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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 de aandoening leven.

Behandeling van psoriasis, stap voor stap
Psoriasis is een langdurige aandoening die kan worden beheerd door
middel van behandeling en leefwijzekeuzes. Hoewel het zichtbaar
is op de huid, beïnvloedt het uw hele lichaam. Dit betekent dat zelfs
wanneer uw huid er beter uitziet en aanvoelt, u nog steeds psoriasis
hebt en dat het nog steeds moet worden behandeld.
Het kan ontmoedigend zijn als u bedenkt dat u psoriasis voortdurend
moet behandelen. In plaats daarvan kan het nuttig zijn om uw
behandeling te zien als een
reeks van kleine stappen en
blij te zijn met elke stap die
Er
u bereikt.
worden miljoenen

“

Het goede nieuws is dat
er veel verschillende
behandelopties zijn
om psoriasis onder
controle te houden.
U kunt met uw arts
samenwerken om de
optie te vinden die
het beste werkt
voor u.

geïnvesteerd in het
onderzoek naar psoriasis
en elk jaar komen er nieuwe
behandelopties bij. Een van
die behandelingen kan de
behandeling zijn die bij u werkt.
Geef de wetenschap een kans.
Blijf hopen.’’
Vertegenwoordiger van een
patiëntenvereniging

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

Dit boekje maakt deel uit van een serie van drie. Het doel is om uit te leggen hoe
psoriasis behandeld kan worden, in de woorden van andere mensen die met de
aandoening leven en van dermatologen die het elke dag behandelen.
Dit boekje herinnert u eraan dat het omgaan met psoriasis een leven lang duurt, maar
dat u het niet alleen hoeft te doen. Medische professionals staan voor u klaar om
ondersteuning te bieden en hebben een arsenaal aan behandelingsopties om u te
helpen bij het leiden van een gezond leven.

Er bestaat een gezegde: “Een reis van duizend
kilometer begint met één stap”. De eerste
stap van de behandeling van uw psoriasis
is een gesprek met een arts om te
praten over uw symptomen en hoe ze
uw dagelijkse leven beïnvloeden.

“Zoek

een goede
dermatoloog,
omdat u hem of
haar vaak zult
zien.’’

Het is belangrijk om regelmatig een
bezoek te brengen aan uw behandelend
arts zodat uw gezondheid in de gaten
kan worden gehouden en er gekeken
kan worden of uw behandeling de juiste
behandeling is voor u. De arts zal ook kijken of
u andere aandoeningen heeft die vaker voorkomen bij mensen
met psoriasis. Net zo als u regelmatig voor een controle naar
de tandarts gaat om tandbederf en tandvleesaandoeningen te
voorkomen, helpt het als u regelmatig naar uw arts gaat om de
psoriasis onder controle te houden en complicaties te vermijden.

“Kies

een arts die u
vertrouwt. Soms
duikt deze ziekte op
plaatsen op die u
niet graag wilt
laten zien.’’
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“Wees op uw

gemak en heb
vertrouwen, u bent
in de handen van
een expert.’’

“Uw dermatoloog

zal er tijdens uw hele
behandelingstraject
bij zijn. Daarom is het
belangrijk om een
werkrelatie met de arts
op te bouwen.’’

Uw zorgteam
Afhankelijk van waar u woont, zal uw psoriasis worden behandeld
door verschillende zorgverleners. Dit kunnen zijn:
Huisartsen
Huisartsen zijn artsen die zich richten op de algehele
gezondheid van een persoon door het combineren
van fysieke, psychologische en sociale aspecten
van de zorg. Uw huisarts speelt een belangrijke rol
in het behandelen van ziektes die kort duren, het
behoud van gezondheid, preventie en het opsporen
van complicaties. Als het nodig is, kan uw huisarts u
doorverwijzen naar een specialist.
In veel landen is de huisarts de eerste professionele
zorgverlener die u ontmoet als u te maken krijgt
met psoriasissymptomen. Afhankelijk van welk
type psoriasis u hebt, en hoe ernstig het is, kan
uw huisarts u blijven behandelen, of kan hij/zij u
doorverwijzen naar een specialist.
Dermatologen
Dermatologen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in
de diagnose en behandeling van huidaandoeningen.
Een dermatoloog zal uw huid, nagels en hoofdhuid
onderzoeken en kijken of er tekenen zijn die op
psoriasis wijzen. Hij/zij stelt u vragen over uw
symptomen en kan u ook vragen een vragenlijst in
te vullen over uw dagelijkse leven om er achter te
komen in welke mate psoriasis uw leven beïnvloedt.
Uw dermatoloog zal een behandelingsplan
opstellen om aan uw individuele behoeftes te
voldoen en opvolgingsbezoeken regelen om uw
gezondheid te controleren en te volgen hoe goed
uw behandelingsplan werkt.
Voor meer informatie over psoriasis, ga naar
www.invisibleimpact.com

Verpleegkundigen
Verpleegkundigen zijn belangrijke
bondgenoten voor mensen met psoriasis. Over
het algemeen helpen ze de dermatoloog bij
het uitvoeren van vereiste onderzoeken en ze
kunnen regelmatige controle gemakkelijker
maken. Ze hebben meestal wat meer tijd dan
de dermatoloog en kunnen u meer uitleg geven
over psoriasis en hoe u er mee om kunt gaan.

Andere specialisten
Wanneer u psoriasis hebt, hebt u mogelijk een grotere
kans op het krijgen van andere aandoeningen zoals diabetes, artritis
psoriatica, hartkwalen of depressie. Dit betekent niet dat het zeker is
dat u deze aandoeningen zult krijgen, maar het betekent dat u beter
op uw gezondheid moet letten en uw arts moet waarschuwen als u
symptomen krijgt. Uw behandelende arts zal uw individuele risico met u
bespreken en, als het nodig is, kan de arts u verwijzen naar een andere
specialist, zoals:
Reumatoloog
Als uw huisarts of dermatoloog vermoedt dat u artritis psoriatica hebt,
zullen ze u doorverwijzen naar een reumatoloog. Een reumatoloog is
gespecialiseerd in ziektes die de gewrichten, spieren en botten treffen.
Cardioloog
Er zijn veel stappen die u kunt zetten om een hartziekte te vermijden
wanneer u met psoriasis leeft. Als dit noodzakelijk is, kunt u doorverwezen
worden naar een cardioloog, een arts die gespecialiseerd is in de
gezondheid van het hart.
Geestelijke gezondheidsprofessionals
Psoriasis beïnvloedt ieder individu anders. Bij bepaalde personen kan
het een sterke psychologische impact hebben en kan het angst of een
depressie veroorzaken. Uw huisarts of dermatoloog kan u adviseren als u
zich overweldigd voelt. Zij kunnen u indien nodig doorverwijzen naar een
psycholoog, therapeut of maatschappelijk werker.

Uw behandelingsopties
Er zijn een aantal behandelingen voor psoriasis die de symptomen
kunnen verminderen. Deze vallen onder vier brede categorieën:

Topische behandelingen:
Crèmes, zalf, gels of lotions die
rechtstreeks op de getroffen gebieden
worden aangebracht. Deze zijn gericht
op het verwijderen van de schilferige
huid, het kalmeren van ontstekingen
en het verlichten van jeuk. Als u milde
psoriasis hebt, kan een topische
behandeling voldoende zijn om uw
psoriasis onder controle te krijgen.

Lichttherapie (fototherapie):
De getroffen gebieden worden blootgesteld aan uv-licht; dit wordt
gewoonlijk 2-3 keer per week gedurende een periode van 8-10 weken
gedaan in een ziekenhuis. Het kan zijn dat u een topische behandeling
moet gebruiken naast de lichttherapie.

Orale behandelingen:
Dit zijn geneesmiddelen die u via de mond inneemt. Terwijl topische
behandelingen en lichttherapie gericht zijn op het verminderen van
de symptomen op uw huid, werken orale therapieën binnenin uw
lichaam en verminderen ze de fysiologische processen die psoriasis
veroorzaken. Er is een grote verscheidenheid aan orale behandelingen
die op verschillende manieren werken. Meer traditionele behandelingen
kunnen inwerken op uw hele lichaam terwijl andere inwerken op
specifieke delen van uw immuunsysteem.
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Orale behandelingen worden
meestal gebruikt voor mensen
met matige tot ernstige
psoriasis, of voor degenen die
geen baat hebben bij topische
behandeling en fototherapie.

Biologicals:
Medicijnen gemaakt van
levende cellen, worden als
subcutane injecties of via
een intraveneus (IV) infuus in
een ziekenhuis toegediend.
Biologicals veranderen uw
immuunsysteem. Ze worden
gebruikt voor mensen met
ernstige psoriasis, of voor
degenen die geen baat hebben
bij de hierboven genoemde
standaardbehandelingen.
U en uw dermatoloog zullen bepalen welke behandeling het beste
voor u werkt. Het is mogelijk dat verschillende behandelingen moeten
worden uitgeprobeerd en het kan best een tijdje duren voordat u de
voordelen merkt van een bepaalde behandeling.
De meeste behandelingen voor psoriasis brengen mogelijke risico’s
met zich mee en mogelijk moet u regelmatig gecontroleerd worden
en moet uw bloed worden onderzocht om er zeker van te zijn dat
een bepaalde behandeling goed werkt voor u en dat deze geen
schadelijke bijwerkingen veroorzaakt. Daarom zal uw dermatoloog
waarschijnlijk in het begin met mildere behandelingen beginnen
voordat andere opties worden overwogen.

Onthoud dat het behandelen van psoriasis een reis is die stap voor stap
wordt afgelegd en dat er dingen moeten worden uitgeprobeerd om te
bepalen wat voor u de beste behandeling is. Het beste wat u kunt doen
is uw behandeling regelmatig volgen en open met uw arts praten als u
problemen ondervindt.
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“De

behandeling is
een reis, niet alles
kan in één keer
worden aangepakt.’’

Dermatoloog

“Heb geduld, en
vertrouw op uw
dermatoloog.’’

