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HUIDKANKER: KLEUR BEKENNEN
Wit is de kleur zonder kleur. Als alle kleuren van het lichtspectrum

maar als iemand veel moedervlekken heeft en ze zijn bovendien

worden gemengd ontstaat wit, maar gooit men diezelfde

groot, ligt kwaadaardige ontaarding op de loer. Een kwaadaardige

kleuren als verf bij elkaar, dan ontstaat zwart. Wit duidt op het

moedervlek, een melanoom, is een gevreesde aandoening.

ongerepte, de onschuld; zwart is het symbool van de duisternis,
de dood. Tussen wit en zwart, geboorte en dood, zit het leven

Kleurverlies

opgesloten. Zwart is de ontkenning van aardse praal en ijdelheid

De overgang van goed- naar kwaadaardigheid is niet altijd even

en daarom de kleur van het priestergewaad en later ook van het

scherp te trekken. Het grijze gebied wordt gevormd door de

tenue van de medicus. Zo droeg de Hollandse arts door de

aanwezigheid van afwijkende cellen en kernen, snelle groei en

eeuwen heen altijd een zwart tenue. De kleuromslag kwam aan

overvloedige kerndelingen. Een van de kenmerken van een

het eind van de 19e eeuw, toen men ‘ontdekte’ dat een doktersjas

kwaadaardige moedervlek is dat hij donkerder wordt. Een

een besmettingsbron vormde voor patiënten. De hygiëne

moedervlek die in korte tijd donkerder wordt, moet dan ook

vierde hoogtij, eerst in het laboratorium, later in de kliniek en

altijd worden gewantrouwd. Maar ook het tegenovergestelde is

uiteindelijk ook in de spreekkamer van de arts. Zo maakte de

waar. Het klinkt bijna paradoxaal, maar als een melanoom zijn

zwarte kledij plaats voor een wit uniform waaraan de patiënt

kleur verliest en wit wordt, is men er meestal nog slechter aan

met één oogopslag kon zien dat de drager smetvrij was.

toe. Een kleurloos melanoom is een kwaadaardige moedervlek,
waarvan de tumorcellen de eigenschap hebben verloren om

Moedervlekken

melanine te vormen. Dat is een zeer ongunstige eigenschap

Het pigment dat bij albino’s ontbreekt, is melanine. Dat pigment

voor de prognose van de patiënt. Zwart mag dan de kleur van

bepaalt voor een belangrijk deel de kleur van de huid en

de dood zijn, wit is het laken waarin de mens zijn laatste adem

beschermt tegen zonlicht. Negers hebben meer melanine in

uitblaast en grijs is in de ogen van hen die alles relativeren de

hun huid dan blanken en zijn daardoor beter beschermd tegen

kleur van het leven dat daaraan voorafging.

zonlicht. Hoe meer pigmentkorrels, hoe donkerder de huid.
Op sommige plaatsen van het lichaam zitten de cellen die deze
pigmentkorrels maken op een hoopje bij elkaar. Dat zijn de
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zogenoemde moedervlekken. Een moedervlek is onschuldig,
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Kommeenaarbuiten
allemaal...
Wassen en baden, strand en zon,
ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.
Zowel uit hygiënisch oogpunt als voor puur
plezier. De historische achtergronden zijn
boeiend en vertellen van thermen, badhuizen,
kerkelijke verboden, geslachtsziekten en nog
veel meer. Een korte cultuurgeschiedenis:
van holenmens tot naaktloper.

Toen de voorouders van de mens de Afrikaanse savannen verlieten
en uitzwermden over de continenten, verloren zij op hun tocht naar
de koudere oorden hun kroeshaar en een deel van hun pigment.
Vooral in de uithoeken van Europa, zoals Scandinavië en Ierland,
kwam een lichtgekleurd, rossig huidtype tot ontwikkeling. Het
evolutionaire voordeel is helder: pigment beschermt tegen
beschadigingen door zonlicht. In de tropen en subtropen is men
daarom beter af met een huid die veel pigment bevat. Maar in
zonarme gebieden hebben donkergekleurde mensen meer
zonlicht nodig om nog voldoende vitamine D te kunnen maken
en dan werkt veel pigment in hun nadeel.

Spetterende dijen
Het was in die noordelijke contreien behoorlijk koud. In de periode
dat de zon zich weinig liet zien, zochten mensen bescherming in
grotten en buitgemaakte dierenvellen tegen water, wind en wilde
dieren. De grot is de oudste plek waar zij zich veilig waanden.
Daar kwamen later hunebedden, hutten en huizen voor in de
plaats. Onze voorouders waren klassieke binnenblijvers. Binnen
was het veilig en goed voor de gezondheid. Pas veel later, toen de
holenmens plaatsmaakte voor de stadsbewoner, drong het besef
door dat frisse lucht, zon, lichaamsbeweging en reinheid van
lichaam en geest toch beter waren voor vrijwaring van ziekten.
Maar toen had de mensheid al zo’n grote sprong in de tijd
gemaakt, dat wel duidelijk was dat het bij elkaar hokken in holen
allesbehalve gezond was.
Wanneer die trektocht naar buiten precies begon, is moeilijk te
zeggen. De Grieken liepen graag bloot rond als zij sport bedreven,
maar Griekenland is een stuk warmer dan Nederland en qua cultuur
niet goed vergelijkbaar. Al wat dichter bij huis, baadden Romeinen
vaak gemeenschappelijk in verwarmde en van aquaducten
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voorziene thermen, waar masseurs, schoonheidsspecialisten,
kappers en ontharingsdeskundigen aanwezig waren. De klassieke
filosoof Seneca woonde tegenover de Thermen en beklaagde zich
over het gespetter en geklets van dijen die masseurs hartstochtelijk
onder handen namen.
Toen het Christendom rond 500 na Chr. zich verspreidde over
Europa, ontaardden openbare badgelegenheden steeds meer tot
poelen des verderfs. In kloosters hechtte men nog wel aan de
combinatie van lichamelijke en geestelijke zuiverheid. Daar golden
ook de oude hygiënische regels. Daarbuiten was het baden taboe.
Het was voortaan voldoende om de handen en gezicht te reinigen;
het ging ten slotte om de innerlijke schoonheid.

Zondig gedrag
Met de terugkeer van kruisvaarders na 1000 na Chr. kreeg de
openbare badcultuur weer een nieuwe impuls. De baden en
badhuizen waren niet meer zo vernuftig als in de Romeinse tijd,
maar vormden wel een bron van veel plezier. Uit afbeeldingen
van die tijd blijkt dat baden een gemengde aangelegenheid was
met daaraan verbonden nevenactiviteiten. In het begin van de
zestiende eeuw nam deze golf van populariteit van openbare
badgelegenheden weer af. Een reden was de zich snel verspreidende syfilis die de manschappen van Columbus uit Amerika
hadden meegenomen van de indianen. Aanvankelijk mochten
zieken niet baden met niet-zieken, later bleven de niet-zieken zelf
wel weg uit het badhuis. Bang voor besmetting als zij waren.
Tegelijk veranderde de burgerlijke moraal onder invloed van de
Reformatie. De nadruk kwam te liggen op de zonde van het beleven
van lichamelijke lust. Badhuizen, en ook baden in kloosters,
werden bij wet verboden. Als men in hogere kringen eens een bad
nam, dan was dat om te pronken met kleding en lichaam. Zo er al
een badkamer was, gold die vooral als audiëntiezaal.
In de zeventiende eeuw ging de bourgeoisie reinheid gebruiken
als een middel om zich te onderscheiden van het lagere volk.
Om schoon te zijn, waren immers water, zeep, badgoed, een badkamer, vrije tijd en vooral ook manieren nodig. Toch was ook de
bourgeoisie niet echt schoon. Verzorgde personen droegen vooral
schone kleren. De achttiende eeuw bracht wel meer vrije tijd en
vertier in de natuur, maar die luxe was nog altijd voorbehouden
aan een kleine groep welgestelden. Het ging bij de vroege vormen
van recreatie aan de kust vooral om lokale aangelegenheden.
Het was voornamelijk de Haagse elite die het strandleven ging
ontdekken. Stadhouder prins Willem V was met zijn gezin een
regelmatig geziene gast aan het strand.

Opkruipend goed
Pas in de negentiende eeuw kreeg Nederland een echte strand- en
badcultuur. Mede door adviezen van diverse artsen om in zeewater
te baden of zelfs zeewater te drinken. Ook schoolmeester Jac. P. Thijsse

droeg daaraan bij met zijn publieksvriendelijke stukjes en fascinatie voor de natuur.
Dat suddert zo door tot de Tweede Wereldoorlog. In de oorlogsjaren verbleven
mensen veel binnenshuis, niet in de laatste plaats door toedoen van de bezetter.
Maar na de bevrijding staat alles in het teken van groei en bloei. Die uitten
zich niet alleen in een enorme bevolkingsaanwas, maar ook in een
trektocht naar de kust in vakantieperioden. En tegelijkertijd is er
toenemende ontbloting. De zon mag langzaamaan steeds meer
onbedekte huid verkennen; mouwen en broekspijpen kruipen
omhoog en ten slotte gaat alles uit. Vanaf 1973 maken de
naaktstranden officieel deel uit van de Nederlandse
strandcultuur. Uiteindelijk heeft de blootcultuur ook
buiten de naturistenstranden zoveel aanhangers
gekregen dat het verschil tussen recreatie en
nudisme niet meer is dan enkele centimeters
stof. En waar staan wij nu? De stranden
zijn niet meer zo bloot als enkele
decennia geleden, maar de zucht
naar buiten is nog even groot.
Een zonnig paasweekend
levert files op vanaf de
grens tot aan de kust.
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Een moeizame relatie:

Melanomenenmoedervlekken
Melanomen komen de laatste vijftien jaar steeds
vaker voor in Nederland. “Mensen hebben meer vrije
Michette de Rooij: "Een mens kan
niet zuinig genoeg zijn op zijn huid."

tijd dan vroeger én ze gaan tegenwoordig veel meer
in de zon zitten of maken gebruik van de zonnebank.

Zij is als dermatoloog verbonden aan het VieCuri

want het kan ook een gewoon wratje zijn. Vanaf veertig tot
vijfenveertig jaar krijgt bijna iedereen ouderdomswratten. Die
wratten kan de huisarts gelukkig vrijwel altijd goed herkennen, bij
twijfel weghalen en opsturen. Als een huisarts het niet vertrouwt,
zal hij of zij verwijzen naar een dermatoloog. Stel dat bezoek dan
niet uit. Want hoe eerder het melanoom kan worden weggehaald,
des te groter is de kans op genezing.”

Medisch Centrum in Venlo/Venray.

Opsporing verzocht

Zonverbranding is de boosdoener, zeker als dat op
jeugdige leeftijd gebeurt”, zegt dr. Michette de Rooij.

“Het melanoom van de huid heeft de unieke eigenschap dat het
een vorm van kanker is die aan de ‘buitenkant’ zit en dus voor
iedereen zichtbaar. In theorie zou het dus mogelijk moeten zijn
dat zowel medici als leken een melanoom snel herkennen. Vroege
herkenning is van belang, want dan is de behandeling nog relatief
eenvoudig en de kans op genezing groot.”

Ontwikkelingstijd
“Meestal ontstaat huidkanker uit een moedervlek die opeens
‘onrustig’ wordt, van vorm en/of kleur verandert. Soms is een melanoom gedeeltelijk of geheel pigmentloos en lastig te herkennen.
Bij vrouwen komen melanomen vaker op de benen voor en bij
mannen meer op de romp. Maar ze kunnen ook op niet zonbeschenen huid ontstaan. Huidkanker overkomt je niet van de ene
op de andere dag. Daar kan een behoorlijk lange ontwikkelingstijd
aan voorafgaan.”
Met zonlicht als boosdoener?
Even strijkt De Rooij door het asblonde kapsel: “Het is vermoedelijk
niet zozeer de lange blootstelling aan zonlicht waardoor het
melanoom ontstaat, maar de grootste risicofactor is zonverbranding. Vooral als deze plaatsvindt vóór de leeftijd van twintig jaar.
Op jonge leeftijd is de kans om schade op te lopen die tot een
melanoom leidt veel groter dan op latere leeftijd. Houd dus
vooral kinderen uit de zon. Het is ook wel een beetje logisch,
trouwens. Moedervlekken ontstaan gedurende de kindertijd en
puberteit. Dan zijn de moedervlekcellen nog volop in ontwikkeling en dus kwetsbaar. Daarnaast speelt het huidtype een rol:
mensen die snel verbranden in de zon hebben een groter risico
een melanoom te krijgen. In ongeveer 10% van de melanomen
zijn er aanwijzingen voor een erfelijke aanleg.”
Uw advies luidt?
“Let op veranderende moedervlekken. Daar is een handige ABCDEregel voor [zie schema - red.]. Het is lang niet altijd een melanoom,
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De Rooij promoveerde in 1997 op het proefschrift Volunteer melanoma screening: pros and cons. Met andere woorden: is screening
op basis van zelfselectie en -detectie bij melanomen zinvol?
“Het oproepen van mensen zonder klachten zoals in een bevolkingsonderzoek leidt in dit geval alleen maar tot bangmakerij van
een groot deel van de bevolking. Omdat volwassenen allemaal
gemiddeld zo’n dertig moedervlekken groter dan 2 mm hebben.
Dat willen we niet. Ik heb destijds onderzocht of ‘vrijwillige screening’ een optie is. Met een groot team hebben we twee Open
Dagen in Zuid-Limburg georganiseerd. Tijdens deze dagen konden
mensen een plekje of plekjes laten zien dat ze niet
helemaal
vertrouwden. Ook mensen met een verhoogd risico zoals zeer veel
moedervlekken, aangeboren moedervlekken, een licht huidtype (al
dan niet met veel zonnebrand) of een melanoom in de directe
familie werden geattendeerd op deze actie. Het resultaat was verpletterend: bijna 4200 mensen kwamen erop af. Dat kwam vooral
door mond-tot-mondreclame. Er kwamen veel meer vrouwen dan
mannen langs én die mannen bleken ook minder goed geïnformeerd te zijn over risicofactoren voor melanomen dan vrouwen.
Veel mannen werden daarnaast door hun vrouw/partner naar de
Open Dag gestuurd. Vrouwen/partners spelen een belangrijke rol
bij vroegdetectie. Dat is een open deur, het zij zo… Daarmee is ook
een belangrijke risicogroep te omschrijven: oudere mannen zonder partner. Zij komen vaak pas in een late fase naar de dermatoloog.”
Wat had u de mensen te bieden?
“Mensen kregen de gelegenheid om een plekje te laten bekijken,
maar ook de mogelijkheid de hele huid te laten inspecteren. Dat
laatste leverde weinig extra’s op en kostte veel meer tijd! Hierbij
teken ik aan dat mensen met bepaalde kenmerken (zoals veel
moedervlekken, licht huidtype) volgens het geldende protocol van
deze Open Dagen helemaal nagekeken werden. Daarna hebben
we gedurende een jaar deze groep mensen gevolgd om te kijken
of er belangrijke huidafwijkingen (denk aan melanomen) gemist
waren. Dat was niet het geval. Mensen bleken dus zeer wel in
staat zijn een soort ‘voorselectie’ te verzorgen.”

Is er ooit een vervolgstudie gedaan met hetzelfde model?
“Nee. Ons onderzoek vond plaats in een politiek gevoelige tijd
waarin men worstelde met de Wet op het bevolkingsonderzoek
en er was een krapte aan dermatologen. Bovendien was er op dat
moment nog onvoldoende inzicht bij beleidsmakers in de omvang
van de naderende huidkankerepidemie. Eigenlijk is het jammer
dat zo’n vervolgstudie ontbreekt, want een goede kosten-batenanalyse zou zeer welkom zijn en ontbreekt in mijn proefschrift.”
Peinst even. “Vrijwillige screening is een soort ‘PublieksvoorlichtingPlus’ oftewel ‘Publieksvoorlichting met Extra Service’. Geef mensen
de kans plekjes te herkennen en te laten checken. Geef die
mensen ook de gelegenheid vragen te stellen. Dat is de crux.
Het belang van goede voorlichting is niet te onderschatten.” Want
uit studies elders in de wereld weten we dat voldoende kennis
bij het publiek uiteindelijk pas leidde tot dunnere melanomen”
De campagne rond de Open Dag van het Huidfonds juicht u dus toe?
‘Vanzelfsprekend. Het is een mooi en zelfs uniek initiatief genomen
door zowel professionals als patiëntenorganisaties. Een mens kan
niet zuinig genoeg zijn op zijn huid. Het is een kostbaar, maar

Onschuldige
moedervlek

Melanoom

kwetsbaar bezit. En bovendien heeft huidkanker, zoals gezegd,
de eigenschap dat deze aan de buitenkant zit en door eenieder in
een vroege fase te ontdekken is.”

Achterbuurman
Een stelling van haar proefschrift luidt: De dermatologie is meer
dan andere specialismen gevoelig voor ‘over de heg-geneeskunde’.
Wat bedoelt ze daarmee?
“Het kan een dermatoloog overkomen dat hij/zij in de lift staat en
van iemand rechtstreeks de vraag krijgt, alsof het de normaalste
zaak van de wereld is: ‘Goh, dermatoloog, wat leuk…. Wat vindt u
trouwens van dit plekje?’ Om vervolgens een lichaamsdeel in het
openbaar te tonen. Zomaar, patsboem, sans gêne. Dat overkomt
een gynaecoloog echt niet…” Schaterlachend: “Toen ik 18 jaar geleden net verhuisd was stond een (mij onbekende) achterbuurman
zomaar op de stoep. Hij had een nare plek in zijn nek… Nou vraag
ik je! Zoals gezegd, verdient elke huidafwijking zorgvuldige
inspectie met aandacht voor de hele huid en moet je je niet tot
inferieure sneldiagnostiek laten verleiden.”

Teken

Betekenis

Asymmetrisch
(ongelijk).

Een moedervlek is symmetrisch als er een denkbeeldige streep
doorheen kan worden getrokken, en de beide helften aan weerszijden
van die streep elkaars spiegelbeeld zijn; symmetrie is een teken
van goedaardigheid, asymmetrie kan wijzen op een melanoom.

Border (rand).

Een onregelmatige, grillige rand is verdacht voor melanoom.

Color (kleur).

Twee of meer verschillende kleuren (lichtbruin, donkerbruin, rood,
zwart, wit-roze) binnen één plek is verdacht voor melanoom.

Diameter
(doorsnede,
grootte).

Moedervlekken tot 6 mm zijn meestal onschuldig, een moedervlek
groter dan 6 mm in doorsnee is een reden om op te letten; de grootte
alleen is echter geen reden voor ongerustheid; een moedervlek die
alleen groter is geworden zonder één van de veranderingen
genoemd onder A, B, of C te hebben is meestal onschuldig.

Evolution (evolutie,
verandering, groei).

Een verandering in de moedervlek is een reden om die in de gaten
te houden. Het zwarte deel is nieuw ontstaan.

De foto’s van de naevi komen uit het UMCG in Groningen (met dank aan prof. dr. M.F. Jonkman), die van de melanomen van het LUMC in Leiden
(met dank aan prof. dr. W. Bergman).
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“Zonaanbidders...
tegenbeterwetenin”
Al jaren is er veel aandacht voor veilig zonnen,
om zo zonschade en huidkanker te voorkomen.
Toch blijft het aantal gevallen van zonschade
en huidkanker alsmaar stijgen. Dan rijst

aankomende vergrijzingsgolf bewust te maken van beginnende
signalen van huidkanker. Zo kunnen we op tijd behandelen en
veel leed voorkomen.” De Haas werd in het project terzijde gestaan
door dr. Esther de Vries, epidemiologe aan het Erasmus MC.
Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar incidentie en prevalentie
van huidkanker in Nederland en Europa. Haar boodschap is
kernachtig: “Een op de zes Nederlanders krijgt huidkanker.
Belangrijk genoeg om te weten te komen wat de Nederlander
ervan weet als startpunt voor betere voorlichting.”

Hoge respons

de vraag: ‘Weten mensen voldoende van
de risicofactoren?’ En zo ja: ‘Handelen ze
ernaar?’ Uit het project Ken uw huid! blijkt nu
dat Nederlanders goed op de hoogte zijn van

De respons was indrukwekkend “en veel hoger dan wij in onze
stoutste dromen durfden te verwachten. Vooraf hoopten we op
duizend respondenten (mensen die de vragenlijst invullen), maar
uiteindelijk hebben in die drie maanden maar liefst 5565 mensen
de vragenlijst volledig ingevuld. Daarnaast zijn er nog 1100 mensen
die de vragenlijst onvolledig invulden. Die laatste vragenlijsten
konden we dus niet gebruiken. Een meevaller is bovendien dat
de spreiding qua leeftijdsgroepen tamelijk evenwichtig is. Ook de
verdeling naar opleidingsniveau geeft een evenwichtig beeld te
zien. Vooral voor de statistische analyses is dat van belang.”

Lekker bruin

het risico op huidkanker. Maar ze passen hun
gedrag daar niet op aan! Men blijft de zon
opzoeken. Met alle risico’s van dien.

Het project ‘Ken uw huid’ was een vragenlijst naar kennis over
huid, zon en zongedrag, die van oktober tot 31 december 2011 via
internet aangeboden werd. In het onderzoek zaten onder andere
foto’s van huidaandoeningen die men moest beoordelen: zijn dit
verdachte plekken en hoe snel moet je ermee naar de dokter?

Onderbuikgevoel
Projectleider was mr. dr. Ellen de Haas, als dermatologe verbonden
aan het Erasmus MC Rotterdam. “Vanuit mijn verleden als
huisarts en zeker ook als dermatoloog heb ik altijd een vaag
onderbuikgevoel gehad dat zei: ‘mensen beseffen heus wel dat
veel zonnen slecht is, maar of ze ook dienovereenkomstig
handelen… dat weet ik niet.’ Dat gevoel en mijn nieuwsgierigheid
naar het antwoord op die vraag waren de voedingsbodem voor dit
project. Kijkend naar de toekomst is het echt belangrijk om de
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Op dit moment werken de onderzoekers de analyses uit in een
wetenschappelijke publicatie. Toch is De Haas bereid om enkele
resultaten toe te lichten. “We hebben geluk gehad dat diverse
media ons onderzoek hebben opgepikt. Dat heeft de respons
beslist gunstig beïnvloed. Los daarvan denk ik ook dat de hoge
respons betekent dat de Nederlander ‘iets’ heeft met huid,
zongedrag en het risico op huidkanker. En uit het onderzoek blijkt
ook dat iedereen goed weet dat te veel zonlicht slecht is en
risico’s met zich meebrengt. Maar ze handelen er niet naar! Dus
de kennis is er wel degelijk, maar men doet niets met die kennis…
Ze beweren bijna allemaal dat ze minder zijn gaan ‘bakken in de
zon’ maar 92 procent verklaart vervolgens doodleuk aan het eind
van zomer ‘lekker bruin’ te zijn of te willen zijn. De uitdrukking
‘lekker bruin’ is daarbij heel ambivalent.”

Maar de kennis is er dus?
“Dat ligt iets genuanceerder. Men is uitstekend op de hoogte van
het fenomeen ‘huidkanker’, en het begrip ‘melanoom’ kent bijna
iedereen. Daarentegen heeft slechts twintig procent weet van
een ‘plaveiselcelcarcinoom’. Dat is alarmerend omdat mensen ook
aan een plaveiselcelcarcinoom kunnen overlijden. En onderschat
daarnaast vooral niet wat het met een patiënt doet als je je in
je gezicht moet laten opereren. Angst, ellende en mogelijk
afschuwelijke littekens zijn een hoge prijs.”

Is het gebruik van zonnebanken meegenomen in de vragenlijst?
“Nee, maar we hebben de deelnemers wel gevraagd hun eigen
zongedrag te kwalificeren. De uitkomsten zijn veelzeggend…”

Typering

Iets verkeerd…

“Vijftig procent van de respondenten noemt zichzelf een ‘buitenmens’, twaalf procent zegt een ‘zonaanbidder’ te zijn, zeventien
procent verklaart ‘buitenmens’ én ‘zonaanbidder’ te zijn, waar
twintig procent ‘geen van beide’ is. Let wel: dus tachtig procent
van de respondenten is buitenmens, zonaanbidder of allebei!
Dat cijfer is erg hoog!”

“Aandacht voor zongedrag en het risico op huidkanker is er genoeg.
Dit voorjaar, komen alle media - van Libelle tot Viva - weer met
artikelen over gezond zonnen. Zoals ieder voorjaar. Toch blijken al
die publicaties en campagnes niet te leiden tot gedragsverandering.
We doen dus ‘iets’ verkeerd in de huidige manier van voorlichting
en campagnes voeren. Herbezinning is nodig. Al geven de resultaten
ook een beetje hoop. Van jong tot oud weet men dat je van veel
zon huidkanker kunt krijgen. Maar jonge mensen weten veel meer
van beschermingsfactoren dan oudere mensen.”

Zijn daar verklaringen voor?
“Een echte verklaring zullen we niet uit het vragenlijstonderzoek
kunnen halen. Daar was de onderzoeksopzet ook niet op gericht.
Maar uit ander, vooral sociologisch onderzoek zijn diverse
mogelijke verklaringen of hypotheses bekend. Zo hebben mensen
meer vrije tijd dan vroeger, zijn ze actiever in buitensporten en
maakt de toegenomen welvaart dat mensen vaker en/of langer
met vakantie gaan. De Nederlander zoekt daarbij graag ‘de zon
op’, zoals dat tamelijk laconiek heet.”
“Natuurlijk spelen allerlei factoren een rol bij het al dan niet
ontwikkelen van huidkanker. Sommige daarvan zijn niet te
beïnvloeden, zoals het huidtype of de genetische aanleg. Maar
andere factoren zijn wel degelijk te beïnvloeden, zoals zorgvuldig
omgaan met het aantal uren zon dat zich gedurende een
mensenleven opstapelt. Ik kan daar niet genoeg op wijzen…”

Hoe verder?
“Dat weten we nog niet precies. Binnenkort gaan we in ieder
geval de resultaten bespreken met professionals in publieksvoorlichting en deskundigen op het terrein van preventie.”

Het laat je niet los?
Betrokken en gedreven als altijd: “Nooit, daar kun je op rekenen!
Mensen beseffen niet dat het aantal gevallen van huidkanker
alsmaar blijft toenemen, zelfs in sterkere mate dan wij vooraf
dachten. Het is dan wrang dat er steeds minder geld beschikbaar
is voor onderzoek naar de preventie van huidkanker. Men lijkt te
denken: ‘Van roken ga je dood. Dat is pas erg…’ Huidkanker is in de
ogen van menigeen veel minder erg.”
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“Zorgvoorhuidkanker
staatonderdruk”
“Vol passie en gedrevenheid”, noemt hij zichzelf.
Iemand die ook daadwerkelijk iets wil bereiken
voor zijn patiënten. Tamar Nijsten, hoogleraar
Dermatologie in Rotterdam, luidt de noodklok:
“De toekomstige zorg voor huidkanker staat
onder grote druk.” Hij neemt de uitdaging aan,
al voelt het soms “als fietsen tegen de Muur
van Geraardsbergen op”. Een passende metafoor
voor een Nederlander die een beetje Belg werd.

“Inmiddels ben ik zo’n vijftien jaar klinisch actief in de dermatologie
en het percentage huidkankerpatiënten zie ik almaar toenemen.
Ongeveer 1/3 van de consulten heeft te maken met huidkanker.
Dat kan een voorstadium zijn, een vermoeden of vrees voor kanker,
en/of behandeling ervan. Vertaal ik die contacten in ‘tijdsduur’,
dan durf ik rustig te stellen dat ongeveer de helft van het
spreekuur opgaat aan huidkanker; dat is dan inclusief het snijden
en behandelen. Die stijging is niet langer houdbaar. Vandaar
dat ik een alarmsignaal wil afgeven, wat ik ook al deed in mijn
oratie. Want het toenemende beslag dat huidkanker legt op de
praktijk van de dermatoloog gaat onvermijdelijk ten koste van
andere dingen.”

Consumptie
“Iedereen weet dat kosten voor de gezondheidszorg blijven stijgen.
Hoewel de dermatologische zorg maar een klein deel uitmaakt
van de totale kosten van de zorg, zullen deze waarschijnlijk nog
harder stijgen, gelet op de explosieve toename van huidkanker.
In de Verenigde Staten staat huidkanker in de top 5 van de meest
kostbare kankers vanwege het hoge volume. En in Australië
bedragen de jaarlijkse directe kosten van huidkanker meer dan
200 miljoen euro. Het in bedwang houden van de incidentie van
huidkanker en de daarmee gepaard gaande zorgvraag is dus
cruciaal om de kosten voor dermatologische zorg in te dammen.”

Quick fix?
“Het falen van de primaire preventie (zoals de ‘verstandig
zonnen’-campagne) legt extra druk op de dermatologische
zorg. Hoewel er ongeveer 450 dermatologen werken in Nederland,
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vertegenwoordigen zij minder dan 375 voltijds banen omdat
velen in deeltijd werken. Of de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen met 20% een aantal jaren geleden voldoende zal
zijn om aan die toenemende vraag om dermatologische expertise
te voldoen, is hoogst onzeker.”
Beleidsmakers reppen van ‘doelmatige zorg’…
“De roep om ‘doelmatige zorg’ kan ik begrijpen, maar een quick fix
is niet mogelijk. We moeten aan meer knoppen tegelijk gaan
draaien. Te beginnen bij de opleiding tot arts. Er gaapt een groot
gat tussen de plaats van het vak dermatologie in het curriculum,
zoals dat heet, en het dagelijks werk van een huisarts. Naar
schatting gaat het in 20 procent van de consulten bij de huisarts
om een vraag die te maken heeft met een huidprobleem. Het
huidige medisch curriculum omvat ongeveer tien uur dermatologiecolleges en hooguit drie weken (keuze)stages. Dat verschilt per
universiteit. Het gevolg laat zich raden: een afgestudeerd arts
heeft een grote, inhoudelijke achterstand op het gebied van de
dermatologie en huidkanker in het bijzonder. Natuurlijk, ik weet
ook dat men deze kennis, in het beste geval, op kan doen in de
vervolgopleiding. Maar toch…”
“Ik zie veel goede redenen om de banden en de samenwerking met
huisartsen nog wat strakker aan te trekken. Zowel diagnostisch
als therapeutisch kunnen huisartsen en dermatologen samen
wellicht de groeiende stroom patiënten aan. Huisartsen kunnen
immers ook verrichtingen doen en declareren. Wij moeten een
reikende hand bieden aan huisartsen. Samenwerking bijvoorbeeld
in de opleiding tot huisarts, het ontwikkelen van richtlijnen en
intercollegiale consulten en via na- en bijscholing. Zinvol en
kansrijk, in mijn ogen.”
Samenwerking lijkt het toverwoord…
“Ja, ook omdat moderne technologie een groot aantal varianten
aan samenwerkingsverbanden kan opleveren. In aanvulling op
de teledermatologie, zullen we de door de politiek gewenste
‘anderhalvelijns-geneeskunde’ een kans moeten geven. De kunst
gaat zijn om de kwaliteit te borgen.”

Uitverkoop
Bij alle zorgen over de toekomst is Nijsten ook in staat om kritisch
naar binnen te kijken: naar de eigen beroepsgroep. “Voor de
financiële afwikkeling is enige jaren geleden het DBC-systeem
bedacht, de diagnose-behandelingcombinatie. Sinds die tijd
werken we met normtijden. Feitelijk hebben we voor het vaststellen
van die normtijden voor consulten en behandelingen een beetje
zitten ‘duimzuigen’. We hebben ons als dermatologen in de
‘uitverkoop’ gedaan. Het is achteraf gewoon stupide dat we
onszelf min of meer hebben opgelegd dat we dertig patiënten op
een ochtend zien. Dertig!”
Hij zucht opvallend diep.
“En dat terwijl de patiënt graag informatie over hun ziekte en

Tamar Nijsten: "Eigenlijk is het triest dat huidkanker zo vaak voorkomt."

alle behandelopties wil doornemen, inclusief de alternatieve
mogelijkheden!”
De Franse filosoof Pascal Bruckner omschreef vlijmscherp de
moderne patiënt en wel als volgt: “De hedendaagse patiënt is
een scepticus die in geen enkele behandeling gelooft, maar die ze
allemaal tegelijk probeert.” Het citaat doet Nijsten breed glimlachen. Hij laat zich echter niet verleiden en zet zijn betoog voort.
“Als arts wil je juist rust, tijd en van twee kanten een luisterend
oor. Want dan krijg je als arts de meeste informatie in de kortste
tijd. Voelt een patiënt zich echter niet op zijn gemak, dan duurt
het consult meteen langer. De tijd is gewoon te krap om alles in
vijf minuten te proppen. En dat is dan ook nog eens inclusief twee
keer handen schudden en aan- en uitkleden.”

Adoptie
Mijmerend: “Eigenlijk is het triest dat huidkanker zo vaak
voorkomt. Want in principe is huidkanker een vermijdbare
aandoening, omdat de meeste huidtumoren het gevolg zijn van
overmatige blootstelling aan UV-straling van de zon. Maar alle
voorlichtingscampagnes ten spijt: gedragsverandering lukt niet,
en al zeker niet bij jongeren. Men doet het niet in Nederland, en
zelfs niet in Australië, waar de voorlichtingscampagnes zeer
intensief zijn gevoerd.”

Wat staat ons te doen?
“Nu primaire preventie - via voorlichting - niet effectief is, moeten
we onze focus vooral richten op mensen die al huidkanker hebben
gekregen. Degenen met een basaalcelcarcinoom (80% van alle
huidkankers) hebben namelijk ongeveer 30 procent kans dat zich
een nieuwe, kwaadaardige plek voordoet. Dat risico is dus hoog
en een goede follow-up van die patiënten zie ik als een medische
en ethische plicht. Daarbij gaat de aandacht uit naar het zo vroeg
mogelijk diagnosticeren van die mogelijke, tweede kankerplek.
Het denken moet ‘om’: huidkanker is niet een eenmalige
aandoening, maar een gezondheidstoestand die het hele leven
duurt. Huidkanker is een chronische ziekte.”
Wiens taak is dat, die follow-up?
“Hier zie ik een taak voor diverse disciplines, met huisarts en
dermatoloog voorop. Maar ook een gespecialiseerd verpleegkundige of een nurse practitioner kunnen van waarde zijn. De
functie van nurse practitioner is laagdrempelig en zo iemand kan
uitstekend de zorg en ongerustheid van een patiënt adopteren.”
Maar alles heeft zijn prijs?
“Dat moeten we ons goed blijven realiseren. De dermatologische
zorg en de individuele patiënt met huidkanker kunnen ervan
profiteren. Maar het is aan de maatschappij om te bepalen welke
prijs zij hiervoor wenst te betalen.”
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Aandefrontlijn...
“Lotgenotencontact, informatievoorziening
en belangenbehartiging, dat zijn de pijlers
van onze stichting.” Aldus dr. Nelleke Gruis,
voorzitter van de Stichting Melanoom, en een
wetenschapper die “verder wil kijken dan
alleen een reageerbuis”.

“De stichting draait vooral op de belangeloze inzet van veel
vrijwilligers die ieder daarnaast een eigen baan en/of gezin
hebben. We zorgen er in ieder geval voor dat het secretariaat, zo
veel mogelijk, bemand is. Het aantal telefoontjes wisselt per dag,
maar dat zijn er toch ongeveer 2000 per jaar. We zien een gestage
stijging in het aantal contacten. De hoeveelheid telefonische
contacten verdubbelde zich in 2011, in vergelijking met het jaar
daarvoor. E-mailberichten stegen met 40 procent en de website
trok ongeveer 4200 unieke bezoekers per maand. De cijfers over
2012 heb ik niet paraat, maar die liggen - door de introductie van
nieuwe medicijnen - ongetwijfeld weer hoger.”

Meer informatie over de Stichting Melanoom: www.stichtingmelanoom.nl.
Een opvallende folder is ‘Kunt u een haai van een dolfijn
onderscheiden?’, waarbij de haai staat voor een melanoom, en
een dolfijn voor een gewone moedervlek. Voorzitter Nelleke Gruis
noemt dit “onze aaibare folder”. En een heuse bestseller (maar
dan gratis): “Meer dan 60.000 exemplaren zijn ervan gedrukt.”

Veel fronten
Nelleke Gruis is als onderzoeker verbonden aan het Leids Universitair
Medisch Centrum. Ze spreekt snel, glashelder en trefzeker. “We
hebben drie doelstellingen: lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Voor lotgenotencontact hebben
we een speciaal telefoonnummer, maar de meeste interactie
speelt zich af op het ‘forum’ op de website. Qua informatievoorziening moet je denken aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van
folders, apps voor smartphones (iPhone en Android-toestellen)
en het voeren van campagnes. Momenteel werken we aan een
boekje met instructies voor zelfonderzoek. Niet alleen van
moedervlekken, maar ook voor mensen die een melanoom
hebben gehad, om hun te leren hoe de lymfeklieren te voelen.
Belangenbehartiging vindt voor een deel ook plaats op het
genoemde forum. Wat we daarnaast doen? Meedenken en meedoen over de vergoeding van nieuwe medicijnen, de ontwikkeling
van zorgpaden en richtlijnen. We proberen aan zoveel mogelijk
fronten aanwezig te zijn.”
Is het af en toe niet een soort loopgravenoorlog?…
“Dat kun je wel zeggen!” Een gulle lach klatert neer.

Strohalm
Vorig jaar kwamen nieuwe medicijnen op de markt.
Hoe denkt de Stichting Melanoom daarover?
“Ik vind dat we ons als patiëntenorganisatie niet moeten bezighouden met de kosten van die geneesmiddelen. Onderzoek naar
de doelmatigheid - zijnde een afweging tussen kosten en baten -
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laten we aan anderen over. Het perspectief van de patiënt is anders.
Patiënten vragen zich alleen maar af: ‘Wat komt er op de markt?
En is dat iets voor mij?’ Dat snap ik heel goed.” Na een moment
stilte: “Ja, die medicijnen zijn duur. Ja, de levensverlenging is
beperkt. Maar vergeet vooral niet, mensen met een melanoom
hebben jarenlang achteraan in de rij gestaan waar het gaat om
medicijnen die hun leven een heel klein beetje verlengen of
veraangenamen… Zij zijn gewoon ‘aan de beurt’, zo voelt het. Ook
zij willen strohalmen om aan vast te klampen. Mag het?” In de
slotzinnen is haar betrokkenheid bijna voelbaar aanwezig.

Drijfveer
Wat is uw persoonlijke drive?
“Ik ben een wetenschapper op het gebied van melanomen.
Tijdens mijn onderzoek kwam ik in aanraking met de stichting.
Deze is in 1995 opgericht, op initiatief van patiënten. Die wereld
ligt in de regel behoorlijk ver van de medische wereld, zoals
bekend. Ik heb mij toen aangemeld en ben voorzitter geworden,
in de hoop sommige dingen wat sneller gerealiseerd te krijgen.
Dingen gaan al vaak zo langzaam… Daarom zijn we ook een
stichting en geen vereniging. Puur uit praktische overwegingen.
Want met leden erbij en een algemene ledenvergadering loopt
het allemaal veel stroperiger.” Zij houdt overduidelijk van daadkracht. “Wat in mijn overwegingen beslist meespeelde: ik wilde
mij graag ook maatschappelijk inzetten voor deze groep patiënten.
En verder kijken dan alleen een reageerbuis...”

NATIONALE HUIDKANKERDAG

|

T E K ST : R E DA C T I E

|

Zaterdag25mei2013:
Checkjijjehuid?
Op zaterdag 25 mei 2013 houden de afdelingen

hoe iemand de huid het beste kan beschermen

Wat wil hij bereiken met de campagne? “Het bevorderen van een
grotere bewustwording van de gevaren van de zon. Die gevaren
onderschatten de meeste mensen nog steeds, ondanks talloze
voorlichtingscampagnes in de afgelopen jaren. Daarnaast willen
we mensen bewust maken van het belang van regelmatige
huidcontrole om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen.
En met huidcontrole bedoel ik vooral ook zelfcontrole. Meer in het
algemeen willen we het publiek inzicht verschaffen in de omvang
van het probleem huidkanker.”

én zelf kan controleren. Bezoekers die zich vooraf

Zorgvuldig

dermatologie van verschillende ziekenhuizen en
zelfstandige behandelcentra een open dag van
10:00 tot 13:00 uur. Zij geven dan informatie over

opgeven, krijgen ook de mogelijkheid hun huid te
laten nakijken op eventuele verdachte plekjes.
Voor meer informatie én inschrijven voor deze dag:
www.huidkanker.pro. Waarom is een
Huidkankerdag nodig?

Allereerst zijn er de keiharde cijfers, aldus Tamar Nijsten, hoogleraar
Dermatologie aan het Erasmus MC en voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
(NVDV): “Epidemiologen stellen vast dat 1 op de 5 Nederlanders
een vorm van huidkanker krijgt: melanoom, basaalcel- of plaveiselcelcarcinoom. Hierbij geldt: hoe eerder men verdachte plekjes
ontdekt, hoe kleiner de kans dat er echt nare gevolgen zijn van
huidkanker. Het aantal mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe: in tien jaar tijd is het aantal mensen dat voor het
eerst de diagnose huidkanker krijgt, verdrievoudigd: van 15.000
naar 45.000 personen per jaar.”

Zongedrag
Die stijging heeft verschillende oorzaken: “Veel mensen in Nederland
hebben een licht huidtype, en mensen gaan steeds vaker naar
zonnige vakantiebestemmingen. Ook buiten de zonvakanties
recreëren veel mensen in de zon. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
fietsen, tuinieren, terrasje doen of wandelen. Tijdens deze
activiteiten beseffen de mensen onvoldoende dat ze ook veel
zonblootstelling krijgen en ze beschermen zich onvoldoende via
het dragen van bedekkende kleding of smeren van zonnebrandcrèmes. Daarom is het goed dat wij als dermatologenvereniging
een duidelijk standpunt hebben uitgebracht over verstandig
zongedrag.” [zie elders in dit nummer; red]
Campagneleider is dr. Jannes van Everdingen, directeur van de NVDV.

Dermatologen gaan dus op die dag de huid checken. Maar is dat
toegestaan? Bevolkingsonderzoek ligt gevoelig in Nederland. De
betreffende Wet op het bevolkingsonderzoek schiet in het geval van
huidkanker zijn doel voorbij. Bovendien past deze wet niet in deze
tijd van marktdenken, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.” Schouderophalend: “Het is bovendien maar hoe je het
benoemt. Wat wij gaan doen, is geen echte screening, maar iets wat
tussen screening en case-finding in zit. Zeg maar ‘screening’ van
mensen die zich volledig vrijwillig aanmelden. De mensen worden
vooral geïnformeerd. Degenen die dat willen, kunnen hun huid
laten nakijken. De dermatologen handelen zeer zorgvuldig. De huid
wordt in zijn geheel nagekeken, de dermatoloog legt zijn of haar
bevindingen vast en geeft, bij twijfel, de betrokkene een brief mee
voor de huisarts. Alle dermatologen doen geheel vrijwillig mee, op
een vrije zaterdag en er is geen enkel commercieel gewin.”
Nijsten en Van Everdingen betreuren het dat het KWF
Kankerbestrijding, dat sinds 1988 informatie gaf over de gevaren
van blootstelling aan zonlicht, sinds 2010 met die actieve
campagnes is gestopt: “Huidkanker verdient meer aandacht.”

Morele plicht
Nijsten betoogt stellig: “Hoe je het ook bekijkt, de belangrijkste
partijen steunen de campagne. Er is een breed maatschappelijk
draagvlak voor. We willen als dermatologen nu de verantwoordelijkheid nemen. We maken ons als beroepsgroep ernstig
zorgen over het stijgende aantal gevallen van huidkanker en de
beperkte capaciteit om die groeiende stroom op te vangen.
We zien het als een morele plicht de noodklok te luiden én de
handen ineen te slaan.”

Verantwoordelijk voor de Nationale Huidkankerdag is een
samenwerkingsverband bestaande uit: Huidfonds, Huidpatiënten
Nederland, Stichting Melanoom, Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie, Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten, LEO Pharma, Roche Nederland en La RochePosay.
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StandpuntNVDVover
zonbeschermendecrèmes
Zomer, zon, strand. Genieten dus. Maar het is
ook oppassen geblazen. De huid moet voldoende
bescherming krijgen. Ook om later optredende
huidkanker te voorkomen. De Nederlandse
Vereniging voor Dermatologie bracht haar
standpunt uit via een persbericht. Hoofdpunten:
primair is bescherming tegen UVB-licht nodig.
Goed en volledig insmeren is noodzakelijk,
met factor 15. Crèmes moeten waterresistent zijn.
En onder een wolkendek kan men ook verbranden.

Een zinvolle bescherming tegen zonnebrand wordt bereikt met
minimaal beschermingsfactor 15, staat in het advies. Te hoge
beschermingsfactoren voorkomen elke vorm van spontane
gewenning van de huid aan zon en klimaat. Frank de Gruijl,
dermatoloog: “Hogere beschermingsfactoren zijn niet nodig en
zelfs niet wenselijk. Want in dat geval wordt het contrast tussen
niet en wel besmeerde huid te groot. Daarnaast is van belang:
het gelijkmatig opbrengen van de crème. Bedenk: éénmaal
vergeten, straft zich later af! Te hoge beschermingsfactoren
blokkeren tevens de gewenste aanmaak van Vitamine D. Ook
strikt gebruik van SPF 15 en 20 verhindert gewenning. Langzaam
afbouwen is beter voor gewenning.”

Vitamine D
De Gruijl vervolgt: “De meeste onderzoeken laten zien dat bij
normaal gebruik van zonbeschermende crèmes er geen verschillen
zijn in vitamine D-niveaus aan het eind van de zomer. Als mensen
alleen smeren als ze echt gaan zonnen en niet als ze even
tussendoor buiten komen en boodschappen doen, ontvangen ze
kennelijk genoeg zonlicht voor de aanmaak van vitamine D. De
noodzakelijke bescherming hangt van veel factoren af: huidtype,
erfelijke aanleg, onderdrukking of tekortschieten van het
immuunsysteem, leeftijd, de plaats waar men verblijft (zee,
bergen, zonnige oorden), weersomstandigheden, etc. Dit maakt
het moeilijk een bovengrens te stellen aan de bescherming.
Hogere beschermingsfactoren dan 30 zijn in ieder geval meestal
niet nodig en zelfs niet wenselijk.”

Dermatoloog Rob Beljaards stelt daar wel tegenover: “Eind 2012
verscheen in de JAAD (Amerikaans vaktijdschrift voor dermatologen)
een artikel waarin men toch een hogere beschermingsfactor
propageerde om de kans op het ontstaan van een melanoom,
basocellulaircarcinoom en plaveiselcelcarcinomen (de drie
belangrijkste vormen van huidkanker) zo klein mogelijk te houden.
Om het tekort aan vitamine D dat hierdoor zou kunnen ontstaan
te compenseren adviseren de Amerikanen om aanvullende
vitamine D-supplementen te gebruiken dan wel extra vette vis,
zoals zalm, te gebruiken. De vraag is of wij in Nederland zo streng
moeten zijn.” Jannes van Everdingen, directeur van de NVDV:
“Als we de Amerikanen volgen - en let wel, die krijgen gemiddeld
veel meer zon dan wij - gaan we de bevolking te veel medicaliseren.
Mijn moeder van 92 jaar (ze heeft eenmaal een basaalcelcarcinoom
gehad en eenmaal haar heup gebroken) zet ik liever af en toe
onbeschermd in de zon ter voorkoming van osteoporose en nog
een tweede heupfractuur, dan dat ik haar zonbescherming plus
extra vitamine D geef. Zij slikt en smeert al genoeg.’’
Op basis van dit type praktische overwegingen adviseert de NVDV
daarom factor 15 voor dagelijks gebruik en factor 30 voor vrije tijd
en vakantie. Ook bij mensen met huidkanker zijn deze beschermingsfactoren toereikend. Bij deze groep patiënten is de UV-schade
reeds grotendeels aangericht en is de huid hiertegen niet langer
te beschermen. Frank de Gruijl: “Dit geldt het meest voor de
plaveiselcelcarcinomen. Voor melanomen kan elk volgende
verbrandingsepisode het risico verhogen, ook bij volwassenen.

Lichtgevoelige aandoeningen
Voor patiënten met fotosensitieve dermatosen, zoals lupus
erythematodes en lichtallergie, zijn beschermende crèmes met
hogere beschermingsfactoren (≥ 30 tot en met 50) wel zinvol.
Het is gewenst hen niet alleen bescherming te bieden tegen UVBstraling, maar ook tegen UVA-straling. Frank de Gruijl: “Ga naar de
dermatoloog, want juist bij deze patiënten is gewenning een risico
en kan een volledige UV-bescherming een neerwaartse spiraal
opleveren waarbij de patiënt alleen maar nog gevoeliger wordt!”

Advies
Bij mensen met een normale huid, met huidkanker of een
verhoogde kans op huidkanker is primair een bescherming
tegen UVB gewenst. Een aanvullende bescherming tegen UVA is
bij de gangbare crèmes inbegrepen. Voor alle doelgroepen is het
natuurlijk wenselijk dat deze middelen goed op de huid blijven
en waterresistent zijn. Men moet beseffen dat een wolkendek
niet selectief beschermt tegen ultraviolette straling. Afhankelijk
van de dikte van het wolkendek zal het alle soorten licht in
meer of mindere mate tegengaan.
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Haargroeimiddelen:
medicijnendoenweinig
Er zijn enkele medicijnen tegen haaruitval,
zoals finasteride, maar veel moet de
gebruiker ervan niet verwachten.
Op de commerciële markt zijn veel middelen te koop tegen haaruitval en kaalheid. Volgens de wetenschappelijke literatuur doen
deze weinig meer dan nepmiddelen. Mensen die ze jaar in jaar uit
gebruiken en bij zichzelf extra haargroei constateren, moeten
beseffen dat dit ook een natuurlijk proces kan zijn. De menselijke
haargroei kan met de tijd variëren. Nog steeds zijn we verwant
met dieren, die jaarlijks een rui hebben.
Medische informatie over haargroeimiddelen is in Nederland
vooral te vinden bij het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG): het NHG heeft er een farmacotherapeutische richtlijn over
opgesteld. Blijkens deze richtlijn is het NHG niet enthousiast over
middelen tegen haaruitval en raadt deze zelfs af.
De redenen: bij de pleksgewijze vorm van haaruitval (alopecia
areata) treedt vaak binnen een jaar weer herstel op, bij sommigen
echter kan het aantal kale plekken wel toenemen. Ook over medicijnen tegen de andere vorm, alopecia androgenetica (‘mannelijke
haaruitval’), staat het NHG niet te juichen. Deze hebben vaak
weinig of geen effect, terwijl er wel bijwerkingen kunnen optreden.
Andere medische organisaties, zoals de NVDV (vereniging van
dermatologen) en de KNMP (vereniging van apothekers) lijken het
NHG in deze visie te volgen.

Finasteride
Niettemin noemt het NHG vier middelen die bij haaruitval kunnen
worden gebruikt: minoxidil, finasteride, cyproteronacetaat en
corticosteroïden. Minoxidil, een lotion, heeft nauwelijks effect.
Slechts bij een kwart van de mensen met mannelijke haaruitval
treedt opnieuw haargroei op. Verder moet men, om een blijvend
effect te bereiken, het middel voor onbepaalde tijd gebruiken.
Tabletten finasteride laten al meer effect zien: het aantal haren
neemt toe. Finasteride zet testosteron, dat haaruitval bevordert,
om in DHT (dihydrotestosteron). Ook dit middel moet voor altijd
worden gebruikt. Een belangrijke bijwerking is dat het medicijn in
het mannelijk zaad terechtkomt, reden dat bij gemeenschap met
een zwangere of vruchtbare vrouw een condoom nodig is.
Zwangere vrouwen mogen het middel niet gebruiken vanwege
mogelijke misvormingen aan de mannelijke foetus.
Onlangs ontstond ophef over het gebruik van finasteride bij
vrouwen, voor wie dit middel niet geregistreerd is. Dermatoloog

Ids Boersma uit Geldermalsen werd in juni door de Inspectie
verboden het medicijn nog langer te adviseren aan vrouwen
met haaruitval. De dermatoloog had ruime bekendheid gegeven
aan zijn werkwijze, terwijl er volgens de Inspectie voor de
Gezondheidszorg geen wetenschappelijke basis was voor dit
‘off-labelgebruik’ (zie ook HUID&haar 2012, uitgave 3, p. 35).
Vrouwen met alopecia androgenetica kunnen wel gebruikmaken
van cyproteronacetaat in combinatie met ethinylestradiol (merknaam Diane). Veel effect moeten zij er echter niet van verwachten
en ook hier kunnen bijwerkingen optreden.
Ten slotte noemt het NHG corticosteroïden voor gebruik bij
alopecia areata. Het middel wordt geïnjecteerd in de hoofdhuid.
Er bestaat echter geen onderzoek dat een positief effect laat zien.
Voor alle genoemde middelen geldt dat de toegenomen
haargroei vaak niet de hoeveelheid of het soort haren oplevert die
men hoopte terug te krijgen. Verder wordt geen van de middelen
vergoed.

Laserkam
Een ander type behandeling van haaruitval is die met laserlicht:
‘low level’-lasertherapie (LLLT). Er zijn twee typen LLLT-apparaten:
de laserhelm en de laserkam. De helm is soms aanwezig in klinieken
en er zijn enkele modellen voor thuisgebruik, zoals de Oaze-laserhelm.
Een product dat je vaker tegenkomt, is de laserkam. Dit apparaat,
de Hairmax of Hairplus van het Australische bedrijf Lexington,
lijkt wat op een kam. Hiermee behandel je het haar twee keer per
dag. Dit leidt in sommige gevallen tot extra haargroei. Foto’s op
de site van de producent, www.hairpluslaser.nl, suggereren dit. De
producent noemt een gemiddelde extra haargroei van 37 procent.
Per individu kan dit dus verschillend uitpakken. De laserkam is in
2007 goedgekeurd door de FDA, de Amerikaanse Food and Drug
Administration.
Zie ook nhg.artsennet.nl
Veel informatie over haaruitval en oplossingen hiervoor
is te vinden bij de Haarstichting (www.haarstichting.nl).
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“Dítdoet
huidtherapie”
Mirjam Wagner-Boon (59) begrijpt het nog
steeds niet. “Hoe kan het dat ik jaren met een
lymfoedeem heb moeten leven?” Nu, na drie
weken huidtherapie, ziet ze zichzelf weer
een rok dragen. “Het liefst vertel ik mijn verhaal
aan elke arts, fysiotherapeut en patiënt.”

“Bijna twintig jaar geleden meldde ik mij in het ziekenhuis met
een plekje in mijn knieholte. De arts verwijderde dit; het bleek
een melanoom te zijn. Net als een plekje op mijn bovenbeen.
Als psychotherapeut begeleid ik mensen onder andere bij
rouwprocessen. Het verlies van een partner, maar ook van werk
of gezondheid heeft grote impact. Nu kon ik op dit vlak met
mezelf aan het werk. Ik heb me altijd gericht op de persoon die ik
ben zónder kanker. Ook toen ik 9 jaar later, tijdens een vakantie,
de bobbeltjes in mijn lies voelde. Ik wist dat de kanker terug was.
In totaal zijn 23 klieren verwijderd. De overlevingskans zakte
drastisch, tot bijna 10 procent. Maar ik leefde en wilde blijven
leven. Ik heb mij altijd voorgesteld dat er kleine soldaten door
mijn lichaam marcheren. Zij snijden alle foute cellen los en op het
toilet verlaten die mijn lichaam.”

Zwachtelen
“Na verwijdering van de klieren uit mijn lies hoopte zich meer en
meer vocht in mijn been op. Het wilde geen kant meer op. De
manuele lymfdrainage van de fysiotherapeut hielp onvoldoende.
Mijn been deed pijn, ik liep moeizaam en waggelend, ik was mijn
bewegingsvrijheid kwijt en voelde me onaantrekkelijk.
Een zuurstoftekort in mijn bloed door een andere oorzaak leidde
tot een ziekenhuisopname. Een vriendin zei: ‘Hier moeten ze je
been toch kunnen zwachtelen.’ Maar degene die aan mijn bed
verscheen, mocht maar tot de knie zwachtelen. Ik bleef vragen
naar een alternatief en kwam uit bij de huidtherapeut.”

Meer bekendheid
“De huidtherapeut pakte het voortvarend aan. Iedere dag kwam
ze langs voor een behandeling en om mijn been te zwachtelen.

“Het lymfoedeem bleek toch goed te behandelen.”
Van mijn teen tot aan mijn lies. Ook toen ik weer thuis was én in
het weekend. Nu zijn we 3 weken verder en ik draag een broek
die al 7 jaar niet meer om mijn been paste. Een therapeutische,
elastische kous voorkomt dat het vocht zich weer in mijn been
ophoopt. Ik ben hier zó blij mee. Ik kan me weer bewegen en ik
voel me vrouwelijk. Via mijn werk ken ik een aantal huisartsen.
Ik ga ze persoonlijk vertellen wat huidtherapie kan doen.”

“Het is niet vreemd dat na verwijdering van lymfklieren een
vochtophoping ontstaat”, vertelt huidtherapeut Yvonne Born.
“Het lichaam heeft hulp nodig om het vocht af te voeren.
Daarvoor zijn verschillende behandelmethoden geschikt.” De
mogelijkheden zijn: manuele lymfdrainage (zacht pompende
beweging van de handen), oedeem- en fibrosegrepen (ook met
de handen), ambulante compressietherapie (combinatie van
zwachtelen en bewegen), lymftaping (met tape), lymfapress
(drukgolfapparaat), therapeutische elastische kous (geeft
tegendruk voor behoud van het resultaat). De huidtherapeut past
vaak meerdere behandelmethoden toe; tezamen vormen ze de
integrale oedeemtherapie.
Voor oedeemtherapie is een verwijzing nodig. De vergoeding
verschilt per zorgverzekeraar.
www.huidtherapie.nl
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Borstreconstructie:
persoonlijkekeuze
Drie dames, drie verhalen. Ze ondergingen
een borstreconstructie. Bij de een ging dat
beter dan bij de ander. Toch is elk van hen
blij met haar nieuwe borsten.

DEEL
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PERSOONLIJKE VERHALEN

Petra Heerings
“Toen ik hoorde dat één borst eraf moest, wilde ik direct de
andere verwijderen. De kans dat ik nog eens in deze mallemolen
terechtkom, wilde ik zoveel mogelijk inperken. Nu heb ik twee
mooie protheses.”
“Januari 2011 ontdekte ik dat ik borstkanker had. Ik stond onder de
douche en voelde het bobbeltje. Volgens de dokter was het een
cyste, maar het voelde niet goed. Ik werk in het ziekenhuis op
het lab en vroeg of ik meteen ingepland kon worden voor een
mammografie en een echo. De dag erop deed men een biopsie.
Het bleek kanker en er volgden onderzoeken op uitzaaiingen.
Gelukkig werd er niets gevonden.”
“Ik moest acht chemobehandelingen ondergaan. Maar telkens
werd ik ziek van het lage aantal witte bloedcellen en lag steeds
drie dagen in het ziekenhuis om een infectie uit te sluiten.
Daarom kreeg ik een andere chemo.”
“Ik zit nu in het laatste traject. Ik heb implantaten omdat ik niet
genoeg vet over had om beide borsten van volume te voorzien.
Met een expander hebben ze mijn huid kunnen rekken tot een
C-cup, een maatje kleiner dan voorheen. Nu worden de tepels
erop getatoeëerd, er is niet voldoende vel over om dit operatief te
doen. In drie stappen zorgen ze met kleur dat dit in 3D gebeurt.
Wanneer de littekens straks minder rood zijn, ziet het er erg mooi
uit. In bikini heeft niemand door dat ze niet echt zijn.”

Monique Thijs-Govers
“Ik vroeg nog aan de arts hoe groot de kans was dat het fout
zou gaan. ‘Dat is nooit eerder gebeurd’, antwoordde hij. ‘Maar als
u een percentage moet geven?’, drong ik aan. ‘Dan één procent’,
verzekerde hij mij. Ik bleek die ene procent.”
“Omdat een vriendin borstkanker kreeg, controleerde ik iedere maand
mijn borsten. Een knobbel wees me erop dat ik borstkanker had,
de hormonale vorm. Binnen twee jaar onderging ik 13 operaties en
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32 bestralingen. September 2010 onderging ik de eerste operatie,
een DIEP-lap. Ze halen vet, weefsel, bloedvaten en huid uit je buik om
een borst mee te maken. Omdat ik bestraald was, kon ik geen siliconenborst krijgen. Ik heb vet moeten kweken om deze borst volume
te geven: chocolade en koffie met slagroom bevielen me goed.”
“Helaas sloeg de lap niet aan. Mijn huid stierf af en er ontstond een
gat onderaan mijn nieuwe borst. Omdat ik zo hard had moeten
sparen op buikvet, was het een schok dit te zien verdwijnen. Ik
moest regelmatig naar het ziekenhuis om de wond te verzorgen
en te spoelen. Toen mijn borst weer dicht was, voelde ik me verminkt.
Er zat een groot gat. Maar ik was aan dit traject begonnen en
wilde nu ook een mooi resultaat. We besloten het nog eens te
doen, dit keer vanuit mijn rug. Gelukkig sloeg het nu wel aan en
bleef mijn huid zitten. Later werd een tepel gemaakt door een
s-vormpje in mijn borst te snijden en de velletjes om elkaar heen
te draaien. Op dit moment wordt deze tepel getatoeëerd.”
“Het resultaat is verre van perfect en ik heb veel ellende beleefd, maar
de arts doet er alles aan om het mooi te maken. Ik kan een gewone
BH en bikini dragen, zonder dat mensen littekens zien. Bovendien
ben ik er veel gelukkiger mee dan toen ik een prothese droeg.”

Ellen Doreleijers
“Ik heb nu een jaar nieuwe borsten, hoewel ik nooit kanker heb
gehad. Ik deed er vier jaar over om de knoop door te hakken,
maar het is een last van mijn schouders. Het idee dat ik kanker
zou krijgen, bracht veel stress met zich mee.”
“Na jaren van stress heb ik beide borsten laten amputeren. Mijn
moeder overleed in 2006 aan eierstokkanker en stond erop dat ik
me liet onderzoeken. Haar familie had ook kanker en ik bleek het
afwijkende gen BRCA2 te hebben. Dat ik mijn borsten preventief
zou laten verwijderen, had ik nooit gedacht. Ieder jaar moest ik op
controle en al het tweede jaar bleken de beelden van de MRI afwijkend. Er werd me geadviseerd om na mijn veertigste mijn eierstokken te laten verwijderen en mijn man drong aan ook mijn borsten
te laten amputeren. De lijdensweg die mijn moeder onderging,
wilden we niet ervaren. En ik wil graag mijn kinderen zien opgroeien.”
“In 2009 zijn mijn eierstokken verwijderd en in 2011 mijn borsten.
Tijdens de operatie hebben ze de inhoud van mijn borsten verwijderd en mijn tepel weggehaald. Met vet uit mijn buik zijn mijn
borsten weer gevuld. Met een buikflap zijn mijn tepels gereconstrueerd. Van de borsten zelf had ik geen pijn, maar van de
buikwandcorrectie des te meer.”
“Hoewel het een hele zware operatie was, zou ik het zo opnieuw
doen. Ik had 60 tot 80 procent kans op een mammacarcinoom.
Dat idee overschaduwde mijn leven. Nu heb ik twee prachtige
nieuwe borsten, een platte buik en nog maar twee procent kans
ooit borstkanker te krijgen. Een hele opluchting.”
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BORSTRECONSTRUCTIE

Claudia Willems is dermatografiste. Ze tatoeëert bijvoorbeeld
tepels na een borstreconstructie. Wekelijks maakt ze zo’n 30 tot
40 vrouwen blij met mooie borsten en omdat ze aan het einde
van het hele borstkankertraject zit, is dit vaak gezellig. Vandaag komt
Petra Heerings bij Claudia om de eerste van de drie tatoeages
zetten. Hoewel Petra zenuwachtig is, is de sfeer ontspannen.
“Een tepel is gemiddeld vier centimeter breed en zit een beetje
aan de buitenkant van de borst. Dit is voor de meeste vrouwen
even gek wanneer ik het op de borsten teken. Over het algemeen
vragen vrouwen altijd of ze niet wat kleiner kunnen. Daarom
begin ik vaak rustig: ik tatoeëer in een lichte kleur en maak het

tepelhof wat kleiner. Dit kan altijd bijgewerkt worden. Omdat de
huid vaak dun is, moet ik voorzichtig te werk gaan, maar ik kom
niet tot de prothese zoals sommigen denken.”
Petra knippert niet eens met haar ogen als Claudia begint met
tatoeëren. “Ik maak eerst een oppervlakkige wond, daarna doe
ik er wat lidocaïne en adrenaline overheen. Dit voorkomt pijn,
vermindert de kans op infectie en stelpt de bloeding. Na het
tatoeëren mogen de cliënten een week niet sporten, de wond niet
nat maken en zij moeten deze twee maal per dag goed insmeren
met witte vaseline. Dat voorkomt infecties en dat is vooral
belangrijk bij vrouwen met prothese. Anders moet die er weer uit.”
Petra vond de eerste behandeling meevallen: “Het voelt als een
schaafwond op je knie.”

Enorme vooruitgang
Zowel Claudia Willems als hoogleraar Plastische Chirurgie Van der Hulst in het Academisch Ziekenhuis Maastricht vertelt met enthousiasme over de vooruitgang bij borstreconstructie. “De samenstelling van de implantaten is enorm verbeterd”, vertelt Van der Hulst,
“en ook in de microchirurgie hebben we enorme sprongen gemaakt waardoor de operaties minder ingrijpend zijn.” Ook Claudia geeft een
goed voorbeeld van ontwikkeling. “Eerder werden tepels gemaakt van huid uit de lies of schaamlip omdat die wat donkerder van kleur
was. Groot nadeel was uiteraard dat er haren uit je nieuwe tepel kwamen. Dit gebeurt gelukkig niet meer.”
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“Hetzijngeen‘objecten’!”
Een kind krijgen met aangeboren
reuzenmoedervlekken. Wat doet dat met iemand?
“Het roze-wolkgevoel dat hoort bij het papa en
mama worden, krijgt even geen ruimte”, aldus
Wanda Lemmers. Marjolein van Kessel voegt er
aan toe: “Het is een zeldzame ziekte waarvan de
oorzaak nog steeds onbekend is.” Twee vrouwen
aan het woord over de aandoening die hen bindt.

“We zagen meteen dat er iets aan de hand was. In eerste instantie
dachten we aan een soort grote bloeduitstorting doordat Swen
wellicht ergens verkleefd had gezeten in de baarmoeder”, aldus
Lemmers. “Al snel werd ons de werkelijkheid onthuld: aangeboren
reuzenmoedervlekken. Echt, we hadden er nog nooit van gehoord.
Meteen aanvaardden we de consequenties en volgden de adviezen
van de artsen.”

Rekbaar
“We dachten: ‘Zij zullen het wel weten’. Misschien hadden we het
nu anders gedaan, maar dat is achteraf gepraat. Onze zoon Swen
is twee keer geopereerd, in week 4 en toen hij 4,5 maand oud was.
Men haalde een hele strook huid weg en - oneerbiedig gezegd ze trokken de twee huidhelften daarna weer samen. De achterliggende gedachte was, zei men: ‘Een babyhuid is zeer rekbaar’.”
“Het gaat nu heel goed met Swen. Hij is vier jaar. De angst voor
kwaadaardig worden van de moedervlek of de uiterst zeldzame
neurologische complicatie zal nooit helemaal verdwijnen. Maar
waar de aandoening in het eerste levensjaar ons leven volledig
beheerste, is dat nu niet langer het geval.” Joviaal en goedlachs
als ze is, houdt ze toch een soort ‘slag om de arm’, zo lijkt het.

Wanda Lemmers: “Fotografie is een prachtig middel om mensen
positief te belichten.”

“Het Netwerk wil informatie geven aan patiënten, ouders en
familieleden. Wij organiseren bijeenkomsten waarbij men ervaringen uitwisselt. Ook gaan we in gesprek met dermatologen,
kinderartsen en plastisch chirurgen die met deze patiënten te
maken hebben. Waar mogelijk stimuleren we wetenschappelijk
onderzoek. Op dit moment lopen onderzoeken in Frankrijk,
Duitsland, Engeland en Amerika. Vooral in het genetisch onderzoek
worden grote stappen gemaakt.”
“We hebben op dit moment bijna honderdvijftig leden. Maar nog
steeds merk ik dat ouders in een ziekenhuis afgescheept worden
met een verkeerde diagnose, nauwelijks informatie krijgen of
informatie die verouderd is. Dat was voor mij mede een reden om
te zeggen: ‘Ik wil me voor die groep mensen inzetten.’ En dat zal ik
ook blijven doen.”
Het logo van het Netwerk is een lieveheersbeestje…
“Vanwege de vlekken. De ziekte heeft in het geheel niets lieftalligs!”

Fotografie
Gevolgen
Een herkenbaar verhaal voor Marjolein van Kessel, secretaris
van het Nevus Netwerk Nederland, de patiëntenvereniging
(www.nevusnetwerk.nl). “Het is een zeldzame aandoening. De
oorzaak van een reuzenmoedervlek is nog niet opgehelderd.
Over de gevolgen ervan is echter wel veel bekend. De patiënt en
de ouders krijgen vaak het advies om pijnlijke ingrepen te
ondergaan, waarbij de toekomst nooit helemaal zeker is. Niet
behandelen is ook een optie. Maar vroeg of laat krijgt een patiënt
altijd te maken met psychosociale problemen. Dat geldt ook
voor de ouders van een pasgeboren kind met die aandoening.”
Van Kessel, inmiddels tien jaar werkend als groepsleerkracht,
is een vrouw met een missie.

Lemmers werkt op een financiële administratie, “opgevoed als ik
ben met het advies voor een ‘zekere en veilige’ baan te kiezen.”
Maar haar creatieve driften bleven opborrelen. “Zolang ik mij
herinner, ben ik met camera’s bezig. Altijd en overal. De laatste
jaren pas verdiep ik mij er echt in en maak ik stappen vooruit.
Swen was natuurlijk een geweldig model. Wat ik wil uitdrukken
met die foto’s? Ik wil dat mensen zeggen: ‘Goh, wat is dat een leuk
kind!’ Een kind valt niet samen met zijn of haar aandoening. Kijk
in die ogen, dáár zie je de identiteit en het karakter van een kind.
Bovendien: van mensen met een gave huid worden de prachtigste
foto’s gemaakt, met uitgekiende belichting. Dat kan ook met
modellen met een huidkwaal. Mensen met reuzenmoedervlekken
zijn geen ‘objecten’. Ze zijn indrukwekkend en prachtig!”
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Swen Keuken, tijdens het insmeren:
“Papa, je mag hem niet weghalen, hoor!”

Brian de Jongh:
“Ik ben een stoere jongen.”

AANDOENINGEN ROND DE MOND
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Kleingebied,
grotegevolgen
Het hoofd-halsgebied is maar klein als je het afzet
tegen de rest van het lichaam. Toch kan iemand juist
in deze specifieke streek tal van kankersoorten
krijgen: gewone keelkanker, stemband-, slokdarm-,

Nu neemt Hans zelf de rol van het oppeppen op zich. “Ik geef geen
valse hoop, dat nooit. Ik zal niet zeggen: ‘Kijk, bij mij is het ook
overgegaan, dat zal voor jou ook gebeuren. Maar ik kan wel steun
bieden in donkere tijden. In de groep hoeven mensen elkaar sowieso
niet alles uit te leggen. Aan een paar woorden heb je voldoende
en we weten van elkaar hoe het voelt. Het helpt om eens tegen
iemand anders aan te praten dan familie, vrienden of collega’s.”

tong-, strottenhoofd-, keelamandel-, speekselklierStichting Klankbord

en mondholtekanker zijn enkele voorbeelden.
Stichting Klankbord zet zich op verschillende
wijzen in voor deze patiënten.

“Je hebt een luisterend oor nodig wanneer niemand meer naar je
luistert”, legt Hans van Lierop uit. “Het kan een hele opluchting zijn
om gewoon eens te praten over wat je is overkomen met lotgenoten.” Hans is contactpersoon van Stichting Klankbord in Midden- en
Oost-Brabant en organiseert drie keer per jaar een bijeenkomst
voor lotgenoten. “In het ziekteproces heb je zoveel vragen, medische
maar ook emotionele en sociale. Mensen lopen vaak tegen dagelijkse problemen op en willen weten hoe lotgenoten daarmee
omgaan. Sommigen van ons kunnen niet of nauwelijks eten en
praten. Dit zijn zaken die je niet in de koude kleren gaan zitten.”
Zelf ontdekte Hans in 2000 dat hij keelamandelkanker had. Een
knobbeltje in zijn nek en hevige keelpijn waren hiervan de symptomen. Hans liet in Eindhoven wat onderzoeken doen, maar er
kwam niets uit voort. De artsen verwezen hem daarom door naar
de kaakchirurg. Na maanden van onderzoeken, puncties en zelfs
een operatie werd de pijn in zijn kaak namelijk ook aanzienlijk. De
kaakchirurg was uiteindelijk degene die het niet vertrouwde en
Hans naar een academisch specialist stuurde. Eenmaal daar werd
binnen een week alles verwijderd.
Hans zijn keelamandel, de bult en wat weefsel, het ging er
allemaal uit. Ook werd er een bloedvat omgelegd. Hierop
volgden bestralingen: 35 in totaal, iedere dag eentje. “Het breekt
je tot de grond af”, zegt Hans. “Ik kon niet meer slikken, bijna niet
meer praten, voedingsstoffen kreeg ik binnen via een buis door
mijn neus en ik werd steeds vermoeider. Na een maand ging
het licht uit. Ik stond op het punt ermee te stoppen. Gelukkig
heeft iemand me toen opgelapt en over de streep getrokken.
Nog een paar keer, dan was ik er van af. Ik ben blij dat ik dat heb
gedaan. Mede daardoor zit ik hier nog steeds.”

De gevolgen van kanker in het hoofd-halsgebied zijn zeer uiteenlopend. Sommige patiënten kunnen tijdelijk of zelfs nooit meer
praten en hebben moeite met eten. Voor het verwerken van de
confrontatie met kanker, de behandelingen en de praktische en
sociale problemen zoeken mensen informatie, een luisterend oor
en contact met lotgenoten. De Stichting Klankbord probeert in deze
behoeften te voorzien door bijeenkomsten te organiseren en informatie te verspreiden door middel van het Klankbord Magazine.

Kanker in het hoofd-halsgebied
De meest voorkomende oorzaken van kanker in het hoofd-halsgebied zijn roken, alcohol, erfelijke factoren en sommige virussen
zoals humaan papillomavirus (HPV). Iedere vorm verschilt en
moet dus ook anders worden behandeld. Dit is afhankelijk van
het type kanker, de aard van de tumor, de grootte, eventuele
uitzaaiingen, de leeftijd van de patiënt en natuurlijk persoonlijke
wensen en omstandigheden.

Lipkanker
Het betreft bijna altijd de onderlip. De tumor begint vaak als een
blaasje of zweertje dat maar niet wil genezen. Het komt vooral
voor bij mannen boven de veertig. Naast roken en alcoholgebruik
is overmatige blootstelling aan zonlicht een veelvoorkomende
oorzaak.

Tongkanker
De meeste tongtumoren ontstaan aan de rand van de tong.
Klachten kunnen zijn: moeite met slikken of praten, slechte adem
en een minder goede bewegelijkheid van de tong. Wanneer
tongkanker wordt weggesneden, kan er een reconstructie
plaatsvinden; iemand heeft dan geen smaakpapillen meer.
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Dermatoloog, docent en onderzoeker:

WillemvanVloten
Cutane lymfomen zijn een zeldzame vorm
van huidkanker, ze zijn daarbij lastig te
ontdekken. Willem van Vloten was in
opleiding tot dermatoloog in Leiden toen
hij daar wat op wist te bedenken.
Dat was in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Nu kijkt emeritus
prof. dr. W.A. van Vloten met voldoening terug op wat daaruit
ontstond: een landelijk opererende werkgroep cutane lymfomen.
“We ontwikkelden richtlijnen om de diagnose te stellen, voor de
behandeling en de nazorg aan patiënten. Internationaal noemde
men ons ‘the Dutch group’.” Zo combineerde hij al vroeg onderwijs,
onderzoek en de behandeling van patiënten. Combineren, dat kan
hij goed en daarmee heeft hij een aanzienlijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de dermato-oncologie.

Kiezen voor dermatologie
Willem van Vloten trad als dermatoloog in de voetsporen van zijn
vader. “Na de oorlog keerden we terug uit Nederlands Indië naar
Nederland. Uiteindelijk woonden we in Haarlem, waar mijn vader
een dermatologiepraktijk had en mijn moeder een consultatiebureau leidde. Ik ging in Leiden medicijnen studeren. Een medische
interesse heb ik altijd gehad. Toch ging er in de studie een wereld
voor me open. Na de studie moest ik in militaire dienst, net als
andere jongens.” Hij heeft een droge manier van vertellen, snel en
met humor. “In Ermelo kwam ik bij de parate troepen van de
verbindingsdienst als bataljonsarts. Dat betekende spreekuur
houden in de kazerne en mee op oefening naar Duitsland. Na de
diensttijd besloot ik me te specialiseren in de dermatologie.” Bij
de afdeling dermatologie was er op dat moment geen opleidingsplaats. Onverstoorbaar: “Dus deed ik eerst een jaar pathologie en
startte daarna met dermatologie.”

Werkgroep
In Leiden bleef hij nog lang: hij schreef een proefschrift over de
diagnostiek van mycosis fungoides, een zeldzame vorm van huidkanker. Juist dat ene jaar pathologie was hem daarbij verrassend
goed van dienst. “Daar leerde ik een techniek waarmee je de aanwezigheid van kankercellen kunt vaststellen door DNA-metingen.
In elke cel zit DNA. Een kankercel heeft een afwijkende hoeveelheid DNA ten opzichte van normale cellen. Wanneer je vindt
dat een huidstukje er verdacht uitziet, dan haal je dat eruit om
te meten hoeveel DNA er in die cellen zit. Deze cytofotometrie
leverde een belangrijke bijdrage aan de diagnose.”
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“Veel tijd en aandacht voor de kleinkinderen.”
In 1980 werd Van Vloten in Leiden benoemd tot hoogleraar. Hij nam
intensief deel aan het academische bestuursleven in universiteitsraad en faculteitsbestuur, begeleidde promovendi, gaf uiteraard
onderwijs. De prof doceert: “De groep van huidlymfomen, een van
de vormen van huidkanker dus, is moeilijk te herkennen. Het begint
heel langzaam en hoe vroeger je erbij bent, hoe eerder je kunt
behandelen. Omdat het een vrij zeldzame aandoening is, richtte
ik een werkgroep op voor maligne lymfomen van de huid, met
onder andere als doel om andere collegae advies te geven over
hun patiënten. Ik hield een apart spreekuur voor lymfomen. De
patiënten kwamen dan vanuit het hele land naar Leiden toe voor
de diagnostiek en behandeling. In de loop der jaren kwam hieruit
een landelijk opererende werkgroep voort, die een paar keer per jaar
bij elkaar kwam. Er waren vertegenwoordigers van alle universitaire ziekenhuizen bij, instellingen die ook onderwijs verzorgden.
We bespraken alle patiënten met huidlymfomen en gaven adviezen over de behandeling en over de controles van patiënten na de
behandeling. Die werkgroep is nog steeds in goede gezondheid
en actief betrokken bij de behandeling van patiënten met
lymfomen, nu onder leiding van prof. Rein Willemze in Leiden.

Er zijn meerdere proefschriften uit voortgekomen en door de jaren
heen passeerden inmiddels duizenden patiënten de revue.
Mondiaal is het ook een groter aandachtsgebied geworden. Dat
vind ik heel mooi. Dus daar heb ik toch mijn steentje aan bijgedragen.” Samenwerken, over de grenzen van de eigen specialisatie heen,
daar kon hij wat mee. “Ik had nooit een aparte praktijk. Nooit
willen hebben ook. Voor mij ging het altijd om het totaal van het
academische leven, waarbij je de ene periode meer patiënten ziet,
dan weer meer tijd aan onderwijs of onderzoek besteedt.”

Prijs
Na Leiden kwam Utrecht: in 1985 werd Van Vloten hoogleraar aan
de Faculteit Geneeskunde. Ook hier waren er dezelfde drie dimensies
die hij combineerde: onderwijs (“Een hoogleraar is er om studenten
op te leiden en les te geven. Dat is primair zijn rol”), patiëntenzorg
(“Sommige patiënten kwamen jaren bij me”) en onderzoek. “Al in
Leiden had ik een groot kankerspreekuur opgezet en daar ging
ik in Utrecht, waar dit ook bestond, mee door. We zaten met z’n
drieën in één kamer: de plastisch chirurg, de radiotherapeut en ik
als dermatoloog. Patiënten met verschillende vormen van
huidkanker werden door de weken heen verzameld en dan
kwamen ze speciaal op dat spreekuur. Het onderzoek was al
gedaan, door dermatoloog en patholoog, de diagnose was dus
helemaal duidelijk. We bespraken wat de beste behandeling zou

zijn voor deze persoon. Moeten we het eruit snijden of bestralen
of anderszins? Zo’n gemeenschappelijk oncologiespreekuur
werkte voortreffelijk.” Tussen de regels door klinkt zijn aandacht
voor patiënten, zijn medeleven. Efficiëntie moet immers resulteren
in een betere zorg. “Adequate zorg,” noemt hij het in een wat
academischer formulering.
In Utrecht kreeg hij ook de prestigieuze Van Vlissingenprijs.
“Dat was voor het werk op het gebied van de cutane lymfomen.
Ik deelde de prijs, geld en een medaille, met professor Rein
Willemze, dermatoloog in Leiden, en professor Chris Meijer,
patholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van dat geld
konden we weer meer onderzoek doen.”

Stokje
En waar vult de professor en grootvader nu zijn dagen mee?
“Dat vind ik wel heel nieuwsgierig,” zegt hij ietwat plagend.
Verricht hij onderzoek? “Nee.” Ziet hij nog steeds patiënten?
“Nee.” Daarna legt hij het uit: “Op een goed moment is het
werkend leven klaar. Ik ben ook geen dermatoloog meer, want ik
sta niet meer in het specialistenregister. De ontwikkelingen op
mijn vakgebied hou ik alleen bij als een hobby.” Nieuwsgierig blijft
hij, dat wel. Terecht zegt hij: “Ik heb mijn bijdrage geleverd in de
afgelopen jaren en nu zijn er weer andere mensen die dat doen,
ik geef het stokje over.” Met daarbij als aanbeveling: combineren.
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VLEKJES
ALS
DEURKNOPVRAAG
“Hier is het recept, en als het over een week niet
beter gaat, moet je weer even contact opnemen”,
zeg ik tegen de 21-jarige Sylvia Zonneveld om het
consult af te sluiten. Terwijl zij opstaat, aarzelt ze
even en zegt dan: “Oh dokter, wilt u hier ook nog
even naar kijken?” Ondertussen heeft ze haar trui al
opgetrokken en wijst ze op een plekje op haar buik.
Ik kijk ernaar en zie een kleine, egaal bruine
moedervlek. Verder zie ik geen andere moedervlekken.
Nadat ze antwoord gaf op een paar vragen van mijn
kant, stel ik haar gerust dat het waarschijnlijk
een gewone moedervlek is.

Melanoom

Moedervlek
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Huisartsen krijgen op het spreekuur heel vaak de vraag om naar
allerlei vlekjes en plekjes te kijken. Rode plekjes, bobbeltjes,
huidkleurige plekken en bruinkleurige vlekken. Soms maken
mensen er speciaal een afspraak voor, maar vaak ook stellen
mensen, net zoals mevrouw Zonneveld, die extra vraag aan het
eind van het consult. Huisartsen noemen zo’n vraag waarvoor
iemand geen afspraak maakte, maar bij het weggaan alsnog stelt,
een ‘deurknopvraag’.
Moedervlekken heb je in soorten en maten. De meeste zijn
onschuldig, maar ook kwaadaardige moedervlekken komen voor,
waarvan het melanoom de bekendste is. Waardoor moedervlekken
ontstaan, is niet goed bekend. Sommige zijn vanaf de geboorte
aanwezig, andere ontstaan later in het leven. Bij moedervlekken is
er een concentratie van cellen, melanocyten genaamd, die pigment
kunnen vormen. Bij melanomen is er sprake van ‘ontspoorde’
melanocyten. De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe onderscheid
je de slechte van de goede?
Voor patiënten is het moeilijk om zelf onderscheid te maken.
Het is aan te raden om de huisarts te bezoeken wanneer moedervlekken groter worden, bloeden, van vorm en kleur veranderen
(geheel of deels), steken, jeuken of pijn doen.
Tegenwoordig zijn er ook verschillende apps voor smartphones op
de markt waarmee je als patiënt zelf je moedervlek kan vergelijken
met plaatjes op de smartphone. Recent onderzoek liet echter zien
dat de apps niet leiden tot een beter onderscheid van de slechte
ten opzichte van de goede. Het gebruik van deze apps raad ik u
dus niet aan. Sterker nog, het kan averechts werken: mensen
worden ten onrechte gerustgesteld en andersom.
Als wij als huisarts moedervlekken beoordelen, letten we op
eigenschappen van de moedervlek die de kans op kwaadaardigheid groter maken, zoals grillige begrenzing, toename in grootte
en een wisselend kleurpatroon van de moedervlek. Op de twee
illustraties ziet u een gewone moedervlek en een melanoom.
Echter, ook in een gewone moedervlek kan kleurverschil zitten;
simpel is het dus niet. Sommige huisartsen maken gebruikt van
een dermatoscoop (een soort vergrootglas) om de moedervlekken
nog beter te kunnen beoordelen. Het gebruik daarvan vergt wel
enige vaardigheid en ervaring. Huisartsen weten het ook niet
altijd en sturen bij twijfel patiënten door naar de dermatoloog.
Of we snijden voor de zekerheid de moedervlek er in zijn geheel
uit en sturen het weggesneden stukje huid naar een patholoog
voor beoordeling.
Als u dus een moedervlek heeft waarover u twijfelt, moet u die zeker
aan de huisarts laten zien. Ik vind het persoonlijk in ieder geval
ook niet erg als u het doet als deurknopvraag bij het weggaan.
Immers, hoe eerder we een melanoom opsporen, des te beter.

HUID IN DE LITERATUUR
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MELANOOM IN MINIATUREN
De moeder spreekt tegen haar dochter
het woord uit dat de arts haar meedeelde:
melanoom. Die dochter heet Kreek Daey
Ouwens (Lindenheuvel, 1942) en ze schrijft:
“Melanoom. Nooit tevoren heeft de dood
mij zo rond geleken, zo totaal zichzelf.
Het woord is zo lieflijk. Je denkt aan een
bloem, aan een diertje dat schuilt onder
de huid van mijn moeder.”
Telegraafdraad
Moeder lijkt de impact van de diagnose niet te beseffen, de dochter
echter wel. Angst giert door Kreeks lijf en hoofd: “Het onverwachte
van het woord verlamt mij een seconde, lang genoeg om het
aan haar terug te geven. Ze doet alsof ze het niet opmerkt. Later
probeer ik het woord weer op te pakken. Angst snijdt me de pas af.
Opnieuw verwijdert het zich, strekt zich uit, onafwendbaar,
als een telegraafdraad in een donker landschap.”
Dat moment, het uitspreken en aanhoren van de diagnose
melanoom, lijkt de inspiratiebron te zijn voor het boek Tegen de
kippen en de haan uit 1995. Vrij vroeg in het boek noteert de
auteur: “Nu ik weet dat mijn moeder doodgaat heb ik behoefte
aan haar leven. Vaststaat dat ik haar niet ken, dat ik haar nooit
heb gezien, maar ook ben ik nooit alleen geweest, zonder haar.”
Die zin bevat alle kenmerken van een eenvoudig Limburgs gezin
in de jaren vijftig van de vorige eeuw: grote gezinnen maakten dat
een kind nooit alleen kon zijn, met een uit noodzaak alomtegenwoordige moeder, en nauwelijks tot geen ruimte voor intimiteit.
De zorgen en verantwoordelijkheden van alledag hebben moeder
“uitgeput, weerloos gemaakt voor wat zich buitenshuis bevond.”
De microkosmos van het gezin was haar volledige wereld.
Het échte gevaar kwam echter van buiten: kanker.

Verdriet
Daey Ouwens boek is een verzameling ragfijne vertellingen
over haar kindertijd plus het leven en sterven van haar ouders.
Het zijn miniaturen, zorgvuldig en met poëtisch gevoel geschreven
- de auteur is behalve prozaïst ook dichter.
Als de dochter haar moeder in het ouderlijk huis later weer
bezoekt, is ze magerder geworden. Overduidelijk zieker. Tot een
diepmenselijk gesprek komt het niet, want beide vrouwen omzeilen de ziekte. Het ontbreekt de dochter ook aan de moed daartoe:
“Ik kan het niet opbrengen te zeggen: ‘Hoe gaat het, mamma?’
want wat ze zal horen is: ‘Je gaat dood, mamma. Vergeet het maar.

Je hebt geen schijn van kans. Nu ga je dood en heel snel en accepteer het maar, accepteer nu maar meteen de hele zwik tegelijk!”
De onderlinge genegenheid is er beslist, maar in de verwoording
ervan, schieten moeder en dochter tekort. Maar beiden weten:
“Het verdriet staat alle kanten op.”

Granaatappels
Van het verleden van haar moeder weet Daey Ouwens weinig,
hooguit een klein bundeltje informatie. En wie zich vervolgens
niet uitspreekt, laat zich niet kennen. “De ingehouden adem van
het zwijgen” was de grondtoon in het gezin, ook voor de moeder.
Pas als de dood nabij is, wil de moeder stemhebbend zijn:
“Mijn moeder, die zich nu pas wil losmaken uit haar anonimiteit,
woorden die ze opensnijdt en voor ons uitspreidt als bloedende
granaatappels.”
Het is te laat. Omringd door haar kinderen sterft de moeder: “haar
hele lichaam, haar hele wezen is teruggetrokken op het niets.”
Haar dochter beseft bij de pijn en
het verdriet hoe belangrijk de
moeder was, degene die “alles in
balans heeft gebracht”. Kijkend
naar het melkachtige wit van de
moeder op het doodsbed, schrijft
ze dan ook: “Zoals ze hier ligt is ze
een legende, streng maar delicaat,
en ik heb niet de moed haar te ontcijferen.”
Dat ontcijferen gebeurde pas later,
in dit dunne boekje Tegen de
kippen en de haan. Een liefdevol
eerbetoon aan een doodgewone
vrouw, die juist in haar gewoonheid zo bijzonder was. Een moeder
is nu eenmaal de gezinsheilige.
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Huidenhart:
risicovollerelatie?
Steeds meer aanwijzingen duiken op dat psoriasis
een risicofactor is voor het krijgen van hart- en
vaatziekten. Hoe zit dat? Een gesprek met prille
dertiger Marlies Wakkee, dermatoloog in opleiding
aan het Erasmus MC te Rotterdam, over deze
complexe materie: “Dat is toch juist leuk,
die complexiteit?”

Eerst een stapje terug in de tijd. Het onderzoek waarmee Marlies
Wakkee haar studie geneeskunde afsloot, ging over “het ongunstige
risicoprofiel van patiënten met psoriasis”.
Wat is er zo ongunstig aan dat profiel?
“We spreken nu over een fiks aantal jaren geleden. Weinig was toen
bekend over risicofactoren bij psoriasis. De beschikbare informatie
was gefragmenteerd: er was wel al het een en ander bekend over
de relatie tussen psoriasis en overgewicht en tussen psoriasis en
infecties; ook waren er aanwijzingen voor een mogelijk verband
tussen de aandoening en depressieve klachten.”

Frequent doktersbezoek
“Wat ontbrak, was een grote, overkoepelende studie naar psoriasis
en diverse risicofactoren. Toen kwam vanuit de kant van reumatologen het geluid dat patiënten met reumatoïde artritis en
arthritis psoriatica een groter risico lopen op het ontwikkelen
van hart- en vaatziekten. Veel wees daarop. Dát was eigenlijk het
moment om die grote studie in gang te zetten naar psoriasispatiënten, uitmondend in mijn dissertatie Psoriasis: comorbidity
& treatment.”
Deze patiënten zijn veelgebruikers van de gezondheidszorg.
Hoe komt dat?
“Het is bekend dat mensen met psoriasis vaker hun huisarts of
specialist raadplegen dan mensen zonder psoriasis. Ook gebruiken
zij meer medicijnen tegen diabetes en hoge bloeddruk, en komen
ze vaker dan anderen in een ziekenhuis terecht. Maar ligt dat aan
de kwaal? Onze verklaring is veel eenvoudiger. Psoriasis is een
chronische huidziekte, die bovendien niet definitief te genezen is.
Patiënten bezoeken hun huisarts of dermatoloog regelmatig voor
controle en om te bezien of wellicht de behandeling aanpassing
verdient. Wanneer zo’n patiënt dan bij een arts komt, zal deze,
afhankelijk van zijn indruk van de patiënt, vermoedelijk snel ook
even de bloeddruk meten en/of het cholesterolgehalte bepalen
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(zonder dat een patiënt daar klachten van heeft). Zeker wanneer
het een patiënt met overgewicht betreft! De kans dat er dan bij
deze extra onderzoeken iets wordt gevonden, is vrij groot.
Zodoende krijgt die patiënt vervolgens, naast de medicatie voor
de huid, ook andere geneesmiddelen voorgeschreven. Dus de
meerconsumptie voor zorgvoorzieningen komt enkel door het
veelvuldig contact met de behandelaars. Dat is, in mijn ogen, nog
steeds de meest plausibele verklaring.”

Amerika versus Europa
“Het onderzoek richtte zich op comorbiditeit bij psoriasis. Van
‘comorbiditeit’ spreken we als twee ziekten meer dan gemiddeld
tegelijk voorkomen. Maar het vinden van een verband tussen
twee aandoeningen wil nog niet zeggen dat er altijd sprake is van
een oorzakelijk verband. Er is pas een oorzakelijk verband als we
kunnen zeggen: ‘Die hartaanval komt door uw huidaandoening’.
Dat is niet het geval. Comorbiditeit impliceert nog geen causaliteit, zo luidt de eerste stelling bij mijn proefschrift.”
“In Amerika denkt men hier anders over. Daar acht men bewezen
dat psoriasis een verhoogde kans geeft op hart- en vaatziekten.
Daar is men overgestapt op actieve screening van alle patiënten
met matige tot ernstige psoriasis. Dit leidt tot rigoureuze situaties.
Als een Amerikaanse jongeman bij de dokter komt met een wat
uitgebreidere vorm van psoriasis, en hij is slank, sport, rookt niet
en drinkt niet, dan nog gaat hij in de screeningsmolen. Dat alles
leidt tot overbehandeling. Daarvan ben ik overtuigd. Het Europese
- en zeker het Nederlandse - beleid om heel kritisch en terughoudend hierin te zijn, juich ik toe. Althans, daar voel ik mij beter bij.”
Wat is wijsheid bij zoveel interpretatieverschillen?
“Wanneer we een correlatie of verband vinden, hoeft dat nog geen
causaal verband te zijn, zoals ik al zei. Toch zegt een correlatie wel
‘iets’ over een mogelijk oorzakelijk verband. Want er komen wel
degelijk steeds meer aanwijzingen - meer is het niet - dat het risico
op hart-vaatziekten verhoogd is bij psoriasispatiënten. Er is echter
meer én ander onderzoek nodig om met zekerheid te kunnen
zeggen of dit nu komt door andere gerelateerde factoren - zoals
meer overgewicht, roken, eerdere behandelingen - of dat de
ontsteking in de huid nu daadwerkelijk een rol speelt. Wat we het
liefst zouden willen, is een grote groep psoriasispatiënten volgen
vanaf het moment dat de diagnose bij hen wordt gesteld.
Maar dit soort prospectief onderzoek is onvoorstelbaar duur:

we hebben heel veel patiënten nodig, die we bij voorkeur decennia
zouden willen volgen. Dit zou een geweldig, maar enorm project
zijn, waar we momenteel geen concrete plannen voor hebben.”

Optelsom
De in Dordt geboren, opgewekte Wakkee - moeder van drie
kinderen - weegt gedurende het hele gesprek haar woorden
zorgvuldig.
Maar als het toch de ontsteking zelf is, welke werkingsmechanismen
zouden daaraan dan ten grondslag kunnen liggen?
Hebt u daar enig idee van?
“Andere collega’s benadrukken vaak de ontstekingsactiviteit bij
psoriasis. Steeds meer collega’s denken dat bij psoriasis niet alleen
sprake is van een ontsteking in de huid, maar in het hele lichaam.
Een dergelijke ontsteking zal dan ook zijn weerslag hebben op het
hart en de bloedvaten. Uit ons onderzoek komen drie factoren naar
voren die wat mij betreft plausibeler zijn. Behalve die ontstekingsactiviteit speelt ook de optelsom mee van diverse systemische
therapieën ter behandeling van de psoriasis, zeker bij langdurig
gebruik. Voor de moderne ‘biologicals’ (dat zijn biologische
geneesmiddelen met een werkzame stof die vervaardigd is door
of afkomstig is van een levend organisme) kennen we het effect
op hart-vaatziekten onvoldoende. Deze middelen remmen de ontstekingsactiviteit. Dat zou, in principe, gunstig moeten uitpakken,
maar bij deze middelen is daarentegen ook juist een toegenomen
lichaamsgewicht beschreven. Daarnaast speelt een ongezonde
leefstijl een belangrijke rol. Het is overbekend dat roken en obesitas
het risico op hart- en vaatlijden verhogen. Bovendien bevorderen

roken en overgewicht de ontstekingsreacties en verergeren de
psoriasis dus. Ten slotte vonden we dus dat de verhoogde consumptie van gezondheidszorg door psoriasispatiënten ook de kans
op het ontdekken van ‘verborgen’ hart- en vaatziekten verhoogt.”
Desondanks handhaaft u uw stelling:
‘Psoriasis is op populatieniveau geen klinisch relevante risicofactor
voor hart- en vaatziekten’.
“Jazeker!”
Maar dat zegt weinig over de individuele patiënt…
Het is allemaal zo complex!
“Het is toch mooi, die complexiteit? Alles is multifactorieel bepaald,
met andere woorden: een fiks aantal mechanismen grijpt in
elkaar. Hoe? Dat weten we nog niet precies. En het is waar dat we
zekere risico’s op individueel niveau niet kunnen uitsluiten.
Maar men mag in Nederland van een dokter verwachten dat hij of
zij naar de individuele patiënt kijkt, naar de hele mens, en niet
alleen naar de huid. Via enkele eenvoudige vragen - naar roken,
drinken, leefstijl en familieanamnese - kan deze zich snel een
goed beeld vormen van de patiënt die voor hem of haar staat.
En daarnaar handelen.”
Wat is voor de gewone psoriasispatiënt de belangrijkste
uitkomst van uw proefschrift?
“Ik wil de mensen niet bang maken of op de kast jagen. Als je psoriasis hebt, bestaat altijd kans dat er nog een andere aandoening
opduikt. Zo simpel is het. Maar we zeggen beslist niet: ‘Laat je
extra controleren vanwege de risico’s.’ Dat is namelijk niet nodig.
Laten we vooral nuchter blijven. De patiënt mag dit best als een
geruststelling zien.”

Marlies Wakkee: “Het Nederlandse beleid om heel kritisch en terughoudend te zijn, juich ik toe.”

COLLAGEENLAMPEN
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‘Erisgeenbewijsdatzewerken’
De antirimpelmarkt is onlangs verrijkt met de
‘collageenlamp’. Deze zou rimpels tegengaan.
Moeten we dat geloven? Is er onderbouwing
voor de claim? HUID&haar zocht het uit.

Collageenlampen produceren zichtbaar rood licht van een zeer
specifieke golflengte. Dit licht stimuleert het collageen in de
huidcellen, zeggen de aanbieders. Het eiwit collageen zorgt voor
stevigheid en soepelheid van de huid, maar met het ouder worden
neemt de concentratie hiervan af en daardoor ontstaan er rimpels.
Collageenlampen kunnen dit proces tot staan brengen. Sterker
nog: reeds aanwezige rimpels zullen verdwijnen, is de bewering.
Zonnecentrum Tiel schrijft op haar website: “Collageentherapie
stopt het verouderingsproces.” Leverancier Bodyquest schrijft:
“Met collageenlampen is huidverjonging geen droom meer.” Zij
belooft “een strakkere en steviger huid”. Leverancier Horizon Bruin
& Fit heeft het over een “zichtbaar strakkere en stralender” huid.
Een behandeling met collageenlampen duurt meestal 10 tot
12 weken, met een frequentie van 2 à 3 sessies per week, elk van
15 of 20 minuten. Je kunt hiervoor naar een zonnestudio, je kunt
ook zelf lampen kopen. Producent Eurosolar biedt een ‘collagen
light box’, bedoeld om alleen het gezicht te beschijnen.
Collageenlampen zijn ook in te bouwen in zonnebanken, zodat ze
het hele lichaam beschijnen.
Collageenlampen zijn gebaseerd op de ledtechniek, die steeds
meer veld wint. Ledlicht is monochromatisch (bestaat uit één
kleur of golflengte), net als lasers, maar minder sterk gericht.
Moeten we de claims van de aanbieders geloven? Hoeveel bewijs
is er voor de stelling dat bestraling met licht van 633 nm tot
minder rimpels leidt? Lichttherapie in het algemeen is gangbaar
in de dermatologie. Ter behandeling van huidaandoeningen
maken ziekenhuizen er veelvuldig gebruik van. Daarbij gaat het
meestal om laserlicht of UV-straling. Deze worden ingezet tegen
onder meer psoriasis, eczeem, jeuk en huidkanker.
Laserlicht wordt ook gebruikt om huidverjonging te bewerkstelligen,
ook in sommige ziekenhuizen. Maar hoe zit dat met ledlicht?
Sorteert dit hetzelfde effect?

Zes proefpersonen
Laten we eerst kijken hoe de aanbieders hun claim onderbouwen.
De meesten van hen hebben op hun site een verhaal over
collageen en elastine. Ze vertellen dat deze eiwitten belangrijk
zijn voor een stevige huid, maar dat deze met het klimmen der
jaren minder worden aangemaakt. Collageenlampen stimuleren
de aanmaak van collageen en zorgen zo voor minder rimpels,
is de bewering. Wordt deze theorie door empirisch onderzoek
ondersteund?
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Op www.lekkerfitzijn.nl beschrijft producent Eurosolar een
‘Klinischer Test’ uitgevoerd in de praktijk van dermatoloog
Reinhardt Leitz in Stuttgart. Zes proefpersonen zaten vijf weken
achter de Collagen Light Box van Eurosolar. De pagina’s bevatten
een aantal foto’s, plus een verklaring van de arts dat het apparaat
aan zijn doel beantwoordt. Hij spreekt van een “wezenlijke vitalisering van het huidbeeld” en beveelt het apparaat zeer aan.
Tja, zes proefpersonen is niet zo veel, en over metingen zwijgt
men geheel.
www.zonnebanklampen.nl, dat onderdeel is van lekkerfitzijn.nl,
noemt het stimulerende effect op de collageenproductie in de
huid “wetenschappelijk bewezen” en verwijst hiervoor naar een
onderzoek van dr. Ernst Smolka, die valt te traceren als natuurkundige gepromoveerd in de lichttechniek. Zijn tekst, een uitgave
van lampenproducent Sylvania, bevat drie grafieken die het licht
van verschillende lampen analyseren, gevolgd door de conclusie
dat collageenlampen “500% more efficient!!” zijn. De tekst moet
wetenschappelijk onderzoek suggereren, maar is niet meer dan
een persiflage daarvan.
Ten slotte. Een aantal sites verwijst naar het artikel ‘The photobiology of LED phototherapy’ van R.G. Calderhead, op internet aangeduid als arts en laserdeskundige (www.imibeauty.com/html/
The%20Photobiology%20of%20LED%20Phototherapy.pdf). Het
artikel (van 2 pagina’s) is een medisch-technische verhandeling
over wat er in de huid gebeurt als deze beschenen wordt met
rood licht van 633 nm. Theoretisch kan zijn uiteenzetting best
kloppen, maar opnieuw ontbreekt empirisch bewijs. Bovendien is
een pagina op een commerciële site heel wat anders dan een
publicatie in een wetenschappelijk vakblad.

Niets is gratis
Op ons verzoek keek ook dr. Albert Wolkerstorfer, dermatoloog
en hoofd laserdermatologie AMC, naar de informatie van de
aanbieders. Hij vindt hun claims veel te ver gaan. “Er wordt
beweerd dat de lampen huidveroudering tegengaan. Nu, dat is
pertinent onmogelijk! Huidveroudering is een autonoom proces,
dat de medische wetenschap vooralsnog niet bij machte is te
stoppen. Wat je soms wel ongedaan kunt maken, zijn verschijnselen
van het ouder worden, zoals pigmentvlekken, rimpels en zichtbare
adertjes. Bijvoorbeeld met CO2-lasers. In goede handen kunnen
deze apparaten sterke effecten hebben. Maar voor alle
lasertechnologie geldt: niets is gratis. Waar effect is, daar zijn ook
bijwerkingen. Er kunnen littekens optreden, er kunnen nieuwe
pigmentvlekken ontstaan, of er vormen zich scherpe grenslijnen
met de niet-behandelde huid. In die zin is lasertechnologie niet
zonder risico’s.”
Dat geldt dan voor CO2-lasers. Dat collageenlampen hetzelfde
effect hebben, moet nog bewezen worden, zegt Wolkerstorfer.
De voorstanders hebben het in elk geval niet laten zien. “Het
onderzoek waarnaar ze verwijzen, is weinig betrouwbaar. Het zijn
geen volwaardige studies in wetenschappelijke tijdschriften.

Volgens mij is er gewoon geen klinisch onderzoek gedaan, terwijl
dat best had gekund.”
“In theorie zouden de lampen kunnen werken. Er zijn aanwijzingen
dat rood licht effect heeft op huidcellen, waardoor extra collageen
wordt aangemaakt. Maar dat is nog iets anders dan huidverjonging
of vermindering van rimpels.”
“Ik verwacht er geen effect van”, besluit hij. “De enige manier om
huidveroudering echt tegen te gaan, is je goed insmeren tegen de
zon en zorgen dat je niet verbrandt. Dat is bewezen effectief.”

Effect
“Goed dat u belt”, zegt biofysicus dr. Frank de Gruijl. Hij is werkzaam
bij het Leidse LUMC en gespecialiseerd in de effecten van UVstraling. “Al enige tijd wilde ik eens naar de collageenlampen
kijken, dus dit is een mooie aanleiding.” Hij zegt sceptisch te zijn
over het antirimpeleffect, omdat het licht van de collageenlampen
immers ook in zonlicht zit.
De volgende dag mailt hij dat onderzoek inderdaad laat zien dat
rood licht effect heeft op de aanmaak van collageen. Hij verwijst
daarbij naar een serie abstracts van wetenschappelijke artikelen:
“Dan betreft het wel onderzoek naar extreme of traumatische
omstandigheden, zoals bij cellen in kweek of verwondingen.”

De Gruijl noemt vooral het onderzoek van dermatoloog Daniel
Barolet uit Canada, die bij proefpersonen met een gerimpelde
huid goede resultaten behaalde. “Het is niet zo dat rimpels als
sneeuw voor de zon verdwijnen. De grootste effecten worden pas
weken na een serie behandelingen gevonden. Gebruikers moeten
er geen hooggespannen verwachtingen van hebben.”
De Gruijl vermoedt dat gepulst licht een sterker effect heeft dan
continu licht. Daniel Barolet werkt met gepulste ledlampen. Hij
besluit met: “Overall zou mijn conclusie zijn: de lampen verhogen
wel de collageenproductie, maar bij de meeste mensen resulteert
dit niet in een sterke vermindering van rimpels.”

Averechts
Huib van Weelden is sceptischer dan De Gruijl. Tot voor kort werkte
hij als lichtfysicus op het Utrechtse UMC en deed onderzoek
naar de invloed bij proefdieren van licht in verschillende kleuren.
“Uit onderzoek is bekend dat dit soort lampen enig effect kunnen
hebben op het collageen, maar het effect op rimpels is minder
duidelijk aangetoond.”
Het effect kan bovendien wel eens averechts zijn. “De belichtingen
lijken een tijdelijk effect te veroorzaken, maar uiteindelijk leiden
ze tot extra veroudering en dus tot meer rimpelvorming.”

OVERGEVOELIG
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Eczeem:openbaarofprivé?
Het is zaterdagochtend en het eerste lentezonnetje

Nog net iets te koud voor korte mouwen, maar met

mijn reisgenootjes natuurlijk ook. Toch probeerde ik vooral mijn
broer en schoonzus het gevoel te geven dat ik het niet zo erg
vond. Ik kon hen moeilijk vertellen dat het me echt wel wat
meer deed, want daarmee zou ik hun eerste vakantie samen
aardig verzieken.

een sweater en een kop warme thee voelt het

Bestempeld

van het jaar schijnt vol goede moed op mijn balkon.

behoorlijk aangenaam aan. Even verderop hoor ik
marktkooplui die hun kramen gereed maken voor
de dag en kinderen die zich uitleven in een potje
voetbal. Nog even en het is echt weer tijd voor
korte mouwen! Een lastige kwestie, want laat
ik het eczeem op mijn armen wel of niet zien
aan de rest van de wereld?

Dit soort situaties, waarin ik niet helemaal eerlijk wil of kan zijn
over de impact van mijn huidaandoening, zijn helaas niet spaarzaam. Ook op mijn werk is het soms lastig in te schatten hoe mensen zullen reageren op mijn huidaandoening, in hoeverre ze van
mij openheid verwachten en in welke positie ik mijzelf zal brengen wanneer ik er open over ben. Ik wil namelijk open zijn, maar
tegelijkertijd wil ik voorkomen dat mensen mij als een slachtoffer
zien. En naar mijn idee gebeurt dat best snel. Wanneer mensen
vragen waar ik last van heb, vertel ik dat ik last heb van eczeem.
De meeste mensen vragen dan door en willen graag weten hoe
dat zo gekomen is. Maar hoe meer ik erover vertel, hoe meer het
gezicht van de ander betrekt. Als ik dan probeer uit te leggen dat
het geen drama is, dan lijkt het alsof het stempel ‘slachtoffer’
bijna op mijn voorhoofd gedrukt staat.

Imago
In hoeverre kan ik mijn huidaandoening delen met anderen? In
hoeverre wil ik het zelf met anderen delen en in hoeverre willen
zij dat ik het met hen deel? En moet ik verschil maken tussen
mensen die dicht bij me staan, zoals naaste familie, en mensen
die wat verder weg staan, zoals collega’s? Dat soort vragen komen
in me op. En na vijf jaar ben ik er nog steeds niet helemaal uit.
Alsof het hebben van een huidaandoening op zichzelf al niet
lastig genoeg is, kan ik mij ook nog eens gaan afvragen hoe het
is voor anderen om met mijn eczeem te maken te hebben.
Neutraliteit lijkt onmogelijk, voor mijn gevoel.

Familie
Zo besloot ik een paar jaar geleden om met mijn vriend, broer en
schoonzus op een all-inclusivevakantie te gaan naar Turkije. Nu
heb ik een uitstekende band met mijn broer, maar toch is mijn
eczeem altijd op de achtergrond gebleven en was hij dus ook niet
helemaal op de hoogte van mijn beperkingen door mijn huid. En
in mijn enthousiasme was ik die beperkingen op dat moment ook
even vergeten. Een voor mij nieuw land, een nieuw concept wat
betreft verblijf en vooral de hoge temperaturen. Kortom: voor mij
dé ingrediënten voor een gevoelige huid. Dat heb ik geweten.
Gedurende die vakantie heb ik vanaf een ligbedje bij het
zwembad of het strand jaloers gekeken naar iedereen die zich
kostelijk vermaakte op glijbanen of in zee. Niet willen toegeven
aan de jaloezie, las ik een boek en luisterde muziek. Maar diep
van binnen wilde ik ook lekker dobberen met een luchtbedje op
het helderblauwe water, mezelf in een pak hijsen om te gaan
sumoworstelen en vooral van die bizarre glijbanen af gaan!
Dat ik liever het water in ging dan dat ik een boek las, dat wisten
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Wanneer mensen naar mijn eczeem vragen, doen zij dit uiteraard
met de beste bedoelingen. Toch lijkt het erop dat niet iedereen er
altijd klaar voor is om te horen waar ik last van heb. Eczeem lijkt
het imago te hebben van iets dat verholpen kan worden met een
crème, dieet, lichttherapie of simpelweg door niet te krabbelen.
Deze adviezen krijg ik dan ook regelmatig. En ja, natuurlijk levert
bovenstaande voor sommige mensen een goed resultaat op. Maar
als dat niet het geval is en er even geen oplossing voorhanden is,
dan mag dat ook gerust geaccepteerd worden. Zolang anderen
het niet accepteren, kan ik het eigenlijk ook niet. En of openheid
dan nog zoveel oplevert, is dus maar de vraag.

“Wanneer mensen vragen waar ik last van heb, vertel ik dat ik last heb
van eczeem. Als ik probeer uit te leggen dat het geen drama is, dan lijkt
het alsof het stempel ‘slachtoffer’ bijna op mijn voorhoofd gedrukt staat.”
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Dichteropdehuid
ONTSNAPPEN
Ik zoek een nieuwe huid
dus ga ik naar de markt
als die van een weekdier
die warmte uit zijn omgeving absorbeert
er worden een hoop huiden gepast
vrouwen schrobben elke nacht de vlekken uit hun man
vannacht zal ik voor het eerst in de mijne kruipen
ik ben nu buigzamer
mijn mond beweegt niet meer synchroon
reclameposters beloven een nieuw parfum
dat je woest aantrekkelijk maakt
de geur verspreidt zich onder je tong
huiden worden opengetrokken om het geheim te ontrafelen
mijn oude laat ik liggen in een steeg
dit is de manier om te verdwijnen zegt de marktkoopman
als ik een rondje loop herken ik daarna het plein niet meer
Kira Wuck

Ze is een Nederlandse dichter, met een Finse moeder
en een Indonesische vader: Kira Wuck (1978). Haar
debuutbundel Finse meisjes geldt als één van de meest
verrassende en originele dichtbundels van de laatste
jaren. In maart 2013 kreeg ze voor de bundel de Lucy B.
en C.W. van der Hoogt-prijs, de aanmoedigingsprijs
voor aanstormend talent. In december 2011 won
Wuck al het Nederlands kampioenschap Poetryslam.
Haar gedichten zijn fris, vrolijk en frivool. En licht
weemoedig... Bijna al haar zinnen knisperen, zoals
deze: ‘Mijn moeder is verliefd op mijn logopedist / ze
komt het huis niet uit, behalve voor mijn spraaklessen.’
Een zin die doet glimlachen én nadenken. Haar zinnen
kunnen de lezer treffen als een mokerslag, maar dan
wel met een hamer die omzwachteld is met een
zachte doek. Het zijn zinnen die hout snijden.
“Ik heb niet echt een opvallende band met mijn huid,
ben er wel heel blij mee”, zegt ze. “Ik zie er niet erg
Indonesisch uit maar merk wel dat ik heel snel bruin
wordt en zelden verbrand. In de winter ben ik juist
wat witter en lijk ik meer Scandinavisch.”
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Kietelenontzenuwd
“Aaahh, oeoehh, oohh.” Iemand kietelt me

Deze reactie nodigt uit tot een zoektocht

Dertien jaar na de publicatie van zijn vermaarde boek On the
origin of species by means of natural selection verscheen, in 1872,
een ander boek van hem: The expression of the emotions in man
and animals. Daarin schrijft hij dat er grote overeenkomsten
bestaan tussen de kietellach en de humorlach. Voor beide moet
men in een prettige stemming zijn, bij beide vormen van lachen
treden vergelijkbare lichamelijke reacties op, zoals het hortende
schudde(buike)n en kippenvel, bij allebei speelt ook iets van een
verrassing een rol.
Behalve met humor en lachen is kietelen ook verbonden met
erotiek en martelen. In de Romeinse tijd was kietelmarteling niet
ongebruikelijk. Men doopte de voeten van het slachtoffer eerst in
een zoutoplossing en liet dan een geit aan de voetzolen likken.
Door die handeling een paar keer te herhalen, kon men iemand
behoorlijk gek maken en zo tot een bekentenis dwingen.

naar de gevoeligheid voor kietelen.

Paradox

aan mijn voet, ik stoot vreemde klanken uit en
vrijwel direct trek ik mijn hoofd en schouders
in. Mijn kleine hersenen reageren snel op
deze onverwachte aanraking, waarna mijn lijf
als reactie afwerende bewegingen maakt.
En ik barst in een soort lachen uit.

De reactie op kietelen heeft wel iets weg van een schrikreactie.
De onverwachte aanraking voelt heel even als een bedreiging.
We moeten op onze hoede zijn en reageren daarop met afwerende
gebaren en een soort wegkruipgedrag. Ongetwijfeld is die reactie
een erfenis van onze vroege voorouders.
Bij kietelen is er sprake van het meermaals drukken of knijpen op
gevoelige plaatsen van het lichaam. Behalve mensen kennen
apen deze vorm van kietelen en mogelijk ook ratten. Volgens
sommige onderzoekers laten ratten als reactie een typisch hoog
geluid horen, dat in de verste verte iets op kindergelach zou lijken.

Over gevoeligheid
Sommige delen van het lichaam zijn gevoeliger voor kietelen dan
andere. Je zou denken dat vooral die delen van de huid die het
gevoeligst zijn voor aanrakingen, dat ook zijn voor kietelen. Maar
dat schijnt niet zo te zijn. Heel wat mensen blijken gevoeliger
te zijn voor kietelen op hun voetzolen dan op hun handpalmen,
terwijl de palmen van onze handen juist gevoeliger zijn voor
aanrakingen dan voetzolen.
Andere voor kietelen gevoelige plekken zijn de oksels, de zijkanten
van de romp, de nek en vooral tussen de ribben. Ook noemen
mensen als kietelgevoelige plekken de knie, het middenrif en de
navel. Voor elk mens ligt de gevoeligheid voor kietelen net weer
wat anders. Iedereen kan het uitproberen binnen huiselijke of
vriendenkring.

Kietellach
In de meeste gevallen ervaren mensen kietelen als wel prettig, als
een gevoel dat ergens ligt tussen aangenaam en onaangenaam.
Het lijkt er vaak op dat we kietelen prettig vinden, omdat we er
vaak flink bij moeten lachen. Soms met van die uithalen. Maar is
kietelen echt zo leuk? Heeft het iets humoristisch?
Volgens de beroemde evolutiebioloog Charles Darwin wel.
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Had Darwin het bij het rechte eind? Lang niet iedereen is daarvan
overtuigd. Zeker niet de Amerikaanse psychologe Christine Harris.
“Ik kan me herinneren”, zegt ze in een krantenartikel, “dat ik als
kind door mijn neefjes werd vastgehouden en gekieteld. Ik bleef
maar lachen, terwijl ik het helemaal niet leuk vond.”
Die paradox was voor haar de aanleiding om zich ook wetenschappelijk in het kietelen te gaan verdiepen. Maar hoe zoek je uit
dat een kietellach niet hetzelfde is als een lach om een goeie
grap? Daar vond ze wat op. In haar onderzoek maakte ze gebruik
van het feit dat mensen eerder of harder lachen, wanneer ze
daarvóór al door een grap in een vrolijke bui zijn gebracht. Denk
aan voorstellingen van wijlen Toon Hermans of aan optredens van
André van Duin. In de zaal gieren mensen soms van het lachen,
terwijl de komiek op het toneel na een humoristische scène toch
vaak nauwelijks meer dan een flauwe grap vertelt.
Harris liet proefpersonen video’s van grappige televisie-soaps of
van natuurgebieden zien. Daarvóór of daarna werden ze gekieteld.
Is de kietellach inderdaad een uiting van plezier en word je eerst
gekieteld, dan zou men harder om een hilarische scène in een
soap moeten lachen dan zonder kieteling vooraf. En omgekeerd:
wie eerder door het zien van een grappige scène aan het lachen is
gemaakt, zou ook harder om het kietelen moeten lachen. Een
derde groep proefpersonen kreeg eerst een natuurfilm te zien en
daarna de kietelbeurt.
Alle mensen werden driemaal tien seconden lang gekieteld - tussen
de ribben, in de oksels of onder de voetzolen. In geen van de drie
groepen werd er meer of harder gelachen. De humorlach had
geen invloed op de kietellach, en omgekeerd. De lach van iemand
die wordt gekieteld, heeft dus niets met humor te maken.
Maar vanwaar toch dat lachen? Het kan te maken hebben met
de menselijke neiging te gaan lachen als een situatie plotseling een
niet verwachte wending neemt. Zoals bij kietelen. Wat heel
even als een bedreiging voelt, blijkt al snel een spel te zijn. De
opgebouwde spanning vindt zijn uitweg in lachen, met opluchting
als resultaat: de aanval blijkt niet gevaarlijk. De kietellach is
daarmee eerder als een zenuwlach te beschouwen.

Kietelrobot
Harris wierp zich ook op een andere vraag: zijn er werkelijk twee
mensen of een sociale interactie nodig om bij het kietelen een
lach tevoorschijn te roepen?
In dat onderzoek maakte ze gebruik van een kietelrobot, een
machine voorzien van een robothand met beweegbare vingers.
Verder bestond het apparaat uit verschillende computeronderdelen,
allerlei toeters en bellen en bovendien uit een soort verstuiver,
wel gebruikt door mensen die astmatisch zijn, die een indrukwekkende hoeveelheid geluid voortbracht.
De proefpersonen werden geblinddoekt. Harris vertelde hen dat
ze twee keer vijf seconden lang een kietelbeurt zouden krijgen:

één keer door Harris, de andere keer door de robot. In werkelijkheid kietelde een onbekende man of vrouw, verborgen onder de
tafel, de proefpersonen. Proefpersonen bleven in de waan dat
Harris en de robot het kietelen deden doordat Harris overduidelijk
de kamer verliet en het lawaaierige geluid van de kietelrobot te
horen was.
Alle proefpersonen lachten na alle kietelsessies op eenzelfde
manier en maakten net zoveel bewegingen. De kietellach is
gewoon een reflex, aldus Harris, en heeft niets met sociale of
intermenselijke interacties te maken. Zo ontdeed de wetenschap
toch weer iets van de magie van het kietelen. Al zal kietelen tot
in lengte der tijden een menselijke bezigheid blijven.
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Lianne Hermans fotografeert mensen met een huidaandoening en stillevens.
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“Een huidaandoening kun je ook beschouwen als een bloem, volop in bloei, vol kleurschakeringen.”

JE BENT OM OP TE ETEN

|

T E K ST : C H A R LOT T E B A C K X / T E K ST B U R E AU D O O R LOTJ E G E T I K T

|

F OTO : W I K I P E D I A

|

Goodnight,sleeptight,
don’t let thebedbugsbite
Jakkie bakkie. Lig je net lekker in bed,
word je vergezeld door de bedwants.
In deze nieuwe serie ‘Je bent om op te eten’
behandelen we iedere editie een beestje dat dol
is op de mens en dan vaak op het menselijke
bloed. Deze keer de confrontatie tussen Jasper
Schenk en de bedwants.

Twee jaar geleden ging Jasper met vrijgezelle vrienden op vakantie
naar Riga. Het beloofde een mooi uitje te worden met zon, zee,
strand, meisjes en alcohol. Om 21.00 uur kwamen ze zoals
gepland aan in het hostel en zonder ook maar op of om te kijken,
stalden ze hun koffers om de avond goed te beginnen. Ze gingen
heerlijk uit eten en tot een uurtje of 6 in de ochtend dansten ze
door in de Letse hoofdstad. Moe maar voldaan stapten ze in bed.
“Midden in de nacht werd ik een aantal keren wakker van de jeuk”,
vertelt Jasper, “maar het raam stond open en ik ben nogal gevoelig
voor muggen, dus het leek me dat deze beesten me weer te
grazen namen. Ik dommelde terug in slaap en niet veel later stond
een van mijn vrienden naast zijn bed. We vroegen hem wat hij in
godsnaam aan het doen was, maar hij wilde ons niets zeggen tot
hij het zeker wist. En toen zagen we ze allemaal lopen: dikke, volle
bedwantsen. Het zijn heel kleine beestjes, maar als ze eenmaal
goed hebben gegeten, worden ze zo groot als een pissebed.

We sprongen allemaal op en deden de lichten aan. Iedereen had
twee of drie steekjes, maar ik zat helemaal vol met jeukende
bulten. Mijn rug, armen en benen, alles was rood en geïrriteerd.”
“De hele vakantie heb ik met die jeukende rode huid gezeten en
van vrouwen versieren kwam dan ook niet veel terecht. Eenmaal
in Nederland was het nog niet over. Omdat ik veel bultjes heb
opengekrabd, zie je nu nog steeds kleurverschil op sommige
plekken op mijn huid. En ik ben wat paranoïde geworden van
jeuk in bed. Niet lang na de vakantie heb ik zelfs een matras
weggegooid. Achteraf denk ik niet dat er bedwantsen in zaten.”

Hardnekkige forenzen
Bedwantsen zijn moeilijk te bestrijden. Ze kunnen langer dan een
jaar overleven zonder een bloedmaaltijd te verorberen en kunnen
zich uitstekend verstoppen, zelfs voor de insectenverdelger.
Het hostel waar Jasper sliep, reageerde gelukkig adequaat: ze
hebben alle kleding van de mannen gewassen en de hotelkamer
compleet gestript. De stapelbedden, vloerbedekking en gordijnen
zijn buiten de stad op de brandstapel gegooid en de kamer is een
tijd lang hermetisch afgesloten.
Paspoort van de bedwants
Naam: Cimex lectularius, beter bekend als bedwants of ‘bedbug’
Stam: Geleedpotigen
Klasse: Insecten
Gemiddelde lengte: 5 tot 6 millimeter
Levenswijze: Globetrotter
Specialiteit: Verstoppen en bijten als je slaapt
Bestrijdingswijze: Hitte, bij 65 graden sterven zowel
de bedwantsen als hun eitjes
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Kinderwoordenboek
‘Fenomeen’ is een moeilijk woord
voor ‘verschijnsel’. Als je iets
geks of pijnlijks in je lijf merkt,
maak je je er soms te veel zorgen over. Of je schaamt je er voor.
Aarzelend ga je er toch mee
naar de huisarts. Maar je durft
er niet meteen over te praten
en vraagt eerst iets onbenulligs,
zoals: ‘Als ik verkouden ben, vind
ik cola minder lekker. Is dat erg,
dokter?” Als je daarna (hopelijk!) met een antwoord en alvast één
voet in de deuropening staat en de deurknop nog in de hand hebt,
stel je op het nippertje de vraag: "O dokter, bijna vergeten! Ik heb
de laatste tijd echt last van zus-of-zo. Kunt u daar nog even naar
kijken?” Het deurknopfenomeen.
Als patiënt heb je al die bezoektijd nodig gehad om je angst of
verlegenheid te overwinnen - over je zweetvoeten, je stinkadem,
die enge knobbel op je borst of die verdacht bonzende hoofdpijn.
Dokters begrijpen dat aarzelende gedrag wel en hebben er dit
goedmoedige, wat grinnikende woord voor.

Dokters gebruiken dit woord voor ‘de
uiteindelijk vastgestelde ziekte’. Als een
ziekte zich bij iemand ontwikkelt, zijn
de verschijnselen in het begin niet
altijd duidelijk. De dokter kan dan nog
niet met zekerheid zeggen wat er aan
de hand is en geeft een ‘voorlopige
diagnose’. Het staat nog niet precies
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vast door welke ziekte de klachten komen. Rode vlekken, koorts
en hoofdpijn: dat kan wel bij honderd verschillende ziektes horen.
De dokter gaat daarom op zoek naar veelzeggende afwijkingen
(of combinaties ervan), die op maar één ziekte kunnen wijzen, en
doet dat door nauwkeurig te kijken, te voelen, luisteren, prikken
en/of kloppen en soms de bloeddruk of het bloed te onderzoeken.
Door steeds wat verder te onderzoeken, blijven er minder ziektes
over die precies horen bij wat de dokter vaststelt. Wanneer dan
na al het onderzoek één ziekte overblijft, is dat de definitieve
diagnose. De dokter kiest dan een behandeling die bij die diagnose hoort. Of soms: “Niets doen en afwachten! Gaat vanzelf
over!”

Een dokter is iemand die de studie
geneeskunde (‘medicijnenstudie’) heeft
afgemaakt, het artsendiploma heeft
gekregen én daarna als beroep patiënten behandelt.
Een dokter is een arts, maar een arts
is niet altijd een dokter. Hoe zit dat?
Na de studie geneeskunde mag
iemand zich ‘arts’ noemen. Sommige
artsen kiezen er dan voor medisch journalist te worden, alleen
maar les aan studenten te gaan geven of in een laboratorium
medische proeven met buisjes te gaan doen. Zij gaan geen
patiënten behandelen en worden dus geen dokter. Om dokter te
worden, moet een arts nog een paar jaar langer studeren en daarbij
als ‘dokter in opleiding’ veel patiënten onderzoeken.

