mond was na 

een week weg. Ann ziet nog een voordeel: ‘Doordat je gezicht een 

beetje opzet, vervagen je rimpels, ik zag er super uit.’ Ze werd twee 

keer per dag met hormoonzalf en twee keer per dag met basiszalf 

ingesmeerd. Een diëtiste bekeek haar voedingspatroon. Niet zozeer 

omdat er een verband is tussen eczeem en voeding, maar om haar 

algehele gezondheid te verbeteren. Ze bleek meer eiwitten nodig te 

hebben; eiwitten helpen je huid en spieren sterker te worden. En ze 

kreeg het advies om meer fruit en groente te eten. 

Het nut van kennis

Ze leerde allerlei dingen over haar huid. Ann heeft het tijdens een 

eczeemaanval vaak koud. Dat blijkt te komen doordat de huid 

van eczeempatiënten altijd open staat en naast vocht ook warmte 

verliest. Daaraan had ze nou nooit gedacht. Ook leerde ze dat droge 

ogen kunnen komen door het uitdrogen van je slijmvliezen. ‘Die 

verklaringen gaven me rust en rust is bij alle aandoeningen goed. 

Stress is niet de oorzaak van eczeem, maar verergert het wel.’ 

Ook nu ze weer thuis is, heeft ze soms een vraag die ze graag wil 

stellen om te begrijpen hoe haar lichaam werkt. ‘En dan gebruik ik 

het e-consult van het academische ziekenhuis, ook heel handig om 

recepten te vragen die ze dan doorsturen naar mijn eigen apotheek, 

zodat alles op één plek wordt geregistreerd.’ Het UMC Utrecht be-

middelt als haar apotheek een verkeerde code gebruikt of iets niet 

begrijpt.

Kindertandpasta

Ann hecht aan de producten die ze gebruikt. Ze smeert met cetoma-

crogolcrème met 50% vaseline en als haar huid heel droog is met 

paraffine/vaseline. ‘Dat smeer ik ‘s avonds en daarna doe ik een 
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Darmparasiet
Al mijn halve leven heb ik last van mijn darmen. Ze zijn gevoelig, 

ik reageer vaak met een opgeblazen buik, veel windjes, buikpijn, 

meer jeuk en eczeem en een algeheel miserabel gevoel. Er is geen 

peil op te trekken; ik lijk soms wel op álles te reageren. Een te druk 

leven kan ook negatief werken op de darmen. Samen met mijn ver-

trouwde diëtiste blijf ik zoeken naar verlichting van mijn klachten. 

Omdat mijn gewicht aan de lage kant is, neem ik als aanvulling 

op mijn gezonde voedingspatroon calorierijke medische drinkvoe-

ding. Het mag niet baten. Mijn gezondheid lijkt op alle fronten mis 

te gaan en uit alle macht vecht ik tegen de bierkaai. Infectie zus, 

infectie zo en na maanden modderen met antibioticazalven vanwe-

ge ooglidproblemen krijg ik van de oogarts de diagnose blefaritis 

(chronische ooglidontsteking). Nog iets chronisch erbij! Het leven 

voelt voor mij als één grote strijd. 

Als ik weken achtereen diarree heb, laat ik via de huisarts mijn 

ontlasting analyseren. Het blijkt dat ik de dikkedarm-parasiet 

Dientamoeba fragilis heb opgelopen. Misschien zit dit beestje al veel 

langer in de darm; een mogelijke verklaring voor mijn klachten! Voor 

de darm klachten maar ook voor het verstoorde immuunsysteem. 

Ik lees dat een deel van de bevolking drager is van deze parasiet, 

maar dat hij pas klachten geeft bij een lage weerstand of zwakke 

darmen. Onderzoek wijst uit dat deze parasiet bij ruim een derde 

van de mensen met chronische darmklachten is aangetroffen. 

Oké, maar hoe krijgen we dit schadelijke beestje dood? Er zijn drie 

medicijnen voorhanden, maar geen heeft een honderd procent 

slagingskans. Ik lees veel op internet en twijfel hevig welke te 

nemen. Na overleg met de huisarts kies ik een middel, waar 

ik overigens niet helemaal gerust op ben gezien de mogelijke 

bijwerkingen. Ik voel mij ziek en ellendig en baal zo van dit 

lijf! Opgelucht ben ik als de kuur voorbij is. Het beschadigde 

darmslijmvlies probeer ik te herstellen met een specifiek 

probioticum en bepaalde enzymen. Samen met de medische 

drinkvoeding hoop ik wat gewicht te winnen en eindelijk op te 

knappen. Is matige handhygiëne een mede-oorzaak van het 

oplopen van deze parasiet? Het lijkt kiezen tussen twee kwaden: 

minder kans op beestjes of ondragelijk veel handeczeem.

Ilse Beemsterboer

Elke dag
Ilse (44) heeft constitutioneel eczeem, ichtyosis en is allergisch 
voor pollen, voeding, dieren en huisstofmijt. Lees ook Ilse’s 
blog op www.vmce.nl.

verbandpakje aan en ga ik naar bed, dan kan het lekker intrekken.’ 

Ze heeft de verbandpakjes vorig jaar september nog vergoed kregen 

door Menzis. Dat ging in één keer goed, met een formulier dat het 

ziekenhuis had gestempeld. 

Wat betreft make-up en shampoo gebruikt ze producten van Lavera, 

verkrijgbaar in reformwinkels. Ze gebruikt daar ook de tandpasta 

van. Kindertandpasta, omdat ze van gewone last van haar tand-

vlees kreeg. Ze wast zich met natuurzeep en spuit soms parfum op 

haar kleren, zodat ze lekker ruikt maar haar huid er niet onder lijdt. 

Zonnebrandspul is biologisch, zonder parabenen. Overigens heeft ze 

geen baat bij zon en zee, het irriteert haar een beetje. 

Mensen helpen

Ann moest best even slikken toen ze haar baan als personeels-

adviseur verloor. Maar ze schakelde snel. Tijdens haar werk had ze 

veel vrouwen gezien die een overvol leven hadden en zo begon ze 

Sensibalance, een praktijk voor werkende vrouwen met pijnklachten 

en tekort aan energie. Massage hoort daar ook bij en dat gaat niet 

als ze eczeem aan haar handen heeft. ‘Maar dan ga ik gewoon even 

iets anders doen, bijvoorbeeld een workshop intuïtief schilderen 

geven of een healing doen via Skype.’ 

In haar praktijk komen vrouwen die ze met haar energie probeert 

weer in balans te krijgen. ‘Ik geloof dat iedereen zwakke plekken 

heeft en dat je die sterker kunt maken.’ Ze wordt er blij van als cli-

enten die met lichamelijke klachten en levensvragen binnenkomen, 

blij en opgewekt de deur weer uitgaan. En om nog meer mensen te 

kunnen helpen, gaat ze zich nu ook richten op Spirituele Gezond-

heid. De site die in de maak is, is voor vrouwen én mannen. 

Ann gaat de dag na het interview een zieke vriendin ophalen in 

Spanje. Want ze vindt het belangrijk en fijn om voor mensen klaar 

te staan. Overigens heeft ze wel geleerd grenzen te trekken om zelf 

gezond te blijven.

Liesbeth Bos



Misschien ben je al jaren lid van de VMCE, misschien nog maar sinds kort. Hoe het ook zij, we zijn er heel blij mee. Want 

zo kunnen we wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van constitutioneel eczeem stimuleren. Bernd 

Arents heeft al het werk op dit gebied op een rijtje gezet. En geeft nog een reden om lid te blijven: de besloten groep op 

Facebook. Een overzicht.

Het staat al jaren als doel in de statuten van de VMCE: weten

schappelijk onderzoek naar constitutioneel eczeem in alle 

opzichten stimuleren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, 

want hoe doe je dat? En als je de geluiden van mensen met 

eczeem mag geloven, wordt er überhaupt veel te weinig on

derzoek naar eczeem gedaan. Dat is begrijpelijk, omdat sinds 

de uitvinding van hormoonzalf, vijftig jaar geleden, er geen 

echte grote doorbraak is geweest wat betreft de behandeling. 

Maar als je de wetenschappelijke literatuur volgt, dan blijkt 

er wel degelijk veel onderzocht te worden. En ook zitten er 

nieuwe medicijnen in de pijplijn. Wat heeft de VMCE hieraan 

bijgedragen en wat gaan we doen? Meer dan je denkt of 

vermoedt. 

Dupilumab

Over het nieuwe medicijn dupilumab is al veel geschreven in 

GAAF!. Het middel komt naar verwachting halverwege 2018 

in Europa op de markt. De vraag is nu: wanneer komt iemand 

in aan merking om dit injecteerbare middel te gebruiken? 

Dupilumab is bedoeld voor matig tot ernstig eczeem en 

voorlopig voor patiënten van 18 jaar en ouder. Omdat dit een 

nieuw en nogal duur middel is, ligt het voor de hand dat een 

patiënt eerst andere systemische medicatie heeft gebruikt 

zonder (voldoende) effect of met ongewenste bijwerkingen. 

Dat betreft dan medicatie per pil of injectie, zoals ciclospori

ne, methotrexaat, azathioprine, mycofenolzuur en mycofe

nolaatmofetil. De fabrikant van dupilumab doet nu onder

zoek naar de manier waarop artsen in de praktijk omgaan 

met het voorschrijven van deze systemische medicatie bij 

eczeem. De VMCE heeft door middel van een groepsdiscussie 

bijgedragen aan de opzet van dit onderzoek.

Crisaborole

De zalf crisaborole (merknaam Eucrisa) is een nieuwe zalf 

tegen eczeem en heeft niet de nadelen van hormoonzalven. 

Het middel is bedoeld voor patiënten van 2 jaar en ouder met 

mild tot matig eczeem. Eind 2016 is het in Amerika op de 

markt toegelaten. Europa moet nog volgen, wat afhangt van 

het oordeel van het Europees Medicijn Agentschap (EMA). De 

VMCE heeft over dit middel advies gegeven aan het EMA.

Lebrikizumab

Lebrikizumab is net zoals dupilumab een injecteerbaar medi

cijn. Het fase2onderzoek (zie kader: ‘Fases in medicijnonder

zoek’) is afgerond en fase 3 gaat spoedig beginnen. De VMCE 

heeft aan het EMA advies uitgebracht over de geplande opzet 

van dat fase3onderzoek. Gezien de fase waarin het onder

zoek zich nu bevindt, zal het middel – mits het werkzaam is 

zonder ernstige bijwerkingen – pas over enkele jaren op de 

markt komen.

Waarom de VMCE hét goede doel is voor mensen met eczeem

Van wetenschap tot contact met lotgenoten

Fases in medicijnonderzoek
Fase 1: onderzoek bij een kleine groep gezonde vrijwilligers, 

bedoeld om de veiligheid en bijwerkingen te testen en om de 

dosering te bepalen. 

Fase 2: onderzoek bij een kleine groep mensen met de aan-

doening om de werkzaamheid, bijwerkingen en de veiligheid 

te testen.

Fase 3: onderzoek onder grotere groepen mensen met de 

aandoening (duizenden), in een dubbelblind placebogecontro-

leerd onderzoek, op veiligheid, werking en bijwerkingen. Dat 

is onderzoek waarbij zowel de arts-onderzoeker als de patiënt 

niet weet wie het werkzame middel of een placebo krijgt. Deze 

fase-3-onderzoeken zijn nodig voor een vergunning om het 

middel op de markt te brengen.

Fase 4: doorlopend onderzoek naar veiligheid, werking en 

bijwerkingen nadat het middel op de markt is.
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Er is een nieuwe zalf én een nieuwe crème in 

ontwikkeling || foto Jolanda Faaij
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Nieuwe crème

In de pijplijn zit ook een nieuwe crème (naam nog onbekend) 

voor de behandeling van eczeem en psoriasis. Het fase 2 

onderzoek is met succes afgerond en nu moet fase 3 begin

nen. De werkzaamheid en bijwerkingen bij grotere groepen 

mensen met eczeem zijn dus nog niet bekend. De VMCE 

heeft aan het EMA advies gegeven over de geplande opzet 

van dat fase3onderzoek.

Tofacitinib

Tofacitinib is in pilvorm voor de behandeling van reuma 

al goedgekeurd door de Amerikaanse Medicijnen Autoriteit 

(FDA) en door het EMA. Dat heeft als voordeel dat de werk

zame stof al goed is onderzocht. Voor de behandeling bij 

eczeem met tofacitinibzalf lopen nu onderzoeken naar de 

werkzaamheid en de bijwerkingen. Gezien de fase waarin 

het onderzoek zich nu bevindt (fase 2), duurt het nog wel 

even voor we weten of het goed werkt, zonder teveel bijwer

kingen. 

TREAT-register

Op dit moment is alleen ciclosporine (Neoral) officieel goed

gekeurd als systemische medicatie – dus niet op de huid, 

maar per pil of injectie – voor de behandeling van eczeem. 

Daarnaast worden ook methotrexaat, azathioprine, myco

fenolzuur en mycofenolaatmofetil gebruikt. In de toekomst 

komt daar dupilumab bij, en mogelijk ook lebrikizumab. Er 

is een internationaal initiatief om de werking en bijwerkin

gen van al deze systemische middelen bij de behandeling 

van eczeem in een database bij te houden: het TREATregis

ter. Een van de doelen van dit register is om patiënten beter 

te kunnen voorlichten over de voor en nadelen van deze 

middelen. Want in de praktijk blijken mensen vaak tegen 

deze stap – van zalftherapie naar systemische therapie – op 

te zien. Voor Nederland is de VMCE betrokken bij dit project. 

Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, zal de VMCE 

ook deelnemen aan de projectgroep.

HOME

Voorzitter Willem Kouwenhoven heeft al over HOME ge

schreven in GAAF! omdat hij actief hierin deelneemt. HOME 

staat voor Harmonising Outcome Measures in Eczema. Een 

hele mond vol, maar eigenlijk is het heel simpel. Als je kijkt 

naar alle studies over eczeem, dan zie je dat onderzoekers 

de ernst van het eczeem niet allemaal op dezelfde manier 

meten. Ook de vermindering/verergering van het eczeem, de 

jeuk, de gestoorde slaaprust en de kwaliteit van leven wordt 

niet altijd op dezelfde manier gemeten. Dat maakt al die 

studies moeilijk vergelijkbaar. HOME moet ervoor zorgen dat 

wereldwijd alle onderzoekers dezelfde meetinstrumenten 

gaan gebruiken.

ISAD 2018

In april 2018 vindt er een belangrijk symposium over eczeem 

plaats in Utrecht, namelijk het International Symposium on 

Atopic Dermatitis (ISAD). De VMCE maakt deel uit van de 

organisatie van dit symposium, dat vooral bedoeld is voor 

(jonge) eczeemonderzoekers. Wij proberen natuurlijk de voor 

patiënten belangrijke zaken op de symposiumagenda te krij

gen. Voor het ongebruikelijke onderwerp ‘ogen en eczeem’ 

is dat al gelukt, nu mag de rest volgen – we hebben een lijst 

ingediend. En hopelijk krijgen we de gelegenheid om per

soonlijk deze onderzoekers te stimuleren en te motiveren. 

Meer volgt via GAAF! en de website.

Lotgenotencontact, ook voor tieners! || foto Tamara Klaassen



Facebook-groep alleen voor leden 
De VMCE heeft speciaal voor leden een besloten Facebook-groep. In deze groep kun je vragen stellen, je ervaringen delen of wat je ook 

maar wilt. De ervaring leert dat er snel reacties van lotgenoten komen. Dat is prettig, want zo blijf je niet alleen met de worsteling met je 

eczeem of het eczeem van je kind.

Waarom besloten en alleen voor leden?

De Facebook-groep is besloten zodat niemand, ook niet je Facebook-vrienden, kan zien wat je daarin post. De reden hiervoor is de 

volgende: soms zijn de zaken die je deelt nogal privé van aard en je wilt niet dat iedereen dat zomaar kan zien of meelezen. Het is strikt 

voor leden bedoeld, zodat ook de gedragscodes en klachtenregeling van de VMCE van toepassing zijn en de beheerders van de VMCE de 

discussie goed in de gaten kunnen houden. Zo kun je veilig je ervaringen en vragen delen met anderen. Wel zo’n prettig idee.

Lid worden van de groep

Zoek op Facebook op ‘VMCE’ en selecteer dan bij groepen de ‘VMCE besloten groep’. Als je dan bij de groep bent, klik op de knop ‘Lid 

worden’. De beheerders checken of je lid bent van de VMCE op basis van je openbare profielgegevens op Facebook, zoals (meisjes)naam 

en woonplaats. Lukt dat niet, dan sturen de beheerders je via Facebook een privébericht voor nadere informatie. Let op: dit privébericht 

komt bij je ‘Overige berichten’ te staan en komt eerst binnen als een berichtverzoek.

Ben je lid van de VMCE en word je toch niet toegelaten tot de groep, stuur dan een e-mail naar webmaster@vmce.nl met naam, lidnum-

mer (zie de adressticker van GAAF!) en de link naar je Facebook-profiel. Een beheerder zal je dan toevoegen aan de groep.

Patiënt als klankbord

Het UMC Utrecht begint met een eczeemklankbordgroep. De 

VMCE is gevraagd om met zes deelnemers hieraan bij te dra

gen. Het doel van dit klankbord is heel breed en daarom nogal 

vernieuwend. Want niet alleen de ervaringen van patiënten 

met de zorg komen aan bod (wat kan er beter ‘in de spreek

kamer’), maar ook welke vragen er leven met betrekking tot 

toekomstig onderzoek. Kortom, van heel praktisch tot meer 

strategisch.

eHealth

eHealth is een verzamelnaam voor het gebruiken van ict in de 

zorg. Dat kan gaan om digitale toegang tot je dossier en online 

of via een app afspraken maken, doorsturen van eczeemfoto’s 

naar een verpleegkundige tot Facetimen en WhatsAppen 

met je zorgverlener. En alles wat daar tussenin zit. Nou schiet 

het nog niet zo op, met dat eHealth. En je vraagt je soms 

af: waarom niet? Het UMC Utrecht heeft onderzocht welke 

factoren bijdragen aan het inzetten van eHealth of welke dat 

juist blokkeren. Daarover is een artikel geschreven waaraan 

de VMCE heeft meegewerkt. Niet alleen hebben we mensen 

geworven voor de focusgroep, maar de VMCE heeft ook het 

artikel kritisch beoordeeld. Het is de bedoeling dat het artikel 

binnenkort in een medisch tijdschrift wordt gepubliceerd, 

waarin de VMCE wordt vermeld als medeauteur.

Wetenschappelijke publicaties

Voordat een artikel wordt gepubliceerd in een medisch 

wetenschappelijke tijdschrift, wordt het eerst beoordeeld. 

Peerreview heet dat: een aantal onafhankelijke personen met 

expertise op het gebied van dat artikel wordt gevraagd hun 

oordeel te geven. Nieuw is dat niet alleen geschoolde experts 

hiervoor worden benaderd, maar ook vertegenwoordigers van 

patiënten. De VMCE is een zogenoemde patient reviewer voor 

de British Medical Journal, de British Journal of Dermatology 

en de Journal of Evidence Based Medicine. We zijn niet bij elk 

artikel over eczeem betrokken, want er wordt steeds een selec

tie van reviewers gemaakt. 

Hét goede doel

Voor de leden is de VMCE van belang, anders waren ze geen 

lid geworden. Bijvoorbeeld vanwege GAAF!, die in elke uitgave 

zoveel herkenbaarheid, informatie en tips geeft. Of vanwe

ge de gratis folders, boekjes en dvd bij het aangaan van het 

lidmaatschap. Of omdat ze (exclusief als lid) in onze besloten 

Facebookgroep zoveel steun en antwoorden vinden. Of een 

combinatie ervan.

Wat daarnaast de VMCE het goede doel maakt voor mensen 

met constitutioneel eczeem, is dat we de wetenschap een 

stapje verder helpen. En daar hebben alle mensen met eczeem 

belang bij, lid of geen lid. Daarom vinden wij het geweldig 

dat leden met wie het nu goed gaat, om welke reden dan ook, 

besluiten lid te blijven van onze vereniging. Dat is een enorme 

steun voor ons en een teken van solidariteit met alle mensen 

met eczeem. Waarvoor hartelijk dank!

Bernd Arentsllustratie Sietske van der Meij

12 GAAF!  Jaargang 23 • Voorjaar 2017 12



 

 

 

 

Elk kwartaal een spiksplinternieuwe GAAF!? 

Nummers van GAAF! online teruglezen? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Je krijgt de folders, de twee boekjes en 

de DVD gratis thuisgestuurd. 

 

En je steunt tevens hét goede doel 

 voor mensen met eczeem. 

 

 

WORD LID! 
 

https://www.vmce.nl/lidmaatschap.html
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Nerd aan de Waal Hanne Kause (29) is een extraverte, wildkamperende, wandklim-
mende en boomknuffelende Nijmegenaar die het liefst ukulele 
speelt bij een kampvuur, maar zich in plaats daarvan heeft laten 
strikken voor onderzoek in biomedische wiskunde. 
nerdaandewaal.nl

Vers gesmeerde lift?
Ik ben nooit echt bezig geweest met mijn geur. Zeep gebruiken 

bijvoorbeeld, is met mijn huid eigenlijk het allerlaatste wat je wilt 

doen. Het lost de kleine beetjes vet op die mijn onderpresterende 

huid weet op te brengen en laat mijn lichaam onbeschermd, deso-

laat en gechoqueerd achter. 

‘Hoe de fuck moet ik me nu beschermen tegen de rest van de dag? 

Hé jij, eigenaar, weet je wel hoe eng het is om zonder vet tegen koude 

lucht of een regenbui op te boksen?!’

Daarom luister ik nu maar naar mijn protesterende lichaam en 

gebruik ik op geurgebied niets dan teershampoo of, als laatste 

redmiddel, neutrale shampoo. 

Oh, de keren dat ik toch mijn haar moest wassen met ‘extreem gezon-

de mensen’-shampoo. De jeuk... het branderige gevoel... de glans in 

mijn haar... de bloemetjesgeur... de horror!

Dus ik ruik naar mijn geweldige zelf. Schoon is goed genoeg en 

daarna ga ik gewoon verder met mijn leven. Ik geniet weleens van 

aftershave of parfum bij een partner, maar meestal krijg ik er meer 

huidirritatie van dan iets anders. 

En zo gaat het concept geur een beetje langs me heen. Maar... het 

grote asfalteringsplan heeft hier behoorlijk verandering in ge-

bracht. Ineens ben je geen neutrale factor meer, maar de oorzaak 

van dat vreemde geurtje. De vage geur van asfalt roept bij mensen 

de meest uiteenlopende associaties op en vreemd genoeg hebben 

deze niets te maken met een jonge, aantrekkelijke vrouw of een 

hardwerkende professional.

In mijn privéleven valt het effect wel mee. Ik ben nogal een open 

boek, dus de meeste mensen hebben genoeg medelijden voor 

al mijn zalfwerk, of daadwerkelijk een zalfpot en handschoentjes 

in hun handen gedrukt gekregen, om te weten waar die geur van 

stoffige radiator toch vandaan komt. 

Op mijn werk daarentegen zet ik mijn beste beentje voor om 

indrukwekkend en goed functionerend over te komen, dus vermijd 

ik klagen over mijn meest recente gezondheidsproblemen. De 

verbanden die ik gebruik zijn subtiel verborgen en het feit dat ik 

semi-verplicht coltruien draag, wordt afgedaan als een fashion-

statement. Maar dit verhullen van de visuele aspecten van mijn 

behandeling voorkomt het ontstaan van extreem gênante situaties 

helaas niet.

Je staat rustig bij de lift te wachten. Onopvallend. Plotseling komt die 

leuke collega langs lopen. Je weet wel, die ene waar je echt indruk op 

wilt maken. Een groet. Ongemakkelijke stilte. Opmerkingen over het 

weer. Blozende wangen. De collega leunt even naar de lift, zich af-

vragend of er reparatiewerkzaamheden zijn geweest of dat er ergens 

een tostiapparaat is doorgebrand. En dan weet je het eigenlijk al... de 

geur van je zalf is opgemerkt. Geen plek om te schuilen, geen manier 

om snel weg te komen, je afgang is onvermijdelijk. ‘Wat ruik ik toch?’, 

vraagt de collega onschuldig. ‘Ehm... ja... ehm... *bloos bloos*... dat 

ben ik.’ En je zakt door de grond.

Zelfs de mensen die je hebt gewaarschuwd, vergeten vaak dat 

er een raar geurtje aan je hangt. Die simpele, nietsvermoedende 

vraag zorgt ervoor dat je niets anders wilt dan in foetushouding 

onder je bureau kruipen. Het liefst stel je de confrontatie zo lang 

mogelijk uit en laat je mensen rondzoeken tot ze iets zeggen. Je 

antwoord altijd met een klein stemmetje.

En ze vinden het zelf ook echt wel vervelend, hoor. Die gênante 

vraag wordt eigenlijk altijd gevolgd door een zichtbaar schuld-

gevoel. Maar dat helpt niet. Die vraag komt zo ongelooflijk hard 

aan. Het gevoel vies te zijn. Je een last voelen voor mensen, 

overal waar je komt. En zeker in de kantoorruimte die ik met zeven 

anderen deel, kan dat gevoel best isolerend zijn. Misschien moet ik 

maar een baan zoeken als asfaltwerker.

Hanne Kause



Losse krabbels
Prijs voor dermatologieverpleegkundige 
Verpleegkundige Joek Hofmeijer (47) uit Utrecht heeft de Nursing 

Challenge 2016 gewonnen. In totaal namen ruim 1600 verpleeg-

kundigen deel. Hofmeier werkt al 25 jaar als dermatologieverpleeg-

kundige in het UMC Utrecht op de verpleegafdeling Dermatologie/

Pijnbestrijding. In Nursing Magazine zegt ze: ‘Het is een specialis-

tische afdeling die grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Van 

houtteer- en koolteerbehandelingen met scheurlinnen tot hormoon-

zalftherapie in speciale krabpakken al dan niet gecombineerd 

met medicatie. De eerste biological specifiek voor constitutioneel 

eczeem is in aantocht. Enorme ontwikkelingen dus!’ 

Nursing Magazine, februari 2017

Wel bad of douche, geen zeep, wel smeren 
‘Veel douchen of baden droogt de huid uit’, krijgen mensen 

met eczeem vaak te horen. Amerikaanse kinderartsen hebben 

uitgezocht of dit advies terecht is. Hun conclusie: een kind met 

eczeem kan best elke dag douchen of in bad. Met water (zonder 

zeep!) spoel je vuil, irriterende en allergene stoffen van de huid. Als 

je erna de huid voorzichtig droog dept en dan goed insmeert met 

een hydraterende crème, voorkom je grote problemen zoals een 

‘...Een duidelijke meerwaarde t.o.v 
indifferente zalven...’1
· Bevat géén corticosteroïden en antibiotica
· Verlaagt kolonisatie van S. aureus op de huid
· Helpt de huid herstellen van o.a. krabwondjes

DerMel® huidzalf
op basis van medicinale honing

www.dermel.nl
Vraag nu een gratis monster aan

informatie@dosmedical.nl

1Roovers, Boersma, Mod.Med. 4: 2009

droge huid en infecties. Het smeren is het allerbelangrijkste (zie 

ook ‘Smeren met neutrale zalf en crème helpt écht’ op pagina 6).

Andere wetenschappers beamen dit onderzoek en voegen eraan 

toe: ga niet langer dan tien minuten in bad of onder de douche, 

gebruik geen zeep/badschuim/douchegel en houd het water op 

lauwwarme temperatuur. 

Dit lijkt misschien gesneden koek voor mensen met eczeem en ouders 

van kinderen met eczeem. Toch blijken veel mensen helemaal niet 

goed op de hoogte. De Nederlandse dermatoloog Marjolein Leenarts 

vroeg ruim duizend ouders hoe vaak hun kind in bad of onder de 

douche gaat. Tweederde gaf als antwoord: elke dag. Een kwart van 

de ondervraagden die het wassen weleens een paar dagen overslaat, 

vindt zich hierdoor een slechte ouder. Mannen vinden dat vaker dan 

vrouwen. Van de duizend ondervraagden gaf een kwart aan wassen 

zonder zeep vies te vinden. 

Cardona, I.D., Stillman, L., Jain, N. (2016). Does bathing frequency matter in pediatric 

atopic dermatitis? Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2016; 117 (1): 9 

Leenarts, M. (16-1-2017). Onderzoek naar wasgedrag ouders: www.drleenarts.com/

dagelijks-wassen-drogehuid-en-eczeem/

- Advertentie -
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Als ik écht even los moet komen van mijn eczeem, zoek ik heel graag mijn kleine neefjes en nichtje op. Hoewel de oudste van het stel al 7 is 

en de jongste nog geen jaar oud, zijn ze allemaal nog even onbevangen en daarmee mijn ideale gesprekspartners!

Als kind heb ik geleerd om mensen op verschillende manieren 

te benaderen. Een ouder iemand spreek ik aan met u. En bij een 

jong kindje ga ik door mijn knieën om op dezelfde hoogte te pra-

ten. Hoewel ik weet dat mensen dit over het algemeen waarde-

ren, besef ik ook dat er altijd uitzonderingen op de regel zijn.

Zo komt het voor dat ik iemand aanspreek met ‘u’ en die persoon 

mij vriendelijk verzoekt te tutoyeren, omdat hij/zij nu ook weer 

niet zó oud is. En soms laat een kind mij weten dat het heus wel 

begrijpt hoe iets werkt en ik het echt wel kan laten een handje te 

helpen.

Soms kan het beter…

Zoals dit voor ouderen en voor kinderen geldt, gaat dit – denk ik – 

ook op voor mensen met een beperking. Als ik iemand tegenkom 

met een psychische of lichamelijke beperking, probeer ik in te 

schatten op welke wijze ik die persoon het beste kan aanspre-

ken. En ga soms dan finaal de mist in, bijvoorbeeld als iemand 

geestelijk helemaal in orde is, maar zich niet optimaal kan uiten 

met woorden. 

Gave schoenen

Als je last hebt van eczeem herken je dit wellicht ook. Soms kom 

je iemand tegen die vindt dat je erg gave schoenen aan hebt en 

soms tref je iemand die verschrikt vraagt wat je op je gezicht 

hebt. Soms kiest iemand ervoor direct te vragen naar je eczeem 

en soms kiest iemand ervoor de beperking te negeren, in de hoop 

jou er minder bewust van te maken. Een persoon juist inschatten 

is vaak een hele opgave.

Buurman & Buurman

Hoewel ik weet dat de juiste manier van benaderen soms moeilijk 

is, weet ik ook dat ik het soms lastig vind als mensen mij echt 

verkeerd inschatten. Als ik erg moe ben en veel last van jeuk 

en pijn heb, kan ik me ergeren aan mensen die zich ter plekke 

druk maken om een pukkel op hun neus. En dan ben ik heel blij 

als ik mij even tussen jonge kinderen kan begeven. Ten eerste 

omdat zij zich niet druk maken om een pukkel op hun neus (ga 

ik vergelijken met de kapotte huid in mijn gezicht), maar wel om 

de avonturen van Buurman & Buurman (geen vergelijking mee te 

maken = heel relaxt). En ten tweede omdat zij na het eventueel 

trekken van een verschrikt gezicht niet losbarsten met (goed-

bedoelde) adviezen die ik qua frequentie toch niet kan bijhouden, 

maar direct overgaan tot de orde van de dag. Zoals ‘Zullen we 

een stok zoeken en een dennenappel en dan voetballen?’ = ook 

heel relaxt☺.

Shirley de Koning 

Mindfulness Moment
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Jeuk op je rug

Hoe moet ik krabben als ik er niet bij kan?!
Voor velen zal jeuk op de rug helaas geen onbekend maar wel een vervelend gevoel zijn. Ook de rug van redactielid 

Jessica Vlot blijft niet gespaard van eczeemplekken. Maar laat je rug nu net een plek zijn waar je NIET overal bij kunt 

om te krabben! En hoe vervelend is dit als je enorme jeuk hebt? In de besloten Facebook-groep van de VMCE vroeg ze 

hoe anderen hiermee omgaan. Hoe brengen ze zalf aan op eczeemplekken en wat voor hulpmiddelen of handigheidjes 

gebruiken zij? Tips van Jessica én Facebook-VMCE’ers! 

Krabben 

Waar mogelijk gebruik ik allereerst mijn eigen nagels om op 

mijn rug te krabben. Voor de plekken waar ik zelf niet bij kan, 

vraag ik geregeld of mijn vriend op mijn rug wil krabben. 

Een bijkomend voordeel is dat hij om de plekken met korstjes 

heen kan krabben en zo voorkomt dat ik dezelfde plekjes blijf 

open krabben (korstjes kunnen soms zo vervelend gaan jeu

ken...). Probeer overigens je nagels altijd kort te houden, om

dat je dan minder snel je huid beschadigt tijdens het krabben. 

Ook met een kleerhanger kun je op je rug krabben als je veel 

jeuk hebt. Gebruik er uiteraard wel één waaraan geen scherpe 

punten zitten. Met je rug tegen een deurpost schuren, kan ook 

de nodige verlichting geven.

Houd je nagels kort, zodat je minder snel je huid 
beschadigt tijdens het krabben

Voor mijzelf is DE oplossing om de strijd met de jeuk op de 

rug aan te gaan de uittrekbare rugkrabber☺. Deze is voor 

een paar euro te koop bij onder andere de Action, maar ook 

online. De krabbers zijn in verschillende soorten en kleuren 

verkrijgbaar. Mijn exemplaar is uittrekbaar tot zestig centime

ter. Er zal dus waarschijnlijk geen rug zijn waarvoor dit gewel

dige hulpmiddel te kort is! Doordat de krabber ingeschoven 

niet langer dan twintig centimeter is, kun je hem makkelijk 

Met korte nagels beschadigt je huid minder snel.

Kleerhanger met afgeronde hoeken.



17Jaargang 23 • Nummer 2  GAAF!

in je tas overal mee naartoe nemen. Zo kun je altijd en overal 

op je rug krabben. Zelf heb ik intussen al een tweede krabber 

moeten kopen, omdat de eerste was ‘op’gekrabd...

Rug insmeren 

Het is belangrijk om je huid goed vet te houden en waar nodig 

op eczeemplekken hormoonzalf of een ander type crème/zalf 

te gebruiken. Het krabben op de rug is al niet makkelijk, laat 

staan het ínsmeren van je rug. Ik kom een heel eind door de 

delen waar ik bij kan zelf in te smeren, bijvoorbeeld rondom 

mijn oksels en een deel van mijn boven en onderrug. Voor de 

overige delen is het natuurlijk het makkelijkst om (wederom) 

de hulp van mijn vriend in te roepen.

Ik heb intussen al een tweede krabber moeten 
kopen, omdat de eerste was ‘op’-gekrabd...

In de VMCEFacebookgroep kwamen nog andere tips voor bij: 

• De crème/zalf met de rug van je hand aanbrengen (niet in 

de palm van de hand).

• De crème/zalf op een washandje doen om zo je bereik te 

vergroten.

• Een theedoek iets vochtig maken, crème/zalf erop aan

brengen en de theedoek vervolgens heen en weer trekken 

over je rug. De theedoek regelmatig wassen op een heet 

wasprogramma en na het drogen in een zak bewaren (na 

de wasbeurt kan de doek wat vettig blijven).

• De crème/zalf uitsmeren op een natte theedoek en erop 

gaan liggen met je rug. Dit kun je bijvoorbeeld op bed 

doen terwijl je een boek leest. Om te voorkomen dat je bed 

nat wordt, kun je een onderlegger gebruiken. Deze zijn ver

krijgbaar bij de drogist en de apotheek.

Ook Google heb ik geraadpleegd om te kijken of er hulpmid

delen bestaan om je rug in te smeren. Ik kwam er een aantal 

tegen, zoals een badspons met een verlengd handvat of een 

lichtgewicht ‘incrèmer voor de rug’. Bij dit laatste hulpmiddel 

wordt in de kop een lotion, zonnemelk of douchegel gestopt. 

Vervolgens zorgen de diverse beweeglijke bolletjes in de kop 

ervoor dat je rug gelijktijdig wordt ingesmeerd én gemasseerd. 

Aan hygiëne is ook gedacht: alle onderdelen kunnen in de 

vaatwasmachine. Voor dunne zalven is dit wellicht een stap in 

de goede richting, maar voor de dikkere zalven en crèmes is 

dit nog niet optimaal. 

Jessica Vlot || foto’s Menno Lageweg

Uittrekbare rugkrabber.



Bij tv-presentator Henny Huisman ontwikkelen zich op volwassen leeftijd diverse allergieën. Tijdens het schillen van een 

appel veroorzaakt opspattend vocht een opgezwollen oog. Susan Rozemeijer heeft een gesprek met hem in het restaurant van 

zijn dochter, het Ruiterhuys in Bakkum.

Sinds wanneer heb je last van allergieën?

Henny: ‘Ik had aanvankelijk helemaal geen allergieën. Ik kreeg 

ze op latere leeftijd. Mijn zus had als kind wel bronchitis en was 

allergisch voor katten. Maar mijn ouders en ik hadden nergens 

last van. Ook niet van eczeem.’ 

‘Na de operatie ontstonden er blaren rond de wond 
die ingesmeerd was met jodium’

Toen Henny een jaar of 23 was en medebandlid Margriet Eshuis 

regelmatig een jonge hond meenam naar repetities en optre

dens begonnen de klachten te ontstaan. Henny kreeg last van 

kriebelhoesten. ‘Ik dacht nooit aan die hond als oorzaak ervan. 

Ik kreeg ook verkoudheidsklachten. Op een gegeven moment 

bedacht ik wel dat het aan de hond lag. Toen ik een jaar of 45 

was, ontstond er een allergie voor kiwi, kers, appel, peer, noten 

en berkenpollen. Ik at elke dag een appel. Ik kreeg jeuk in mijn 

nek en achter mijn oren. Ik eet wel appels en peren, want ik 

vind fruit erg lekker. Maar die kook ik dan. Laatst kreeg ik 

tijdens het schillen van een appel een spatje vocht in mijn oog. 

Een enorme reactie kreeg ik daarvan. Nét een bal onder mijn 

oog. Van kiwi en kersen krijg ik blaren in mijn mond. Ik krijg 

zelfs een reactie wanneer fruit, waar ik allergisch voor ben, 

tegen een ander stuk fruit op de fruitschaal ligt.’ 

Naast fruit ben je allergisch voor honden. Wat nog meer?

‘Jodium. Dat heb ik ontdekt toen er een niertumor operatief 

is verwijderd. Na de operatie ontstonden er blaren rond de 

wond die ingesmeerd was met jodium. En in mijn vorige tuin 

stond voor mij een soort plaag voor de deur. Berkenbomen. Wel 

twintig! Ik woon daar niet meer.’ Henny is er niet door verhuisd, 

maar zegt wel blij te zijn dat hij ze niet meer in zijn huidige 

tuin heeft staan. Van natuurzuivere honing ontstaat een onge

kende pijn in zijn maag. ‘Toen ik er in een restaurant de eerste 

keer last van kreeg, kon ik de pijn niet meer verbloemen ook al 

was ik daar met een gezelschap. Het zat verwerkt in de salade 

die ik at. Ook van noten krijg ik maagpijn.’ Krasjestesten bij de 

huisarts hebben geholpen om zicht te krijgen op de allergieën.

Vind je het lastig om aandacht voor jezelf te vragen?

‘Ja soms wel. Ik ben ook nog vegetariër. In Bonaire, waar we 

vaak komen, kennen ze het rekeninghoudenmetallergieën 

niet. ‘Kunt u de hamburger weglaten en er een plak kaas bij 

doen?’ ‘Nou meneer, dat kan niet want wat ga ik dan rekenen?’ 

‘Rekent u maar hetzelfde als u voor het vlees zou rekenen.’ ‘Nee 

meneer, dat kan niet want kaas is goedkoper.’ Haha! Of in het 

vliegtuig. Je moet van te voren opgeven dat je vegetariër bent. 

De vegetariërs krijgen vaak als eerste hun eten want dan zijn 

ze daarvan af. Maar ja, dan zegt er iemand: ‘Oh Henny krijgt als 

eerste?’ En als ik voorin het vliegtuig zit zeggen ze: ‘Zo, voorin 

zitten van ons kijkgeld zeker?’ Zit ik achterin, dan zeggen ze: 

Henny Huisman heeft allerlei allergieën  

‘Ik kook de appels en peren die ik eet’ 

Paraberksyndroom
Als je allergisch bent voor berkenpollen, kun je ook een aller-

gie krijgen voor vruchten zoals appel, peer, kiwi en aardbei. 

Maar ook voor noten zoals hazelnoot, amandel en pistache. 

En voor groenten: aardappel, tomaat, wortel en selderij. Die 

combinatie heet kruisallergie.

Appelallergie
Naar schatting 300 duizend mensen in Nederland zijn 

allergisch voor appels. De meest voorkomende klachten zijn 

tintelende en jeukende lippen, mond en keel. Soms zijn er 

neusklachten (loopneus en niezen) en maagdarmklachten. 

Sporadisch treden benauwdheid en anafylaxie op. De klachten 

beginnen binnen enkele minuten na het eten van de appel. 

Sommige mensen hebben meer klachten in het voorjaar als de 

appelbomen in bloei staan.

Er is ook goed nieuws. Appels in bijvoorbeeld koekjes, taart 

en appelmoes geven geen klachten. Ook een appel die in de 

magnetron is verwarmd gedurende een minuut op 750 watt en 

daarna is afgekoeld, geeft minder of geen klachten. Door ver-

hitting is de structuur van de eiwitten in de appels veranderd, 

waardoor het allergene karakter is afgenomen of verdwenen. 

Mensen met een milde appelallergie kunnen ook vaak 

probleemloos een ‘hypoallergene’ appel eten. Er zijn twee 

soorten: Santana en Elise. Het is van belang om voorzichtig te 

beginnen en niet direct een hele appel te eten. Een introduc-

tieschema staat op www.voedselallergie.nl.

‘Het lichaam is een prachtig iets hoor, ik maak 
adrenaline aan en ga door’
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‘Mag u niet voorin zitten?’ Maar over het algemeen heb ik er 

baat bij om bekend te zijn, hoor. Mensen doen toch hun best.

Ik had een keer opnamen in Friesland op een boot. Ik werd 

gestoken door een wesp. Ik ging snel naar de plaatselijke 

huisarts. Hij zei: ‘Nou dat is ook wat, ik krijg straks Henny 

Huisman, die is ook gestoken.’ ‘Ehm, dat ben ik’, zei ik. Hij 

herkende me niet, zo opgezwollen was ik. Er werd antihista

minica toegediend. De opnamen moesten doorgaan. Dat is 

inherent aan mijn beroep. Het lichaam is een prachtig iets 

hoor, ik maak adrenaline aan en ga door.’ 

Wat doe je om je klachten te beperken?

‘Ik let in restaurants goed op wat ik eet. Anders ben ik binnen 

een kwartier weg, want dan word ik ziek. Ik bevind mij wel in 

een bevoorrechte positie. Ze doen hun best om het mij naar 

de zin te maken. Al is het in vliegtuigen – zoals ik vertelde – 

weleens lastig.’ 

Wat vind je het vervelendste aan je klachten?

‘Mijn ogen. Ik zie er niet meer uit en het brandt ook.’

Hoe reageert je vrouw op je allergische klachten?

‘Goed hoor! Maar mijn vrouw heeft mij wel een keer uitgetest. 

Zij dacht ‘Oh, Henny heeft weer wat’, want ze is heel nuchter. 

Ze heeft mij op de proef gesteld en deed honing door de salade. 

Geen noten, want dat zou ik natuurlijk zien. Ik kreeg een kwar

tier na de salade toch een buikpijn. ‘Dus het is wel echt waar’, 

zei ze. ‘Wat is waar?’ ‘Nou, ik heb er honing in gedaan.’’ 

Heb je een tip voor onze lezers?

‘Hoe vervelend het ook is, wees open over je allergieën. Het is 

wél de toon die de muziek maakt. Als je het vriendelijk vraagt, 

helpt dit altijd. Dus niet te veel uitweiden of zeuren. Mijn 

voedselallergie moet ik wel melden. Ik ben afhankelijk van 

anderen als ik ergens eet. Als ik het niet zeg, kom ik nergens 

meer. Ik vind het vervelend, maar er is in mijn geval goed mee 

te leven. Fruit koken is even een gedoe. Ik vind fruit lekker en 

het is gezond. Daarom jammer dat ik voor een aantal soorten 

allergisch ben. Maar ik ben er al 65 mee geworden.’

Susan Rozemeijer
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Zonder vergoedingen?
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Wat is er aan de hand in vergoedingenland? We zien steeds vaker 

dat verzekeraars medicijnen of hulpmiddelen niet meer vergoeden. 

Met als recentste ontwikkeling het schrappen van neutrale zalven 

en crèmes met ureum. Wat doe je als je zalf/crème en dergelijke 

niet meer wordt vergoed? Zoek je een alternatief of ga je het zelf 

betalen? Wat voor invloed heeft het?

Marieke Bakker-Flecken (37) heeft haar hele leven al eczeem (en 

chronische hooikoorts en astma). ‘Van kleins af aan ben ik aan het 

zoeken geweest naar manieren en middelen om met het eczeem om 

te gaan. Toen ik 17 werd, kreeg ik een ernstige uitbraak en kwam ik 

terecht bij dermatoloog Gaastra van centrum Oosterwal in Alkmaar. 

Na een paar jaar uittesten van verschillende hormoon- en onder-

houdszalven kwamen we uit op Elocon (van Dermovate, Cutivate 

en Emovate krijg ik koorts) en als onderhoudszalf Cremor Eucerin 

Ureum. Die onderhoudszalf werkte voor mij zo goed, dat het echt 

veel beter ging met mijn huid. Ik had gemiddeld nog zo’n drie keer 

per maand een jeukdag (afhankelijk van stress en wat ik at, maar 

soms ook het seizoen). Maar dan smeerde ik me in met Elocon 

gemixt met die onderhoudszalf en sliep in een zilveren verbandpak. 

De volgende dag was mijn huid weer rustig. Ideaal.

Helaas worden zowel die onderhoudszalf als de zilveren verband-

pakken niet meer vergoed. 

In plaats van die verbandpakken koop ik nu goedkope katoenen 

kleding die ik eens in de zoveel tijd weggooi. En katoenen kleding 

werkt toch minder goed dan die zilveren verbandpakken: de zalven 

en crèmes trekken veel meer in de kleding dan in mijn huid. 

En naar een fijne, vette onderhoudszalf ben ik ook nog steeds op 

zoek. De zalven en crèmes die ik inmiddels heb geprobeerd zijn 

cetomacrogol, koelzalf en vaseline/paraffine. Dat laatste gebruik 

ik nu. Het smeert wel lekker, maar het blijft op mijn huid liggen in 

plaats van dat het intrekt. Hierdoor blijft mijn huid droog. 

Het gaat nu veel slechter met mijn eczeem. Ik heb veel meer jeuk 

en ben na jaren weer een heel aantal keer bij de dermatoloog 

in Alkmaar geweest. Het voelt alsof de zoektocht weer helemaal 

opnieuw is begonnen…’

Diane van Beek  
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Welkom bij onze kinderpagina Gave Kids! Met allerlei leuke weetjes 
en tips, niet alleen over eczeem. Heb je een goed idee? Mail dan 
naar Jolanda Faaij, zij maakt deze pagina: jolanda@vmce.nl 
 

¡Gave kids!

Rebus
Weet jij het antwoord op de rebus? Stuur die dan in 

naar jolanda@vmce.nl. Wie weet win jij wel een prijs 

en sta jij de volgende keer in Gave Kids!.

Vorige rebus
De oplossing van de vorige rebus is: ‘Het is winter, 

zal het nog gaan sneeuwen dit jaar?’

Johan van Surksum (6) heeft de goede oplossing 

ingezonden. Dank je wel, Johan! Je krijgt binnen-

kort een leuk prijsje thuis gestuurd!

Mop 1
De meester legt vier eieren op Jantjes tafel. 

‘Hoeveel eieren liggen er als jij er drie bij legt?’, vraagt de meester 

aan Jantje. Waarop Jantje zegt: ‘Maar meester, ik kan geen eieren 

leggen!’

Mop 2
Twee kraaien zitten op een tak. Dan vliegt er ineens een straalja-

ger over. Zegt de ene kraai: ‘Die gaat hard!’ Zegt de andere: ‘Nou, 

ik zou jou weleens willen zien vliegen als je staart in brand staat!’

Mop 3
Wat is het toppunt van onhandigheid? 

Antwoord: Over draadloos internet struikelen!

Lente-weetjes  
Wist je dat je goed moet opletten met de eerste lentezon? Je huid 

zit nog compleet in de wintermodus als die eerste zonnestralen 

je huid bereiken. De kans op verbranden is groot, zeker met een 

eczeemhuid! De kracht van de uv-stralen van de zon in de lente is 

soms hoger dan die in de zomer. Zonnebrandcrème is dus in de 

lente al nodig!

Wist je dat je de op de website van de Vogelbescherming live in 

vogelnesten kunt kijken? Vanaf 1 maart tot 1 juli kun je het allemaal 

meebeleven, van het allereerste ei tot het uitvliegen van de jongen.

Wist je dat het in de lente aan zee veel zonniger is dan in het 

binnenland? Over de hele lente genomen schijnt de zon in de kust-

provincies maar liefst zestig uur langer! Dankzij het koude water van 

de Noordzee ontstaan er daar minder wolken dan boven het land.

Wist je dat iedereen het zien van lammetjes associeert met lente? 

Meestal wordt de ooi (vrouwtjesschaap) in november gedekt en 

lammert ze zo’n 150 dagen later, dus in april. Echt lente, lamme-

tjes in de wei!

Boekentip
Een dikke pil 

Jos van Hest

280 pagina’s

Uitgever: Gottmer 

ISBN: 9025731503

Nog tweedehands te koop 

Vijfentwintig droevige en grappige verhalen voor zieke en ‘betere’ 

kinderen. Verhalen over onder andere astma, blaasontsteking, 

eczeem, wratten, kanker, schoolziekte en voedselovergevoelig-

heid. Eng? Zielig? Ontroerend? Vrolijk? Soms wel, soms niet. Bij 

elk verhaal staat een korte uitleg over de ziekte. Voorlezen vanaf 

ongeveer 8 jaar, zelf lezen vanaf ongeveer 10 à 11 jaar.

Hooikoorts?
Rode ogen, een loopneus, 

niezen… ben je ‘gewoon’ 

verkouden of heb je 

hooikoorts? Verkoudheid 

gaat gewoon weer over, 

hooikoorts niet. Ongeveer 

30 duizend kinderen in ons 

land hebben last van hooi-

koorts. Soms al als dreumes. Meestal begint het tussen de 

7 en 15 jaar. 



Losse krabbelsAntibiotica bij kind geeft grotere kans op eczeem
De kans op eczeem stijgt met 26 procent als kinderen in de eerste 

twee jaar van hun leven antibiotica krijgen. De kans op hooikoorts 

stijgt met 23 procent. De stijging wordt nog groter als het kind in 

die periode vaker dan één keer een antibioticakuur krijgt. Dat blijkt 

uit een promotiestudie aan de Universiteit Utrecht naar risicofacto-

ren van verschillende chronische ziekten bij kinderen. De onder-

zoekster bestudeerde onder andere 22 klinische onderzoeken 

tussen 1966 en 2015 onder bijna 400 duizend mensen. Ze stelt 

dat antibiotica effect hebben op de bacteriën in de darmen. Dat 

heeft waarschijnlijk een negatief effect op de afweerreactie van het 

immuunsysteem, waardoor eczeem of hooikoorts kan ontstaan.

Ahmadizar, F. (oktober 2016). Risk Factors and Treatment of Pediatric Chronic Diseases - 

Type 1 Diabetes, Asthma and Allergy. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
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Hoe maak je van verzorging een spel en wat zijn prettige 
afleidspelletjes? Een rubriek voor de allerjongsten. Félice is 
moeder van twee jongens; de oudste heeft eczeem. Ze is 
Muziek op Schootdocent & Schoolmusicus en voorzitter van de 
Stichting Muziek op Schoot. www.felice.isjuf.nl, 
www.muziekmethetjongekind.nl

Kleine kriebels

Knijpen en frutselen   

Wat helpt wel en wat helpt niet tijdens een jeukaanval? Een van de dingen die je kind er even doorheen kan slepen, is het gebruik van een 

stressbal of gefrutsel met de vingers.

Door het aanspannen van de spieren ontstaat er een afleiding van 

de jeuk. Daarom zie je mensen ook wel hun vuisten ballen bij pijn; 

daar gebeurt dan hetzelfde. Handig is om bij jeukaanvallen een 

stressbal bij de hand te hebben om stevig in te kunnen knijpen. Er 

zijn ook variaties, en zoals altijd beschrijf ik er een spelvorm bij. 

Kinderen zijn nu eenmaal meesters in spelen! 

Baby’s

Tegen de pijn van doorkomende tandjes heb je van die geweldige 

kauwspeeltjes. Vaak met ribbeltjes erop en soms ook met een 

element dat lang koel blijft als je het eerst in de koelkast legt. Zo’n 

koud speeltje kun je ook tegen de jeukplek aanhouden. Mocht 

dat te pijnlijk of niet prettig zijn, dan kan ook het kauwen op het 

speeltje verlichting brengen tegen de jeuk. Zoek de aandacht van 

je baby op door binnen het gezichtsveld te zijn. Het speeltje kan 

misschien rammelen: dat trekt ook aandacht. Als het kindje het 

speeltje kent als iets prettigs, dan zal het het snel aanpakken en in 

de mond stoppen. 

Van dreumes tot volwassene

Met kleine kinderen is de kans groot dat je een bal in huis hebt. 

‘Bal’ is niet voor niets een van de meest gehoorde eerste woordjes 

na ‘papa’ en ‘mama’. Het rollen met de bal is een afleiding die kan 

worden ingezet bij een (lichte) jeukaanval. Een baby kan zachte 

stoffen ballen al goed vastgrijpen omdat ze meegeven. Speel daar 

spelletjes mee, zodat je kind er druk op gaat geven: plet de bal tus-

sen je hand en de grond of – als je kind al wat groter is – tussen de 

handen. Kleine ballen kun je ook in één hand knijpen. Eigenlijk is 

het een soort kiekeboespelletje: de bal is plat, hij lijkt wel verdwe-

nen… zodra je hem loslaat is hij er gewoon weer! 

Om de (letterlijke) druk op te voeren gebruik je een stressbal; deze 

knijpt wat zwaarder waardoor je meer weerstand voelt. Bij heftige 

jeuk kun je er dus echt flink in knijpen! Maar het laatste waarop 

je kind tijdens een jeukaanval zit te wachten, is iets wat het niet 

kent. Speel dus geregeld met de stressbal als gewone bal en haal 

er meteen meerdere in huis: één op de slaapkamer, één bij het 

speelgoed en één in de tas. Let er wel op dat je voor een latexvrije 

bal kiest als er (kans op) allergie voor latex is. 

Gefrutsel

Ooit gehoord van een tangle? Dat is dé ultieme frutsel voor in de 

vingers. Hij kan allerlei vormen aannemen en je kunt er de gekste 

(fantasie)beesten in zien. Laat je kind er ongeremd mee spelen en 

fantaseren. Verzin ook samen verhaaltjes of laat het tangle-beest 

gek bewegen op muziek. Zodra er een jeukaanval is, heeft je kind 

een frutselvriendje in de handen.

Vanaf de kleuterleeftijd spelen kinderen ook graag met silly putty: 

heerlijk de hele dag door met de vingers knijpen en kneden, terwijl 

het niet zo rommelig is als klei. Leuke bijkomstigheid is dat je er al-

les in kunt zien en je ook de fantasie de vrije loop kunt laten gaan. 

Félice van der Sande || foto Jolanda Faaij
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Advertorial

Toen ik 48 was, ben ik in de 
versnelde overgang gekomen 
en zat ik in een klap voor 80% 
onder het eczeem. Het was 
vreselijk. Ik ben zelfs twee keer 
opgenomen geweest in het 
ziekenhuis. Lichttherapie leek 
een goede oplossing. Maar 
dan moest ik drie keer in de 
week naar het ziekenhuis. En 
bovendien was het te heftig 
voor mij, ik verbrandde. 

Toen ben ik zelf gaan zoeken 
naar een alternatief en zo kwam 
ik Dermasun Medical tegen. 

Mijn dermatoloog kon het niet 
voorschrijven, dus ik heb het 
apparaat zelf aangeschaft. Het 
was even een investering, maar 
het is mijn lijf en mijn leven, 
waarom zou ik besparen op 
mijn gezondheid? Je kan ervoor 
sparen of een keer niet op 
vakantie gaan.  
 
“Ik zie het als een cadeau aan mezelf, ik heb 
hier elke dag wat aan.”  
 
Ik heb geen last meer van mijn 
huid, geen jeuk, geen uitslag. 
Door al het smeren was mijn 

huid heel dun geworden, maar 
dat is nu helemaal hersteld. Ik 
heb meer energie, ik voel me 
zoveel beter! 
 
www.dermasun.com

Birgit Beers: ‘Dankzij Dermasun Medical 
heb ik geen last meer van eczeem.’

Birgit Beers
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Wel of geen hamster?
Mijn dochter Imke begint de dag nadat Sinterklaas zijn koffers heeft 

gepakt, al te zeuren wanneer zij nou jarig is. En dat terwijl zij eind 

maart pas de kaarsjes op haar verjaardagstaart uitblaast. Als kerst 

is geweest, begint ze ongeduldig te worden. ‘Hoeveel nachtjes nog 

slapen, mam?’ ‘Nog ongeveer 90 nachtjes, lieverd’, zeg ik. Oei, dat 

is toch nog wel erg lang… Bij de 80 nachtjes schuift ze een zelfge-

maakte aftelkalender onder mijn neus. Trouw kleurt ze iedere avond 

voor het slapen gaan een hokje in. Bij 70 nachtjes is het toch echt 

al tijd voor een verlanglijstje. Tja en daar staat haar grootste wens 

bovenaan: een dwerghamster. Die wil ze super-de-luxe graag… Mijn 

dochter die allergisch is voor dierenharen, bomen, pollen, grassen 

enzovoort wil een hamster! Zo’n klein knaagdier in een kooitje, 

die met hooi, zaagsel en het hele rataplan in de woonkamer moet 

komen te staan. We hebben haar een mooie vis proberen aan te 

praten – net zo eentje als in die film – maar nee, mevrouw blijft bij 

de hamster. ‘Mam, een dwerghamster kost maar 6,95 euro bij het 

tuincentrum hoor.’

Haar wens zit zo diep, dat mijn man en ik toch maar in conclaaf zijn 

gegaan. Inmiddels is hokje 62 ingekleurd. ‘Heb je al met papa over-

legd, mam?’ is het steeds. Het is dus echt tijd voor onderzoek. We 

speuren internet af en ondervragen andere hamstereigenaren. Een 

hamsterallergie bestaat, maar komt veel minder vaak voor dan een 

honden- en kattenallergie, lezen we overal. 

Hokje 54 is al aan de beurt geweest en we twijfelen nog steeds. 

Het is toch wel erg gezellig zo’n klein beestje in huis. En er bestaan 

allergievrije bodembedekkers van cellulose-vezels afkomstig uit 

biologische teelt. Maar ja, stel dat Imke nou toch allergisch blijkt voor 

de huidschilfers van dat schattige hamstertje? Tijdens het schrijven 

van deze column is hokje 43 ingekleurd en we zijn er nog steeds niet 

uit. Wel of geen hamster voor haar verjaardag? De tijd zal het leren. 

Wie weet dat het toch een nieuwe fiets wordt…

Jolanda Faaij

Jolanda Faaij is moeder van Imke (7) en Hidde (10). Imke 
heeft eczeem en diverse voedselovergevoeligheden. Ouders
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Wennen aan de zon
Het is lente, de zon is weer vaker te zien. Bij veel mensen zorgt 

zonlicht voor een verbetering van het eczeem, maar het eczeem 

kan ook juist verergeren. Laat in ieder geval de huid altijd 

geleidelijk wennen aan de zon: de eczeemhuid heeft een langere 

gewenning nodig dan een gezonde huid. 

Rokjes- en broekjesdag
In de lente dragen we vaker rokjes en korte broeken (mits de 

huid het toelaat...). Sommige stoelen en banken zijn bekleed 

met materialen die de blote huid behoorlijk kunnen irriteren. 

Soms doordat je huid er zweterig van wordt, soms omdat het 

in je huid prikt. De NS is in beide heel goed (not!)… denk aan 

de treinstoelen die bekleed zijn met plastic of met een nare 

prikkende stof (geen idee wat dit eigenlijk is; is er een lezer die 

mij wijzer maakt?). Een simpele oplossing: doe een dun lapje 

van een prettige stof in je (hand)tas. Leg het op de stoel en je 

voorkomt een boel leed! Een vestje of jas kan natuurlijk ook.    

Zonnebrandmiddel
Gebruik een zonnebrandmiddel passend bij je huid. Het juiste 

product vinden kan een hele zoektocht zijn, maar je heb er 

echt veel profijt van. Soms is het zelfs het beste om meerdere 

producten gebruiken, bijvoorbeeld één voor het gezicht en één 

voor het lichaam. 

Een zonnebrandcrème bevat meer vet en minder water dan een 

zonnebrandmelk. Voor de (droge) eczeemhuid is een crème vaak 

de beste keuze. Er komen steeds meer parfumvrije producten 

en dat is prettig voor de gevoelige en allergische huid. Merken 

waaraan je zou kunnen denken zijn: La Roche Posay, Green 

People, Biodermal, Vision en Pure Nuff Stuff. Soms kun je 

eerst een proefmonster of klein flesje krijgen of kopen om het 

product te testen. Je kunt ook advies vragen aan je (huid)arts, de 

eczeemverpleegkundige en in de apotheek.  

Anti-pollen
Eczeem komt vaak voor in combinatie met pollenallergie. 

Vermijd waar mogelijk de pollen, behandel de hooikoorts (met 

antihistaminicatabletten en/of oogdruppels en/of neusspray) en 

verzorg je huid extra goed. 

Zie ook: ‘Vet in de lente’ in GAAF! 2-2012 en de lentetips in 

GAAF! 2-2016.

Judith Zietsma || foto Jessica Vlot 



 

 

 

 

Elk kwartaal een spiksplinternieuwe GAAF!? 

Nummers van GAAF! online teruglezen? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Je krijgt de folders, de twee boekjes en 

de DVD gratis thuisgestuurd. 

 

En je steunt tevens hét goede doel 

 voor mensen met eczeem. 

 

 

WORD LID! 
 

https://www.vmce.nl/lidmaatschap.html


Rotwinter voor de huid
In deze editie helaas geen test, zoals ik de vorige keer aankondigde. 

Mijn huid is afgelopen winter namelijk al erg op de proef gesteld. De 

kou, de wind, de regen en de ijzel waren vaak iets te veel van het 

goede, wat resulteerde in een vurige rode huid, wondjes en schilfers. 

Eerst probeerde ik het nog zelf op te lossen. Ik was immers ontsla-

gen bij de dermatoloog, omdat ik inmiddels zelf zou weten wanneer 

ik wat moet doen om mijn huid te kalmeren. Alles haalde ik uit de 

kast: crèmes, scrub, maskers, koude douches, extra veel water 

drinken, voedingssupplementen, enzovoort. Eerst leek het te werken, 

maar na twee weken moest ik concluderen dat ik het niet meer 

wist. Daarom besloot ik na jaren weer hulp te zoeken. Omdat ik nog 

steeds mijn zoektocht naar nieuwe remedies voor mijn huid wilde 

doorzetten, ging ik niet naar de dermatoloog, maar zocht ik een 

schoonheidsspecialiste op. 

Ik koos ervoor om iemand te vragen die ik kende, omdat zij ook weet 

hoe mijn huid er op andere dagen uitziet. Na een intakegesprek, 

een papieren vragenlijst en een lichte behandeling zat de eerste 

afspraak erop. Tijdens het betalen gaf ze aan graag geïnformeerd te 

blijven hoe mijn huid reageerde op de behandeling. Die behandeling 

sloeg niet goed aan. Ik had een veel drogere huid, meer roodheid 

en voor het eerst sinds jaren weer puistjes. Wat wel opviel, was dat 

ik deze huid binnen een week weer kalm kreeg. Met deze feedback 

ging de schoonheidsspecialiste aan de slag om een nieuwe methode 

te vinden.

Daarom besloot ik het nog een tweede keer te proberen. De schoon-

heidsspecialiste vertelde dat de behandeling dit keer iets heftiger 

zou zijn. Ik verwachtte dat mijn huid daardoor de eerste dagen weer 

rood en geïrriteerd zou zijn. Maar toen ik naar huis reed, voelde mijn 

huid erg rustig en gevoed aan. De volgende ochtend verwachtte 

ik wakker te worden met een droge en rode huid, maar niets was 

minder waar. Mijn huid was rustig en soepel. Sterker nog, er was 

geen schilfer, wondje of roodheid te bekennen! Mijn huid was weer 

rustig, eindelijk! Tot het weer begon te sneeuwen natuurlijk. Wat een 

rotwinter!

Miss Krab

Anouk Sluis (22) heeft vanaf geboorte constitutioneel eczeem. 
Ook is ze allergisch voor huisstofmijt, rubber, lijm en parfum. 
Als Miss Krab bekijkt ze graag de positieve kant.

Miss Krab
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In deze rubriek vertellen mensen over hun eczeem en aller-
gieën, en de manier waarop zij dagelijks hun huid verzorgen. 
De merken die zij noemen, houden géén aanbeveling in. Een 
ieder moet bij zichzelf vaststellen wat goed is voor de huid.

Mijn ritueel

Jeroen Spaan (40) is alleenstaand en woont in Groningen. Hij heeft 

van jongs af aan eczeem, astma, hooikoorts en (voedsel)allergieën.

Bij Jeroen staat gezond leven centraal. ‘Met mijn eet- en drink-

gewoontes, probeer ik eczeemaanvallen te voorkomen. Ik ben 

allergisch voor pinda’s, noten en peulvruchten. Daarnaast eet ik 

geen suiker, zoete vruchten, aardappelen, meelproducten en zuivel. 

Ik drink geen koffie en eet geen snacks en ander voorbewerkt 

voedsel.’ 

Gezonde voeding

Jeroen focust zich niet op wat hij níet eet, maar op wat hij wél 

eet. ‘Ik eet citroen en grapefruit op de nuchtere maag. Ik eet veel 

groenten en fruit en maak hiermee onder andere salades.’ In 

plaats van gewoon zout gebruikt Jeroen altijd Himalayazout. ‘Hierin 

zitten zo’n tachtig mineralen die niet in zout zitten.’ Verder eet 

Jeroen zuurdesembrood, rijst en quinoa en drinkt hij zo’n twee liter 

water per dag. ‘Het is een kunst om dit alles vol te blijven houden, 

in die overvloed van smaken en geuren die er altijd overal op de 

loer liggen.’ Natuurlijk maakt Jeroen ook weleens een uitzondering, 

door bijvoorbeeld een gebakje te eten. ‘Dit compenseer ik dan door 

een paar extra glazen water te drinken.’

Gezondheidsrituelen

Andere rituelen van Jeroen zijn onder andere klassieke muziek luis-

teren, mediteren, ademhalingsoefeningen uitvoeren en voedings-

supplementen slikken. ‘Mijn grootste zwakte is warm douchen. Ik 

ben dol op douchen, maar als het niet goed gaat met huid moet 

ik dit helaas beperken tot één keer per week kort douchen met 

lauw water.’ Onder de douche gebruikt Jeroen geen zeep, wel een 

gewone shampoo, de groene fles van het merk Cien van de Lidl. 

Minstens twee keer per week steekt Jeroen ook nog tijd in zijn 

nagels. ‘Als ik die elke paar dagen knip en vijl, kan ik mijn huid niet 

verder beschadigen bij het krabben.’ 

Smeren

Jeroen is geen fan van zalf smeren. ‘Mijn kleren (en meer dan 

dat) worden er zo vet van en bovendien wil ik mijn huid liever van 

binnenuit laten genezen.’ Als smeren toch echt nodig is, zijn alterna-

tieve middelen bij hem favoriet, zoals Edelzalf, bachbloesemcrème 

en Crème Bioforce. ‘Alleen als het genezingsproces te lang duurt, 

gebruik ik Mometasonfuroaat Vet Mylan, een klasse-3-hormoonzalf.’ 

Rond zijn mond smeert hij vaseline. ‘Het eczeem rond mijn mond 

is heel hardnekkig en komt voortdurend terug. Heel irritant vind ik 

dat. Als ik de droge mondhoeken vet houd, heb ik minder pijn bij 

het praten, eten en drinken.’

Wees goed voor lichaam en geest

Opmerkingen van anderen over het eczeem krijgt Jeroen af en 

toe. ‘Ik kan daar niet zo goed tegen en vraag vaak dat niet meer te 

doen.’ Jeroen richt zich liever op optimistische zaken. ‘Ik vind het 

belangrijk om positief te denken. Als ik ‘s ochtends mijn lichaam 

inspecteer, slaak ik soms een zucht, maar ik probeer vervolgens 

alles zo positief en enthousiast mogelijk te benaderen.’ 

Zijn tips voor anderen zijn: neem de tijd voor jezelf, eet en drink 

gezond, adem rustig, denk positief en houd vooral jezelf goed in de 

gaten! ‘Ik voel me hierdoor steeds sterker en krachtig worden.’

 

Judith Zietsma

‘Houd jezelf goed in de gaten!’  



Fijne dag voor gezinnen
Als ik terug denk aan de Kidsdag 2016 in het Openluchtmuseum 

in Arnhem bekruipt mij een warm gevoel. Het was een grauwe, 

bewolkte dag met zo nu en dan wat miezerregen. Maar de sfeer 

was warm, sfeervol en gezellig. 

Overal in het park hing sfeerverlichting en stonden vuurtonnen. 

Regelmatig hoorde je hoornblazers. 

Om 10 uur kwamen de eerste gezinnen binnendruppelen in De 

Herberg. Onder genot van een kop koffie of thee kwamen de 

verhalen vanzelf. Elk ouder heeft weer een andere ervaring, een 

ander verhaal over hun kind met eczeem.

In De Herberg stonden verschillende producten uitgestald, zoals 

zalven, crèmes, douchegel en verbandartikelen. Iedereen kon 

de producten ter plekke uitproberen of mee naar huis nemen. 

Fotograaf Gerrit Boonen heeft alle families prachtig gefotografeerd.

Na het ochtendgedeelte kon een ieder zelf het park verkennen. 

Schaatsen, glijden van een roetsjbaan, slaan op de kop van Jut of 

een ritje maken in een oudhollandse tram: het kon allemaal.

De samenwerking met het Openluchtmuseum is zo goed bevallen 

we er zaterdag 9 december 2017 een dag voor de volwassenen 

houden. Meer informatie komt nog.

Tamara Klaassen || foto’s Gerrit Boonen

VMCE nieuws
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‘Darmen, eczeem en allergie’ en ALV
Zaterdag 6 mei belooft weer een mooie VMCE-dag te worden. Na de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering pakt diëtiste Berber Vlieg sa-

men met twee collega’s het onderwerp ‘Darmen, eczeem en allergie’ 

bij de kop. Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeen-

komst in de Schakel in Nijkerk. Aanvang: 13.30 uur. De officiële 

uitnodiging volgt per post. De vrijwilligers komen ’s morgens al 

samen. Erg fijn om even bij te praten! 

Tienerfestijn in Huizen
Tieners kunnen zaterdag 24 juni weer hun hart ophalen bij Tim 

en Tom Coronel Adventure in Huizen. Net als vorig jaar gaan we 

klimmen, karten en lasergamen. Het festijn is van 11 tot half 4. 

De dag is voor tieners van 12 tot en met 18 jaar, voor kinderen uit 

hetzelfde gezin: broer(tjes) en zus(jes). Een lunch is ingegrepen en 

bestaat uit friet, frikandel of kroket en drinken. Aanmelden kan tot 

en met 5 juni, via info@vmce.nl.

Tamara Klaassen

Presentatie voor apothekers
Vorig jaar ontving de VMCE de vererende uitnodiging om een 

presentatie te verzorgen op het najaarscongres van de apothekers-

vereniging KNMP. Met behulp van een door Bernd Arents gemaakte 

power point-presentatie heeft Willem Kouwenhoven half oktober 

voor zo’n duizend apothekers een pleidooi gehouden met de titel: 

‘Apothekers, onze natuurlijke bondgenoten’. 

Het was een oproep aan hen om een actievere rol te gaan spelen 

in het vinden van de optimale zalf/crème voor alle mensen met 

mild tot matig eczeem, die in de eerste lijn afhankelijk zijn van de 

soms beperkte kennis en ervaring van hun huisarts. De apotheker 

beschikt vanouds over meer expertise op dit terrein dan de gemid-

delde moderne huisarts, aan wiens neus je niet kunt zien of hij veel 

of weinig weet van dermatologie. Deze stelling past prima in onze 

jarenlange projecten samen met Huidpatiënten Nederland om de 

dermatologische zorg waar mogelijk te verbeteren. 

Het pleidooi viel in goede aarde, kreeg praktisch honderd procent 

bijval en de voorzitster besloot het congres met een nieuw motto: 

‘Van apotheker tot dermatheker’. Klinkt aardig, nietwaar?

Willem Kouwenhoven

Meewerken aan GAAF!?
Vind je het leuk om een keer mee te werken aan GAAF!? En ver-

tellen over je dagelijkse (smeer)ritueel of je visie op mindfulness? 

Of ben je voedselovergevoelig en heb je een leuk recept of een 

kooktip passend bij je dieet? Laat het ons weten via gaaf@vmce.nl. 

We nodigen ook mannen van harte uit om de reageren! 
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Losse krabbelsMet eczeem grotere kans op auto-immuunziekten
Atopisch eczeem is in verband gebracht met 11 van de 22 onderzoch-

te auto-immuunziekten. Vooral mensen met eczeem die roken hebben 

een grotere kans een auto-immuunziekte te ontwikkelen naast hun 

eczeem. Deense onderzoekers kwamen tot deze conclusie na een 

onderzoek waarbij 8112 volwassenen met eczeem een aantal jaren 

werden gevolgd. Ze werden vergeleken met een controlegroep van 

40.560 volwassenen. De gemiddelde leeftijd was 42,4 jaar. 

Eczeem bleek significant samen te gaan met de auto-immuunziekten: 

alopecia areata (een vorm van haaruitval), vitiligo (pigmentverlies), 

chronisch urticaria (netelroos), coeliakie, chronische glomerulonephri-

tis (ontsteking van de vaatkluwen in de nierschors), Sjögren syndroom 

(reumatische ontsteking van traan- en speekselklieren), lupus 

erythematosus (reumatische ontsteking van huid, gewrichten en 

organen), ziekte van Bechterew (soort reuma), ziekte van Crohn 

en colitis ulcerosa (chronische darmontsteking) en rheumatoïde 

arthritis. Als de persoon met eczeem rookt, is de kans op één of 

meer auto-immuunziekten groter. De onderzoekers vermoeden dat 

bij eczeem en genoemde auto-immuunziekten dezelfde genen en 

omgevingsvariabelen een rol spelen.

Andersen, Y., Egeberg, A., Gislason, G., Skov, L., & Thyssen, J. (2017). Autoimmune diseases 

in adults with atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology, feb 

2017, 76,2, 274–280

Eczeem maakt griepprik minder effectief
Mensen met eczeem moeten de griepprik in een spier ingespoten 

krijgen in plaats van onderhuids zoals normaal gebeurt. Uit onder-

zoek blijkt dat intramusculair (in spier) gespoten griepvaccinatie 

beter werkt bij mensen met eczeem. De onderzoekers denken dat 

dat komt door de Staphylococcus-bacterie die in grote hoeveel-

heden te vinden is in de droge, gebarsten huid van veel mensen 

met eczeem. De onderzoekers vergeleken een groep van 202 men-

sen met eczeem met een groep van 136 mensen zonder eczeem. 

De helft van beide groepen kregen de griepprik onder de huid, de 

andere helft kreeg de vaccinatie in een spier gespoten.

Na een maand bleek 11 procent van de eczeemgroep die de 

onderhuidse prik had gekregen antistoffen te hebben tegen griep. 

Bij de eczeemgroep die de prik in de spier had gekregen was dat 

47 procent.

Leung, D. et.all (2017). A clinical trial of intradermal and intramuscular seasonal influenza 

vaccination in patients with atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology 

Online, 13-2-2017.  http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(16)32547-7/fulltext

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: eigen huidbacterie verergert 
eczeem . Kompakt Dermatologie - 6/2016

 > 90% van alle CE-patiënten is gekoloniseerd met de huidbacterie 
Staphylococcus aureus...Bij mensen zonder CE ligt dat percentage veel 
lager.   Hijnen, Ned. Tijds. voor  dermatologie en venerologie 03-2015 

De honing in DerMel huidzalf heeft een sterk reducerend effect op de 
kolonisatie van de huid door Staphylococcus aureus. 
Kwakman et al, AMC- Clin. Infectious Diseases 2008, 46

DerMel® huidzalf
op basis van medicinale honing www.dermel.nl

Vraag nu een gratis monster DerMel® aan: informatie@dosmedical.nl
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Elk kwartaal een spiksplinternieuwe GAAF!? 

Nummers van GAAF! online teruglezen? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Je krijgt de folders, de twee boekjes en 

de DVD gratis thuisgestuurd. 

 

En je steunt tevens hét goede doel 

 voor mensen met eczeem. 
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