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In beweging
Loes Knaapen (29, orthopedagoog, onderwijskundige en
voice-over) doet pas sinds een half jaar aan kundaliniyoga. Het bevalt haar heel goed. Ze vertelt: ‘Zo fijn om
uitgebreid stil te staan bij mijn gevoel. De oefeningen zijn
zowel inspannend als ontspannend. Ideaal voor mensen
met eczeem, want je zweet er niet van. Het liefst doe ik
buitenyoga. Op vijf minuten van mijn huis in Arnhem-Zuid is
een stukje natuur, met water, bomen en dieren. En dan zit ik
op een vlonder, met m’n ogen dicht.’ Een rustige Loes, dat
kun je je niet voorstellen als je haar spreekt, ze is één brok
enthousiasme. Daarom klinkt het heel logisch dat ze ook
nog aan skeeleren, schaatsen, mountainbiken en wielrennen
doet.
Dat ze lange tijd niet sportte komt doordat ze urticaria
(netelroos), eczeem en hooikoorts heeft. Ze zat vaak van top
tot teen onder de vlekken, had veel jeuk en dat werd erger als
haar lichaam warm werd. Ze moest er niet aan denken om

te sporten. Toen ze vier jaar geleden omalizumab-injecties
kreeg tegen de netelroos, werd het eczeem ook minder,
doordat ze minder krabde. Verder ging ze histaminearm en
lactosebeperkt eten. Langzamerhand ging het stukken beter.
‘Nu kan ik alles weer doen’, zegt ze blij.
Loes heeft tips voor wie ook wil gaan sporten, want dat
moet iedereen vooral gaan doen, vindt ze. Bij jeuk gebruikt
ze pepermuntolie, bijvoorbeeld op haar bovenlip. Die olie
werkt trouwens ook om in slaap te vallen: ze smeert haar
huid ermee in en slaapt dan binnen vijf minuten. Het is van
het merk Doterra. Douchen doet ze kort, maar ze gaat wel
geregeld in bad met zeezout uit de Dode Zee. ‘Dat prikt en
gaat de jeuk tegen’. En verder heeft ze veel steun aan haar
vriend Thijs; het maakt hem na zeven jaar nog steeds niet uit
hoe haar huid eruit ziet.
Liesbeth Bos || foto’s Jan Buteijn
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Van het bestuur

Inhoud

Verademing
Op een zonnige dag in augustus had ik het eerste ontwerp
klaar voor deze column. Maar toen sloeg het reeds ieder
bekende noodlot toe van de steeds aan verandering
onderhevige coronamaatregelen. De Wereld Eczeem Dag
moest wederom worden uitgesteld, een geweldige domper
natuurlijk met grote gevolgen! Daarmee vergeleken is het een
gering gevolg dat ik mijn ontwerptekst als de wiedeweerga
moest aanpassen. Van ganser harte hoop ik dat de plannen,
die we na 20 september voor jullie in petto hebben, wél
uitgevoerd kunnen worden. Want geloof me, ook het bestuur
wordt hartstikke moe van al dat uitstel, net als jij.
Het is een buitengewone tijd. Aan een reeks digitale
vergaderingen zijn we als bestuur al gewend geraakt.
Ondanks corona waren er genoeg ontwikkelingen
op eczeemgebied die onze volle aandacht vroegen.
Maar eindelijk, wat was het op 12 juli in Nijkerk een
verademing om weer een eerste bestuursvergadering te
kunnen houden. Iedereen was opgetogen en het samenzijn
liep dan ook flink uit kan ik jullie vertellen! Ouderwets
gezellig. Naderhand besefte ik dat een online-bijeenkomst
weliswaar een prima alternatief is waar je snel aan gewend
kunt raken en wat ook niet meer zal verdwijnen, maar
gezellig is een woord dat er niet bij past.
Thuiswerken heeft zo zijn voordelen en is minder
vermoeiend, maar voortaan zullen we zeer flexibel
zijn: vergaderen op ons bureau als het kan en onlinebijeenkomsten als het moet; en ook met telefonische
bijeenkomsten hebben we reeds voldoende ervaring.
Over bestuurswerk gesproken: het blijft heel leuk, het is
verrijkend en noodzakelijk, is het iets voor jou?
Tot slot, ik heb het als zeer prettig ervaren dat ons
magazine GAAF! steeds op tijd in de bus kwam en onze
nieuwsbron en ontmoetingsplaats is gebleven. Met nieuwe
gezichten en rubrieken, met artikelen die de boeiende
ontwikkelingen op het gebied van eczeembehandelingen
op de voet volgen. Alsof corona er geen vat op heeft. Ga zo
door, redactie.
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Met het coververhaal van Loes Knaapen laten we een
sportief jaar achter ons. En een vreemd jaar ook (weer),
covid-19 hield ons opnieuw behoorlijk in de greep. Het was
vaak improviseren. Wat ga je doen als sportscholen niet
opengaan en tennisbanen de toegangshekken sluiten? Als
jouw sportmoment noodgedwongen wordt ingekort tot een
luttel half uurtje? Velen van jullie weten de wandelschoenen
dan te vinden en ook de fiets is snel gepakt.
Sport en beweging, het is lang niet altijd even gemakkelijk
als je constitutioneel eczeem hebt. Het zweten, een
trekkende huid, de blik van anderen op jouw zichtbare
plekken. Onze redacteur Liesbeth Bos mocht jullie er
vragen over stellen en steeds weer kreeg ze openhartige
reacties terug. Dat last hebben inderdaad een ding is, maar
dat al dat trainen, fietsen, rennen, boksen en noem maar
op, vooral ook ontspant. Bevrijdend werkt, goed doet voelen
en vervelende momenten even opzij doet schuiven.
Mogen we opnieuw om jullie ervaringen vragen, nu voor
2022? Komend jaar zoomen we namelijk in op het thema
‘jong’. Veel verhalen in GAAF! gaan over kinderen, worden
gelezen door een al oudere doelgroep of bestrijken een
brede leeftijdsgroep. Maar als je pakweg 15 tot 35 jaar
oud bent en opgroeit, wat zijn dan de verhalen? Wat zijn de
onzekerheden, de verwachtingen? Je verlaat het ouderlijk
huis, start in een nieuwe omgeving. Maakt nieuwe vrienden,
begint en beëindigt relaties. Welke invloed heeft je eczeem
hierop? Mail ons, we zijn benieuwd naar jouw input!
Maar nu eerst het herfstnummer! Twee verhalen springen
eruit. Neem huidtherapeut Karlijn Sterkenburg. Zij heeft in
Veenendaal een project opgezet om mensen al veel eerder
te gaan helpen om hun eczeem onder controle te houden.
Hoe? Onder andere door een goede samenwerking tussen
huisarts, apotheker en huidtherapeut.
Het andere artikel gaat over de voortdurende discussie
of voeding een rol speelt bij constitutioneel eczeem.
Arts-onderzoeker Florentine de Boer dook erin; wat is die
relatie nou? De studie, waaraan ook leden van de VMCE
hebben meegedaan, loopt nog. Maar de eerste voorlopige
resultaten mogen al gedeeld worden.
Dit, en nog veel meer, in weer een vol en gevarieerd
nummer. Heb er plezier mee!
Arnoud Kluiters
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Veenendaals project onderzoekt hoe patiënten laagdrempeliger te helpen

Betere begeleiding bij eczeemzorg
Mensen met huidklachten lijden stilletjes. Met deze uitspraak van
een huisarts in haar achterhoofd, probeert Karlijn Sterkenburg,
huidtherapeut in Veenendaal, de begeleiding van mensen met
eczeem te verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen, startte zij daar
een project. Hieronder vertelt ze hoe ze bij dit inzicht is gekomen en
hoe ze dit aanpakt.

Eczeemvriendelijk Veenendaal luidt de naam van het project
dat Karlijn Sterkenburg in deze stad in de provincie Utrecht
heeft opgericht. ‘Het doel is om mensen meer in de eerste
lijn te gaan helpen* (uitleg ‘zorglijnen’ op pagina 9), door
ze al eerder te begeleiden en coachen op het gebied van
zelfzorg.
Zo help je ze het eczeem onder controle te houden en
voorkom je dat mensen te lang met hun klachten blijven
doorlopen. Of pas bij de dermatoloog goed worden
geholpen, terwijl ze meer baat kunnen hebben bij snellere
ondersteuning, dichter bij huis. Een huidtherapeut kan
hierbij helpen. Mensen vinden het fijn, merk ik, als ze
laagdrempelig met hun vragen met ons in contact kunnen
komen. Dat kan zelfs per (zakelijke) app of via een mailtje.’
Het idee is dat iemand met eczeem na de diagnose een
afspraak met de huidtherapeut maakt. ‘Die kan hem of
haar in een aantal consulten helpen. Mocht dat geen effect
hebben, dan kan de huisarts bepalen of alsnog wordt
doorverwezen naar een dermatoloog. Maar dan weet deze
persoon zeker dat hij of zij de basisbehandeling, dus goed
smeren, al heeft gehad.

Een goede samenwerking
tussen huisarts, apotheker
en huidtherapeut is belangrijk
Met deze extra stap in het behandelproces komen deze
patiënten minder vaak terug bij de huisarts of dermatoloog.
Een goede samenwerking tussen huisarts, apotheker en
huidtherapeut is hierbij belangrijk. Een huidtherapeut mag
zelf geen diagnose stellen of zalven voorschrijven, maar kan
wel met de apotheek afstemmen dat een patiënt bijvoorbeeld
verschillende zalven kan uitproberen.’
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Mede door onvrede over haar beroep startte Sterkenburg met

Sterkenburg heeft ongeveer vijf jaar lesgegeven op de

dit project. ‘Ik kon wel wat betekenen voor mensen, maar

Hogeschool Utrecht. ‘Bijna iedere woensdag, tijdens de

echt begeleiden en uitleg geven over huidaandoeningen,

klinische lessen, kwam er wel iemand langs met eczeem.

ik deed het niet. En dit is wat mij betreft echt de rol van de

Deze mensen weten vaak weinig over hun aandoening en

paramedicus: coachen en begeleiden. Op het gebied van

wat je geregeld ziet, is dat ze bang zijn voor hormoonzalf. In

eczeem doen huidtherapeuten nog vrijwel niks, terwijl het

deze periode als docent zag ik het belang van uitleg geven

zo vaak voorkomt.’

over de werking van de huid. Wat kan iemand zelf doen? Hoe
gebruik je hormoonzalven veilig? Welke basiszalven zijn er
om je huidbarrière goed te houden? Tegelijkertijd dacht ik:
waarom weten mensen dit niet? Hier gaat iets verkeerd!’
Masteropleiding
Ze ging een masteropleiding volgen waarbij het draait om
het ontwikkelen van zorg die aansluit bij de behoefte van de
patiënt. ‘Ik onderzocht hoe de eczeemzorg in elkaar zit en
kwam erachter dat meerdere dingen niet goed gaan. Soms
wordt bijvoorbeeld te weinig hormoonzalf voorgeschreven,
een andere keer wordt er tegenstrijdige informatie gegeven
in de trant van “je moet hormoonzalf gebruiken, maar doe
voorzichtig”, zonder verdere toelichting.
Met als gevolg dat mensen niet goed weten wat ze ermee
moeten. Of dat een huisarts zegt: “Ga dit maar proberen.
Werkt het niet, trek dan aan de bel.” Maar dat doen mensen
niet. Niet uit onwil, maar omdat ze denken dat ze zélf iets
verkeerd doen.’

Sterkenburg: meerdere dingen
in de eczeemzorg gaan niet goed
Uit een onderzoek uit 2006 blijkt dat mensen vooral
behoefte hebben aan het zelf kunnen managen van hun
eczeem. ‘Tijdens mijn masterstudie kwam ik er achter
dat zelfmanagement pas in de tweede of derde lijn wordt
aangeboden. Maar daar kom je als patiënt terecht als het
slecht gaat! Dat is natuurlijk krom. Toen ik die conclusie
trok, zei iedereen dat ze dat al wisten!’
Beter samenwerken
Sterkenburg is gesprekken gaan voeren met apothekers,
huisartsen en dermatologen, met eczeemverpleegkundigen
en met patiënten. ‘Hieruit kwamen allerlei knelpunten
naar voren. Niet alleen betere begeleiding kan een
oplossing zijn. Zo kwamen we er bijvoorbeeld ook achter dat
apothekers graag volgens de vingertopeenheid werken. Maar
daarvoor hebben ze op het recept van de huisarts bepaalde
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Twee voorbeelden uit de praktijk van Karlijn Sterkenburg
De scholier

De stratenmaker

‘Op de Hogeschool Utrecht kwam

‘Ik heb een keer een stratenmaker geholpen. Hij had veel last

een positief ingestelde scholier

van eczeem en hiervoor had zijn zorgverlener hem een vette

van 16 langs. Toch had hij depres-

zalf voorgeschreven. Maar de stratenmaker was er niet blij

sieve klachten. De jongen tenniste

mee: “Als ik dit smeer, zit ik na een uur vol met zand en zweet.

vijf keer per week op hoog niveau.

Dat is niet te doen.”

Maar hij wilde niet meer naar

We zijn samen gaan kijken naar de mogelijkheden. Niet alleen

school, want zijn huid ‘viel haast

naar andere zalven, maar bijvoorbeeld ook naar andere

uit elkaar’ en hij werd gek van de

kleding, andere zonnebrandcrème en andere beschermings-

jeuk. Hij was bij de dermatoloog

middelen (zoals handschoenen en een helm). Je moet soms

geweest en die had alle benodig-

buiten de gebaande paden denken.’

de zalven voorgeschreven, maar
zonder er uitleg bij te geven.
Ik ging met hem in gesprek,
waarna bleek dat hij helemaal niet
wist wat zijn huidaandoening inhield. Hij douchte iedere dag
en als hij had getennist nog een keer extra. Maar hij wist niet
dat er iets mis was met de vetstoffen in zijn huid. Dit heb ik
uitgelegd, ik vertelde hem ook hoe hij de zalven het beste kon
gebruiken, inclusief afbouwschema’s.
Daarna is hij gericht gaan smeren, en dat hielp ontzettend
goed! De jongen ontdekte dat hij na stresssituaties een
opvlamming kreeg. Maar het verschil met vroeger was dat hij
voortaan wist wat te doen om de klachten te verminderen.’

aanvullende informatie nodig. Maar die staat er vaak niet

‘Wat je wel ziet is dat er verschillende ontwikkelingen

op, omdat dit systeemtechnisch niet lukt. Als je dit als

gaande zijn die hieraan bijdragen. Vanuit Zorginstituut

zorgverleners van elkaar weet, kun je ermee aan de slag.’

Nederland – deze organisatie bepaalt welke zorg in het

Ze vervolgt: ‘In Veenendaal ronden we het project bijna af.

basispakket komt en welke behandelingen worden vergoed –

We zijn bezig om een infographic van de patiëntenreis te

loopt het project Zinnige Zorg.’

maken. Deze is bedoeld voor zorgverleners. Je ziet dan alle

Het doel hiervan is om alle zorg die in Nederland wordt

zorgstappen die iemand doorloopt, met daarin de geleerde

vergoed te evalueren en om te kijken wat er beter kan.

lessen van het afgelopen jaar.

‘Eczeemzorg is één van de speerpunten. Uit het onderzoek

We benoemen dat het teamsport is om een patiënt te helpen

kwam naar voren dat de begeleiding in de eerste lijn veel

zijn of haar klachten onder controle te krijgen, waarbij we

beter kan. Hierbij zijn we actief betrokken geweest. Op basis

per speler aangeven waar die op moet letten. De apotheker

van het onderzoek is bekeken welke verbeteringen moeten

moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de patiënt genoeg

worden doorgevoerd. Dit rapport komt begin volgend jaar

zalven meekrijgt. En de huisarts moet niet alleen vragen

uit’, zegt Sterkenburg.

naar de lichamelijke klachten, maar ook naar de impact van

Huidtherapeuten kunnen hieraan een goede bijdrage

het eczeem op het dagelijks leven. En de huidtherapeut kan

leveren. Maar een groot probleem is de vergoeding. ‘Een

natuurlijk uitleg geven over eczeem en over het smeren.’

consult bij ons wordt nog niet vergoed. En dat is wel nodig
om deze nieuwe benadering te laten werken. Want niet

Soortgelijke ontwikkelingen

iedereen kan het zich veroorloven om bij ons langs te

Buiten Veenendaal wordt nog niet op deze manier gewerkt.

komen. Bovendien is niet iedereen bereid ervoor te betalen,

8

GAAF! Jaargang 27 • Herfst 2021

Reactie vanuit de VMCE

misschien omdat de meerwaarde van uitleg geven niet wordt
gezien. Het is lang niet altijd duidelijk dat smeren en goede
huidzorg onderdeel zijn van de behandeling.’
De gesprekken over de vergoedingen worden gevoerd. ‘Dat is
spannend, omdat het dan over geld gaat.

Op het recept van de huisarts
ontbreekt soms aanvullende informatie

Namens de VMCE is voormalig huisarts Pauline Dirven bij
het project betrokken. Enkele maanden geleden heeft zij
het stokje overgenomen van Dirk van der Veen als contactpersoon. Waar Dirk als ervaringsdeskundige aan tafel zat,

Men is misschien bang dat de zorgkosten omhoog gaan. Maar

brengt Pauline vooral haar expertise als huisarts in.

ik denk dat er juist wordt bespaard op doorverwijzingen naar
de tweede lijn. En belangrijker: dat er minder stilletjes geleden

‘Dit project heeft als belangrijkste doel om de begeleiding

wordt.’

van mensen met eczeem in de eerste lijn te houden. Daar
sta ik volledig achter. Het is zonde dat veel mensen pas

Pilotcursus

in de tweede lijn goed worden geholpen. In mijn optiek

‘Intussen zitten we niet stil, er zijn ontwikkelingen. Zo zijn

behoort een huisarts iemand met eczeem goed te kunnen

we gestart met een pilotcursus Eczeem. De eerste twintig

begeleiden. Een huisarts staat namelijk dichtbij de patiënt

huidtherapeuten hebben deze al afgerond. Ze staan te

en kent ook de thuissituatie.

popelen om mensen met eczeem te begeleiden. Een volgende

Tegenwoordig zie je vaker dat huisartsen elkaar afwisselen

groep huidtherapeuten volgt spoedig. De eczeemzorg is sinds

en waarnemers soms een tijdje inspringen. Dat maakt het

enkele jaren onderdeel van de opleiding, zodat binnen twee

lastiger om een patiënt goed te volgen. Wat ook meespeelt

jaar alle huidtherapeuten de benodigde begeleiding kunnen

is dat iedere huisarts andere interesses heeft; ons vak

leveren. Ik hoop dat we dat straks als huidtherapeuten ook

gebied is zo breed. Sommige huisartsen zijn erg betrokken

echt mogen. Want die begeleiding, dát is de basis.’

en willen een patiënt geregeld terugzien om te kijken hoe
het gaat. Maar andere huisartsen vinden het bijvoorbeeld
interessanter om iemand met een hartinfarct te begeleiden.

Diane van Beek || foto’s Nederlandse Vereniging van

Dus als de huisarts de begeleiding bij eczeem niet doet en

Huidtherapeuten, privé-achief Pauline Dirven

de huidtherapeut kan het wel, dan is dat natuurlijk winst.
Maar dan is intensief overleg met de huidtherapeut wel een
vereiste en de huisarts blijft hoofdbehandelaar.

* Er bestaan vier zorglijnen: eerstelijnszorg is zorg waar je zonder

Uiteindelijk moet de patiënt centraal staan, die moet zich

verwijzing naartoe kunt gaan, zoals de huisarts, fysiotherapeut

veilig en gehoord voelen. Het is daarbij belangrijk dat de

en tandarts. Voor tweedelijnszorg heb je altijd een verwijzing

samenwerking en informatie-uitwisseling goed zijn. Alle

nodig, bijvoorbeeld voor specialisten in een ziekenhuis, kliniek of

betrokken moeten weten wat er speelt zodat je als patiënt

revalidatiecentrum. In de derde lijn heb je academische zieken-

niet twee keer je verhaal hoeft te doen. En een ieder moet

huizen en specialistische centra. Zij ondersteunen de tweede

hetzelfde verhaal vertellen; tegenstrijdige informatie is

lijn. Ook bestaat er nog een vierde lijn, deze zorg is snel en

funest. Als dat goed geregeld is dan kan een huidtherapeut

voldoet aan de hoogste eisen.

in de eerste lijn een aanwinst zijn!’
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Advertorial

De gevoelige huid houdt van zacht

Zacht houdt van AquaCell
Kalk in het water droogt de huid uit. En dat merk
je onmiddellijk als je een gevoelige huid hebt.
Deze wordt snel trekkerig en is gevoeliger voor
irritaties en klachten. AquaCell levert 24 uur
per dag 100% kalkvrij water. Van onze klanten

ervaart maar liefst 83% een positief effect op
de huid. AquaCell is niet voor niets de meest
verkochte waterontharder van Nederland.
Omarm ook zacht en kijk voor de voordelen
voor de huid op www.aquacell.nl.

100% kalkvrij water

Zelf de kracht van zacht ervaren? Vraag een proefplaatsing aan op aquacell.nl

Gave Mama’s
Jessica en Owen

Deze meiden hebben allebei eczeem, zijn gek
op kinderen én hebben binnen 24 uur na elkaar
hun eerste kindje gekregen in oktober 2019.
Wat betekent het ouderschap voor hen? Welke
problemen komen zij tegen en hoe gaan ze om met
de gezondheid van hun kinderen?

Hi Shirley, het is al even geleden, maar heb je een goede zomer gehad?
Gelukkig is het niet lang heet geweest. Hierdoor hebben Owen en ik
allebei weinig last van het eczeem gehad.

Shirley en Felix

Billen en doekjes

Voor ons was het inderdaad ook een fijne zomer! Met mijn tweede
zwangerschap merk ik dat mijn huid flink reageert op zonnebrand
crème en ‘stress’, dus ik heb me vrij rustig moeten houden. Wat
dat betreft ben ik blij met de aanstaande herfst! Felix’ huid gaat nog
altijd wonderbaarlijk goed! En bij Owen?

Fijn voor Felix, maar vervelend voor jou. Owens huid gaat ook goed.
Wel wat bekende plekjes, maar vet houden is vooralsnog voldoende.
Een tijd lang zat er een vuurrood en nattig wondje op zijn bil (vooral
na een dag op de opvang). Aanraken was verboden; hij trok zelfs
krijsend zijn benen omhoog bij het verschonen. Vermoedelijk waren
billendoekjes met lotion de boosdoener, dus op de kinderopvang
gebruiken ze inmiddels andere doekjes bij hem. Of dit een link met
eczeem heeft of dat het gewoon ging om luieruitslag, dat weet ik
niet.

Billendoekjes kunnen inderdaad flinke boosdoeners zijn,
bijvoorbeeld voor mensen met handeczeem of voor kinderen
met uitslag op de billen of met eczeem. Felix heeft ooit dergelijke
plekjes op zijn billen gehad toen er kiezen doorkwamen. Goed
dat je het kinderdagverblijf betrekt bij zijn verzorging. Noteert het
kinderdagverblijf hoe vaak zijn luier wordt verschoond? Misschien
helpt talkpoeder tegen zijn luieruitslag?

Nee dat doen ze niet, bij Felix wel? Bedankt voor de tips!

Ja, bij ons noteren ze de tijden van luier verschonen en een * erbij
betekent ontlasting. Misschien kun je het vragen? Ik kan me
voorstellen dat een luier zoveel mogelijk verschoond moet worden
om luieruitslag te verhelpen. Goed om te weten dat het niet overal
hetzelfde werkt, dan kunnen we nog eens tips uitwisselen.
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Rasika Kersten (36) heeft een donkere huid.
Niet alle dermatologen kunnen daar goed
mee omgaan. Ze woont met haar vrouw in
Nijmegen en is dierenartsassistente.

Ernst van eczeem bij donkere huid moeilijker in te schatten

‘Ik ben zo blij met mijn nieuwe dermatoloog’
Je hebt een donkere huid, hoe ziet eczeem er bij jou uit?

Hoe ging het consult in Utrecht?

Mijn huid is niet rood: mensen zeggen me dat die er schraal

Ik kreeg een consult van anderhalf uur, bij een dermatoloog en

uitziet. En ik heb verdikkingen in mijn huid. De kleur van mijn

een dermatologisch verpleegkundige. Vooraf was ik bang dat mijn

huid is niet egaal: ik heb donkerdere en lichtere plekken. Ik weet

eczeem niet erg genoeg was, maar ze vonden het heftig. Ik heb de

eigenlijk niet eens meer wat mijn oorspronkelijke kleur was. De

vingertopmethode geleerd en kreeg een recept mee voor heel veel

donkere plekken komen door een te veel aan pigment op één

hormoonzalf: mometason. De apotheker vroeg zich af of het wel

plek, een gevolg van beschadigingen en ontstekingen. Dat heet

klopte. Ik had zo veel nodig omdat ik niet alleen de eczeemplekjes

post-inflammatoire hyperpigmentatie. Als het eczeem tot rust

moest insmeren, maar mijn hele lichaam. Dat was nieuw voor

gekomen is, zijn de eczeemplekken juist licht doordat ik pigment

me, maar het hielp heel goed. Ik moest ook onderhoudszalf

heb weggekrabd (hypopigmentatie). Op mijn benen zijn die plek-

gaan gebruiken, voor het eerst. Ik kreeg cetamacrogol crème

ken goed zichtbaar en daarom wil ik soms geen jurkje aan. Maar

en cetamacrogol met paraffine. Helaas is het eczeem toch nog

mijn vrouw zegt dat ik het gewoon moet doen. Het is trouwens

niet helemaal onder controle en heb ik er nu bethametason bij

niet zo dat eczeem er bij alle donkere mensen zo uitziet: Turkse

gekregen voor de hardnekkige plekken. Voor mijn gezicht heb ik

en Marokkaanse mensen kunnen bulten krijgen. Ik kom uit Sri

fluticason. Ook gebruik ik zo nodig neusspray tegen allergie.

Lanka.
Fijn zeg, dat geeft meer vrijheid om dingen te doen. Doe je aan
Weten dermatologen genoeg van de donkere huid?

sport?

Nou nee, niet allemaal. Ik was patiënt bij een dermatoloog in

Ja, ik doe aan crossfit, tennis en boksen. Heerlijk! Crossfit is een

Nijmegen, van kinds af aan. Die bleef maar zeggen dat ik meer in

combinatie van gewichtheffen, gym en conditietraining. Heel inten-

de zon moest. Mijn ouders hebben zelfs een zonnebank gekocht.

sief. Ook boksen is intensief. Dan ga ik zweten. Dat doet wel pijn,

Hij begeleidde me niet goed, ik kreeg steeds dezelfde zalf. Na

maar dat heb ik ervoor over. Ik kan me er meestal wel toe zetten

zijn pensioen liet ik me door mijn huisarts doorverwijzen naar

om te gaan sporten, ook als ik een uitbraak heb. Maar als ik dan

het UMC Utrecht. In GAAF! had ik daar positieve verhalen over

thuis onder de douche sta, dan sta ik soms wel te huilen van de

gehoord. Daar ging een wereld voor me open, ik voelde me seri-

pijn. Toch sport ik, ik ben een doorzetter. Ik heb de Vierdaagse zes

eus genomen. De dermatoloog vertelde dat ze in Rotterdam had

keer gelopen, zonder te trainen. Wel dacht ik al op de eerste dag

gewerkt en dat ze daar veel patiënten had met een donkere huid.

‘wat ben ik aan het doen’, maar de goede sfeer trekt je er door-

Ze zei dat de ernst vaak te laag wordt ingeschat.

heen.
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Kun je iets vertellen over je kleding?

Je vrouw zal het wel druk hebben gehad, tijdens de covid

Als ik een uitbraak heb dan draag ik een eczeempak van Binamed

periode.

onder mijn kleding. Onder andere naar mijn werk, want ik werk

Het was heel intensief. En toen kreeg ik het ook nog zelf. Ik had

met dieren en dat zorgt voor extra kans op irritatie. Ik krijg drie

eczeem bij mijn ogen en door het krabben kwam het virus binnen

pakken per jaar vergoed. Zo’n pak is wel warm, maar geeft rust

en daarna ook nog een bacterie. Mijn ogen zaten anderhalve

aan mijn huid en zorgt ervoor dat de zalf niet aan mijn kleding

week dicht en er kwam een gaatje in het hoornvlies van één oog.

plakt. Ik slaap er soms ook in. Als ik ’s nachts steeds lig te

Ik moest ieder uur gedruppeld worden. Door de corona was mijn

krabben, dan ligt mijn vrouw ook wakker en dat wil ik niet. Ze is

vrouw noodgedwongen ook thuis, in quarantaine. Kon zij mooi

IC-verpleegkundige en heeft haar slaap nodig. Als we een nachtje

druppelen. Gelukkig zit het litteken net achter de lens, anders was

weggaan dan draag ik het pak zodat er geen bloed aan het

ik voortaan altijd een streepje blijven zien. Het eczeem bij mijn

beddengoed komt. Tijdens het sporten draag ik polyester, maar ik

ogen komt geregeld terug en ik moet me heel erg inhouden als ik

kan niet overal tegen. Gymshark, een kledingmerk, gaat meestal

jeuk heb.

wel goed. Ik wil geen opmerkingen over mijn huid en draag zo
nodig lange mouwen en broeken. Bij tennis vinden mensen altijd

Heb je tips?

wat: heb ik eczeem dan zeggen ze daar wat van. Maar doe ik lange

Ik douch met Groninger badolie, heel fijn, en ik doe de was met

mouwen en een lange broek aan, dan beginnen ze daar weer over.

Seventh Generation. Ik moet altijd veel producten uitproberen,

Ik kom om te sporten!

zoals zonnebrandspul. Gelukkig kan ik alle middelen aan mijn
vrouw doorgeven, haha. Tip, kies een partner die overal tegen kan!
Verder denk ik dat vegetarisch eten bij mij helpt en dat kalk in het
water een negatieve invloed heeft op eczeem. Daarom nemen we
een ontkalker. En trap niet in beloften van schoonheidsspecialisten, ik heb een keer een peeling laten doen. Nooit doen, ik stond
in brand!
Even over je werk, hebben dieren ook eczeem?
Ja zeker, en andere huidproblemen. Als ik een hond zie krabben,
dan leef ik erg met hem mee. Sommige baasjes onderschatten huidproblemen en zijn niet altijd gemotiveerd om naar een
oorzaak te zoeken. Ik vind het fijn er voor de dieren te kunnen
zijn: deze baan past echt bij mij. Ik probeer goed mijn handen te
wassen, niet aan mijn huid te krabben als ik op het werk ben. En
als een dier direct contact heeft met mijn huid (bijvoorbeeld door
te likken) dan vooral niet krabben, maar mijn huid snel afspoelen.
Met de hulp van het UMC Utrecht kan ik doen wat ik het liefste
doe: met dieren werken.

Liesbeth Bos || foto’s Monique Uijen

In ‘Mijn Eczeem’ vertellen mensen hoe ze omgaan met hun eczeem. Het is een persoonlijk verhaal: wat voor de één geldt, hoeft
niet voor iedereen op te gaan.
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Doe mee met de wedstrijd en
win!
We hebben dit keer een leuke herfstopdracht voor je! Trek je hand
over op een A4’tje. Schilder deze en versier hem met de mooiste
bladeren van het bos. Gebruik hiervoor verf, stiften, crêpepapier,
diamond paint, blaaspennen, glitter of noem maar op! Alles kan en
mag, als je het eindresultaat maar in een envelop kunt stoppen. Die
mag je opsturen naar:
VMCE
T.a.v. Gave Kids
Antwoordnummer 408
3860 VB Nijkerk
Een postzegel is niet nodig. De winnaar ontvangt van ons een mooie

Raad de TIEN

prijs én jouw herfsthand komt op de website van VMCE te staan. Heel

Dit is een leuk spelletje om in de herfstvakantie te doen. Ga het

veel succes en vooral veel plezier toegewenst!

bos in, neem een tas mee en verzamel tien verschillende voorwerpen. Weer thuis aangekomen leg je ze op tafel. Iedereen mag er

Oplossing vorige nummer

één minuut naar kijken, waarna je de voorwerpen verstopt onder

De oplossing van de vorige woordzoeker was: ‘Hij slaat twee vliegen in

een theedoek. Wie alle tien de voorwerpen kan benoemen, heeft

een klap’. Helaas ontvingen we geen inzendingen. Doe je deze keer wel

gewonnen. Wil je het spelletje langer spelen? Verstop ze dan in

mee met jouw herfsthand?

huis en probeer ze alle tien te raden én verzamelen.

Zoek de 10 verschillen

Nicolien Branderhorst || Tien verschillen: Studio Willem Kolvoort

De herfst staat voor de
deur. Als je straks goed
zoekt tussen alle takjes
en blaadjes op de grond,
dan kom je zomaar heel
veel diertjes, kastanjes en
paddenstoelen tegen. Nou
lijken deze plaatjes hetzelfde, maar dat is niet zo.
Kun jij de tien verschillen
ontdekken?
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HEY HALLO!
‘Ik heet Johan en woon in Nootdorp, dat ligt in Zuid-Holland. Ik ben 11 jaar en heb last
van eczeem sinds ik vier maanden ben. Op dit moment heb ik er weinig last van. Ik
smeer Elecon als ik eczeem krijg en daar gaat het wel weg van. Meestal smeer ik voor
het slapen gaan. Als ik overdag eczeem krijg, smeer ik het zo snel mogelijk in. Mijn
ouders helpen me daarbij. Af en toe zit mijn hele huid onder en soms is het opeens
veel minder. Ik heb vooral eczeem op mijn armen en in de holtes van mijn ellebogen en
knieën.
Ik zit op korfbal, maar ik heb dan niet veel last van mijn eczeem. Ik zie het vooral als
ik ernaar kijk, ik vind het er maar gek uitzien. Afgelopen zomer had ik opeens na het
zwemmen in een zwembad heel veel eczeem. Zoveel eczeem had ik sinds mijn derde
niet meer gehad. Dat vond ik erg jammer. Ik ben weleens naar de dokter geweest voor
een allergietest. Toen bleek dat ik een huisstofmijtallergie heb en daar heb ik nu een
spray voor. Ik krijg het niet benauwd van huisstofmijt, maar ik krijg soms wel eczeem.
Daarom mag ik alleen met twee paar geboorteknuffels slapen, hiervoor knijpen mijn
ouders een oogje toe. Het vervelendste vind ik de jeuk en die heb ik vooral overdag.
Wanneer ik vrij ben, ga ik graag op vakantie. Ook game ik graag (Roblox).
Verder ga ik graag buiten voetballen met vrienden. Ik hou veel van
de Donald Duck, daar heb ik in groep 6 zelfs een spreekbeurt over
gehouden. Ik zit nu in groep 8 en we zijn al aan het kijken naar middelbare
scholen. Ik hoef straks niet per se naar dezelfde school als mijn vriendjes,
ik kan ze altijd opzoeken. In mijn vorige klas had ik een klasgenoot met
eczeem. Ik heb het er met hem wel eens over gehad. Papa en mama
merken vaak op dat ik jeuk heb en dan praat ik daar met hen over. Ik voel
me niet vaak alleen met mijn eczeem, maar misschien ga ik er wel een

Vind jij het leuk om net als Johan jouw verhaal in
GAAF! te vertellen?
En ben ook jij jongvolwassen, net als Merel,
bekend met eczeem en geef je graag wat tips
mee – als een soort van grote broer/zus? Laat het
ons weten! Je mag mailen naar gaaf@vmce.nl. Wie
weet nemen we volgende keer contact met jou op!

keer een spreekbeurt over houden.’

M e r e l ( 2 2 j a a r ) r e a g e e r t:
‘Dat wordt een spannend jaar voor je, Johan!

Ik vind dat je heel stoer met je eczeem

omgaat. Wanneer je over je eczeem wilt praten, kan dit met je ouders en dat is superfijn.
Ik heb al last van eczeem sinds ik twee maanden oud was. Net als jij heb ik vaak eczeem
in de holtes van mijn ellebogen en knieën èn ik heb last van een hooikoortsallergie. Als
kind mocht ik ook niet met zoveel knuffels slapen en daar baalde ik soms best van. En
net als jij vind ik het lastig om mijn eczeem te zien en de jeuk te voelen. Als het nodig is,
smeer ik mijn huid in met Elecon. Als je volgend jaar naar de middelbare school gaat, zul
je een heleboel nieuwe mensen leren kennen. De kans bestaat dat zij weinig van eczeem
afweten en niet snel vragen stellen over jouw eczeem. Of ze hebben juist snel een oordeel
klaar. Misschien is het goed om het met je klasgenoten te bespreken voordat je naar de
middelbare school gaat. Of je kunt in gesprek gaan over jouw eczeem en over andere
huidklachten waar pubers vaak mee te maken krijgen, zoals acné? Dan is heel de klas
goed voorbereid voor volgend jaar. Jij bent er zo te horen in ieder geval helemaal klaar
voor. :) Maak er een superleuk jaar van!’

Jaargang 27 • Nummer 4 GAAF!
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ONMIDDELLIJK
+48 UUR VERLICHTING
VAN DE DROGE HUID
EUCERIN UREAREPAIR PLUS

UREA is de GOUDEN standaard voor de verzorging van de droge huid
Eucerin UreaRepair PLUS biedt een uitgebreid
assortiment voor de (zeer) droge en ruwe huid

(1)

UreaRepair PLUS verhoogt signiﬁ cant de hydratatie in
vergelijking met producten met Urea en Ceramiden (2)

Eucerin UreaRepair Plus bevat Urea + Ceramiden
+NMF’s + Gluco-Glycerol *
Ongeparfumeerd

Moisture increase (corneometer unit)

Superioriteit van UreaRepair PLUS versus Vehicle (2)

De combinatie van Urea met Ceramiden,
NMF’s en Gluco-Glycerol vertoont een signiﬁ cant
beter effect dan dat van Urea alleen(1)

25

Verum - UreaRepair PLUS

20
15

Vehicle + 10% Urea + Lactate

10
5
0

Untreated control
Baseline

1 week

2 weeks

(1) Augustin, M, et al. Diagnosis and Treatment of Xerosis Cutis, 2019. Position Paper: A multidisciplinary and practical guideline for prevention, diagnostics and therapy of Xerosis Cutis. (2) Weber TM et al., Treatment
of Xerosis with a Topical Formulation Containing Glyceryl Glucoside, Natural Moisturizing Factors, and Ceramide. J Clin Aesth Dermatol, 2012; 5( 8):29–39 * Gluco-Glycerol alleen in de UreaRepair PLUS Lotions

Nicolien (36) woont samen met haar vriend Mischa (42) en zoon Liam (4 jaar) in een dorp naast ‘s-Hertogenbosch. Liam heeft net als
mama eczeem en allergieën. Ze proberen na een heftige tijd de rust in huis weer terug te vinden

Voor het meisje in de winkel
Hoi meisje van ongeveer 9 jaar oud! Het is al even geleden dat ik je

blikken van mensen om je heen je onzeker maken. Ik deelde mijn

heb gezien. Het was je moeder waardoor ik mijn oren spitste die dag.

tips daarover, dat je kunt zeggen dat het eczeem is: niet besmettelijk,

Ze vroeg de winkelmedewerker of hij nog tips had voor je eczeem,

maar wel heel erg jeukt. En ik wilde je heel graag knuffelen en vertel-

want je had er zo’n last van. Jullie (jij dus eigenlijk) hadden al van alles

len hoe mooi je bent, van binnen én van buiten. Schijt aan mensen

geprobeerd en niets werkte. In bad met speciale olie, teerzalf, honing-

die wel willen weten, maar niet willen vragen!

zalf, homeopathie, lichttherapie, en ze ging nog even door.

Als onbekende kon ik in zo’n korte tijd natuurlijk niet alles met je de-

Ik had jou toen nog niet gezien, je stond aan de andere kant van het

len wat ik bij je zag, maar ik hoop dat je dit leest. Want ik wil je graag

schap. Zowel je moeder als de winkelmedewerker sprak over je alsof

nog iets meegeven: vertrouw erop dat je moeder van je houdt, ook al

je er niet stond, en ik zag mijn kans schoon om kennis te maken

zijn jullie verschillend. Zoek mensen om je heen waar je energie van

met jou. Ik stelde mezelf voor en toonde mijn eczeem. Vroeg of ik je

krijgt. En probeer gewoon van alles uit: alleen zo ontdek je wie je bent

eczeem aan mocht raken om mee te geven dat er ook mensen zijn

en krijg je meer rust in je lijf. Hou van jezelf, je bent het waard!

die het niet eng vinden. Ik stelde je vragen over hoe jij jouw eczeem
beleeft en ik vertelde over mijn ergste aanval ooit. Je vertelde dat

Nicolien Branderhorst
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Studie: heeft voeding mogelijk een relatie met constitutioneel eczeem?

Mensen met eczeem eten anders
Speelt voeding een rol
bij constitutioneel eczeem? En zo ja, wat
is die rol dan? Behandelaren zeggen dat
bij volwassenen voeding geen invloed zou
hebben op het eczeem. Maar sommige
patiënten denken hier iets anders over.
Arts-onderzoeker Florentine de Boer
(Amsterdam UMC) deed er
onderzoek naar.

18

GAAF! Jaargang 27 • Herfst 2021

De relatie tussen voeding en eczeem is steeds vaker een

(bijvoorbeeld iemand uit de omgeving van de deelnemer met

onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Zo is in de

eczeem). Op deze manier konden de verschillen tussen beide

literatuur beschreven dat er een sterk verband bestaat tussen

groepen worden gemeten.

het hebben van voedselallergieën en de ernst van het eczeem.
Diverse studies laten een mogelijk verband zien tussen sterk

Resultaten

bewerkt voedsel en een verergering van het eczeem. Ook

Voor de afronding van De Boers wetenschappelijke stage

wordt het mogelijk positieve effect van fruit en groenten

zijn de volledig ingevulde vragenlijsten geanalyseerd van

beschreven. Maar het blijft een lastig te onderzoeken

96 personen met eczeem en 27 zonder eczeem. Interessant

onderwerp, alleen al omdat mensen met eczeem ook vaker

genoeg werden er geen verschillen gevonden in de dagelijkse

voedselallergieën hebben – en dus anders moeten eten.

inname van koolhydraten, eiwitten, vetten of kilocalorieën

Voor haar wetenschappelijke stage aan het eind van haar

tussen mensen met en zonder eczeem. Mensen zonder eczeem

studie Geneeskunde koos Florentine de Boer voor onderzoek

bleken wel vaker vitamine D te gebruiken dan deelnemers

naar de relatie tussen voeding en eczeem. Ze voerde dit

met eczeem. De mensen met eczeem daarentegen gebruikten

uit binnen de afdeling Dermatologie van het Amsterdam

vaker multivitaminen en volgden ook vaker een dieet (zie de

UMC. De kernvraag van haar onderzoek: wat zijn de

tabellen 1 en 2).

voedingsgewoontes van volwassenen met eczeem en waarin
verschillen die van mensen zonder eczeem?
Opzet van de studie
Voor deze studie maakte ze gebruik van twee vragenlijsten.
De ene voor de persoonskenmerken van de deelnemers
en het wel of niet hebben van eczeem. De andere voor het
voedingspatroon, waarvoor gebruik is gemaakt van de zeer
uitgebreide, zogeheten voedselfrequentie vragenlijst (FFQ) van
de Wageningen University & Research (WUR). Die lijst bestaat
uit 81 vragen.

Gekeken is naar de dagelijkse inname van
eiwitten, vetten, koolhydraten en kilocalorieën en
naar het gebruik van supplementen

Tabel 1. Verschillen tussen eczeem/zonder eczeem
Tabel 1. Verschillen tussen eczeem/zonder eczeem

Deze opzet maakte het mogelijk de voedselinname tussen
de deelnemers met en zonder eczeem met elkaar te
vergelijken. Voor iedere deelnemer is gekeken naar de totale
inname van eiwitten, vetten, koolhydraten en kilocalorieën
per dag. Ook werd het gebruik van supplementen (zoals
vitaminen) geïnventariseerd. Aan deelnemers met eczeem
is gevraagd aan te geven of zij het idee hadden dat bepaalde
voedingsmiddelen van invloed zijn op de ernst van hun
eczeem. En zo ja, welke zijn dat dan?
Uitvoering
De oproep voor deelname aan dit onderzoek is gemaild naar
leden van de VMCE en bovendien geplaatst op de VMCEwebsite en op Facebook. Niet alleen mensen met eczeem werd
gevraagd om mee te doen, maar ook mensen zonder eczeem

Tabel 2. Gevolgde diëten
Tabel 2. Gevolgde diëten
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Drie kwart van de mensen met eczeem zegt
dat bepaalde voedingsmiddelen hun eczeem
verergeren

De voorlopige resultaten laten nu al zien dat veel mensen
met eczeem anders eten dan mensen zonder eczeem. Niet
zozeer anders wat betreft koolhydraten, vetten, eiwitten en

De meerderheid van de mensen met eczeem (bijna 77 procent)

calorieën, maar wel wat betreft de voedingsmiddelen die ze

gaf aan dat bepaalde voedingsmiddelen bij hen het eczeem

kiezen. Dit omdat zij bepaalde voedingsmiddelen vermijden

doen verergeren (zie figuur 1). Ruim een kwart van de mensen

vanuit hun eigen eczeemervaring of vanwege voedselallergie.

met eczeem vermijdt om die reden koemelkproducten. Deze

Bovendien is redelijk duidelijk welke voedingsmiddelen dat

studie noemt ook kruiden/specerijen, noten, eieren, tomaat,

zijn, al wil dat niet zeggen dat dit voor iedereen geldt. Meer

alcohol, pinda en varkensvlees als voedingsmiddelen die naar

onderzoek is om die reden hard nodig. Daarvoor is deelname

ervaring van de deelnemers het eczeem verergeren.

van mensen met eczeem aan dit soort onderzoek essentieel,
ook al is dit soms moeilijk of tijdrovend.
Vervolg
Dit onderzoek loopt in deze opzet nog door tot begin 2022. Er
wordt gestreefd naar duizend deelnemers. De resultaten ervan
worden medio 2022 verwacht. Met meer deelnemers zullen de
resultaten gedetailleerder zijn. Denk daarbij aan het volgen
van diëten, aan voedingsmiddelen die mensen met eczeem
vermijden en aan gebruik van supplementen.

Figuur 1. Genoemde voedingsmiddelen die mensen met

Bernd Arents || beeld: Shutterstock en privé-archief van Florentine

eczeem vermijden

de Boer en Marian Bosma. Tabellen en figuur: UMC Amsterdam
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De onderzoekleider

‘Voeding is een onderwerp dat mensen
met eczeem erg bezighoudt’

De VMCE-deelnemer

‘Het invullen van een voedseldagboek
heeft erg geholpen’

Florentine de Boer

Marian Bosma heeft

heeft dit onderzoek

vanaf haar kleuter-

geleid. Tijdens haar

leeftijd eczeem en is

studie Geneeskunde

medeoprichter van

is haar interesse in de

de VMCE. ‘Toen ik

dermatologie en ook

studeerde, probeerde

leefstijlgeneeskunde

ik een paar maanden

gegroeid. ‘Dit onder-

macrobiotisch uit, een

zoek was voor mij de

paar maanden zuivel-

perfecte combinatie

vrij en vervolgens een

van mijn twee passies.

paar maanden weer

Ik vind dermatologie een prachtig vak: een succesvolle

iets anders. Dat zorgde voor zoveel stress, dat mijn eczeem

behandeling verbetert de patiënt namelijk zowel fysiek als

er niet rustiger van werd.’

mentaal. En ik ben ervan overtuigd dat voeding binnen de

Door een voedseldagboek in te vullen creëerde ze duide-

geneeskunde een meer prominente rol verdient.’

lijkheid. ‘Dat heb ik drie maanden gedaan. Elk moment

In haar begeleiders (de dermatologen Patrick Kemperman

dat ik iets at of dronk, noteerde ik dat. Ook schreef ik op

en professor Thomas Rustemeyer) vond ze gelijkgestem-

hoe mijn eczeem erop reageerde: rustig of onrustig. Daar

den. ‘Beiden zien ook potentie in dit onderzoeksveld. Voor

rolden twee voedingsmiddelen uit: varkensvlees en cho-

het voedingsdeel hebben we versterking gezocht bij voe-

colade. Het weglaten daarvan gaf een goed effect op mijn

dingswetenschappers uit Wageningen. En de medewerking

eczeem.’ Dankzij haar rustiger geworden huid ontdekte

van de VMCE maakte dit onderzoek tot een mooi, compleet

Marian nog iets wat haar jeuk en blaasjes gaf: de smaak-

geheel.’

versterker E621. Verder vermijdt Marian ook melk. ‘In de

Het is De Boer opgevallen dat voeding echt een rol speelt

informatie over astma – dat ik ook heb – las ik dat melk

bij mensen met eczeem. ‘Het is een onderwerp wat hen erg

zorgt voor slijmvorming. Door geen melk meer te drinken

bezighoudt. Des te meer reden om als arts op zoek te gaan

kan ik vrijer ademhalen.’

naar antwoorden op dit gebied!’

Ter voorbereiding op dit artikel kreeg Marian al de resul-

Als arts hoopt De Boer in de toekomst haar patiënten

taten van deze studie onder ogen. ‘Wat me opvalt: 80

gepersonaliseerd te kunnen behandelen. ‘Dus niet alleen

procent van de voedingsmiddelen die mensen met eczeem

kijken naar het gebruik van medicijnen, maar ook naar

vermijden, zijn zogeheten histaminevrijmakers of zijn rijk

de persoon als geheel. En daarbij een behandelplan

aan biogene aminen*. Misschien is een histaminebeperkt

gebruiken waarin ook iemands leefstijl, waaronder het

dieet een idee voor een vervolgonderzoek? Dan is wel de

voedingspatroon, een plek krijgt. Hopelijk kunnen artsen in

vraag hoe je dat zou moeten doen. Gezien de lange lijst

de toekomst minder medicijnen en meer gezonde voeding

van histaminevrijmakers is het volgens mij zeer persoonlijk

voorschrijven.’

waarop iemand reageert. Maar dat is aan de onderzoekers.’
* Biogene aminen zijn stoffen die van nature voorkomen in
zowel plantaardige als dierlijke producten.

Heb je vragen of suggesties voor dit soort onderzoek?
Laat je mening horen via dermavoeding@gmail.com.
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Kruip

IN DE HUID VAN...

CHRISTA

Wat houdt
je tegen?

TANYA

Hoe ik toch
de dingen doe...
“Ik weet dat ik mĳzelf ontzettend goed verzorg.
Dat ik mĳn hele levensstĳl aanpas aan het feit dat ik
atopisch eczeem heb. Mĳn interieur, mĳn kleding,
mĳn eten, mĳn gedrag, mĳn verzorging met
de zalven en bescherming tegen de
zon – noem maar op. En daar mag
ik trots op zĳn. Want ik ben een
sterke vrouw. Kom maar op
met dat lesje spinning,
ik ben er klaar
voor!”

“Jeuk is een rotgevoel en kan je dag
verzieken. Stel jezelf de vraag wat je tegenhoudt
om deze jeuk te bespreken met je arts. De kans
is groot dat het je eigen gedachten zĳn die je
weerhouden. Onthoud dat je in overleg
met je arts vrĳ bent om te kiezen voor
de behandeling die het beste bĳ
jou past. Je hoeft niet per
deﬁnitie met een tube zalf
huiswaarts te
keren.”

Lees het hele verhaal van Tanya, Christa
en Louise op indehuidvan.nl. Daar vind
je ook alles over symptomen, klachten,
diagnose, behandeling en medicatie.

www.indehuidvan.nl

LOUISE

Communicatie
is de sleutel
“Als jonge adult vind ik het ﬁjn om mĳ
eens een keer niet anders te voelen
dan mĳn leeftĳdgenoten zonder eczeem.
Wanneer iemand hier toch naar vraagt,
zal ik er niet om liegen. Eczeem hoort nu
eenmaal bĳ mĳn leven. Het is een deel
van wie ik ben. Ik kan wel stellen
dat ik het geaccepteerd
heb, voor zover dat kan
natuurlĳk. En daar
ben ik trots
op.”
GZNL.GZ.20.04.0130

Omgaan met jeuk en pijn leven met atopisch eczeem
is niet gemakkelijk.
Tips, ervaringen en verhalen
van anderen kunnen je
helpen. Zo zorgen we
samen voor controle.

M

I

J

N

R I T U E E L

‘Iedere ochtend douch ik twee minuten koud’
Saskia Vermee (54) woont met man en twee kinderen in ‘s-Hertogenbosch. Als kind had Saskia astma en hooikoorts, vanaf
haar 16e kwam hier eczeem bij. Ze vermijdt veel soorten voedsel
vanwege intoleranties.
‘Mijn leven richt ik zo in dat mijn huid zo rustig mogelijk is. In het
weekend plan ik maximaal één afspraak, zodat ik genoeg tijd voor
mezelf overhoud.’ Saskia heeft werk gekozen dat haar weinig stress
oplevert. ‘Ik verricht voorbereidend constructiewerk in de metaalwerkplaats van mijn man en mij. Denk aan boren, zagen en slijpen,
allemaal met werkhandschoenen aan natuurlijk.’
“Iceman” Wim Hof
‘Mijn immuunsysteem verbeter ik met de “Wim Hofmethode”: een
methode die ademhalingsoefeningen, “koudetraining” en meditatie
combineert. Mijn dag start daarom met ademhalings- en lichamelijke oefeningen en daarna ga ik twee minuten koud douchen. Eén

met name aan de binnenkant van mijn handen en op mijn gezicht

keer per week lig ik zelfs tien minuten in een koud bad. Geen ijsbad

en hals. Ik volg nu een nieuw smeerschema van de dermatoloog.

hoor, gewoon koud water!’

Ik mocht eerst een paar weken hormoonzalf smeren: mometason
(Elocon). Vervolgens mocht ik dat afbouwen en daarna opbouwen

Verzorgingsproducten

met Protopic. Dat heb ik nu ook afgebouwd en nu is mijn huid rustig.

Bij het douchen of badderen wast Saskia haar gezicht met olijfolie

De smeersessies doe ik trouwens direct na het werk al, zodat ik niet

en haar lichaam met Aleppozeep. Haar haren verzorgt ze met de

plakkerig mijn bed induik.’

shampoo Zijdeglans & Zen en de conditioner Special Oil & Care van
Andrélon. Na het afdrogen smeert ze zich in met Cetomacrogolzalf

Tips

of Sakura bodylotion van Rituals. Twee keer per week gebruikt ze

Saskia haalt veel tips uit GAAF! en leest het blad graag vanwege

Protopic voor haar gezicht en hals. ‘En verder gebruik ik “gewone”

het gevoel van (h)erkenning. ‘Ik ben geen lezer en toch lees ik dit

make-up: mascara van de Hema, oog- en wenkbrauwpotlood van

blad van voor naar achter. Ik ken weinig mensen met constitutioneel

Etos en, sinds ik kinderen heb, kiss proof lippenstift van Max Factor.

eczeem en zo lees ik veel over lotgenoten.’ Zelf geeft ze nog graag

Rond de zomermaanden is zonnebrandcrème natuurlijk ook nodig.

twee tips. ‘De Aleppozeep die ik noemde heb je in allerlei prijsklas-

Recent ontdekte ik die van Soleo Organics. Deze is niet plakkerig en

sen. Ik koop gewoon de blokken bij de Turkse winkel voor 1,50

wel vet genoeg om de basiszalf van overdag te vervangen.’

euro. Die is volgens mij net zo goed als een duurder blok in andere
winkels. De andere tip: probeer je immuunsysteem te versterken!

Periodiek vasten

Toen ik van een vriendin met reuma hoorde over het koud douchen,

Saskia let op wat ze eet en wanneer ze eet. ‘Zes dagen per week

dacht ik dat dagelijks douchen voor mij niet weggelegd zou zijn.

doe ik aan intermittent fasting: ik eet alleen tussen 16.00 en 22.00

Maar doordat het met koud water is, droogt mijn huid niet uit en

uur. En ik eet nooit suiker, ook geen vruchtensuikers, want dan

krijgt mijn immuunsysteem een enorme oppepper!’

wordt mijn huid zo droog als schuurpapier. Ook nachtschadegroenten eet ik niet, zoals tomaat, komkommer, aubergine en pompoen.
Om toch voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen, eet ik

Judith Zietsma || foto Privé-archief Saskia Vermee

vaak om 16.00 uur een salade. Ook slik ik extra vitamine C en D.’
In Mijn Ritueel vertellen mensen over hun eczeem en allergieën,
Smeren

en de manier waarop zij hun huid verzorgen. De merken die zij

Momenteel gaat het redelijk met Saskia’s huid. ‘Eczeem kan bij mij

noemen, houden géén aanbeveling in. Een ieder moet bij zichzelf

overal voorkomen, behalve op mijn voeten. Tegenwoordig zit het

vaststellen wat goed is voor de huid.
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Ilse (48) heeft constitutioneel eczeem, ichtyosis, alopecia
en een darmaandoening, en is allergisch voor pollen,
voeding, dieren en huisstofmijt. Lees ook Ilses blog op
www.vmce.nl.

Verbouwing
Voor mijn huid is het altijd een lastige overgang van de zomer naar

werkruimte voor mij opgenomen. Wel wordt mijn kamer heel klein. Er

de herfst, wanneer de centrale verwarming weer aan “moet”. Ik stel

is weinig ruimte binnen de school en vanwege een andere werkwijze

dit moment zo lang mogelijk uit. Hoe fijn is het om zelf te kunnen

worden diverse collega’s bij elkaar geplaatst. Natuurlijk ben ik opge-

bepalen wanneer hij aangaat en hoe hoog. Met mijn eigen werkruimte

lucht en dankbaar dat dit geregeld wordt. Wel belde ik zelf even met

in de middelbare school waar ik werk, kan ik dat. Een luxe! Daar zitten

de aannemer, omdat het op school altijd hectisch is en ik niet zeker

voor mij meer gezondheidsvoordelen aan vast, zoals het uitschakelen

weet of de arbo-technische eisen voor mijn ruimte goed zijn doorge-

van de felle verlichting bij mijn bureau om minder last van mijn ogen

komen. Zo kan ik alles nog even goed afstemmen: een gladde vloer,

te hebben. Ook belast ik een ander niet met het monotone geluid van

de lichtpunten, een goede ventilatie, de plek van mijn bureau voor de

mijn luchtbevochtiger. Minder snel afgeleid zijn en daardoor het werk

juiste lichtinval en genoeg stopcontacten voor onder andere de lucht-

beter afkrijgen, heeft ook een positief effect.

bevochtiger. De aannemer meldt ons telefoongesprek bij de directie

Des te groter was de schok toen ik hoorde dat mijn kantoortje vanwe-

en daar word ik op het matje geroepen. Waarom heb ik rechtstreeks

ge een noodzakelijke verbouwing moest worden opgeofferd. Mijn lei-

contact opgenomen? Ik legde mijn actie uit, omdat ik gewend ben

dinggevende, met wie ik prettig samenwerk, vroeg of ik een medische

voor mijn gezondheid te moeten opkomen. Ik bespreek zulke zaken

verklaring van de bedrijfsarts heb dat een eigen ruimte noodzakelijk

liever rechtstreeks dan dat het via via gaat en de kans bestaat dat ik

is. Omdat deze arts bekend is met mijn aandoeningen en weet wat ik

niet krijg wat ik nodig heb om goed te kunnen werken. En daar zijn we

nodig heb om goed te kunnen functioneren, kon zij dit eenvoudig in

allemaal bij gebaat, toch?

mijn dossier opnemen.
Dit is mijn redding, want in de bouwtekeningen is nu een aparte

skincare

Ilse Beemsterboer

ECHT
HYPOALLERGEEN

Ontwikkeld in
samenwerking met
allergologen en
dermatologen

Geschikt voor mensen met bewezen contactallergie en /of eczeem

DOS Medical B.V. – Laan van Westenenk 64 – NL-7336 AZ Apeldoorn – info@dos-medical.nl

ontwikkeld in
samenwerking met

TIPS
Verzorging van de voeten
‘Voeten zijn bij velen een ondergeschoven kindje’,
vertelt gepensioneerd dermatoloog dr. Johan Toonstra.
‘Zij mogen meer aandacht krijgen. Verzorg ze goed
en kijk hoe ze eruit zien. Soms lopen mensen rond
met schimmels, kwaadaardige plekjes, een vorm van
eczeem of andere genegeerde of onontdekte klachten.
Signaleren en behandelen bespaart een hoop ellende.
En voorkomen is altijd beter dan genezen!’

De vijf andere vormen zijn: allergisch contacteczeem, craquelé eczeem, tylotisch eczeem, hypostatisch eczeem en zwemmerseczeem
(wat in werkelijkheid een schimmelinfectie is). Helaas ontbreekt hier
de ruimte om er meer over te schrijven. Een uitgebreidere versie van
dit artikel vind je op onze website: klik op de herfsteditie van GAAF!.
> Heeft u tips voor de verzorging van de voeten?
• Droog je voeten goed af na wassen of douchen, ook tussen de
tenen.

> Hoe vaak komt eczeem aan de voeten voor bij mensen met con

• Gebruik daarna een vettende crème als je aanleg hebt voor een
droge huid.

stitutioneel eczeem?
Zo’n 30 procent van de mensen met constitutioneel eczeem (CE) heeft
(soms) eczeem aan de voeten. Er bestaan meerdere soorten eczeem,
sommige komen vaker voor bij mensen met een atopische aanleg.

• Loop niet met blote voeten waar veel andere mensen lopen, draag
bijvoorbeeld slippers.
• Nu het herfst is, worden de voeten meer ‘opgesloten’. Dit leidt

Typische klachten zijn jeuk en/of pijn. De verschillende soorten vragen

vaker tot schimmelinfecties of andere klachten, dus kijk geregeld

elk om een eigen manier van behandelen. Zoek met jouw huisarts of

naar je voeten en bezoek wanneer nodig een arts.

dermatoloog uit van welke vorm er sprake is.
> En voor de verzorging van de voeten van mensen met CE?
> Welke soorten eczeem komen voor aan de voeten?

Een gezonde huid is sterk genoeg om je te beschermen tegen

Er komen, naast constitutioneel eczeem, negen eczeemvormen voor

invloeden van buitenaf, zoals regen, wind, kou en warmte. Mensen

aan de voeten.

met constitutioneel eczeem hebben vaak een slechtere huidbarrière.

De volgende vier vormen komen vaker voor bij mensen met aanleg

Dan is de huid niet intact, hij verliest meer vocht en droogt uit. Ook

voor constitutioneel eczeem.

bestaat de kans dat allerlei stoffen je huid binnendringen. Daarom is

1. Blaasjes eczeem (dyshidrotisch of acrovesiculeus eczeem) komt

het belangrijk:

voor aan handen en voeten. Er zijn blaasjes en soms zelfs blaren

• om niet te vaak te baden en te douchen. Dit verslechtert de huidbarrière.

zichtbaar.
2. Nummulair eczeem (muntvormig eczeem) kan op het hele lichaam

• om goed de huid in te smeren. Ureumcrème 10% (bijvoorbeeld van

voorkomen. Het is een chronische vorm van eczeem die opvalt door

de merken Bipharma, Fagron en LivSana) is een goed smeerbare

de typisch ronde eczeemplekken.

crème, geschikt voor de voeten en de rest van de huid. Ook super-

3. Ortho-ergisch eczeem komt meestal voor op de handen, soms op
de voeten. Het is een vorm van contacteczeem, waarbij het eczeem

marktketen Lidl heeft een goede voetencrème met ureum: Cien
Voetencrème Urea.

niet door een allergie, maar door rechtstreekse irritatie van de huid
ontstaat, vooral door heet water, zeep en schoonmaakmiddelen.

Judith Zietsma

4. Juveniele plantaire dermatose betekent letterlijk ‘huidaandoening
aan de voetzolen op kinderleeftijd’. Soms zit het ook op enkele

Met dank aan Johan Toonstra. Hij is gepensioneerd dermatoloog

vingertoppen. Er zijn barsten en kloven zichtbaar. Er is geen sprake

en schreef verschillende boeken over de huid. Ook is hij docent aan

van jeuk, wel van pijn. Bij deze vorm wordt wel vette zalf gebruikt,

de Hogeschool Utrecht en bij U-Consultancy, een bedrijf dat oplei

geen hormoonzalf.

dingen verzorgt voor mensen werkzaam in de gezondheidszorg.
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Natuurlijke huidzalf op basis
van medicinale honing
DerMel® biedt antibacteriële bescherming
en brengt de huid tot rust. De huidzalf
werkt voor vele huidklachten, zoals
oppervlakkige wondjes en eczeem.
Helpt de vochtbalans herstellen
Verbetert de huidbarrière
Voor langdurig gebruik
Hoort thuis in ieder huis!

Verkrijgbaar bij:

DOS Medical B.V. – Laan van Westenenk 64 – NL-7336 AZ Apeldoorn – info@dos-medical.nl

Indicaties voor alle
Remederm Dry Skin producten
n Droge tot zeer droge huidzones
n Geprikkelde huidzones
n Roodheden
Kenmerken van de
Remederm Dry Skin producten
Alle crèmes:
n zijn licht geparfumeerd
en ongeparfumeerd verkrijgbaar
n bevatten:
- 5% aminozuren
- 3% ureum
- Vitamine A
- Vitamine E
- Panthenol

De kracht van zilver
REMEDERM DRY SKIN ZILVER CRÈME

Voor meer informatie bel (0183) 646600, info.nl@louis-widmer.com, www.louis-widmer.nl
Louis Widmer is partner van het Huidfonds. (www.huidfonds.nl)

#Adv_ZilverCrème_Gaaf190x132.indd 1

12-07-2021 10:25

NE RD AAN DE WAAL
Chique zalfkleding
Iedereen gaat uiteindelijk op zijn ouders lijken, or so they say. Ik

zijn de handschoentjes nutteloos. Ik word al binnen twee uur met

ben net zo’n kletskous en “allemansflirt” als mijn vader. Ook het

blote handen wakker, de rotdingen zijn nergens te vinden. Uit wan-

nietsontziende activisme van mijn moeder zit er bij mij diep in.

hoop pak ik dan vaak lange, synthetische opera-handschoenen uit

Toch moest ik wel even grinniken toen ik me realiseerde dat ik een

de verkleeddoos. Ze hebben nadelen, ze kriebelen namelijk meer

nogal aparte familietraditie heb overgenomen: ik draag net als

en ze zijn nogal zweterig, maar de lange mouwen bevallen me

mijn moeder en grootmoeder dagelijks vingerloze handschoenen.

wel goed. Ze zorgen er in ieder geval voor dat ik niet meer bij mijn

Mama droeg ze tegen zwellingen na chemo, oma draagt ze om

polsen kom en ze blijven een stuk beter zitten.

de kou van een kapotte zenuw in te perken. En ik? Zalf blijft nou
eenmaal beter zitten als je er een laagje kleding over draagt.

Maar wat “de feestwinkel” kan, kan ik ook! Dus stofte ik mijn
naaimachine af en zette mijn creativiteit aan het werk. Het resul-

Ik heb geen idee wat het mechanisme precies is, maar als ik niet

taat? Vier paar lange katoenen handschoenen, precies mijn maat.

beter wist zou ik zweren dat zalf verdampt aan de lucht. Al smeer ik

En wat een game changer! In tegenstelling tot die kleintjes be-

me nog zo dik in met vette zalf, twintig minuten later ben ik weer zo

dekken deze juist precies het gevoelige stuk huid bij mijn polsen.

droog als kurk. Niet vreemd dus dat ik vooral last heb van hard-

Dus nu kan ik zelfs af en toe kiezen voor een leuke top met korte

nekkige eczeemplekken op mijn nek, polsen en handen. Mijn nek

mouwen. En tijdens slechte dagen zijn mijn onderarmen zo goed

is gelukkig vrij makkelijk te bedekken met een simpel colshirt met

bedekt dat ik heel de dag niet krab en mijn huid eindelijk echt de

lange mouwen. Dit kledingstuk is inmiddels zo versmolten met mijn

kans krijgt om te herstellen. Zeg nou zelf, met wat fantasie ziet het

outfits dat vrienden het tegenwoordig “echt iets voor mij vinden”.

er nog chique uit ook ;)

Handen zijn lastiger. De zwarte katoenen handschoentjes van

Hanne Kause || foto’s Abel Planting

de apotheek werken best aardig, maar in de praktijk lubberen
en kriebelen ze vooral. Bovendien schuif ik ze vaak ongemerkt

De Nijmeegse Hanne (33) zet in het dagelijks leven haar

omlaag. Dan voel ik te laat dat ik toch weer een wondje heb open-

schrijfkunsten in als wetenschapscommunicator en blogger ||

gekrabd. En als ik bijvoorbeeld in bed lig te woelen van ellende,

scratchthat.blog

Aan de slag!

Ben je een ervaren gebruiker van een naaimachine en ben
je ook geïnspireerd om zo’n paar handschoenen te maken?
Voor het “patroon” trek je gewoon je hand en arm over op
papier, precies zo lang als je wilt. Voeg aan weerszijden een
extra centimeter toe langs je onderarm tot het begin van je
pols. Ik koos zelf voor zwart katoen-tricot met een klein beetje
elastaan. Trek het patroon twee keer over op de stof. En
daarna nog twee keer, maar dan op zijn kop. Knip dan de vier
delen uit, maar laat hierbij ruimte voor de naadtoeslag!
Vervolgens naai je beide handschoenen met de goede kant
van de stof tegen elkaar. Ik koos voor een fijne zigzagsteek
om wat rek in de naad te behouden. Als laatste vouw je de
onderrand een centimeter om en stik je deze vast. Dit kan
met een wat grovere zigzagsteek of met een dubbel-naald
voor een extra professionele finish. Omdat ik handschoenen
zonder vingertoppen wilde, zoomde ik iedere vinger met de
hand om tegen rafelen (met overhandse steek). Afwerken van
de lengtenaden is niet nodig.
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UVB lichttherapie via Eurocept Homecare geeft u de flexibiliteit om zelf het beste
moment van de dag te kiezen om de behandeling met lichttherapie in uw vertrouwde
thuisomgeving te volgen.
Lichttherapie wordt voorgeschreven als behandeling van onder andere psoriasis, vitiligo
en constitutioneel eczeem. Een behandeling met lichttherapie kan ervoor zorgen dat uw
klachten verminderen.

lichttherapie

uw ziekenhuis thuis

eurocept-homecare.nl | licht@eurocept.nl | 030 - 669 21 11

5800.00.26-20aug2019

Vraag aan uw dermatoloog naar de mogelijkheden van UVB thuisbelichting.

De ervaring

Jette de Groot (37)

die niet meer loslaat
In de eerste aflevering van een nieuwe rubriek vertelt een
verpleegkundige over die ene patiënt of situatie die niet
meer loslaat. Waarom was deze ervaring zo bijzonder?
Als een soort estafettestokje geeft de verpleegkundige
de opdracht daarna door aan een collega. Die vertelt in
een volgend nummer over zijn of haar onvergetelijke erva
ring. Dit keer: terugkerend vertrouwen.

Verpleegkundig specialist
UMC Utrecht

“Breng me terug naar de bron van mijn klachten”. Maar dat kan
niet, nog altijd wéét de wetenschap niet wat de oorzaak is van
eczeem. Evenmin bestaan er studies waaruit blijkt dat aangepaste
voeding effect heeft. Dat kon hij inmiddels beamen.
Wel kunnen we eczeem onderdrukken, legde ik hem geduldig uit.
Hij bleek niet bekend met de vingertopmethode, wat bij meer patiënten het geval is. Smeerinstructies worden verkeerd toegepast.
Of een ingezette behandeling wordt onjuist uitgevoerd, waardoor

‘Twee jaar geleden maakte ik kennis met een man van 31 jaar, hij

het niet lukt om het eczeem onder controle te krijgen. Dan tip ik

kwam voor een second opinion. Hij was wanhopig, maar eenmaal

mensen over de app Zalf smeerwijzer en over instructiefilmpjes op

in gesprek merkte ik óók hoe strijdlustig hij was. Als kind had hij

YouTube. Voor mijn ogen zag ik hem rustiger worden.

eczeem gehad en dit was in de jaren erna af en toe teruggekeerd.

Ik vertelde welke ruimte ik zag om zijn klachten te verlichten.

Maar nu, sinds een jaar of drie, was nagenoeg heel zijn lichaam

Gaf informatie over verschillende zalven. Welke vind je prettig,

aangetast.

welke niet? En waarom? Probeer er thuis ook eens een paar uit.

Als een mokerslag trof dit hem. Op zijn werk en tijdens het

Natuurlijk, hij was nog op zijn hoede, maar enig vertrouwen keerde

sporten, in steeds heviger mate werd hij met zijn eczeem gecon-

tijdens dat gesprek al terug.

fronteerd. De jeuk was gekmakend. Hij sliep steeds slechter en
de opspelende stress verergerde zijn eczeem. “Ik denk er serieus

Onder controle

over om te emigreren. Ik heb mijn baan en huis al opgezegd en wil

Geef het eerst twee weken de kans, zei ik, daarna ontmoeten we

in het buitenland gaan proberen of andere omstandigheden kun-

elkaar opnieuw. Na een week belden we: het ging al supergoed.

nen helpen mijn eczeem weg te houden. Haal me eruit”, smeekte

De jeuk was bijna onder controle. En nog eens twee weken later

hij. “Help me.”

waren de klachten al nagenoeg verdwenen. Een knoop werd doorgehakt: hij ging sowieso nog naar het buitenland, om te reizen.

Bijzonder vakgebied

Die ruimte was er immers. Onzeker informeerde hij nog wel wat dit

Zijn wanhoop greep me aan. Ook omdat hij nog jong was, van mijn

met zijn eczeem kon doen, net nu alles weer onder controle was.

leeftijd. Ik liet hem uitgebreid praten, zorgde dat hij zich gehoord

Ik stelde hem gerust, hou je aan de instructies, bel me als het

voelde. Deze eerste ontmoeting duurde liefst anderhalf uur, waar

nodig is.

een uur gebruikelijk is. Die tijd was echt nodig. Dit is ook waarom

Hij is een paar maanden weggeweest en inmiddels weer terug.

ik mijn vakgebied zo bijzonder vind: mensen met een chronische

Zijn eczeem bleef weg. Speelden de klachten een enkele keer

aandoening zijn zoveel méér dan alleen hun ziekte. Welke impact

op, dan wist hij nu: beginnen met smeren, dan is de boel sneller

heeft dit op hun kwaliteit van leven?

onder controle. Niet afwachten, in de hoop dat de klachten vanzelf

Deze man had het geprobeerd met aangepaste voeding, het had

weggaan. De rust is teruggekeerd, een wanhopig persoon is terug

niets opgeleverd. Hij was moe van het zoeken naar oplossingen:

op de rails gezet.’
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DERMATOLOGISCHE ONTDEKKING VOOR
ZEER DROGE HUID MET NEIGING TOT ATOPIE

Extreem droge huid? Jeuk?
Verlengt de periode tussen de pieken
van extreem droge huid.
De rust keert terug.

LIPIKAR AP+
Verlengt de periode tussen de pieken
van extreem droge huid.
1 Brengt het huidmicrobioom opnieuw in evenwicht
2 Helpt bij heropbouw van de huidbarrière
3 Vermindert jeukend gevoel

REINIGING

VERZORGING

Bestaat in 200ml en 400ml
Zonder parfum

Lipidenaanvullende routine verrijkt
met AQUA POSAE FILIFORMIS
IN VIVO BEWEZEN EFFICIËNTIE OP HET HUIDMICROBIOOM*
BABY’S, KINDEREN EN VOLWASSENEN. VERKRIJGBAAR IN UW (ONLINE) APOTHEEK.
*Klinische studie: van D1-15 tot D1: 100 patiënten zijn behandeld met fototherapie, corticotherapie of een andere behandeling om de SCORAD met minstens 25% te verbeteren.
Van D11-D28: 2 groepen patiënten- 2 applicaties per dag. Groep 1: 50 patiënten behandeld met LIPIKAR BAUME AP+, Groep 2: 50 patiënten behandeld met een ander emoliens.

www.laroche-posay.nl

Vegan Schijf voor veganisten
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) heeft in
samenwerking met diëtisten een volledige vegan-voedingsschijf

Upadacitinib: goedgekeurd voor 12 jaar en ouder

opgesteld, als alternatief voor de Schijf van Vijf van het

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) maakte in juni bekend

Voedingscentrum.

dat het upadacitinib heeft goedgekeurd voor de behandeling van

Veganisten kunnen de

constitutioneel eczeem.

Vegan Schijf gebruiken

Het middel is bedoeld voor mensen met eczeem van 12 jaar of ouder

als uitgangspunt voor

die aangewezen zijn op systemische therapie. Upadacitinib is een

een gezond en gevarieerd

zogenoemde JAK-remmer, net als baricitinib (zie GAAF!, voorjaar 2021)

plantaardig voedingspa-

en komt in de vorm van een pil. Het middel wordt al gebruikt voor

troon. De schijf laat zien

onder andere reumatoïde artritis. Net als baricitinib overigens.

welke productgroepen er

Het is de verwachting dat upadacitinib eind dit jaar ook beschikbaar is

in een plantaardig voe-

in Nederland. Dan is ook duidelijk welke voorwaarden van toepassing

dingspatroon nodig zijn.

zijn. Voor kinderen geldt dat upadacitinib, net als bij dupilumab onder

De grootste vakken zijn

de 18 jaar, alleen wordt voorgeschreven door dermatologen in specia-

toebedeeld aan groenten

le centra voor Kinderdermatologie. Dat zijn het Erasmus MC, Amster-

(met speciale aandacht

dam UMC, UMC Utrecht (WKZ), Radboudumc en UMC Groningen.

voor groene bladgroenten)

> Bron: Europees Medicijn Agentschap

en volkoren granen (plus
aardappelen), gevolgd
door fruit (met speciale

Eethandleiding aan de basis van nieuw kaartspel

aandacht voor bessen), peulvruchten (inclusief tofu, tempeh, plantaar-

Vier vrienden bedachten tijdens het spelen van een simpel

dige zuivel en vleesvervangers) en noten (met zaden en pitten).

kaartspel een nieuwe, meer uitdagende variant. Het resultaat is

Calciumrijke producten binnen elke productgroep krijgen daarbij

King Fridge, waarbij de koelkast centraal staat.

speciale aandacht en zijn weergegeven in het midden van de Vegan
Schijf. Denk aan groene bladgroenten, broccoli, gedroogde abrikozen
en dadels, amandelen, hazelnoten, sojadrink en tofu. In een ring om
de schijf staat een zesde productgroep, bestaande uit supplementen
(vitamine B12, D en omega-3-vetzuur: algenolie) en vocht.
> www.nieuwsvoordietisten.nl en www.veganisme.org

OLVG zoekt zwangere vrouwen
Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam zoekt zwangere proefpersonen
voor een studie naar de relatie tussen voeding, de samenstelling
van borstvoeding en allergie.
Met het onderzoek wil het ziekenhuis uitvinden welke rol borstvoeEn waarom? ‘We zijn een moeilijke vriendengroep’, zegt één van de

ding speelt bij het beschermen van een baby tegen voedselallergie.

bedenkers, Koen Pijnappels. ‘Ik heb een lactoseallergie, een ander

Mogelijk kan het dieet van de moeder helpen voedselallergie bij het

kan niet tegen noten en een derde is vegetarisch.’

pasgeboren kind te voorkomen.

Dankzij crowdfunding is het de vier gelukt het spel ontwikkeld te

De onderzoekers vragen zwangere vrouwen met een allergie (huisstof-

krijgen. Half augustus waren er wereldwijd al 650 spelletjes gereser-

mijt en hooikoorts tellen ook mee) om drie dagen en vier weken na

veerd, van Costa Rica tot in Australië. Misschien is King Fridge ook

de bevalling een heel kleine hoeveelheid borstvoeding, speeksel en

voor jou een leuk idee om thuis te spelen? Een tip vooraf: je wint het

ontlasting in te leveren. Ook vragen ze vier weken na de bevalling ge-

spel door goed op te letten wie welk gerecht in zijn koelkast legt. Sa-

durende drie dagen een dieetdagboek bij te houden. Al het materiaal

boteer intussen de koelkasten van de andere spelers én loop intussen

wordt langsgebracht en opgehaald.

niet zelf een allergische reactie op.

Voor deelname ontvangt de moeder een kleine vergoeding. Voor meer

> voor meer informatie: kingfridgegame.com

informatie of aanmelding kun je mailen naar synbiobreast@olvg.nl.
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Studenten maken informatiefilmpje over eczeem

‘Veel onduidelijkheid over zalf smeren’
Diane van Beek zet zich als ervaringsdeskundige in bij de afdeling Dermatologie van het UMC Utrecht. Zo helpt ze
mee daar de eczeemzorg te verbeteren. Over de vraag om mee te doen aan een onderwijsproject hoefde ze
niet lang na te denken. In maart gaf ze input bij het maken van een informatiefilmpje over het
smeren van hormoonzalf. Ze blikt terug op the making of.

‘Een groepje studenten van
de Universiteit Utrecht maakte
dit filmpje, als onderdeel van het

een in eczeem gespecialiseerd ziekenhuis? Dat dit
een breder probleem is, vertelt ook huidtherapeut Karlijn
Sterkenburg op pagina 6.’

vak Ziekenhuiscommunicatie. Studenten
leren dan wat er zoal komt kijken bij goede
communicatie. Die kennis brengen ze in de praktijk door

Verschillende perspectieven
‘De studenten pakten het vraagstuk heel serieus op: ze bekeken

zelf patiënteninformatie te maken. Dit doen ze in groepjes

het vanuit verschillende perspectieven. Welke informatie is

van vier studenten, ieder met een andere achtergrond. En

er beschikbaar en op welke vlakken wordt er iets gemist? Hoe

met een patiënt: dat was ik, als ‘patiëntpartner’ voor de

geef je informatie duidelijk visueel weer? En wanneer is iets

afdeling Dermatologie van het UMC Utrecht. Ik vind het

ook te begrijpen voor mensen die moeite hebben met lezen en

ontzettend leuk en belangrijk om (medische) informatie

schrijven?

voor een grotere groep begrijpelijk te maken. Om die

Ze concludeerden dat het onduidelijk is hoeveel zalf je moet

reden schrijf ik ook voor GAAF!. Ik wilde graag hieraan

smeren (wat is ‘veel’, wat is ‘weinig’) en dat zonder goede uitleg

meewerken.’

smeerschema’s best ingewikkeld zijn. Hun oplossing: een kort,
samenvattend filmpje met de belangrijkste informatie over om-

Kennismaken

gaan met eczeem. En de moeder van één van de studenten, die

‘In maart maakte ik online kennis met ‘mijn’ studenten:

zelf ook eczeem heeft, doet in het filmpje voor hoe je daadwer-

Sophie (Nederlandse Taal en Cultuur), Maarten (Communi-

kelijk hormoonzalf smeert.

catiewetenschappen), Alieke (Farmacie) en Tamara (Geschie-

Het was ontzettend leuk om aan dit vak mee te werken. En ik

denis). Nadat ik ze wat had verteld over eczeem en de impact

ben ontzettend trots op ‘mijn’ studenten, dat ze in één maand

ervan op het dagelijks leven, zette ik ze aan het werk met de

een filmpje hebben gemaakt.

volgende vragen. Waarom is het zo lastig om hormoonzalf
goed te gebruiken, ondanks dat er behoorlijk wat informatie

Diane van Beek || Beeld: UU en UMC Utrecht

beschikbaar is? En – dit onderwerp komt regelmatig voorbij
in onze Facebookgroep - waarom leer je dit vaak pas nadat je,

Nieuwsgierig geworden? Het filmpje is te vinden op

na soms jarenlang doormodderen, bent doorverwezen naar

youtube.com/watch?v=donTgc5fNz0.
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VMCE nieuws
Wereld Eczeem Dag 2021 uitgesteld
De Wereld Eczeem Dag op 18 september werd helaas weer uitgesteld, omdat op die dag
de coronamaatregelen nog te “streng” waren. Met toepassing van de 1,5 meter-maatregel
van de dynamiek van dit evenement. De Wereld Eczeem Dag verschuift nu naar zaterdag

E-mailadres
up-to-date?

29 januari 2022. Had je je al voor september aangemeld, dan gaan we ervan uit dat je

Als lid ontvang je om de zoveel tijd een nieuws-

in januari zeker komt. Dan hoef je je dus niet opnieuw aan te melden. Heb je zin om te

brief vanuit de VMCE met daarin meestal een

komen? Schrijf je in via www.eczeemdag.nl en gebruik de inschrijvingscode VMCE21.

uitnodiging voor een bijeenkomst. Krijg jij der-

Voor leden is het gratis, niet-leden betalen 5 euro per persoon. Iedereen is welkom. Dus

gelijke mails nooit? Dan gaat er iets helemaal

maak zoveel mogelijk mensen in je omgeving, die net als jij huidklachten hebben of daarin

verkeerd. Dan heeft het secretariaat hetzij

geïnteresseerd zijn, attent op deze interessante dag.

geen e-mailadres van jou, hetzij een verou-

hadden we veel te weinig bezoekers kunnen ontvangen. Dat zou ten koste zijn gegaan

derd e-mailadres. Stuur, om voortaan mail te
ontvangen, je meest recente mailadres naar
info@vmce.nl, met de naam waaronder je bij de

Eczeemspecial

VMCE staat ingeschreven. Wij werken dan zo
snel mogelijk onze administratie bij.

Omdat je van eczeem je leven lang last kunt houden, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn
van de aandoening. In samenwerking met de VMCE
maakte fabrikant Pfizer een online magazine boordevol informatie en tips. Deze eczeemspecial geeft
een goed beeld van wat er allemaal bij eczeem komt
kijken. Ook vind je er verschillende ervaringsverhalen. De eczeemspecial is te bekijken via

Meer oog
voor het leven
met eczeem

Tips en
ondersteuning
bij eczeem

Agenda

Wat kan ik
zelf doen?
Inzicht
in je eigen
gezondheid

16 oktober: Algemene Ledenvergadering in
het Van der Valk Hotel in Harderwijk.

Jerney:
"We kijken elke dag wat
wel en niet kan"

https://online.flipbuilder.com/xunk/gwxt/

ECZEEM SPECIAL

PB

30 oktober: rondleiding en informatiedag in
de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Bij het
1

rondetafelgesprek zal huidtherapeute Karlijn
Sterkenburg het gesprek aansturen.
13 november: sportieve dag voor jongvolwassenen (leeftijd 18 t/m
30 jaar) bij indoor skipiste SnowWorld in Zoetermeer. Tevens is er

Proefschrift over
contactallergie

ruimte voor je vragen. We hebben verpleegkundig eczeemspecialist
Jette de Groot uitgenodigd om hier antwoord op te geven.

verschillende onderwerpen
bestudeerd die verband
houden met het voorkomen
van contactallergie. Ook
gaat ze dieper in op eerdere
studies over de individuele
gevoeligheid in het ontwikkelen van contactallergie.
Afgelopen week, op maan-

Hoewel haar proefschrift

dag 27 september verdedig-

geen directe relatie heeft

27 november: vrijwilligersdag plus afsluitend etentje. Alle vrijwilligers

de Cynthia van Amerongen

met constitutioneel eczeem,

zijn welkom (ze krijgen een persoonlijke uitnodiging) op het Light

haar proefschrift aan de

toont de VMCE zich betrok-

Festival in Amsterdam.

Rijksuniversiteit Groningen.

ken met haar promotieon-

11 december: ledendag in het Openlucht Museum in Arnhem.

De titel ervan luidt: Contact

derzoek en heeft financieel

Hierover volgen nog nadere mededelingen.

Allergy – Occurrence and

bijgedragen aan de druk-

29 januari 2022: Wereld Eczeem Dag in het Van der Valk Hotel

Susceptibility. Zij heeft

kosten ervan.

Breukelen.
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GAAF! verschijnt vier keer per jaar onder verantwoording van:
Vereniging voor Mensen met
Constitutioneel Eczeem (VMCE)
Postbus 26, 3860 AA Nijkerk
telefoon (033) 2471044 (9.00- 17.00 uur)
website: www.vmce.nl
e-mail: info@vmce.nl
Banknummer NL19INGB0007234132 t.n.v. VMCE
Postbus 26, 3860 AA Nijkerk
KvK Lelystad 40656565
De vereniging stelt zich ten doel:
-		het bevorderen van het welzijn van hen die lijden aan constitutioneel
eczeem, in het bijzonder haar eigen leden, en het bevorderen en
ontwikkelen van activiteiten die dit welzijn kunnen bevorderen;
-		het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van
constitutioneel eczeem, de oorzaken en de behandeling.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 30,- per jaar met acceptgirokaart en
€ 27,50 bij automatische incasso (jeugdleden van 12 tot 18 jaar
betalen € 14,-). Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift GAAF!,
hebben toegang tot de VMCE-hulplijn en kunnen op de website alle
publicaties van de VMCE downloaden. De kosten verbonden aan het
lidmaatschap worden bij opgave na 1 juli gehalveerd. Lidmaatschap
wordt automatisch verlengd, indien niet 2 maanden voor het verstrijken
van het jaar is opgezegd.
Opzeggen kan bij de ledenadministratie van de VMCE op
ledenadministratie@vmce.nl onder vermelding van het lidnummer.
Zie ook www.vmce.nl/opzeggen.
Oude nummers GAAF!
Leden of sympathisanten van de VMCE ontvangen GAAF! viermaal per
jaar. Oude nummers kosten € 3,50, inclusief verzending.
Bestuur VMCE
Willem Kouwenhoven
Hans Roodenburg
Hanneke Duurland
Tamara Klaassen
Dirk van der Veen

voorzitter ad interim
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
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Medewerkers
Bernd Arents, Nicolien Branderhorst, Jan Buteijn, Hanneke Duurland,
Hanne Kause, Willem Kouwenhoven, Abel Planting, Peter Scheek,
Studio Willem Kolvoort en Monique Uijen
Redactiesecretariaat
Redactie GAAF!
Postbus 26
3860 AA Nijkerk
gaaf@vmce.nl
Advertentiebureau
JN/Media Sales
Jan Nieuwenhuis
Koolwitje 8
7423 GJ Deventer
(0570) 516873
info@jnmediasales.nl
www.jnmediasales.nl
Sluitingsdata kopij GAAF!
nr. 1 - 15 november;
nr. 2 - 15 februari;
nr. 3 - 15 mei;
nr. 4 - 15 augustus.
Advertenties
De inhoud van geplaatste advertenties valt onder
verantwoording van de adverteerder zelf. Opname van
advertenties hoeft niet te betekenen dat de VMCE de
inhoud onderschrijft.
Vormgeving en productie
Stijl C, Lelystad
www.stijlc.nl

Adviesraad
De VMCE wordt geadviseerd door een Adviesraad. In de raad hebben
specialisten van verschillende vakgebieden zitting.
In de Adviesraad hebben zitting:
Dr. M.S. de Bruin - Weller, voorzitter (dermatoloog)
Drs. A.P.H. Jansen (allergoloog)

Redactie
Arnoud Kluiters, eindredactie
Diane van Beek, Ilse Beemsterboer, Liesbeth Bos,
Shirley de Koning, Jessica Lageweg-Vlot, Judith Zietsma

Druk
Drukkerij Boonen, Hamont
drukkerijboonen.be
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Dermatology
beyond the skin

Samen leveren we
baanbrekend werk.
©LEO NOV 2019 MAT-29660 All LEO trademarks mentioned belong to the LEO group. LEO Pharma nv/sa. Duwijckstraat 17, 2500 Lier

een kwetsbare huid
bescherm je beter goed..

Derma Cura
we care !

DermaCura verbandpak
Voor bescherming en fixatie
bij zalftherapie.
beschermt tegen krabben
vermindert irritatie en jeuk
vergoed door alle zorgverzekeraars
hoogste score in draagcomfort

Medisch hulpmiddel
klasse 1

D&M BV

Postbus 229

Het Oeko-Tex label garandeert
dat DermaCura uitgebreid getest
is, geen schadelijke stoffen bevat
en daardoor met name geschikt
is voor baby’s en mensen met een
gevoelige huid.

3700 AE Zeist

e: info@dermacuraverband.nl

t: 030 699 58 59

f: 030 699 23 09

www.dermacuraverband.nl

©2020-D&M-HS-AD-GAAF-1.0

Voor het draagcomfort van
DermaCura verbandpakken
heeft het onafhankelijke en
internationaal erkende
Hohenstein instituut de
hoogst mogelijke score
gegeven: ZEER GOED

