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Internationale wedstrijd voor 
literatuur en visuele kunsten voor 
patiënten met atopische 
dermatitis 

• 4 juni 2020 

We willen je graag uitnodigen om deel te nemen aan onze internationale literaire en 
beeldende kunstwedstrijd voor patiënten met atopische dermatitis en mensen die ze 
hebben gepest met de titel My Skin, My Pain 2020 . De internationale wedstrijd voor 
literaire en beeldende kunst maakt deel uit van het OPENIDEO-project "Agents of 
Change" Atopic Dermatitis Challenge dat mogelijk werd gemaakt door een 
subsidie van Sanofi Genzyme en Regeneron. Onze organisatie heeft zich in 
december 2019 aangemeld voor het project met als doel het publiek bewust te maken 
van de systematische onderschatting van de ernst van atopische dermatitis en het 
geweld tegen kinderen, tieners en volwassen patiënten met de ziekte. We zijn erg trots 
om aan te kondigen dat het project is uitgeroepen tot een van de top 5 projecten van 
OPENIDEO. 
 
Wil je meedoen en een betere en vriendelijkere toekomst creëren voor jezelf of je 
kinderen met atopische dermatitis? Doe mee aan ons project en help ons de 
perceptie van de ziekte te veranderen. Lees hieronder hoe u kunt deelnemen. 

 
Het OPENIDEO-project 
Het is bijna onmogelijk om te beschrijven hoe pijn bij atopische dermatitis aanvoelt - 
hoe moeilijk het is om te leven met een jeuk die tot op het bot doorgaat. Patiënten met 
matige tot ernstige atopische dermatitis hebben te maken met ondraaglijke jeuk en 
fysieke en emotionele pijn. Fysieke pijn is beheersbaar, maar de jeuk en de 
emotionele pijn als gevolg van isolatie, stigmatisering en discriminatie zijn dat 
niet. Hoe voelt het om afgewezen te worden? Hoe voel je je als je ziet dat andere 
ouders hun gezonde kinderen wegslepen en hen verbieden om aan te raken of te eten 
en te spelen met je kind? Hoe is het als je het doelwit bent van 
voortdurende scheldpartijen en pestkoppen die hun woede op een fysieke manier 
uiten? Hoe zou u de schuld en de schaamte omschrijven als uw arts u als tiener vertelt 
dat de ziekte iets is dat alleen ongewenste kinderen krijgen?   
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Pijn kan ons uniek maken 

Ondanks het lijden kan pijn ons echter uniek maken . Het stimuleert ons om een 
hoger niveau van creativiteit te bereiken dan we onder normale omstandigheden 
zouden doen. Bovendien zeggen wetenschappers dat kunst een helende kracht 
heeft. Ze ontdekten dat het het immuunsysteem versterkt door de hoeveelheid 
ontstekingschemicaliën te verlagen. Kunst verbetert ook de hersenfunctie, verlicht 
stress en verbindt de hersenen met het lichaam. Ze zeggen dat een foto meer zegt dan 
duizend woorden. Geschreven verhalen, gedichten en andere soorten kunstwerken 
zouden de harten van velen raken. Leraren zouden de kinderen beschermen met 
atopische dermatitis en de pestkoppen opvoeden, die meestal zelf gebroken kinderen 
zijn. Familieleden en vrienden zouden beter begrijpen welke problemen u dagelijks 
tegenkomt. Medische professionals, die elke dag in contact komen met patiënten met 
atopische dermatitis, kunnen verder kijken dan uw huidproblemen en begrijpen hoe de 
ziekte andere delen van uw lichaam en uw leven beïnvloedt. 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
De wedstrijd is gratis toegankelijk. 
 
WIE KAN INDIENEN:  
Patiënten met AD (kinderen, tieners, volwassenen) en personen die een patiënt met 
atopische dermatitis van over de hele wereld hebben gepest. 
 
DETAILS:  
Dit is een internationale wedstrijd voor literaire en beeldende kunst georganiseerd door 
Instituut Atopika. Alle vormen van artwork worden geaccepteerd. 
U kunt per e-mail of post één origineel literair of visueel kunstwerk indienen. 
 
DE COMPETITIE BEGINT:  
10 juni 2020 
 
DE COMPETITIE SLUIT OP:  
December 31, 2020 at 12 noon (EST) 

SELECTIEPERIODE:  
Januari 2021 
Vertel je verhaal zoals jij dat wilt.  
Vertel uw verhaal op de door u gewenste manier en help ons een positieve 
verandering teweeg te brengen. 
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