
Ervoor kiezen om optimistisch te zijn.  
Het voelt beter.

Wat is het beste advies dat 
u hebt gekregen over het 
omgaan met psoriasis?
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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 leven met de ziekte.

Wat is het 
beste advies 
dat u hebt 
gekregen over 
het omgaan 
met psoriasis?

De dagelijkse omgang 
met psoriasis kan 
overweldigend zijn. 
Het is belangrijk 
om te onthouden 
dat u niet alleen 
bent. Er is een grote 
gemeenschap 
van dermatologen 
en patiënten die 
begrijpen wat voor 
impact psoriasis 
heeft. We hebben 
een paar van hen 
gevraagd om de beste 
adviezen over het 
omgaan met psoriasis 
en goed leven met 
psoriasis te delen.

1.  Denk positief

“Accepteer 
dat het een leven 
lang duurt maar 

onthoud dat het een 
heel stuk beter 
kan worden met 

medicatie.’’
“Wees 

geduldig 
en vermijd 

stress.’’

“Er zullen 
momenten zijn waarop 
[uw psoriasis] beter of 

slechter is, maar het beste 
is als u leert om van uzelf te 

houden en u zich niet schaamt 
voor uw plekken of probeert 
om ze te verbergen hoewel 

ze duidelijk zichtbaar 
zijn.’’

“Zorg 
altijd voor 

een positieve 
houding!’’

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

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.
Dit boekje bevat adviezen van andere mensen met psoriasis, en ook van 
dermatologen en patiëntenverenigingen. Het is een herinnering dat u niet de enige 
bent en dat anderen u kunnen helpen.

“Accepteer 
dat u psoriasis 

hebt en leer om er 
zo goed mogelijk 

mee te leven.’’

“Behandel 
psoriasis als  

iets natuurlijks  
en verberg  

het niet.’’

“Ik heb geleerd 
om met psoriasis 
te leven. Ik zorgde 

ervoor dat het me niet 
beïnvloedde. Ik schaam 
me er niet voor om mijn 

huid te laten zien.’’“Wanhoop 
niet, want het is 

in de eerste plaats 
een ziekte waarmee 
het beter gaat als u 

niet gestrest bent, ga 
daarom kalm met 

dingen om.

“Blijf 
optimistisch 

en positief, ook al 
weet u dat het een 

ongeneeslijke 
ziekte is.’’

’’



2. Zorg ervoor dat u geïnformeerd bent  
     over psoriasis

“Zorg ervoor dat u om 
informatie vraagt die u 

mee naar huis kunt nemen en 
kunt lezen over wat u met uw 

dermatoloog besproken hebt en 
wat uw behandeling is.

Dermatoloog

’’

“Kom niet naar 
de afspraak zonder 

iets te weten... vraag een 
verpleegkundige om u bepaalde 

materialen te geven terwijl u wacht 
op uw afspraak. Dan kunt u meer te 

weten komen voordat u uw  
arts ontmoet.

Vertegenwoordiger van een 
patiëntenvereniging

’’

“Neem 
regelmatig 

foto’s om te zien 
hoe uw psoriasis 
verandert in de 

loop van  
de tijd.’’

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

www.invisibleimpact.com


“Ik heb geleerd om 
met mijn ziekte om te 

gaan, om er kennis over 
op te doen, om over mijn 
emoties te praten, en zo 
heb ik mijn leven beter 

gemaakt.’’



3. Praat met uw dermatoloog

Open, eerlijke gesprekken met uw dermatoloog kunnen u helpen om beter 
om te gaan met psoriasis en bij het vinden van een behandeling die goed 
is voor u.

“Maak een lijst en 
bepaal welke vragen 

het belangrijkst zijn om 
te stellen. Hoe wilt u zich 
voelen? Wat wilt u dat er 

behandeld wordt?

Vertegenwoordiger van een 
patiëntenvereniging

’’

“Bouw een 
relatie op met uw 

dermatoloog. Praat 
met hem of haar over 
behandelopties, maar 

vertel ook over uw 
dagelijks leven.’’

“Spreek met 
vertrouwen en 

schaam u niet voor 
het tonen van  
uw plekken.’’

“Vertel uw 
dermatoloog hoe 

u zich voelt en hoe 
psoriasis uw leven 

beperkt.’’

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

www.invisibleimpact.com


“Wees 
eerlijk, maak u zich 
geen zorgen over de 

beperkte tijd, neem de tijd 
die u nodig hebt. Doe niet net 
alsof uw symptomen minder 

erg zijn dan ze zijn.

Vertegenwoordiger van 
een patiëntenvereniging

’’“Probeer zo 
gedetailleerd mogelijk 
te zijn wanneer u uw 

symptomen beschrijft, 
zelfs als u denkt dat er 

geen verband is (zo kreeg 
ik de diagnose artritis 

psoriatica).’’

“Het is belangrijk 
om op te schrijven welke 

behandeling u krijgt en welke 
behandelingen u eerder hebt 

geprobeerd en dit te delen  
met uw arts.

Vertegenwoordiger van een 
patiëntenvereniging

’’

“Als u geen 
symptomen hebt 

wanneer de dokter u kan 
ontvangen, neem dan 

zoveel mogelijk foto’s en 
aantekeningen mee. 
Alles is belangrijk.’’

“Stel uzelf 
de vraag: ‘Wat 

wil ik bereiken met 
deze afspraak?’ Het 

kan gewoon zo zijn dat u 
minder zichtbare psoriasis 

wilt hebben voor de 
bruiloft van uw zoon.

Dermatoloog
’’



“Besteed veel 
aandacht aan uw 

dermatoloog en uw 
behandelingsplan, want 

als u dat niet doet, weet u 
niet of de behandeling 

voor u werkt.’’
“Voer de 

behandelingsroutine 
elke dag uit.’’

“Wees eerlijk 
als u op wat voor 

moment dan ook de 
behandelingen niet 
uitvoert of advies  

van de arts niet 
opvolgt.’’

4. Volg de adviezen van experts op

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

www.invisibleimpact.com

