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Ik krijg altijd een drogere huid in het najaar, 

wat kan ik daar aan doen?

-  van het  Huidfonds - 

‘Ik heb dankzij  
eczeem een grote  

veerkracht ontwikkeld’

Huidheld Willem Kouwenhoven: 



DRIE TIPS BIJ  EEN DROGE HUID
-  Verbeter  de condit ie  van een droge huid  - 

HUIDHELD
-  inspirerende verhalen van ervar ingsdeskundigen - 

te leven: “Je ziet vaak dat mensen vechten tegen hun eczeem, maar je moet 
het een plekje kunnen geven. Acceptatie van wat er is. Maar zelfs dan moet 
je iedere keer de schaamte overwinnen. De andere kant van de medaille is 
dat ik daardoor een grote veerkracht heb ontwikkeld”.

Je hébt een huidaandoening, je bént het niet
Willem durft niet te stellen dat zijn eczeem echt een rol heeft gespeeld bij het 
kiezen van zijn beroep als psycholoog. Maar zijn levenservaring, waarbij de 
wisselwerking tussen lichaam en geest continue meespeelt, heeft hem zeker 
geholpen in zijn vak. “Het is verstandig er open over te zijn met je directe 
omgeving of bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Niet alleen is het zichtbaar, er 
moeten ook extra maatregelen worden genomen thuis en op de werkplek. 
Geen vloerbedekking, goede ventilatie en geen huisdieren zijn daar prakti-
sche voorbeelden van”, beschrijft Willem. 

Ook in het dagelijks leven en in sociale contracten speelt de huidaandoening 
van Willem een hoofdrol. “Op de basisschool was mijn eczeem het meest 
ernstig. Ik zat soms wekenlang met witte handschoentjes aan in de klas, stevig 
ingezalfd. Mijn dermatoloog zei toen al: je moet direct tegen iedereen zeggen 
dat het niet besmettelijk is. Want dat is natuurlijk waar mensen zich druk om 
maken en zeker bij kinderen gaat dat niet subtiel.” Ook een levensfase later, 
waarin vriendschappen en verliefdheden steeds belangrijker worden, bracht 
het constitutioneel eczeem geen voordeel: “Gène is een grote remmende 
factor in sociale contacten. Wanneer er plekken op je huid zitten met blaasjes, 
korstjes of krabsporen, dan wil je dat liever niet uitleggen. Gelukkig deed ik 
het toch en vond ik een vrouw die meer zag dan alleen mijn slechte huid. En 
dat is precies wat ik lotgenoten aanraad om ook zelf te realiseren: je bent 
meer dan je huid. Je hébt een huidaandoening, je bént het niet”. 

Lees verder op www.huidfonds.nl/huidhelden hoe de medische  
visie op de omgang met eczeem in Willems leven is veranderd. 

De moeder van Willem herkende op zijn babyhuid een klein plekje huiduitslag.  
Zij vermoedde meteen dat het eczeem was en ging naar de huisarts en daarna  
de dermatoloog die haar vermoeden bevestigde. “Mijn moeder had zelf als kind 
eczeem gehad, maar was er ‘overheen gegroeid’. Wel heeft zij haar hele leven 
astma gehad”, begint Willem zijn verhaal. Eczeem en astma zijn verwanten, 
beide het resultaat van een afweersysteem dat een overreactie geeft. 

Leven met plezier dankzij acceptatie
Constitutioneel eczeem is een atopisch eczeem met een erfelijke aanleg en 
wisselt van heftigheid in verschillende fases, maar het is er eigenlijk altijd. 
“Temperatuur, luchtvochtigheid en de seizoenen hebben allemaal invloed. 
Berucht bij ons is de droge lucht als de centrale verwarming aanstaat of een 
airco. Pijn en jeuk, ze horen bij mijn leven. Ik kan me geen leven voorstellen 
zonder. Een goede periode is een verademing, maar het is gewoon wachten 
tot het terugkomt.” Met zijn 71 jaar persoonlijke ervaring en zijn kennis als 
psycholoog, beseft Willem goed hoe het hem toch lukt om met zoveel plezier 

In deze rubriek lees je de ervaringen van mensen die leven met een 
‘huid die anders is’. Een portret van een inspirerend mens. Maak in 
deze Huidpost kennis met Willem van Kouwenhoven: “Ik ervaar mijn 
constitutioneel eczeem als ‘levenslang’. Mijn grootste orgaan, de huid, 
wordt snel veel te droog, omdat de eczeemhuid water slecht kan 
vasthouden. Kortgezegd: de huidbarrière is defect en moet dagelijks 
hersteld worden. Maar je kan ermee leren leven en oud worden”.

Naam: 
Willem Kouwenhoven
Leeftijd: 
71 jaar 
Aandoening: 
Constitutioneel Eczeem

‘Gène is 
een grote 

remmende 
factor in 

sociale 
contacten.’

Wil jij bijdragen  
aan onze missie?

Kijk op www.huidfonds.nl op welke wijze 
jij een ambassadeur van de huid kan worden! 

Ga niet te lang onder de douche of in bad, 
water droogt de huid uit. Bij hoge temperatuur 
van het water kan de huid extra uitdrogen, dus 
gebruik niet te heet water.

Familie de Groot

“Ik kan me door de 
huidaandoening van 
onze dochter Gemma 
enigszins voorstellen 
hoeveel last je van een 
huidaandoening kunt 
hebben”

EEN DROGE 
HUID HEEFT EEN 

TEKORT AAN 
TALG EN EEN 
VOCHTARME 

HUID HEEFT EEN 
TEKORT AAN 

VOCHT

#HUIDFEIT

Dermatoloog 
Mandy Schram:

“Eén van de voornaamste functies 
van de huid is binnenhouden wat 
binnen hoort en buitenhouden wat 
buiten hoort. De huid kan door 
allerlei processen, huid vernieuwing 
en stofjes in de huid en door de 
huidstructuur deze barrièrefunctie 
goed uitvoeren. Evengoed verliest 
een gezonde huid vocht. Zolang de 
toevoer van vocht groter of gelijk is, 
blijft de huid goed gehydrateerd. Is 
er meer verlies dan wordt de huid 
droger. Hoe droger de huid, hoe 
meer schilfering er ontstaat. Een 
droge huid kan bovendien jeuken. 

HUIDPANEL 
-  vraag aan de profess ionals   - 

Ons panel van deskundigen beantwoordt de huidvragen die bij   
Huidpost binnenkomen. Voor deze editie stellen we graag aan je voor: 

Micheal Heffels
schoonheidsspecialist en arts bij 
Beauté huidinstituut

Mandy Schram
dermatoloog bij Dermatologisch 
Centrum Amstel & Vechtstreek en  
bij ZBC Multicare te Hilversum

Stel je vraag aan  
het huidpanel via 

info@huidfonds.nl. 

‘Ik krijg altijd  
een drogere huid  
in het najaar,  
wat kan ik  
daar aan doen?’

Vraag van Grace (32)

Huidtherapeut 
Dana Dijs-Bom:

“Het is het beste om je in te smeren 
als de huid nog licht vochtig is na het 
wassen. Dan verdampt niet al het water 
uit de huid. Hoe droger de huid is, 
hoe vetter de zalf moet zijn. Het vette 
laagje trekt niet in, maar werkt als een 
beschermend schild. Hierdoor voorkom 
je dat het water meteen uit de huid 
onttrekt. De huid krijgt zo net even 
meer tijd om extra lipiden (de natuurlij-
ke vetten in de huid) aan te maken. 
Crèmes met huideigen vetten (zoals 
fosfolipiden, ceramides en vetzuren) 
helpen de huidbarrière weer te herstel-
len. Ook ureum en hyaluronzuur staan 

Als de huid heel droog wordt,  
kan er zelfs een eczeem ontstaan: 
 craquelé eczeem. 
De huid wordt in de winter vaak 
droger dan in de zomer. De oorzaken 
van toegenomen vochtverlies in de 
winter komt vooral door in ruimtes 
met een lage luchtvochtigheid te 
zijn, bijvoorbeeld verwarmd door 
centrale verwarming. Het vocht  
van de huid wordt afgestaan aan de 
droge omgeving (verdamping). Ook 
lang en heet douchen, helpt de huid 
niet. Vet op de huid zorgt ervoor dat 
het vocht minder verdampt. Door 
te douchen met zeep wordt dat 
 beschermlaagje verwijderd en kan  
al het vocht makkelijk verdwijnen.” 
 

bekend om hun vochtvasthoudende 
eigenschappen. Het klinkt misschien 
wat ongewoon, maar plantaardige 
oliën, zoals kokosboter, zonnebloemolie 
of olijfolie zijn heel effectieve, veilige en 
goedkope middelen om een droge huid 
te verzorgen. Gebruik daarnaast dage-
lijks een zonnebrandcrème met factor 
30 of hoger om snellere uitdroging van 
de huid door uv-stralen te voorkomen.” 

Schoonheidsspecialist  
Michael Heffels:

“Wanneer je een droge gezichtshuid 
hebt, kan het ook zeer lastig zijn om 
foundation mooi aan te brengen. Schil-
fers, vlekken en barstjes in de make-up 

liggen allemaal op de loer. Om ervoor 
te zorgen dat ook make- up mooi aan 
te brengen is, raad ik als basis aan 
om je huid op maat te verzorgen. Een 
passende crème of serum kan al een 
wondermiddel zijn om je make-up 
mooi aan te brengen. Het is heel 
persoonlijk of je van een vloeibare- of 
poederfoundation houdt. Het advies 
is in ieder geval een 100% pure mine-
rale foundation te kiezen. Bovenop 
het feit dat deze nooit de poriën 
kan verstoppen, biedt het zelfs een 
beschermende functie. In de praktijk 
zien we dat deze - zeker bij de droge 
huid! - een mooier resultaat geven, 
doordat de foundation niet ophoopt 
bij plooitjes en schilfers.”

Dana Dijs-Bom
huidtherapeut bij Huidzorg 
Houten

Netelroos
De huid van Gemma wordt na onderzoek bij de dermatoloog behandeld tegen 
een vorm van netelroos. De huidreactie netelroos (ook bekend als urticaria) is 
een veelvoorkomende huidaandoening in de huisartsenpraktijk. Bij netelroos 
heb je last van snel opkomende pijnlijk jeukende bulten op de huid die gepaard 
gaan met vochtophopingen. Deze bulten vormen zich op den duur tot lichtroze 
vlekken op de huid. Vaak lijkt het op brandnetels. Vandaar ook de naam ‘ne-
telroos’. “Het lijkt bij Gemma met kou te maken te hebben, omdat de klachten 
verergeren in een koude periode of wanneer er in de zomer koud water op 
haar huid komt.” Het was voor Dominique en zijn vrouw de eerste keer dat 
ze te maken kregen met een huidaandoening. “Haar vlekjes zien eruit als een 
soort waterpokken en dat is ook de eerste vraag die mensen stellen: of het 
waterpokken zijn. Wat natuurlijk erg besmettelijk zou zijn. Maar deze vlekjes 
op haar huid zijn niet besmettelijk gelukkig.” Door haar jonge leeftijd ervaart 
Gemma zelf nog niet welk effect haar huid heeft op de omgeving. Dominique: 

AMBASSADEUR 
-  b i jdragen aan een belangr i jke  miss ie   - 

Bijna vier jaar geleden kreeg Gemma, de oudste dochter van Dominique 
de Groot onverklaarbare vlekjes op haar huid. Ze was toen ongeveer 
een half jaar oud. Dat was het moment dat Dominique geconfronteerd 
werd met het effect dat het hebben van een huidaandoening in het 
dagelijks leven inhoudt. Hij verdiepte zich in de huid en kwam zo bij  
het Huidfonds terecht. “Het Huidfonds kende ik nog niet totdat Gemma 
problemen met haar huid kreeg”, vertelt Dominique.

“Maar als ouders merk je dat al wel door blikken en vragen die mensen stellen. 
Ik kan me daardoor enigszins voorstellen hoeveel last je van een huidaandoe-
ning kunt hebben”.

Schenken
“Mijn vrouw en ik steunden altijd al goede doelen, ook gericht op gezondheid. 
Sinds een paar jaar steunen we nu ook het Huidfonds met een maandelijkse 
bijdrage. Eerst in de vorm van een donatie en tegenwoordig in de vorm van een 
maandelijkse schenking, hetgeen belastingvoordelen met zich meebrengt.”, 
vertelt Dominique, “Hierdoor kunnen we zelfs iets meer schenken, terwijl het 
ons uiteindelijk niets extra’s kost”. Met de huid van Gemma gaat het gelukkig 
steeds beter. “We zijn zelfs aan het afbouwen met medicatie en het lijkt erop 
dat ze er overheen aan het groeien is. Huidfonds blijven we desalniettemin 
steunen zodat zij verder kunnen met de mooie projecten die ze opzetten”, 
aldus Dominique.

In de herfst kun je (sneller) last hebben van een droge huid. Dit merk je vooral op je 
 schenen, dijen en bovenarmen. Op deze droge huid ontstaat soms  schilfering en het 
jeukt. Bij een zeer droge huid kunnen daarbij zelfs kloven en rode plekken ontstaan. 
We geven daarom drie tips om de conditie van de droge huid te verbeteren:

Bron: VMCE

Wanneer je de huid wast met zeep, tast dit 
de vetbarrière van de huid aan en droogt de 
huid uit. Gebruik daarom liever geen zeep of 
gebruik een zeepvervanger.

TIP 1 TIP 2 TIP 3

Het is verstandig de huid te 
verzorgen met een crème of zalf, 
afhankelijk van de droogte van 
de huid.

Binnenkort ontvang je voor 
het laatst een acceptgiro  
van het Huidfonds. We gaan 
digitaal! Lees erover op  
www.huidfonds.nl/doneren. 

LET OP!



Hoe kun je de zorg verbeteren voor 
mensen met een huidaandoening? 
Eigenlijk is het antwoord best een-
voudig: door te focussen op de mens 
en niet op de huid. Vandaar de naam 
van het project. Iedereen is meer dan 
zijn of haar huidaandoening. Onze 
huidheld Chris deelde in de eerste 
Huidpost al openhartig zijn verhaal 
over het leven met psoriasis: “Waar 
een huidaandoening veelal niet te 
genezen is, kun je wel goed kijken 
naar de verbetering of verslechtering 
van de kwaliteit van leven”. 

Bij Chris werd op zijn 32e de 
 diagnose psoriasis gesteld. Wat 
is psoriasis ook alweer? Het is 
een  auto-immuunziekte die zich 
 kenmerkt door schilferige en 
 jeukende rode plekken op de huid. 
Bij Chris volgde na de diagnose nog 
vele jaren met diverse therapieën 
en medicatie. “Het is zoeken naar 
de balans tussen onderdrukkende 

medicatie en bijwerkingen, maar 
ook de balans in je eigen sociale 
leven.” Het verhaal van Chris is niet 
uniek. Psoriasis kan een enorme 
negatieve impact hebben op zowel 
het lichamelijke, emotionele, sociale 
functioneren en algehele welzijn, 
 oftewel: de kwaliteit van leven. En 
dit kan zich bij iedere persoon weer 
op een andere manier uiten. 

Impact op kwaliteit van leven
In de zorg voor psoriasis is het 
daarom van belang om verder te 
kijken dan de huid. ‘Focus op mij, 
niet op mijn huid’ is dan ook een 
project met een heldere boodschap. 
 Huidfonds heeft eind mei 2017 
vanuit dit project groepsgesprek-
ken   georganiseerd met mensen 
met  psoriasis. We hebben met 
hen gesproken over de impact van 
 psoriasis op hun kwaliteit van leven. 
In hoeverre is daar in de spreek-
kamer ook ruimte en aandacht 

Eén van onze doelstellingen is om de zorg voor mensen met een 
huid aandoening te verbeteren. In het mooie project ‘Focus op mij, 
niet op mijn huid’ ligt de nadruk specifiek op het verbeteren van 
de zorg voor mensen met psoriasis. In dit project is het Huidfonds 
met mensen met psoriasis en zorgverleners in gesprek gegaan om 
 meningen en ervaringen in kaart te brengen. 

PROJECT
-  Focus  op mi j ,  n iet  op mi jn  huid  - 

SEBORROÏSCH ECZEEM IS  
EEN ZEER VEEL VOORKOMENDE 

SCHILFERENDE 
EN LICHT  JEUKENDE 

 HUIDAFWIJKING

#HUIDFEIT

BERICHT
-  van het  Huidfonds  - 

De bladeren vallen weer van de bomen, de dagen worden korter en 
het einde van het jaar komt alweer in zicht. Voor veel mensen is dit 
een waardevol moment om terug te kijken. Zo ook voor mij. Deze tijd 
van het jaar is voor mij extra bijzonder, omdat ik twee jaar geleden aan 
de slag ben gegaan als directeur-bestuurder van Huidfonds. 

Met een duidelijk doel voor ogen startte ik. Huidfonds is een prachtige 
organisatie met een droom om meer zichtbaar te worden. Als fondsen-
wervende organisatie hebben we het doel om bij iedereen liefde voor 
de huid te laten ontstaan. Onze missie is helder en we gaan door totdat 
iedereen elkaar ziet zoals we zíjn, niet zoals we eruitzien. Om die missie 
te kunnen realiseren, hebben we geld en mensen nodig die in onze 
missie vertrouwen. En daar heb jij als ambasadeur gehoor aan gegeven, 
waar we heel blij mee zijn.

Meer bekendheid en betrokkenheid bij Huidfonds en onze projecten 
helpen om meer ambassadeurs te vinden. Met meer geld willen we 
huidaandoeningen proberen te voorkomen zoals bij het project ‘Betere 
UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen’. Voor dit 
project hebben we in september met Stichting Melanoom een sponsor-
loop georganiseerd, de No Sun Run. Vele enthousiaste lopers renden een 
overweldigend sponsorbedrag van € 10.335,- bij elkaar. Met meer geld 
kunnen we ook bijdragen aan betere zorg voor mensen met een huidaan-
doening. Bijvoorbeeld voor Chris, waarover je in deze Huidpost leest in 
de rubriek Project. En we kunnen iets betekenen voor acceptatie van een 
huid die ‘anders’ is, zoals die van onze huidheld Willem. 

Ik kijk, twee jaar na mijn start bij Huidfonds, met trots terug op wat 
we met het hele team allemaal hebben bereikt. Het is goed om te zien 
hoeveel meer aandacht we al voor de huid hebben gekregen en hoeveel 
steun er is voor onze projecten. Dat sterkt ons door te gaan met het 
bereiken van onze missie. 

Ik wil jou als ambassadeur welgemeend bedanken voor jouw bijdrage, 
onze projecten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder jouw waarde-
volle bijdrage. Hoe klein of groot jouw gift ook is, we beloven het goed  
te blijven besteden. 
We hebben de keuze gemaakt om over te stappen van de acceptgiro 
naar digitaal. Acceptgirobetalingen zijn in deze tijd voor een organisatie 
als Huidfonds te duur geworden. Help jij ons mee in de overgang naar 
digitalisering?  
Je ontvangt dit najaar voor het laatst een acceptgiro van Huidfonds.  
Een (periodieke) schenking of donatie kan je daarna eenvoudig digitaal 
naar ons overmaken via  www.huidfonds.nl/doneren of overmaken naar 
ons rekeningnummer IBAN: NL 43 INGB 0000 0773 3.

Nogmaals dank voor je steun en vertrouwen! 

Jantine van ’t Klooster
Directeur-bestuurder Huidfonds

P.S. Over de sponsorloop de No Sun Run, die we samen met de stichting 
Melanoom organiseerden op zaterdag 16 september, kan je meer lezen 
op onze website: www.huidfonds.nl/nosunrun.

- Voorkomen van 
 huidaandoeningen

- Betere zorg voor mensen  
met een huidaandoening

- Acceptatie van je huid
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Steun het Huidfonds, 
doneer eenvoudig  

met een machtiging! 

www.huidfonds.nl/doneren

STEUN HET 
HUIDFONDS

LEES MEER  
EN PRAAT MEE  
OP ONZE  
FACEBOOKPAGINA! 

www.facebook.com/SNHuidfonds
Facebook

voor? Daarnaast hebben we ze 
gevraagd hoe de zorg voor mensen 
met psoriasis verbeterd zou kunnen 
worden.

Aanbevelingen in de praktijk
Daarna heeft het Huidfonds een 
groepsgesprek georganiseerd met 
zorgverleners om ook hun ideeën 
voor verbetering van de zorg voor 
psoriasis te horen. Vanuit alle 
groepsgesprekken zijn diverse, waar-
devolle aanbevelingen gekomen. De 
volgende stap in het project ‘Focus 
op mij, niet op mijn huid’ is dan ook 
om te kijken hoe we aanbevelin-
gen in de praktijk kunnen brengen 
om de dermatologische zorg voor 
mensen met psoriasis daadwerkelijk 
te verbeteren. 

We doen natuurlijk meer!
Kijk voor alle onze projecten op
www.huidfonds.nl/dit-doen-wij

6/7 
DAGEN

HUIDVERNIEUWING
BIJ MENSEN 

MET PSORIASIS

‘Omdat ik geen vaste arts 
heb, vertel ik elk consult 

weer hetzelfde en kom ik 
niet echt verder’

‘Meer aandacht  
voor de 
psychosociale  
kant is voor mij 
heel belangrijk’ 

‘Ik durf niet alles 
te bespreken 
en daar is ook 
helemaal geen 
tijd voor’


