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Up-to-date
Al meer dan twintig jaar zet ik me in voor mensen met
psoriasis. Toen ik zelf de diagnose artritis psoriatica kreeg,
was er nog niet zoveel over psoriasis bekend. Hoe anders is
dat nu!
Ik vind het belangrijk dat mensen goed op de hoogte zijn
van hun aandoening. Vanuit Psoriasispatiënten Nederland
doen we dat o.a. door het organiseren van webinars, door
het uitgeven van ons ledenmagazine Psoriasis en door mee
te werken aan deze uitgave van Huidzicht. Zo hopen we dat
steeds meer mensen weten dat psoriasis niet ‘slechts’ een
ziekte van de huid is, maar een systeemziekte, waarbij de
afweer van het lichaam ontregeld is.
Die informatie helpt om alert te zijn op allerlei andere
klachten die kunnen ontstaan, zoals hart- en vaatziekten
en gewrichtsklachten. En daardoor kun je wellicht tot het
inzicht komen dat het verstandig is je leefstijl te verbeteren door bijvoorbeeld anders te gaan eten, meer te bewegen of zo nodig af te vallen. Zo kun je het risico op deze
bijkomende aandoeningen verkleinen.
Ook kan goede informatie mensen op de hoogte brengen
van de beschikbare behandelingen voor psoriasis. Op basis
hiervan kunnen ze een afweging maken welke behandeling voor hen het meest geschikt is en hierover met de
dokter het gesprek aangaan. Dit alles draagt er aan bij dat
mensen meer regie krijgen over hun ziekte en over hun
leven.
Na het lezen van deze derde uitgave van Huidzicht ben je
weer helemaal up-to-date als het gaat om de aandoening
psoriasis. Niet alleen vind je er informatie over psoriasis
en kinderen, COVID-19, en het belang van bewegen, maar
ook lees je over de laatste wetenschappelijke inzichten.
Natuurlijk vind je in deze uitgave ook ervaringsverhalen,
zoals het verhaal van de elfjarige Esmee en het verhaal van
Godfried, die na velen jaren aanmodderen eindelijk een
goede behandeling krijgt. En wil je nog meer informatie?
Kijk dan eens op psoriasispatientennederland.nl of neem
contact met ons op.

Jim van der Zon
Coördinator Centrale Redactie PN

FOTO: UNSPLASH

Veel inspiratie en leesplezier gewenst!
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VRAAG
MAAR
RAAK
Wat wil je als ouder nu altijd al aan de dermatoloog vragen?
Annemarie (39) ging voor Huidzicht in gesprek met
Marieke Seyger, dermatoloog in het Radboud UMC. De
dochter van Annemarie is inmiddels elf jaar en heeft sinds
haar babytijd psoriasis.
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Annemarie: Psoriasis ontstaat
meestal op oudere leeftijd, maar
toch komt het ook voor bij kinderen. Hoeveel kinderen hebben al
op jonge leeftijd psoriasis?

Heeft de puberteit
invloed op de ziekte? Bij mijn dochter
zie ik de laatste tijd
namelijk een toename van de plekken.

Marieke: Psoriasis op de babyleeftijd komt niet zoveel voor. Wel
krijgt een op de drie mensen met
psoriasis hier al voor zijn/haar achttiende mee te maken. De psoriasisplekken zien er
bij kinderen vaak wat anders uit dan bij volwassenen. Ze zijn vlakker en zitten vaker in het gezicht.
Annemarie: Mijn dochter kreeg psoriasis toen
ze nog in de luiers zat. Bij de huisarts en op
het consultatiebureau werd de ziekte in eerste
instantie niet herkend. Is dit nog steeds zo?

Marieke: Er wordt bij kinderen niet snel aan
psoriasis gedacht, zeker niet op de babyleeftijd.
Wanneer jonge kinderen plekjes met jeuk hebben,

denkt men toch snel aan eczeem.
Dat komt op deze leeftijd veel
vaker voor dan psoriasis.

Annemarie: Ik voelde me door
de huisarts vaak niet serieus
genomen. Ik moest echt op mijn
strepen staan om een andere
behandeling voor mijn dochter
te krijgen. Welk advies heeft u
voor ouders die in hetzelfde schuitje zitten als
ik toen?

Marieke: Er is gelukkig steeds meer aandacht voor
psoriasis bij kinderen, ook onder huisartsen. Als je
het idee hebt dat je huisarts je niet serieus neemt,
stel dan de vraag: “Kan het geen psoriasis zijn?”
Zeker als psoriasis in de familie voorkomt, is dit
een hele terechte vraag. Het kan best zijn dat een
huisarts daar nog niet aan gedacht heeft. Door dit
te vragen kun je je huisarts op gedachten brengen.
Als er twijfel is zal een huisarts je altijd doorsturen.
lees verder
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Annemarie: Mijn dochter is vanwege haar psoriasis vroeger gepest. Is hier ook aandacht voor bij
de dermatoloog of dermatologieverpleegkundige? Welke ondersteuning is mogelijk?

De puberteit is
vooral sociaal en
emotioneel een
heftige periode.
Daar kan en mag
de psoriasis geen
invloed op hebben.

Marieke: Tijdens een consult kijken
we niet alleen naar de grootte en de verspreiding
van de psoriasisplekken, maar we laten de kinderen ook een vragenlijst invullen. Die vragen gaan
over de kwaliteit van leven. Er worden vragen
gesteld over bijvoorbeeld jeuk, schaamte en pesten. Zo kunnen we achterhalen hoeveel last een
kind van de psoriasis heeft. Dat is hele belangrijke
informatie voor het bepalen van de behandeling.
Het kan goed zijn dat een kind maar een paar
kleine plekjes heeft, maar dat uit de ‘Kwaliteit van
Leven-vragenlijst’ blijkt dat iemand helemaal niet
lekker in zijn vel zit en bijvoorbeeld gepest wordt.
Dat is dan een reden om het gesprek aan te gaan.
Vaak is er zowel bij de ouders als het kind opluchting omdat er over het pesten gesproken kan
worden. Pesten of onzekerheid over je uiterlijk kan
een reden zijn om naar een volgende behandelstap
te gaan. Het kan kinderen ook helpen om eens te
praten met een psycholoog die verstand heeft van
leven met een huidziekte. Zo iemand kan het kind

ondersteunen om beter met psoriasis om te leren gaan.

Annemarie: Wat is eigenlijk de
oorzaak van psoriasis en heeft
de puberteit invloed op de ziekte? Bij mijn dochter, die aan het
begin staat van de puberteit, zie
ik de laatste tijd namelijk een toename van de
plekken.

Marieke: Waardoor iemand psoriasis krijgt weten
we nog niet precies. We weten wel dat verschillende factoren een rol spelen bij psoriasis. De kans
om psoriasis te krijgen is veel groter wanneer de
ziekte in de familie voorkomt. Daarnaast is er vaak
een prikkel die de psoriasis kan uitlokken, zoals
een infectie of veel stress. Daardoor gaat het afweersysteem stoffen aanmaken waardoor er steeds
weer psoriasisplekken ontstaan.
Over de invloed van hormonen weten we het een
en ander omdat er wat onderzoek is gedaan naar
de invloed van zwangerschap op psoriasis. Het
komt erop neer dat de zwangerschap een onvoorspelbaar effect op psoriasis heeft. Bij een deel van
de vrouwen verbetert de psoriasis tijdens de zwangerschap, bij een ander deel is er geen verandering
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en bij sommige vrouwen is er een
verslechtering. Voor de puberteit
geldt waarschijnlijk hetzelfde; het
beeld van psoriasis kan sowieso heel
wisselend zijn. Soms is het rustig,
soms kan de ziekte ook weer opvlammen.

We hebben de afgelopen jaren hele
grote stappen gezet.
Ook de komende
jaren komen er
nog een aantal
veelbelovende middelen beschikbaar.

Annemarie: Vooral in de puberteit kan de impact
van de ziekte groot zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een eigen identiteit en seksualiteit. Wat kunnen we hiervan
verwachten? Hoe kunnen we onze dochter goed
ondersteunen?

Marieke: Kinderen in de puberteit reageren heel
wisselend. Over het algemeen zijn kinderen meer
op zichzelf gericht. Ze gaan hun plekken zelf behandelen en willen vaak dat ouders zich er niet
mee bemoeien. Je hebt als ouder steeds minder
invloed op je kind. Het is belangrijk om open met
elkaar te blijven praten, zodat je als ouder weet wat
er speelt. Wanneer pubers op het spreekuur komen
laten we hen elke keer een vragenlijst invullen,
om zicht te krijgen op hoe de psoriasis het leven
beïnvloedt. We hopen dat we een open gesprek

kunnen blijven voeren. Dat is heel
belangrijk.

Zo kunnen we ook goed blijven
meedenken met het kind. Als
een kind of puber het smeren
bijvoorbeeld echt extreem vervelend vindt, kan dat een reden zijn
om naar een volgende behandelstap over te gaan.
En wanneer adolescenten alcohol gebruiken, kan
dit ook een reden zijn om over te stappen, omdat
sommige medicijnen niet samengaan met alcohol.
De puberteit is sociaal en emotioneel een heftige
periode. Daar kan en mag de psoriasis geen invloed op hebben. Als dat wel zo is, moeten we met
elkaar kijken hoe dat opgelost kan worden. Een
puber met psoriasis moet zich net zo kunnen ontwikkelen als ieder ander kind.
Annemarie: Mijn dochter gebruikte jarenlang
zalven. Toch is de ziekte verder uitgebreid en
zijn de plekken groter geworden. Waarom breidt
de ziekte zich ondanks deze behandeling toch
uit?
lees verder
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Psoriasis leidt zijn
eigen leven. De
plekken kunnen
zich uitbreiden,
maar ze kunnen
ook rustiger
worden.

Marieke: Psoriasis leidt zijn eigen
leven. De plekken kunnen zich
uitbreiden, maar ze kunnen ook
rustiger worden. Met een behandeling onderdruk je de plekken, maar
je kunt de psoriasis niet genezen.
Door de plekken met zalf te behandelen, smeer je daar waar de plekken zijn. Er is altijd
een kans dat er nieuwe psoriasisplekken ergens
anders op het lichaam ontstaan. Door een medicijn
te slikken of te prikken, verspreidt de werkende stof
zich in het hele lichaam, waarmee de psoriasis in
het hele lichaam kan worden onderdrukt. Evengoed
kan de psoriasis er dan soms toch nog doorheen
breken waardoor er nieuwe plekken ontstaan.
Annemarie: Ik hoor wel eens dat de huid door het
smeren met zalf dun kan worden. Is dat iets waar
ik me bij het behandelen van mijn dochter zorgen
om moet maken?

Marieke: Door gebruik van hormoonzalven kan de
huid inderdaad dunner worden, maar alleen als je
geen smeerpauze inlast. Daarom zeggen we altijd:
je moet vier dagen smeren en daarna drie dagen
niet smeren. Er zijn uitzonderingen. Als de plekken
even goed teruggedrongen moeten worden, geven
we weleens het advies om drie weken elke dag te
smeren. Dat is helemaal niet erg. En twee maanden
elke dag smeren is ook niet erg, maar uiteindelijk

moeten de smeerpauzes voor de
hormonenzalven wel weer ingesteld
worden.
We merken weleens dat ouders te
weinig smeren, omdat ze bang zijn
dat de huid van hun kind dunner
wordt, met als gevolg dat de psoriasis
erger wordt. Die angst is dus helemaal niet nodig.
De huid wordt pas dunner als je de huid maandenof jarenlang zonder pauze elke dag insmeert met
hormoonzalf.
Annemarie: Als een zalfbehandeling onvoldoende
werkt, worden bij kinderen ook wel pillen of injecties voorgeschreven. Ik vind dat voor mijn dochter best een grote stap. Wat zijn de ervaringen
met dit soort medicijnen bij jongeren?

Marieke: De medicijnen die beschikbaar zijn voor
psoriasis bij kinderen zijn zalven, lichttherapie (vanaf de puberteit), pillen en injecties. Bij het bepalen
van welke medicijnen een kind krijgt, kijken we
naar de ernst van de psoriasis en naar de invloed op
de kwaliteit van leven. Bij lichte tot matige psoriasis
beginnen we met zalven. De volgende stap is pillen
en daarna komen de injecties. We weten van tevoren
nooit wat bij iemand goed werkt. Dat is een kwestie
van uitproberen. We beginnen daarbij meestal met
het lichtste medicijn. Als een medicijn niet goed
werkt of als er bijwerkingen zijn, bespreken we de
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mogelijkheid om over te gaan naar
de volgende behandelstap. Ook met
de nieuwe middelen is er ondertussen veel ervaring opgedaan. Sinds
2008 volgen we hier in het Radboud UMC een grote groep kinderen met psoriasis. We weten daarom
dat deze middelen ook veilig zijn
voor kinderen.

Door overgewicht
ontstaan er
ontstekingen in
het lichaam, en
dit verergert de
psoriasis.

Annemarie: Ik heb wel gehoord dat je met psoriasis kans loopt nog andere ziekten te krijgen,
zoals hart- en vaatziekten, reuma of darmaandoeningen. Is dit iets waar we extra alert op
moeten zijn, nu mijn dochter al zo jong psoriasis
heeft?

Marieke: Bij volwassenen is dit inderdaad al veel
langer bekend. We weten ondertussen dat deze
ziekten ook bij kinderen voor kunnen komen.
Daarom zijn we daar tijdens het consult alert op
en vragen we ook altijd of een kind pijn heeft aan
de gewrichten of hielen, of last heeft van dikke
vingers.
Bij kinderen zien we vooral de combinatie van
psoriasis en overgewicht. Door overgewicht
ontstaan er ontstekingen in het lichaam, en dit
verergert de psoriasis. En door die ontstekingen
kan er ook weer makkelijker een ontsteking in de
gewrichten ontstaan. Als een kind afvalt wordt de

psoriasis vaak ook rustiger. Om
kinderen met overgewicht te
ondersteunen, schakelen we de
hulp in van de huisarts en diëtiste.

Annemarie: Tot nu toe is
psoriasis niet te genezen. Hoe
ziet u de toekomst? Wordt het
ooit mogelijk om psoriasis te
genezen? Of zijn er hoopvolle
andere ontwikkelingen?

Marieke: Twintig jaar geleden waren er alleen
nog maar teer- en zalfbehandelingen en enkele
pillen om te slikken. Mensen met psoriasis werden
nog in het ziekenhuis opgenomen. Ik ken een
mevrouw die de helft van het jaar in het ziekenhuis lag. Nu met de nieuwe middelen nemen we
eigenlijk niemand meer op. Dat is echt een groot
verschil. We hebben tegenwoordig heel veel verschillende behandelingen beschikbaar. Daarmee
kunnen we de ziekte nog niet genezen, maar wel
goed onderdrukken, waardoor het mogelijk is om
een leven te leiden waarin psoriasis geen grote rol
heeft. We hebben de afgelopen jaren dus hele grote stappen gezet. Ook de komende jaren komen er
nog een aantal veelbelovende middelen beschikbaar. Genezen kunnen we de ziekte niet, maar de
toekomst voor kinderen met psoriasis is zeker erg
hoopvol.
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Esmee (11) heeft sinds
haar babytijd psoriasis

IK WIL
GEWOON
MEZELF
ZIJN
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Ik vind psoriasis een heel
vervelende ziekte. De plekken
branden, jeuken en doen pijn.
Vooral ’s nachts als ik het
warm heb, heb ik er last van.
Het is dan heel moeilijk om
niet te krabben.
De psoriasis zit op verschillende
plekken op mijn lichaam. Onder
andere op en rond mijn navel, onder mijn oksels en op mijn hoofd.
In groep 3 ben ik ermee gepest. Dat
maakt me nog steeds verdrietig. Gelukkig kon ik er toen goed met mijn
vriendin over praten. Samen zijn we
uiteindelijk op de pesters afgestapt.
En dat heeft geholpen. Ook heb
ik in de klas een spreekbeurt over
psoriasis gehouden. Nu snappen de
kinderen beter wat er met me aan
de hand is.
Gewoon vragen

Mensen die mij niet kennen, kijken
me vaak heel raar aan. Ik heb liever
dat ze gewoon vragen wat er met
mijn huid aan de hand is. Dan kan
ik het uitleggen. Nu ik in groep 7

zit, denk ik: laat ze maar kijken. Ik
wil gewoon mezelf zijn.
Atletiek en chillen

Ik doe eigenlijk alles wat andere
kinderen ook doen. Zo zit ik op
atletiek en houd ik van muziek en
schilderen. Chillen met mijn vier
besties doe ik het liefst. Als ik ga
zwemmen, voel ik me een beetje
raar. Het lijkt dan wel of iedereen
naar me kijkt. Maar ik doe het toch.
Zalven smeren

Ik heb al best veel zalven gebruikt.
Ik hou er ook een schriftje van bij.
Daarin schrijf ik op wat ik gebruik
en ik schrijf er ook al mijn vragen
aan de huisarts in op. Ik moet mijn
plekken bijna elke dag insmeren.
Dat is best vervelend. Ik vergeet het
weleens en dan is het de volgende
dag meteen erger. De dokter heeft
me verteld dat als ik groter ben, ik
ook kan kiezen voor pillen of injecties. Maar ik weet het zo net nog
niet. Ik vind injecties maar eng en
ik heb moeite met het slikken van
pillen. Daar maak ik me wel zorgen
om.

Ik heb liever dat ze gewoon vragen
wat er met mijn huid aan de hand is.

Wordt het erger?

Ik ben ook bang dat het erger
wordt. Dat zou best wel snel kunnen gebeuren. Het zit al bijna op
mijn voorhoofd. En dat zou ik echt
heel erg vinden.
Wees jezelf

Mijn belangrijkste tip voor andere
kinderen? Wees vooral jezelf en je
bent mooi zoals je bent! Dat is wat
mijn vriendinnen ook steeds tegen
mij zeggen. Ik merk dat dat echt
helpt. Laatst bijvoorbeeld riep een
meisje in groep 8 dat ik niet van
die naveltruitjes moest dragen. Dat
vind ik wel vervelend, maar ik trek
me er niets van aan. De volgende
dag trok ik gewoon weer een naveltruitje aan.
Mijn plannen voor later? Ik wil
dermatoloog worden. Ik heb al zoveel meegemaakt. Als ik dan op de
universiteit ga studeren, weet ik van
psoriasis veel meer dan alle dokters
bij elkaar.
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NIEUWSFLITS
Podcast Huidzicht

Psoriasis op Instagram

Ken jij de podcast van Huidzicht al? In deze podcast
wordt over verschillende onderwerpen door artsen,
patiënten of vertegenwoordigers van Psoriasispatiënten Nederland verder gepraat. Beluister bijvoorbeeld
de aflevering ‘Intimiteit & Seksualiteit’ of ‘De toekomst van psoriasisbehandeling’. Ook na uitgave van
Huidzicht #3 worden nieuwe afleveringen aan de
podcast toegevoegd.
Scan de QR-code om de
podcast te beluisteren op
Spotify.

HEB JE HUIDZICHT
1 EN 2 AL GELEZEN?
Huidzicht staat boordevol informatie en tips voor
mensen met psoriasis. Er zijn inmiddels 3 edities
verschenen. Benieuwd naar de eerdere edities?
Vraag deze aan bij je dermatoloog of dermatologie
verpleegkundige of bekijk deze online via:

HUIDZICHT

Geraldine Kemper op Instagram: Onzeker. Boos.
Jeuk. Krabben. Pijn. Sneeuw. Luipaard. Spikkels.
Vlekjes. Dalmatiër: Psoriasis. Ik haat het, maar het
hoort ook bij me. Dit keer wilde ik het vastleggen
en omarmen. Ook deze kant van mezelf laten zien,
want ook zo mag ik er zijn – Foto Nanda Hagenaar

Leven met psoriasis

#2

Psoriasis
kan grote
impact
hebben
Charly heeft psoriasis

‘Ik besloot op
een andere
behandeling
over te gaan’

Anita:

‘Nu ik ouder
word, wordt
de schaamte
minder’

bit.ly/3a59N66

bit.ly/3a0JAFR

Wist je dat er in Huidzicht #1 een interview staat met
Geraldine Kemper?
Lees het interview via de QR-code
of bestel Huidzicht #1 via:
psoriasispatientennederland.nl/brochures

informatie

pag

13

Update coronavirus
en psoriasis
Als je psoriasis hebt kun je specifieke vragen hebben over corona. De afgelopen tijd
is er veel onderzoek gedaan naar corona en psoriasis. Een update:
Lopen mensen met psoriasis en/of artritis
psoriatica meer risico op corona?

Een corona-infectie kan iedereen overkomen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met psoriasis niet ernstiger
ziek worden van corona dan mensen die geen psoriasis
hebben. Je hebt wel meer kans om ernstiger ziek te
worden wanneer je te maken hebt met overgewicht,
diabetes, hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk of
longaandoeningen, maar dat geldt ook voor mensen die
geen psoriasis hebben.
Meer lezen:
www.huidarts.com/nieuws/coronavirus-en-psoriasis/

Ben ik voldoende beschermd na vaccinatie
als ik afweerremmers gebruik?

BEELD: FREEPIK.COM

Uit de eerste resultaten van een landelijk onderzoek
dat in de eerste periode na vaccinatie gedaan is door
het Amsterdam UMC en Sanquin, bleek dat de meeste
mensen met een immuungemedieerde inflammatoire
aandoeningen zoals psoriasis die afweerremmers gebruiken genoeg hadden aan twee coronaprikken. Zij
maakten bijna net zo veel beschermende antistoffen
aan als andere mensen die volledig waren gevaccineerd.
Bij een klein aantal afweeronderdrukkende medicijnen
is aangetoond dat mensen minder antistoffen aan
maken tegen het coronavirus. Deze mensen hebben
een uitnodiging ontvangen van het ziekenhuis om
een extra vaccinatie te halen.
Meer lezen:
www.amsterdamumc.org/nl/vandaag/tweecoronaprikken-volstaan-bij-meeste-mensen-metauto-immuunziekte-en-afweeronderdrukkers.htm
reumanederland.nl/leven-met/veelgesteldevragen-over-de-coronavaccinatie-en-reuma/

Er zijn meldingen van mensen bij wie de
psoriasis na de coronaprik verergert. Is het
zo dat een opvlamming van psoriasis na een
COVID-vaccinatie van tijdelijke aard is, of is
er sprake van een effect dat langer kan aanhouden?
Waarschijnlijk is een opvlamming van psoriasis na een
COVID-vaccinatie van tijdelijke aard. Een vaccinatie
geeft een immuunreactie en die kan leiden tot een toename van psoriasis. Dit gebeurt overigens niet bij elke
persoon met psoriasis. Het risico lijkt klein, maar
wordt op dit moment onderzocht in wetenschappelijke
studies. De aanbeveling is dat elke persoon met
psoriasis zich laat vaccineren.
Meer lezen:
psoriasispatientennederland.nl/nieuws/corona-virus
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PSORIASIS:
MEER DAN EEN
HUIDZIEKTE
Bij psoriasis speelt de afweer een grote rol. De afweer is
verstoord, waardoor de afweercellen een ontstekingsreactie beginnen tegen het eigen lichaam. Dit wordt ook
wel een immuungemedieerde inflammatoire aandoening
genoemd. Bij psoriasis sterven de huidcellen heel snel af
en ontstaan er ontstekingen in de huid.
Veel immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen ver
oorzaken schade aan verschillende organen. Dat geldt ook voor
psoriasis. Lichamelijke of psychische aandoeningen die vaak
voorkomen naast een andere aandoening worden ook wel
‘comorbiditeiten’ genoemd. De volgende comorbiditeiten
komen vaker voor bij mensen met psoriasis dan bij mensen
zonder psoriasis:
• Artritis psoriatica (gewrichtsklachten)
• Nagelafwijkingen
• Hart- en vaatziekten
• Metaboolsyndroom (overgewicht, diabetes en
non-alcoholische leververvetting)
• Chronische darmziekte (ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa)
• Depressie
Onder dermatologen is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het signaleren van comorbiditeiten. Het is belangrijk
om bij controles van psoriasis extra te letten op het gewicht van
mensen en op bepaalde bloedafwijkingen, zodat iemand op tijd
kan worden doorverwezen naar de huisarts of naar een andere
specialist.

n je
Wat kuen?
zelf do
Het is belangrijk om je lichaam
in de gaten te houden.
Laat bijvoorbeeld regelmatig
je bloeddruk en cholesterol
controleren (zo kunnen harten vaataandoeningen worden
opgespoord). Heb je darm- of
gewrichtsklachten? Bespreek
dit dan met je dermatoloog!

Neem ook je gewicht en
leefstijl eens onder de loep.
Is het misschien nodig om af te
vallen? Of meer te bewegen? Zoek
zo nodig hulp en begeleiding via je
huisarts. Want naast een passende behandeling van psoriasis zijn
leefstijl en gewicht dingen waar
je zelf iets aan kan doen om de
klachten te verminderen en mogelijk langer en gezonder te leven.

Bronnen:
www.huidarts.com/nieuws/psoriasis-is-een-systemische-ziekte/
www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/polikliniek-vroegdiagnostiek-systeemziekten
www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/auto-immuunziektes/wat-zijn-auto-immuunziektes
Huidzicht versie 1, interview dr. Njoo ‘Huidziekte nummer 1’

BEELD: UNSPLASH.COM

Niet alleen ernstige, maar ook milde psoriasis kan comorbiditeiten
veroorzaken. Een goede behandeling vermindert hoogstwaarschijnlijk
ook de kans op het ontwikkelen van deze aandoeningen.

informatie
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BEHANDELINGEN
Er zijn verschillende behandelingen voor psoriasis:
Lichttherapie

Lichttherapie is ontstaan doordat veel
mensen met psoriasis baat bleken te
hebben bij de blootstelling van hun
plekken aan zonlicht. Bij lichttherapie
worden mensen met psoriasis behandeld met ultraviolette stralen in een
lichtcabine of via bestraling met een
speciale lamp. Ultraviolet licht heeft
invloed op de celdeling en op het afweersysteem.

Lokale behandeling met
zalven en crèmes

Basiszalven en crèmes smeer je op je huid. Ze
houden je huid vet. Je gebruikt voor psoriasis
altijd één of meerdere basiszalven, eventueel
gecombineerd met een andere behandeling.
Er zijn ook zalven en crèmes die de groei van
huidcellen en de ontsteking remmen.

Systemische behandeling

Een systemische behandeling wordt gestart
wanneer lokale behandelingen en licht
therapie onvoldoende werken, of bij ernstige
vormen van psoriasis. Doordat de medicatie
systemisch wordt toegediend door middel
van een tablet, injectie of infuus komt het in
de bloedbaan terecht. Deze behandeling richt
zich zowel op de huid als op het immuun
systeem en onderdrukt zo de psoriasis.

MEER LEZEN OVER DE VERSCHILLENDE BEHANDELINGEN? GA NAAR: WWW.PSORIASISPATIENTENNEDERLAND.NL/
BROCHURES EN LEES DE BROCHURE ‘BEHANDELINGEN BIJ PSORIASIS’.
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STILSTAAN
BIJ DE
IMPACT VAN
PSORIASIS
Elke keer dat ik iemand met psoriasis spreek, realiseer ik me wat een aandoening als psoriasis met iemand doet. Vooral als de plekken op makkelijk
zichtbare plekken zitten. De impact van psoriasis is heel persoonlijk.

Z

o kwam er laatst een zestiger op mijn
spreekuur die helemaal onder de plekken zat. Toen dacht ik: die heeft vast
veel last van zijn plekken! Maar het tegendeel bleek waar. Toen hij de KvL-vragenlijst
(Kwaliteit van Leven-vragenlijst) invulde bleek
de impact juist heel laag te zijn. Deze meneer
had zijn huid helemaal geaccepteerd en het kon
hem niet schelen wat anderen ervan dachten.
Andersom maak ik ook mee. Dan moet ik echt
goed kijken om de plekjes te kunnen zien, maar
dan blijkt uit de vragenlijst dat iemand zich zo
schaamt dat diegene niet over straat durft.

Aandacht voor kwaliteit van leven

Behandeling bepalen
Grote invloed op het leven

Ik hoor veel verhalen, bijvoorbeeld van mensen
die het zwembad worden uitgestuurd of die
zich zo schamen dat ze nooit een korte broek
of korte mouwen dragen. Laatst sprak ik een
jongedame met psoriasis rondom haar vagina.
Dit had een grote invloed op haar nieuwe relatie. En dat was zo ook bij een mevrouw met
nagelpsoriasis. Die vond het lastig om naar de
winkel te gaan, omdat ze tijdens het afrekenen
altijd wordt aangesproken op haar handen.

1. DLQI:

Dermatology life
Met behulp van een vragenlijst kun je de mate
Quality Index
van impact snel in kaart brengen. Vroeger
2.
P
 ASI: Psoriasis
gebruikten we in ons ziekenhuis de SKINArea and
DEX-29, die 29 vragen bevat. De laatste jaren
Severity Index
gebruiken we de DLQI1, omdat deze met 10
vragen makkelijker is in het gebruik. Het mooie
van zo’n KvL-vragenlijst is dat daarmee heel
duidelijk de aandacht wordt gericht op de kwaliteit van leven. En het maakt het makkelijker
om tijdens het spreekuur te praten over diverse
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld seksualiteit.

De vragenlijst gebruiken we naast de PASI2score. Deze index meet de uitgebreidheid en
grootte van de psoriasisplekken. De PASI-score
en de KvL-vragenlijst kunnen helpen bij het
bepalen van de behandeling. De KvL-vragenlijst wordt standaard afgenomen voor en na een
lichttherapiebehandeling. Bij mensen die biologics gebruiken, wordt de lijst afgenomen voor
aanvang van de behandeling, vervolgens na een
half jaar weer, en daarna ieder jaar. Zo kunnen
we het effect van behandeling goed meten.

interview
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Astrid de Boer-Brand,

verpleegkundig specialist dermatologie,
St. Antonius Ziekenhuis:

Ik gun iedereen
een goede
behandeling.

Werkt het goed?

Ik merk weleens dat patiënten denken dat
ze de KvL-lijst negatief moeten invullen,
omdat ze bang zijn dat ze anders de medicijnen niet meer krijgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. De lijst is juist bedoeld om
in de gaten te houden of het medicijn goed
werkt en om te meten hoeveel het iemand
oplevert.
Een goede behandeling voor iedereen

Dankzij de goede behandelingen is psoriasis steeds beter te onderdrukken. Ik vind
het fantastisch om te zien hoe mensen opleven als ze zich geen zorgen meer maken
om hun huid. Vaak ook is er opluchting
omdat ze veel minder tijd kwijt zijn aan de
behandeling. Of ik hoor bijvoorbeeld terug
dat iemand na jaren eindelijk weer een rok
durft aan te trekken. Ik gun iedereen dan
ook een goede behandeling. Gelukkig zijn
er tegenwoordig heel veel behandelmogelijkheden. Dat is voor mensen met psoriasis
echt een verrijking.

lees verder
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Dermatoloog Maarten Bastiaens:
In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis laten we patiënten sinds
kort een vragenlijst invullen voordat wij ze op het spreekuur zien.
Een week voor de afspraak krijgt iemand dan via de app MijnETZ een
melding om de vragenlijsten in te vullen. Ik merk dat dit heel positief
werkt. Men heeft van tevoren al nagedacht over hoe het met de huid
gaat en hoe de huidziekte het werk of het dagelijks leven beïnvloedt.
Daardoor zijn mensen veel beter voorbereid. Omdat ik de gegevens
direct op het scherm te zien krijg, kan ik er meteen op ingaan.
Ik vind het positief dat mensen van tevoren de keuzehulp en consultkaarten bekijken. Daarmee krijgen mensen een goed beeld van de
behandelmogelijkheden en kunnen ze een afweging maken om een
behandeling wel of niet te volgen. Zo zijn ze beter op de hoogte en
kunnen ze ook beter meebeslissen.

Vul eens een Kwaliteit van Levenvragenlijst in
Wist je dat je de KvL-vragenlijsten ook zelf kunt opzoeken en invullen?
Vul de lijst eens in ter voorbereiding en neem deze mee naar het gesprek
met je dermatoloog of de dermatologieverpleegkundige.

Skindex-29:

DLQI:

Ga naar bit.ly/3yxoyaZ
of scan de QR-code

Ga naar bit.ly/3R01KrQ
of scan de QR-code
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Chronische huidziekten
als psoriasis en eczeem
hebben een vaak onders
invloed op de kwaliteit
van
chatte, negatieve
van jeuk, pijn, moeheid, het leven. Mensen met eczeem kunnen bijvoor
schaamte, depressie,
beeld last krijgen
en van
sfeer. Het is dan ook van
groot belang deze invloed problemen in de sociale en relationele
eczeem te meten en deze
op de kwaliteit van leven
gegevens te gebruiken
bij mensen met
bij de behandeling en
begeleiding.
Om het effect op de kwalite
it van leven te meten is
ontwikkeld. Het is een
de Dermatology Life Quality
lijst met 10 vragen die
Index (DQLI)
eenvo
udig en snel beantwoord
• Vraag 1 en 2 gaan
kunnen worden.
over de klachten van het
eczeem en uw gevoelens
• Vraag 3 en 4 gaan
hierover.
over uw dagelijkse activite
iten.
• Vraag 5 en 6 gaan
over uw ontspanning.
• Vraag 7 over uw studie
of werk.
• Vraag 8 en 9 gaan
over uw persoonlijke relatie
s.
• Vraag 10 over het
effect van uw behandeling.
Elke vraag heeft een score,
1 en helemaal niet scoort heel erg scoort een 3, nogal scoort een 2, e
en beetje scoort een
een 0.
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heel erg
nogal
een beetje
helemaal niet

Effect
0
1
2
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U kan de cijfers invulle
n naast de corresponde
rende vraag in de invulta
na de vragenlijst. De totale
bellen op de
score van DLQI is de som
het maximum is 30.
van alle cijfers. Het minimu pagina's
m is 0 en
Bij een score van 0-1
is er geen effect van het
eczeem op de kwaliteit
score van 2 tot 5 is er
van uw leven. Bij een
een klein effect, bij een
score van 6 tot 11 is er
een score van 11 tot 20
een tamelijk effect. Bij
is er een zeer groot en
bij een score van 21 tot
effect van het eczeem
30 een extreem groot
op de kwaliteit van uw
leven.
Score
0-1
2-5
6-10
11-20
21-30
U

Effect
geen
klein
tamelijk
zeer groot
extreem groot
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Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van
leven is seksualiteit en intimiteit. Psoriasis kan
hier een grote impact op hebben. Bij seksualiteit
en intimiteit is aanraking heel belangrijk, en als de
huid is aangedaan, is aanraking niet altijd prettig.
Jeuk, pijn en schaamte voor zichtbare plekken
kunnen intimiteit en het aangaan van relaties in
de weg staan.
Ook komt psoriasis nogal eens voor in de bilnaad of bij de
geslachtsdelen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van
de mensen met psoriasis daar ooit last van heeft gehad.
Eén op de twintig mensen met psoriasis heeft alleen
psoriasis op of rondom deze intieme plekken.1
In de brochure ‘Seksualiteit en intimiteit bij psoriasis’, vind
je informatie over de impact die psoriasis op seksualiteit
en intimiteit kan hebben. Je leest er ervaringen van andere
mensen die leven met psoriasis. Ook vind je in deze
brochure informatie, uitleg en tips om je seksleven fijner
en daardoor leuker te maken.

Seksualiteit &
intimiteit bij
psoriasis

Meer lezen? Vraag dan de brochure
‘Seksualiteit en intimiteit bij psoriasis’
aan. Deze brochure is verkrijgbaar via
Psoriasispatiënten Nederland of via je
dermatoloog.
Je kunt de brochure ook downloaden
via: psoriasispatientennederland.nl/
nieuws/psoriasis-en-seksualiteit
1

10-02-2021 14:41
tientenbrochure-05.indd

BEELD: UNSPLASH.COM

2020_3294_JAN_PSO_Intimiteit_Pa

1

1. K.A.P. Meeuwis et al. Genital psoriasis: a questionnaire based survey on a
concealed skin disease in the Netherlands, JEADV 2010; 24: 1425-1430.
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NIEUWSFLITS
BEELD: UNSPLASH.COM

PROJECT
Next Generation
ImmunoDermatology
(NGID)

‘Kennisgebrek en
onbekendheid met
psoriasis leidt tot
stigmatisering’
Onderzoekster Sylvia van Beugen deed onderzoek
naar hoe psoriasispatiënten stigmatisering ervaren.
Staren, negatieve opmerkingen, reacties van walging,
afwijzing en zelfs discriminatie: 73 tot 99% van de
patiënten met psoriasis voelt zich gestigmatiseerd.
Dat heeft een grote impact op zowel het lichamelijk
als geestelijk functioneren.
Ook publiceert Sylvia binnenkort een onderzoek naar
stigmatisering van psoriasis onder de algemene bevolking. Uit dat onderzoek concludeert zij dat stigmatisering veel voorkomt in Nederland. Het is noodzakelijk
om hier actie op te ondernemen. Vooral activiteiten
die zorgen voor minder stigmatisering zoals mensen
leren over psoriasis en het contact tussen psoriasis
patiënten en de algemene bevolking is belangrijk.
Info: www.mednet.nl/congres-nieuws/stigmatiseringkomt-in-nederland-veel-voor-kennisgebrek-enonbekendheid-met-de-ziekte-liggen-hier-aanten-grondslag/

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van 11,7 miljoen euro toegekend aan het project Next Generation
ImmunoDermatology (NGID).
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en
toepassing van hightech biomarkeronderzoek bij
zes huidziekten, waar psoriasis er één van is. Het
samenwerkingsverband telt meer dan dertig leden. In
het samenwerkingsverband zijn alle academische afdelingen dermatologie vertegenwoordigd, alsook
de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie en de Nederlandse Vereniging voor
Experimentele Dermatologie. Het project zal in
september 2022 van start gaan en zes jaar duren.
Dermatoloog Marieke Seyger uit het Radboud UMC
(foto) is bij dit onderzoek betrokken:
“Wat dit voor de patiënt gaat betekenen, is dat de dokter
veel gerichter het juiste medicijn kan geven en daarmee de
zoektocht naar welk medicijn het beste is voor welke patiënt
kan verkorten. Bovendien kijken we niet alleen maar naar
stofjes in de huid, maar ook naar de impact op het leven
van de patiënt.”
Bron: psoriasispatientennederland.nl/nieuws/
next-generation-immunodermatology
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Godfried (41) leeft al dertig jaar met
psoriasis. Hij kreeg in de afgelopen
jaren de ene na de andere behandeling,
zonder bevredigend resultaat. De ziekte
heeft jarenlang een grote impact gehad
op zijn leven. Ook geestelijk had hij het
moeilijk. Sinds kort is hij gestart met
een nieuwe behandeling waardoor hij zo
goed als vrij is van psoriasis.

HET IS
TIJD OM
OPEN
TE ZIJN
lees verder
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anaf mijn elfde kreeg ik kleine
psoriasisplekjes op mijn knieën,
ellebogen en hoofdhuid. Toen
was er nog niet zoveel aan de hand.
Langzamerhand werden de plekken
groter en breidden zich uit over mijn hele
lichaam. Ik heb als kind veel dokters en
ziekenhuizen gezien.

Niemand weet van mijn psoriasis

Bijna niemand in mijn omgeving weet dat
ik psoriasis heb. Tuurlijk kreeg ik weleens
vragen, maar daar praatte ik dan omheen. Ik
schaamde me kapot voor mijn plekken en
vond mezelf een loser. Er is veel wat ik door
mijn psoriasis heb moeten laten. Vooral de
uitjes met de kinderen naar het zwembad
heb ik erg gemist.

Helemaal onder de plekken

Vanaf mijn twintigste zat mijn hele lichaam,
op mijn hoofd en rug na, onder de psoriasis
plekken. Zo zat mijn navel bijvoorbeeld
helemaal dicht. Het zat zelfs in mijn bilnaad.
Mijn kleding en ondergoed zaten regelmatig
onder het bloed.
Warme zomers

De warme zomers waren het ergst. Ik liep
altijd rond in een lange broek en kleding
met lange mouwen. Als het warm was ging
ik daardoor ontzettend zweten, waardoor ik
nog meer jeuk kreeg. ’s Nachts droeg ik daarvoor antikrabhandschoenen maar ook daarmee schuurde ik mijn huid tot bloedens toe
kapot. Het was echt de hel. Ook voor mijn
vrouw was het zwaar. Zij moest dagelijks het
beddengoed en mijn kleding wassen. En
het huis dagelijks stofzuigen vanwege de
schilfers.
Schaamte

Bij het voetballen droeg ik extra lange voetbalsokken. En douchen na de training? Dat
deed ik niet. Ik schaamde me zelfs voor mijn
eigen ouders, vrouw en kinderen, en droeg
in huis niet eens een korte broek. Ik ben wel
eens met korte broek en T-shirt op pad gegaan. Dan merkte ik dat ik werd nagekeken
of dat mensen op het terras ergens anders
gingen zitten. Aan dat soort ervaringen heb
ik echt een litteken overgehouden.

Alles geprobeerd

Ik heb van alles geprobeerd om van mijn
plekken af te komen, van zalfbehandelingen
en crèmes tot pillen en zoutbaden. De plekken werden dan soms iets minder of waren
tijdelijk weg, maar uiteindelijk kwamen ze
steeds weer terug. Met een aantal behande
lingen heb ik vanwege de bijwerkingen
moeten stoppen. De lichttherapie in het
ziekenhuis werkte best goed, maar kostte
ontzettend veel tijd. Toen ik vanwege het
maximum aantal behandelingen moest stoppen, kwamen de plekken nog heftiger terug.
Ik zag het niet meer zitten

Op een gegeven moment zat ik er echt
doorheen. Ik werd er moedeloos van en wist
niet meer hoe het verder moest. Toen heb
ik hulp gezocht bij een psycholoog met wie
ik uiteindelijk drie jaar in gesprek ben geweest. Dat hielp wel wat, omdat ik over mijn
problemen kon praten. Maar de psoriasis en
alles waar je mee te maken krijgt, gaat er niet
mee weg. In de jaren die daarop volgden heb
ik niets meer aan mijn psoriasis gedaan.
Nieuwe medicijnen

Jaren geleden al hoorde ik via een neef over
nieuwe medicijnen voor psoriasis. Ik heb
mijn dermatoloog vaak gevraagd om daarmee te mogen starten. Altijd was het antwoord in de trant van: we proberen eerst nog
dit middel uit en dan nog dat middel. Maar
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Ik kan wel zeggen dat de psoriasis
een behoorlijk aantal jaren van mijn
leven heeft verwoest.
vorig jaar had ik het echt helemaal gehad.
Ik heb toen tegen hem gezegd: “Ik heb alles
geprobeerd, nu moet je me verder helpen.”
Geen plekken meer

Ik ben toen met een biologic gestart die
ik zelf met een spuit injecteer. Ik ben nu
vrijwel van al mijn psoriasisplekken af. Dat
is een heel fijn maar ook vreemd gevoel.
Ik hoef me niet meer te schamen en mijn
stemming is veel beter.
Kritisch

Ik kijk kritisch terug op de afgelopen jaren.
De psoriasis heeft mijn leven zo ontzettend
beïnvloed. Ik ben vaak van het kastje naar
de muur gestuurd. Ik vraag me af waarom
ik zo lang op een goede behandeling heb
moeten wachten. Ik kan wel zeggen dat de
psoriasis een behoorlijk aantal jaren van
mijn leven heeft verwoest.
Open zijn

Ik heb mijn verhaal jarenlang voor me gehouden, maar nu is het tijd om open over
mijn ziekte te zijn. Ik hoop dat andere mensen met psoriasis zich er goed in verdiepen
en eerder dan ik voor zichzelf opkomen. Dat
hoop ik ook voor mijn kinderen, die helaas
ook psoriasis blijken te hebben.
Ik ben een blij mens, maar niet helemaal
vrij van zorgen. Toevallig ontdekte ik net
een plekje op mijn hoofd en dan breekt het
zweet me weer uit. Dan denk ik: het komt
toch niet weer terug? Het zal nog wel even
duren voor die angst verdwijnt. Daarvoor
heb ik in de afgelopen dertig jaar te veel
meegemaakt. Voor nu probeer ik me geen
zorgen te maken. Ik ga genieten van het
mooie weer en trek dit jaar wel een korte
broek aan.
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TOEKOMSTIGE ON
Onderzoekers zijn druk op zoek naar oplossingen voor psoriasis. In deze rubriek
enkele nieuwe inzichten die mogelijk in de toekomst zullen bijdragen aan een
betere behandeling van psoriasis.

Psoriasis en het immuunsysteem – Tiago Matos
de behandeling vaak op dezelfde
plek terug.”

Tiago Matos is een gemotiveerd
dermatoloog en onderzoeker. Zijn
passie voor de huid en dermatologie
ontstond in zijn jonge jaren doordat
een naaste ernstige psoriasis had.
Zo maakte hij van dichtbij mee hoe
groot de gevolgen van de huidziekte
kunnen zijn. In een van zijn onderzoeken ontdekte hij welke afweercellen psoriasis veroorzaken. Dit
inzicht heeft een grote invloed op
(toekomstige) behandelingen en
hoe er over de psoriasisbehandeling
gedacht wordt.

Matos: “We weten nog steeds niet
goed hoe en waarom psoriasis ontstaat. Vaak is het zo dat psoriasis
ontstaat na een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld een infectie of een
periode van veel stress. We denken
dat er in het lichaam dan al een
aanleg voor psoriasis aanwezig is.
Het komt namelijk ook regelmatig
voor in families.”
Niet te genezen

Op dit moment is psoriasis niet te
genezen. Wel kan de ziekte onderdrukt worden. Bij psoriasis ontstaan
er ontstekingen in de huid. Je ziet
vaak dat deze plekken steeds groter
worden en op andere plekken van
het lichaam verschijnen. Matos:
“Hoe meer psoriasisplekken er op
het lichaam behandeld moeten
worden, hoe lastiger het is om de
psoriasis te onderdrukken.”

Nieuwe inzichten

Veroorzaker van psoriasis

T-cellen (witte bloedcellen) spelen
een belangrijke rol in ons afweersysteem. Ze zitten in het bloed
en in de lymfklieren, maar ook in
ander weefsel zoals de huid1.
Matos: “In ons onderzoek kwamen
we erachter door welk soort T-cel
psoriasis wordt veroorzaakt. Deze
groep T-cellen (die TRM-cellen2
worden genoemd) herkent de eigen
lichaamscellen als ‘foute’ cellen en
valt die aan. Daardoor ontstaan er
ontstekingen van de huid.1”
TRM-cellen blijven op één plek
zitten

Een belangrijke ontdekking is ook
dat deze TRM-cellen, na het verdwijnen van de psoriasisplek, in de huid
aanwezig blijven. Matos: “Daardoor
komen psoriasisplekken na het
stoppen van een niet goed werken-

Ook is ontdekt dat deze T-cellen na
een tijdje in het bloed terecht kunnen komen en dan op andere plekken in het lichaam ontstekingen
veroorzaken3. Daardoor kunnen er
bij mensen met psoriasis ook andere
ontstekingsziekten ontstaan. Denk
aan gewrichtsklachten (artritis psoriatica). Matos: “We vermoeden dat
het zinvol is om psoriasis zo vroeg
mogelijk én zo goed mogelijk te behandelen. Hiermee kan een verdere
ontstekingsreactie dan misschien
worden voorkomen, niet alleen op
de huid, maar ook in de rest van het
lichaam. Hier zal de komende tijd
nog veel onderzoek naar gedaan
moeten worden.”

Referenties:
1. Matos TR, O’Malley JT, et al. Clinically
resolved psoriatic lesions contain psoriasisspecific IL-17-producing T cell clones. J Clin
Invest. 2017 Nov 1;127(11):4031-4041.
2. Tissue resident memory cellen
3. Leijten EF, van Kempen TS, et al. TissueResident Memory CD8+ T Cells From Skin
Differentiate Psoriatic Arthritis From Psoriasis.
Arthritis Rheumatol. 2021 Jul;73(7):12201232.
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NTWIKKELINGEN
Het microbioom - Bing Thio
vaak: kan ik iets doen met mijn
voeding? Het is onmogelijk om
mensen daarin een goed advies te
geven. Bij de samenstelling van het
microbioom spelen namelijk heel
veel zaken een rol. Het is heel moeilijk te onderzoeken hoe voeding de
psoriasis beïnvloedt.

“Vroeger werden bacteriën gezien
als gevaarlijke ziekteverwekkers,
maar dit is sinds de ontdekking
van het microbioom verleden tijd”,
zegt dermatoloog Bing Thio uit het
Erasmus MC. Het microbioom is
een grote groep van voornamelijk
bacteriën, maar bestaat ook uit
virussen en schimmels die zowel in
de darmen als op de huid leven. In
je darmen weegt het microbioom
wel 1,5 tot 2 kilo.
Een grote dierentuin

Thio: “Het microbioom helpt het
lichaam bij het verteren van voedsel. Alles wat je eet gaat door deze
‘dierentuin’. Ook traint het microbioom het afweersysteem, zodat
het weet wat de ‘goede’ en wat de
‘slechte’ bacteriën zijn. Wist je dat
de samenstelling van het micro
bioom van persoon tot persoon
verschilt? Geen enkel microbioom
is hetzelfde.”
Het microbioom van de darmen
staat in contact met dat van de
huid

Thio: “Het microbioom in de
darmen staat in verbinding met het
microbioom van andere organen,
inclusief de huid. Wanneer je microbioom in balans is, is er niets aan
de hand. Maar wanneer bepaalde
bacteriën de overhand krijgen, kan
dit verstoorde microbioom het immuumsysteem aanzetten. En dat

speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van bepaalde ziektes, waaronder ook psoriasis. Om die reden
wordt er veel onderzoek gedaan
naar het microbioom.
Hoe meer verschillende darm
bacteriën, hoe beter

Er is nog niet veel bekend over of
en hoe je ziekten via het microbioom kunt beïnvloeden. Wel is
duidelijk dat hoe meer verschillende bacteriën er in het microbioom
zitten, hoe beter. Je kunt je darmsamenstelling wel laten onderzoeken,
maar daar komt zoveel informatie
uit en de samenwerking van al die
bacteriën is zo complex, dat het
meer vragen dan antwoorden zal
opleveren.
Kan ik iets doen met mijn
voeding?

Mensen met psoriasis vragen mij

Wel blijkt uit onderzoek dat muizen
met een dieet van veel vet en suiker
sneller last krijgen van ontstekingen
in het lichaam en dat dit dieet ook
de samenstelling van het microbioom verandert. Maar bij mensen is
dit nooit wetenschappelijk aangetoond. In de praktijk zien we wel
dat mensen met psoriasis die te
zwaar zijn, vaak een uitgebreidere
vorm van psoriasis hebben. Als je te
zwaar bent, is het dus aan te raden
om eens kritisch te kijken naar wat
je eet en (eventueel met hulp van
een diëtiste) je eetpatroon aan te
passen.
Het kan goed zijn dat bepaalde eetgewoonten het microbioom bevorderen, maar je kunt niet zeggen: eet
meer van dat product want dat is
goed voor je microbioom. Een product bestaat namelijk uit tientallen
verschillende stoffen die allemaal
op elkaar reageren en op verschillende manieren inwerken op de vele
bacteriën in je darmen. Wellicht
dat we daar de komende jaren meer
inzicht in kunnen krijgen.”
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ONDERZOEK –
VRIJ VAN
PSORIASIS
Ilse leeft sinds haar vierde jaar met psoriasis. Ze is al veertien jaar vrijwilliger bij Psoriasis
patiënten Nederland en coördineert de projecten waarbij patiënten vanuit de vereniging
betrokken zijn. Samen met een groep patiënten met psoriasis, gespecialiseerde verpleegkundigen
en dermatologen uit meerdere Europese landen onderzocht ze wat het voor patiënten betekent
om ‘ziektevrij’ te zijn.
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Ik kwam erachter dat voor mij persoonlijk
het vertrouwen dat de psoriasis niet meer
terugkomt, een grote rol speelt in het
gevoel van ‘ziektevrij’ zijn.

Ilse:

“Wat betekent het om vrij te zijn
van psoriasis? Dat is wat we met
ons onderzoek hebben geprobeerd in kaart te
brengen. Een goede definitie van ‘ziektevrij’ is
belangrijk, omdat artsen en andere zorgverleners op die manier een beter begrip krijgen
van de impact van een leven met psoriasis.
Daarnaast kan het patiënten helpen om hierover met de arts in gesprek te gaan.
Geen psoriasis=geen jeuk

Om tot een goede definitie te komen, hebben we gesprekken gehad met een groep
patiëntvertegenwoordigers, dermatologen en
verpleegkundigen over wat het betekent om
met psoriasis te leven. Want als je dat weet,
weet je ook wat er moet wegvallen om vrij
van de ziekte te zijn. Neem nou jeuk. Daar
hebben veel mensen last van. Als je geen
psoriasis meer hebt, heb je ook geen jeuk. Dat
geldt ook voor schaamte. De bijeenkomsten
leverden interessante gesprekken op. Want
wanneer ben je ziektevrij? Is dat als de jeuk
verdwenen is? En moeten de plekken volledig
weg zijn, of is een zichtbaar verkleurde huid
ook oké?

van leven en welzijn. Voor het vrij zijn van
psoriasis is het nodig dat er aandacht is voor
al deze aspecten.”
Afwegen wat het allerbelangrijkste is

“Patiënten stelden in eerste instantie voorzichtigere eisen aan een ‘ziektevrij’ leven dan
zorgverleners. Iemand zei: ‘Ik wil geen plekken meer op zichtbare lichaamsdelen.’ Dit is
natuurlijk een begrijpelijke wens, maar als je
helemaal nergens meer psoriasisplekken hebt,
dan valt er zoveel meer weg: de schilfers, de
jeuk en de schaamte. Ik denk dat patiënten
moeten afwegen wat voor hen het allerbelangrijkste is. Een ‘ziektevrij’ leven hoeft niet
voor iedereen het streven te zijn, maar het is
wel belangrijk dat we het er met z’n allen over
eens zijn wat we daaronder verstaan.”
“Door de gesprekken kwam ik erachter dat
voor mij persoonlijk het vertrouwen dat de
psoriasis niet meer terugkomt, een grote rol
speelt in het gevoel van ‘ziektevrij’ zijn. Ik heb
de afgelopen jaren periodes gehad dat ik geen
psoriasis had, maar wel leefde met de angst
dat het weer terugkwam. Nu gebruik ik een
behandeling waarvan ik weet dat als ik die
goed inzet, de plekken niet meer terugkomen.
Dat vertrouwen geeft veel rust.”

Op basis van de gesprekken zijn vijf stellingen geformuleerd die de definitie ziektevrij
zouden kunnen benaderen. Die
stellingen zijn voorgelegd aan paMeer
tiënten in heel Europa en daarna
informatie
weer verder aangepast. De belang(wetenschappelijk
rijkste conclusie uit het onderzoek
is dat ‘vrij zijn van psoriasis’ meer is artikel in het Engels):
dan het onder controle houden van
de huid. Het omvat allerlei aspecten die van invloed zijn op het
dagelijks leven van patiënten, zoals
de psychosociale kant, de wijze van
behandeling, de ondersteuning
door het zorgteam en de kwaliteit

“Ik hoor regelmatig dat patiënten denken dat de psoriasis niet
helemaal weggaat of ondanks de
behandeling weer kan terugkomen.
Ik vind het belangrijk dat patiënten weten dat er tegenwoordig veel
verschillende behandelmogelijkheden zijn, en dat het voor veel mensen mogelijk is om vrij te zijn van
psoriasis. Iedereen maakt hierin
natuurlijk zijn eigen afwegingen.”
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WIJ ZIJN
PSORIASISPATIËNTEN
NEDERLAND
Psoriasispatiënten Nederland is dé
vereniging voor mensen met psoriasis. Ons
doel is hen te ondersteunen bij alle aspecten
die het leven met psoriasis met zich meebrengt. Psoriasispatiënten Nederland biedt
betrouwbare ervaringsdeskundigheid en
komt op voor jouw belangen.
Als lid van Psoriasispatiënten Nederland:
• Ontvang je eenmaal per kwartaal het blad
Psoriasis, vol met interviews, nieuws en
medische updates.
• Kun je bij ons terecht met al je vragen en
voor het delen van kennis en ervaringen via
ons forum of via onze Facebook (facebook.
com/psoriasispn), Instagram (instagram.
com/psoriasispatientennederland) en
Twitter (@PsoriasisPN).
• Heb je de mogelijkheid om te bellen met
onze voorlichtster (ma-di-do) via:
085-8700 777. Mailen kan ook:
voorlichting@psoriasispatientennederland.
nl.

• Kun je gebruik maken van de informatieen lotgenotenbijeenkomsten bij jou in
de regio. We zijn ook altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.
• Vind je informatie over psoriasis via
(het ledengedeelte van) onze website:
psoriasispatientennederland.nl of via
één van onze brochures.
•K
 un je rekenen op onze belangen
behartiging bij bijvoorbeeld de overheid,
verzekeraars, ziekenhuizen en
wetenschappelijke verenigingen.

WORD LID!

Wil je ons werk ondersteunen én
gebruik maken van onze diensten?
Ga dan naar onze website en meld je
aan: psoriasispatientennederland.nl/
aanmelden-als-lid. Mocht dit lastig zijn,
bel dan met ons secretariaat:
085-87 00 600

LAAT JE HOREN!
WAT VIND JE VAN HUIDZICHT? SCAN DE QR-CODE EN LAAT JE MENING WETEN
DOOR MIDDEL VAN DE ENQUETE IN TE VULLEN.

interview

pag

29

Dermatoloog
Maarten Bastiaens:

Zeker de helft van de
mensen met psoriasis
heeft dit ook aan de
nagels.

FOTO: UNSPLASH

PSORIASIS
EN DE
NAGELS
lees verder
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Maarten Bastiaens uit het
Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis werkt al jaren als
dermatoloog. Hij is een van
de weinige dermatologen die
zich gespecialiseerd heeft in
nagelpsoriasis.

Hoe vaak komt psoriasis van de
nagels eigenlijk voor?

Bastiaens: “Nagelpsoriasis komt
vaak voor. Zeker de helft van de
mensen met psoriasis heeft dit ook
aan de nagels. Mensen met een
ernstige psoriasis hebben er vaker
last van dan mensen met een milde
psoriasis. Maar heel soms komt het
ook voor bij mensen die geen huidklachten hebben.”
Hoe ziet nagelpsoriasis eruit?

“De nagels zien er onregelmatig uit.
Sommige mensen krijgen putjes in
de nagel, een ander dwarse groeven.
Ook is de nagel nogal eens verdikt.
De nagels kunnen afbrokkelen of
loslaten. Vaak kan ik op basis van
deze verschijnselen de diagnose
stellen. Soms moet ik een nagel
kweek doen om zeker te weten dat
het echt om psoriasis gaat en niet
om een schimmelinfectie van de
nagel. Want een schimmelnagel ziet

er nogal eens hetzelfde uit als een
psoriasisnagel.”

Dat kan problemen geven in het
dagelijks leven.”

Waar hebben mensen met nagel
psoriasis eigenlijk last van?

En is er ook iets aan te doen?

“Voor veel mensen is het grootste
probleem dat de handen er door
nagelpsoriasis onverzorgd uitzien.
Dit wordt zowel door mannen als
vrouwen als een probleem ervaren.
Mensen schamen zich voor hun
handen wanneer ze bijvoorbeeld
een beroep hebben waarbij ze veel
contact hebben met andere mensen
of vaak handen moeten schudden.
Daarnaast geeft nagelpsoriasis vaak
pijn aan de nagels en vingertoppen.

De nagels zijn niet altijd
makkelijk te behandelen,
maar er zijn verschillende behandelopties.

“De nagels zijn niet altijd makkelijk
te behandelen, maar er zijn verschillende behandelopties. Welke keuze
er wordt gemaakt, hangt ook af van
andere huidklachten en eventuele
gewrichtsklachten. Je kunt bijvoorbeeld een zalf of lotion gebruiken
en die op de nagelriem en rondom
de nagel smeren. Een lotion is vaak
beter in staat om ook de huid onder
de nagel te behandelen. Als dit niet
voldoende werkt kunnen we pillen
voorschijven. En soms injecties.
Meestal heeft iemand dan ook op
andere plekken van het lichaam
psoriasisplekken.
Nagelpsoriasis komt regelmatig
samen voor met gewrichtsklachten.
Wanneer iemand naast nagelpsoriasis ook gewrichtsklachten heeft,
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Tips bij de verzorging
van nagelpsoriasis:
• Knip je nagels zo kort mogelijk. Zo kan het
losliggende stukje nagel niet als een soort
hefboom werken, waardoor de nagel nog
verder loslaat.
• Gebruik geen kunstnagels (om dezelfde reden
als hier boven).
• Vet je huid rondom je nagels regelmatig in.
• Duw de nagelriem niet terug, want die
beschermt de nagelwortel die dieper ligt.
• Maak niet schoon onder de nagel, omdat de
nagel daardoor sneller loslaat. De zwarte
puntjes die veel mensen met nagelpsoriasis
hebben kun je niet verwijderen. Dit zijn kleine
bloedinkjes.
• Vermijd het contact met irriterende stoffen
zoals zeep en schoonmaakmiddelen.

werk ik nauw samen met de reumatoloog. We zoeken dan naar een middel
dat zowel de (nagel)psoriasis als de
gewrichtsklachten aanpakt.”
Heeft u tips voor mensen met
nagelpsoriasis?

“Het is belangrijk om de nagels kort
te houden en regelmatig in te vetten.
Daarnaast adviseer ik om geen kunstnagels te gebruiken.”
Heeft u nog andere tips voor mensen
met psoriasis?

“Net als nagelpsoriasis is psoriasis
van de hoofdhuid vaak ook moeilijk
behandelbaar. Er zijn shampoo- en
lotionbehandelingen beschikbaar,
maar die zijn vaak geen pretje. Het
insmeren van de hoofdhuid kost veel
tijd en het haar wordt er vettig van. De
hoofdhuid wordt om die reden vaak
behandeld met behulp van pillen.”

• Je kunt nagellak gebruiken om de psoriasis
nagels te camoufleren. Maar vermijd nagellak
removers met formaldehyde-aceton en met
tolueen.

Bron: www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/
nagelpsoriasis/verzorging
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Artritis psoriatica
en psoriasis één en
dezelfde ziekte
Emmerik Leijten
is reumatoloog in de
Sint Maartenskliniek.
Hij is gespecialiseerd in
artritis psoriatica (AP*),
een reumatische aandoening die kan voorkomen bij psoriasis.

Het ziektebeeld bij mensen met
psoriasis en artritis psoriatica
verschilt van persoon tot
persoon. De een heeft slechts
een beetje psoriasis maar veel
gezwollen gewrichten of één
gezwollen gewricht. Een ander
heeft juist weer veel psoriasis
maar geen last van de gewrichten.
Emmerik Leijten onderzocht waarom
mensen met psoriasis soms reuma
tische klachten krijgen. Leijten: “Het
ziektebeeld bij psoriasis en AP is
ontzettend divers. Bij de een begint
het met gewrichtsklachten, een ander
heeft eerst jaren huidklachten voordat er klachten aan de gewrichten
ontstaan. Weer andere mensen krijgen nooit met gewrichtsklachten te
maken.

*artritis psoriatica wordt ook wel
afgekort als PsA, naar de Engelse
term Psoriatic Arthritis

Tijdens mijn promotieonderzoek
heb ik onderzocht of de ontspoorde
afweercellen bij psoriasis en AP van
elkaar verschillen. Dat blijkt niet zo
te zijn. Bij beide aandoeningen zijn
dezelfde soort slechte afweercellen
actief. En dat is best verwonderlijk,
omdat de uitingen in het lichaam zo
verschillend zijn. Bij de een is het de
huid die is aangedaan, bij de ander
zijn er ontstekingen in de gewrichten

en aanhechtingen van de spieren.
Aan de andere kant verbaasde deze
uitkomst mij ook niet: veel kwalen
die voorkomen bij psoriasis, waar
onder AP, kunnen met dezelfde
medicijnen worden onderdrukt.”
Naast AP kunnen mensen met
psoriasis ook te maken krijgen met
oogontstekingen (uveïtis), axiale
spondyloartritis (een verzamelnaam
voor andere reumatische klachten)
en darmontstekingen (colitis en de
ziekte van Crohn). Gelukkig is dit
lang niet bij iedereen het geval, maar
het is goed om hier alert op te zijn
en eventuele klachten te melden
bij je huisarts, dermatoloog of
dermatologieverpleegkundige.

WELKE SIGNALEN KUNNEN
WIJZEN OP ARTRITIS
PSORIATICA?
• Klachten aan het begin van
de dag (ochtendstijfheid)
• De klachten worden in de loop
van de dag minder
• Gezwollen knieën, tenen of
vingers (ring past niet meer)
• Pijnlijke achillespees
• Rugklachten die afnemen door
beweging en toenemen bij rust

lees verder
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3 vragen aan reumatoloog Emmerik Leijten

BEWEGEN BIJ
ARTRITIS
PSORIATICA

1

2

3

Ik heb veel pijn, kan ik
dan wel sporten?

Welke sporten kan ik
het beste doen?

Ja! Dat is zelfs heel belangrijk. Bewegen is gezond. Het voorkomt dat
je te zwaar wordt en het verbetert je
conditie, waardoor je lekkerder in je
vel zit. Juist als je AP hebt is bewegen belangrijk. Het maakt je gewrichten soepel. Je hoeft niet bang
te zijn dat je door bewegen iets
kapot maakt. AP komt niet door
(teveel) bewegen, maar doordat je
afweersysteem overactief is. Het
is in de actieve fase van de ziekte
vooral belangrijk om je medicijnen
goed te gebruiken, zodat de ziekte
minder actief wordt.

Als de ziekte heel actief is, kan het
best lastig zijn om veel te bewegen.
Ik begrijp het als iemand dan niet
gaat fietsen of ver gaat lopen. Blijf
in dat geval wel in beweging, maar
luister goed naar je lichaam. Gelukkig komt de meerderheid van
de mensen met AP uiteindelijk in
een rustige fase terecht, waardoor er
weer meer bewogen kan worden.

Het maakt eigenlijk niet uit wat
je doet, als je maar iets doet wat je
leuk vindt. Op die manier is het
goed vol te houden. Je kunt denken
aan wandelen, fietsen, zwemmen,
nordic walking of yoga. Voor advies
kun je ook terecht bij een oefen- of
fysiotherapeut bij jou in de buurt.

FOTO: DEPOSITPHOTO
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Mag ik wel sporten als
ik last heb van AP?
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HANDIGE
WEBSITES
Psoriasispatiënten Nederland

Psoriasispatiënten Nederland is de vereniging voor mensen met
psoriasis. Zij bieden informatie en ondersteuning en komen op
voor de belangen van mensen met psoriasis.
www.psoriasispatientennederland.nl of bel: 085-87 00 777
ReumaNederland

ReumaNederland is de vereniging voor mensen met reuma. Zij
zetten zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen
met reuma. Zij stimuleren onderzoek naar betere behandelingen,
bieden informatie en komen op voor de belangen van mensen met
reuma. Je kunt hier terecht voor informatie over artritis psoriatica.
reumanederland.nl of 020-58 96 464
Keuzehulpen

Om je weg te vinden in de verschillende keuzehulpen die
beschikbaar zijn, heeft Psoriaspatiënten Nederland alle informatie
over keuzehulpen op een webpagina gebundeld.
www.psoriasispatientennederland.nl/keuzehulp
Huidarts

Huidarts.com is een informatieve website voor mensen met
een huidaandoening. De website wordt onderhouden door
dermatologen.
www.huidarts.com
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie

De website van de vereniging voor dermatologen heeft een aparte
site voor patiënten. Hier vind je informatie over psoriasis, meer
informatie over de behandelrichtlijn en een lijst met 117 vragen en
antwoorden over psoriasis.
www.nvdv.nl/patienten/dermatologie/
zoek-een-huidaandoening/psoriasis

HUIDZICHT
Dit magazine gaat over psoriasis, een
voor de buitenwereld vaak onzichtbare huidaandoening. De impact van
psoriasis op de kwaliteit van leven is
vaak groot. Gelukkig zijn er veel nieuwe
inzichten en zijn er steeds meer behandelingen voor mensen met psoriasis
beschikbaar. In Huidzicht lees je
verschillende ervaringsverhalen en
up-to-date informatie over psoriasis.
Verder staat het magazine boordevol
tips, nuttige websites en handige tools.

