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Een handleiding voor betere  
gesprekken met uw dermatoloog

Ziet u het verschil?



Welk scenario heeft uw voorkeur  
bij uw volgende consult?

U zit in het praktijk van uw dermatoloog 
met een positief gevoel. 

U bent voorbereid met een lijst met 
dingen die u aan de dermatoloog wilt 
vertellen. 

Het belangrijkste is dat ze begrijpen dat 
u zich door de constante jeuk aan uw 
hoofdhuid hulpeloos en overweldigd 
voelt. Als ze vandaag één ding voor u 
doen, is dat het liefst om de jeuk te 
verminderen, zodat u zich weer kunt 
concentreren op een normaal leven.

U zit in de wachtkamer van uw 
dermatoloog, en u bent nerveus.

Zult u uw symptomen goed  
kunnen uitleggen? 

Moet u hem of haar vertellen dat  
u niet goed slaapt vanwege uw 
jeukende hoofdhuid? Of dat u zich  
vaak moe, geïsoleerd en depressief 
voelt? U zult waarschijnlijk niet 
genoeg tijd hebben voor alles en straks 
gefrustreerd weggaan...alweer!

De keuze is aan u
Als iemand die leeft met psoriasis, kent u uw lichaam beter dan wie ook. Als u in staat bent om 
uw behoeften, vragen en eventuele zorgen aan uw dermatoloog kenbaar te maken, kunt u uw 
aandoening beter onder controle houden en uw dermatoloog helpen om de juiste behandeling 
voor u te bepalen.

De tijd voor een consult kan echter heel kort zijn en het kan moeilijk zijn om alles te bespreken 
wat voor u belangrijk is. Deze handleiding helpt u bij het voorbereiden van uw consult, zodat u 
optimaal kunt profiteren van de tijd die u met uw dermatoloog heeft.

Het werd ontwikkeld in samenwerking met mensen met psoriasis, patiëntensteungroepen en 
toonaangevende dermatologen, en het zal u door drie stappen leiden:

Zo haalt u het meeste  
uit uw consult met  
uw dermatoloog.

Praat met uw 
dermatoloog:3

A

B

Herkennen  
welke impact 
psoriasis op u heeft.

Ken uw  
psoriasis:2

Wat u moet weten 
om realistische 
verwachtingen te hebben.

Weet wat u kunt 
verwachten:1

Voor meer informatie over psoriasis ga naar 
www.invisibleimpact.com
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1 Weet wat u kunt verwachten...

…van een behandeling
Psoriasis kan niet worden 
genezen, maar kan wel onder 
controle worden gehouden.

•  Er zijn veel manieren om 
psoriasis te behandelen en 
symptomen te beheren

• Misschien moet u meerdere   
 behandelingen proberen  
 voordat u de juiste vindt
•  Uw behandelingsopties 

moeten gebaseerd zijn op 
het type en de ernst van uw 
psoriasis, maar ook op uw 
persoonlijke voorkeuren  
en levensstijl

Wat dit voor u betekent
Wat dit voor u betekent
•  Ze zullen een bepaalde soort vraag 

stellen om hen te helpen de ernst van 
uw psoriasis objectief te meten  

•  Ze moeten rekening houden met hoe 
de psoriasis uw fysiek, psychologisch 
of sociaal welzijn beïnvloedt  

•  Soms moeten ze een set 
behandelingsopties volgen en  
uw respons op bepaalde 
behandelingen testen voordat ze 
andere kunnen voorschrijven

...van uw dermatoloog
Een dermatoloog moet de vastgestelde 
richtlijnen volgen om uw aandoening 
te beoordelen en de juiste behandeling 
voor u voor te schrijven.



Pijnlijk, 
jeukend, rood, 

schilferend

Psoriasis is meer dan een ziekte van de huid, en symptomen kunnen sterk variëren 
van persoon tot persoon. U bewust zijn van de impact die uw psoriasis op u heeft,  
is de eerste stap om met uw aandoening om te gaan.

Misschien vindt u het nuttig om antwoorden op de onderstaande vragen op te 
schrijven en ze mee te nemen naar het volgende consult met uw dermatoloog. De 
hier getoonde antwoorden zijn voorbeelden van mensen die met psoriasis leven.

Hoe voelt psoriasis?

Beperkend, kan 
niet genieten van 

het dagelijkse 
leven

Vermoeiend, 
miserabel, 
depressief, 
hopeloos

Stressvol, 
nerveus, verkeerd 

begrepen, 
geïsoleerd

Gênant, zich 
lelijk voelen,  

zich schamen

Waar bevindt het zich?
Geef in het onderstaande diagram de gebieden 
op uw lichaam aan waar u psoriasis voelt of ziet. 
Het kan handig zijn om dit te laten zien aan uw 
dermatoloog tijdens uw volgende consult.

Ken uw psoriasis 2

Hoofdhuid

Gezicht

Mond

Nek

Armen

Geslachts-
delen

Voeten

Achter de 
oren

Schouders

Rug

Bilnaad

Billen

Nagels

Benen
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Van welke aspecten 
van psoriasis heeft 
u het meeste last?

Jeuk

Slaapgebrek

Ik kan niet langer dingen 
doen die ik leuk vind

Ik voel me geïsoleerd 
en miserabel

Ik kan niet uitgaan met 
iemand of intieme  

relaties hebben

Overig:

Gebruik uw antwoorden op 
de vorige drie vragen om een 
verklaring te schrijven:

Door psoriasis voel ik me:

De plekken op mijn lichaam waar ik het meest de 
psoriasis zie/voel, zijn:

Wat ik het ergst vind aan psoriasis is:

De volgende keer dat ik mijn dermatoloog ga zien 
vraag ik een oplossing om me te helpen met:

Als resultaat van mijn behandeling zou ik graag in 
staat zijn om:



Praat met uw dermatoloog3
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Laatste vragen
Onduidelijke termen 

verduidelijken
Behandelingsgschiedenis

Symptomen en impact

Doelen van een consult

Dit gedeelte 
helpt u 
optimaal te 
profiteren 
van de tijd 
die u met uw 
dermatoloog 
heeft, zodat 
u het meeste 
uit uw consult 
kunt halen.

• Wat heeft de meest negatieve invloed op u gehad in de afgelopen 4 weken? 

• Als dit consult tot één ding kan leiden, wat zou dat dan zijn?

1.  Doelen van een consult

2.  Symptomen en impact
Vertel hen hoe psoriasis u beïnvloedt

Mentaal
•  Hoe voelt u zich door de psoriasis? 

Fysiek
•  Heeft u (nieuwe) plaques 

op uw huid?  

•  Waar bevinden ze zich?

•  Ervaart u jeuk?

•  Slaapt u goed?

•  Heeft u psoriasis aan uw 
geslachtsdelen?

Begin door uw dermatoloog te vertellen wat u met dit consult wilt bereiken

      

     

Sociaal
•  Heeft psoriasis invloed op uw relaties 

met anderen?

www.invisibleimpact.com


3.  Behandelingsgschiedenis
Praat over uw behandelingsgeschiedenis

Boek nu uw 
volgende consult.

5.  Laatste vragen
Voordat u uw  
dermatoloog verlaat

•  Heeft u alle vragen gesteld 
die u wilde stellen?

• Is het u duidelijk hoe  
 u uw voorgeschreven  
   behandeling moet       
   gebruiken?

•  Heeft u meer informatie 
nodig om in uw eigen tijd 
door te lezen?

•  Wanneer moet u weer 
contact opnemen met  
uw dermatoloog? 

•  Artsen maken nogal eens 
gebruik van complexe  
medische termen en kunnen 
vaak snel spreken

•  Als u ergens niet zeker  
van bent, vraag hen dan om 
het op een andere manier  
uit te leggen

4.  Onduidelijke 
termen verduidelijken
Wat heeft u niet begrepen?

Welke geneesmiddelen heeft u eerder 
genomen voor uw psoriasis?

Welke medicatie neemt u nu?

Is uw huidige behandelplan gemakkelijk  
te volgen?

Heeft u doses gemist?

Heeft u bijwerkingen gehad?
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