MIJN PSORIASIS

LAURA ZWANEVELD

Een meester in het
verbergen
Tineke van Loo (63) kreeg op haar achtste psoriasis. Het begon
in haar oorschelp. Daarna breidden de plekken zich langzaam uit
over haar hoofd en na een ingrijpende gebeurtenis ook over haar
lichaam. Al zalvend leeft zij haar leven.
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een dorp naar een stad. ‘Nee, ik ben er
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‘HET PUBLIEK MAKEN VAN JE
HUIDZIEKTE VOELT ALSOF JE UIT
DE KAST KOMT, EN SOMMIGEN
BLIJVEN HUN HELE LEVEN IN
DE KAST’

Informatie verstrekken
Tineke ging les geven in het basisonderwijs en verhuisde van Groningen, waar
ze op de middelbare school had gezeten
en later had gestudeerd, naar OostNederland. In 1978 werd ze lid van de
psoriasisvereniging en nam een aantal
jaren later zitting in het bestuur.
Indertijd was dat de enige manier om

Pilates

lotgenoten te treffen.

Toen de psoriasis zich uitbreidde, was
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waar ze zich nog steeds grotendeels aan
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slechtziende en blinde mensen. Tineke

houdt, hoewel ze de tabletten allang niet

Op haar dertiende kreeg ze gordelroos in

begeleidt leerlingen van vier tot twintig

meer slikt. Toen ze zwanger werd, stopte

haar gezicht. Hier heeft ze littekens aan

jaar met een visuele beperking. Dat wat

ze met de fumaarzuur. Dit zorgde voor

overgehouden. Deze laat ze liever niet

ze voor de vereniging al deed, ging ze

een flinke uitbraak. Twee keer kreeg

zien, en toch geven die minder schaamte

nu ook beroepsmatig doen. ‘Daar kwam

ze een lichtbehandeling na de geboorte

dan de psoriasis. ‘Naar anderen toe had

ik nog meer in mijn “rol”, voelde ik me

van haar zoons. Ook die hielp haar

het ook iets interessants, die littekens.’

thuis. Specifieke steun geven aan een

goed. Alleen op de harde delen van haar

Ook de epilepsie die ze er later bij kreeg,

kind dat anders is.’ Haar voornaamste

lichaam gingen de plekken niet weg.

gaf haar minder schaamte. Het zijn

doel: kinderen weerbaar maken en ze

Het bleef op en af gaan. Af en toe had

aandoeningen waarover ze gemakke-

leren om te gaan met hun beperking. Te
participeren in de samenleving. Zonder
schaamte en door zelf de regie te nemen
om een leuk leven te hebben. ‘Je bent
namelijk een goed mens, ongeacht wat
je hebt.’

‘DE ANGST OVERHEERST DAT
MENSEN ME VIES VINDEN’

Haar wassen
Laatste vraag aan Tineke: heeft ze nog
tips voor de lezers? Haar antwoord is
helder. ‘Ga niet bij de pakken neerzitten.
Bedenk hoe je het anders kunt doen,

ze een uitbraak, en in rustige perioden

lijker praat. ‘Bij psoriasis overheerst de

of je een eigen manier kunt vinden om

alleen wat plekken op haar hoofd en lijf.

angst dat mensen me vies vinden.’

ermee om te gaan. Mokken helpt niet,

Bij grote stressvolle gebeurtenissen in

Zowel haar ex-man als haar huidige

het bij iemand anders neerleggen ook

haar leven werd het erger. Nu smeert ze

partner hebben nooit een probleem van

niet. Verzorg jezelf goed, wees trots op

alleen nog met een hormooncrème en

de psoriasis gemaakt. Zij zien het als een

jezelf en zorg dat je weerbaar bent. Dat

-lotion. ‘Ik ben al jaren niet meer bij een

onderdeel van haar. En toch blijven dat

wil niet zeggen dat de schaamte hele-

dermatoloog geweest,’ zegt ze lachend.

ongemakkelijke gevoel en die schaamte

maal verdwijnt, maar het is belangrijk

In haar familie komt reuma voor, en ook

bestaan. ‘Ik ga graag naar de sauna,

om een weg te vinden om ermee om te

Tineke heeft gewrichtsklachten. Maar

maar niet als mijn huid heel onrustig is.’

gaan.’

ze heeft nooit laten onderzoeken of die

Tineke zelf wast elke dag haar haar,

verband houden met de psoriasis.

Anderen weerbaar maken

zodat de schilfers en de jeuk minder

Zo’n vijftien jaar geleden startte ze

Al vanaf dat zij actief werd in de vereni-

aanwezig zijn. ‘Als mensen zeggen dat

met pilates, nadat ze eerst yoga had

ging staat haar werk in het teken van

dit slecht is voor je haar, dan antwoord

gedaan. De combinatie van spanning

anderen helpen om weerbaar in het

ik dat ik daar niets van merk,’ zegt ze

en ontspanning in de oefeningen werkt

leven te staan. Vanuit de vereniging

glimlachend, terwijl ze een hand door

voor haar heel goed. Ze heeft wel wat

kwam soms ook de vraag om op scholen

haar haar haalt.

last van krachtverlies, maar vindt haar

voorlichting te geven, omdat ze al in

weg om daarmee om te gaan.

het onderwijs werkte. Ze herinnert zich
een kind met psoriasis dat erg gepest

Schaamte

werd. De ouders wilden geen reguliere

Naar de buitenwereld is Tineke een

behandeling voor hem, terwijl hij onder

assertieve en weerbare vrouw, maar

de plekken zat. In de klas gaf ze infor-

onderhuids is er altijd de schaamte.

matie en bracht ze het gesprek op gang.

Alleen haar directe omgeving weet dat

In een kringgesprek vroeg ze of kinderen

ze psoriasis heeft. Verder vertelt ze het

weleens verbrand waren door de zon en

nooit. Haar collega’s en leerlingen weten

of ze dan van die witte velletjes kregen

het nog steeds niet. ‘Ja, een meester in

na een paar dagen. Of ze zei grappend

het verbergen.’

tegen een kind: ‘Jij hebt ook pech dat

Oproep

Ooit kwam ze een oud-leerling tegen.

je blauwe ogen hebt’. Om duidelijk te

Ook een keer meewerken aan deze

Het meisje vroeg of ze haar nagels

maken dat je er niets aan kunt doen als

rubriek? Stuur dan een mailtje naar

mocht zien. Verbaasd vroeg Tineke

je ergens mee geboren wordt.

de redactie: info@detekstsalon.nl.
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