
Psoriasis …in de woorden van hen die 
er dagelijks mee leven
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Psoriasis is een pijnlijke, irriterende en langdurige ziekte die uw 
zelfvertrouwen aantast en stress veroorzaakt. Er is veel informatie 
over psoriasis te vinden: op het internet, in kranten en in lifestyle-
tijdschriften. Maar de echte experts zijn degenen die elke dag met 
deze aandoening moeten leven en er mee om moeten gaan.

Wat is psoriasis?

Psoriasis is een 
veel voorkomende 
ontstekingsziekte. 
Men denkt dat het 
immuunsysteem overactief 
raakt en delen van het 
lichaam aanvalt, zoals de 
huid en gewrichten. Dit leidt 
tot ontstekingen die de 
symptomen van psoriasis 
veroorzaken.
Psoriasis is een langdurige 
aandoening. Hoewel 
genezing niet mogelijk is, 
kan het met behandeling 
onder controle worden 
gehouden. Er zijn meerdere 
behandelopties voor 
psoriasis en uw arts kan u 
helpen bij het vaststellen 
van de beste opties voor u 
zodat u zich kunt richten op 
het zoveel mogelijk genieten 
van uw leven.

“Het is absoluut 
een ziekte die je kwaliteit 
van leven verandert. Het 

is een ziekte waar je veel aan 
moet doen. Het is een ziekte die 

behandeling en een verandering in 
leefstijl vereist. Het hangt ook af 
van waar het zit en welke soort 

psoriasis het is.

Dermatologiever- 
pleegkundige

’’

“Het is een 
ziekte die niet 

genezen kan worden, 
we kunnen het alleen 
verbeteren. Dat is wat 

ik persoonlijk verwacht 
van een specialist…

ik verwacht geen 
wonderbehandeling.’’

Voor meer informatie over psoriasis, ga naar 
www.invisibleimpact.com



Dit boekje maakt deel uit van een serie van drie waarin de 
basisbeginselen van psoriasis aan u worden uitgelegd in de woorden 
van andere mensen die met de aandoening leven. De citaten in alle drie 
de boekjes zijn afkomstig van mensen die hun ervaring met psoriasis 
hebben gedeeld.
Benut wat zij zeggen om na te denken over hoe psoriasis u persoonlijk 
beïnvloedt en als herinnering dat u niet alleen bent en dat anderen u 
kunnen helpen.



Psoriasis is meer dan een huidaandoening

Maar psoriasis is niet alleen een huidziekte. Het beïnvloedt het 
hele lichaam. De symptomen verschillen sterk van persoon tot 
persoon, maar zijn bijvoorbeeld jeuk, een branderig gevoel en 
gezwollen gewrichten.

Een van de symptomen van 
psoriasis is een ontsteking 
van de huid die rode, 
droge, schilferige en soms 
schubachtige plekken 
veroorzaakt. Deze kunnen overal 
op uw lichaam verschijnen,  
maar bepaalde gebieden  
kunnen gevoeliger zijn en 
kunnen grotere gevolgen 
hebben voor uw welzijn.

Voorbeelden van dergelijke gebieden zijn: 

“Ik heb het vooral 
op mijn hoofdhuid, 

mijn gezicht en ook op de 
ellebogen. Ik heb vooral last 
van mijn ellebogen als ik zit 
en de hoofdhuid is irritant 

wanneer ik zweet bij  
het sporten.’’

Voor meer informatie over psoriasis, ga naar 
www.invisibleimpact.com
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Als u psoriasis hebt, hebt u mogelijk een hoger risico op het krijgen van 
andere aandoeningen zoals diabetes, artritis psoriatica en hartkwalen. 
Uw arts zal uw gezondheid in de gaten houden tijdens uw regelmatige 
controles en zal u adviseren over hoe deze aandoeningen behandeld 
kunnen worden.

“Mijn huid 
schilfert... en het 
jeukt. Mijn huid is 

rood en soms wordt het 
onverwachts veel erger. 
Tijdens die periodes heb 

ik er zowel lichamelijk 
als geestelijk veel 

last van.’’

“[Ik heb last 
van] jeuk en de 

huid raakt ontstoken 
doordat ik krab. 

Mijn schouders zijn 
altijd bedekt met 

huidschilfers.’’“Voor 
mijn werk moet 
ik veel staan en 

rondlopen. Dat kan 
problemen opleveren 

omdat ik door de 
psoriasis pijn heb 

en mijn huid 
geïrriteerd is.’’

“Het 
is iets dat 
niet fijn is  
om te zien,  
het is rood  

en ruw.’’



Psoriasis kan uw geestelijke gezondheid 
beïnvloeden
De fysieke symptomen van psoriasis kunnen uw gevoel van welzijn 
beïnvloeden, het is mogelijk dat u zich gestrest gaat voelen of zich 
zorgen maakt. Psoriasis kan invloed hebben op uw vermogen om 
te werken of van uw hobby’s te genieten. Het kan zijn dat u zich 
schaamt voor hoe uw huid eruit ziet en hoe anderen u zien en daarom 
sociale contacten vermijdt en zich geïsoleerd of eenzaam voelt.

“Stel je voor dat 
je plekken hebt op je 
handen, dan zou jij je 

waarschijnlijk schamen. 
Of je het nu leuk vindt of 
niet, mensen zien het en 

daardoor word je ook 
introverter.’’

“Mensen 
kijken naar 
je alsof je 

besmettelijk 
bent.’’

“Ook al kunnen 
we goed met onze 

psoriasis omgaan, ken 
ik niemand die niet 
door anderen wordt 

beïnvloed.’’

Voor meer informatie over psoriasis, ga naar 
www.invisibleimpact.com
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Psoriasis kan ook het risico op het ontstaan van een depressie verhogen.

Soms kunt u het gevoel hebben dat u meer last van de psychologische 
effecten van psoriasis hebt dan van de fysieke symptomen. Daarom is 
het belangrijk om deze gevoelens te herkennen en hulp te zoeken bij 
uw arts, lokale patiëntenvereniging en anderen die mogelijk hetzelfde 
hebben meegemaakt.

Vergeet niet dat u niet alleen bent en dat u het niet alleen hoeft te doen.



“Psoriasis 
beïnvloedt mijn 

vermogen om een 
seksuele relatie  

te hebben.’’

“Als mijn psoriasis 
opvlamt, is het de 

stress waarvan ik het 
meeste last heb.’’

“Het zit op een deel 
van mijn hoofd en daardoor 

heb ik een soort roos die niet 
echt roos is, en daarom moet 

ik oppassen dat ik geen donkere 
kleren draag omdat ik er dan vies 
uitzie. Je bent geen gewoon mens 
zoals de anderen en dat merk je. 
Je voelt je ook bekeken. Je ziet 

dat de mensen in de tram uit 
je buurt gaan staan.’’

Voor meer informatie over psoriasis, ga naar 
www.invisibleimpact.com
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“Elke keer dat ik naar 
mijn psoriasis kijk, voel ik 

me slecht over mezelf en het 
beïnvloedt ook mijn geestelijke 

gezondheid, het gaat niet 
alleen over lichamelijke 

gezondheid.’’



“Ik heb 
het gevoel dat ik 

helemaal geen sociale 
contacten meer heb en dat 

ik tegenwoordig alleen maar 
naar buiten ga als ik naar een 
arts of een ziekenhuis moet, 

of voor afspraken, en 
daarna ga ik meteen 

weer naar huis.’’

Voor meer informatie over psoriasis, ga naar 
www.invisibleimpact.com
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De volgende vragen zijn erop gericht om u te helpen bij het 
vaststellen van de invloed van psoriasis op uw welzijn. Overleg met 
uw arts als u ja antwoordt op een van deze vragen, of als u vragen of 
zorgen hebt over uw psoriasis:

1.  Hebt u veranderingen in uw gezondheid opgemerkt of nieuwe 
symptomen gekregen?

2.  Hebt u soms het gevoel dat de psoriasis allesoverheersend is en 
dat u het daarom niet aankunt?

3. Hebt u psoriasis op uw geslachtsdelen, hoofdhuid, onderarmen  
 of nagels?

4.  Hebt u moeite met het volgen van het door uw arts 
voorgeschreven behandelingsplan?

Welke invloed heeft psoriasis op u?

De belangrijke impact van psoriasis is een hulpmiddel waarmee 
u zich kunt voorbereiden op uw volgende gesprek met een 
dermatoloog zodat u zelfverzekerd kunt bespreken welke invloed 
psoriasis op u heeft en kunt afspreken wat de beste manier is om 
uw gezondheidsdoelen te bereiken. U kunt het downloaden via  
www.invisibleimpact.com

Bent u bezorgd of onzeker over een 
gesprek met uw arts?
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