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Huidfonds: Focus op mij,
niet op mijn huid
Psoriasis heeft veel impact op de kwaliteit van leven. In een rapport van de World
Health Organization uit 2016 is dit uitgebreid beschreven. Helaas is er in de dermatologische praktijk niet altijd tijd en ruimte om de kwaliteit van leven te bespreken.
Hierdoor krijgen mensen met psoriasis niet de zorg waar zij behoefte aan hebben.
Voor het Huidfonds reden om het project “Focus op mij, niet op mijn huid” te
starten.
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Verbeterpunten

Samenvattend hebben de meeste

Project

Huidfonds
Het Huidfonds voert nog meer projecten uit. Met de
publiekscampagne “Huidhelden” richt de organisatie zich
op acceptatie van de huid die er “anders” uitziet. In deze
campagne krijgen mensen met een huidaandoening een
platform om hun persoonlijke verhaal te vertellen en een
gezicht te geven. Het Huidfonds noemt deze mensen Huidhelden. Astrid Sibbes (foto), redacteur van Psoriasis, is zo’n
Huidheld.
Vindt u het belangrijk dat het Huidfonds met projecten als
“Huidhelden” en “Focus op mij, niet op mijn huid” de zorg
voor mensen met een huidaandoening verbetert? Word dan
donateur. Kijk op: huidfonds.nl/doneren/
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