Samen
omgaan met
psoriasis

Inleiding
Psoriasis is meer dan een huidaandoening: het heeft lichamelijk, geestelijk en sociaal
invloed op mensen. De beste manier om te begrijpen welke invloed psoriasis heeft op
iemand, is om er met hem/haar over te praten. Hij/zij kan het echter moeilijk vinden om
open te zijn over hoe hij/zij zich voelt.
Dit boekje is samengesteld met u in gedachten: de vrienden, familieleden en collega’s
van mensen met psoriasis. Het doel is om een paar vaak voorkomende misvattingen
over psoriasis op te helderen en u inzicht te geven in hoe het is om te leven
met psoriasis.

Wist u dat?
Psoriasis is een complexe aandoening is waarvan de doorsnee persoon waarschijnlijk
niet veel weet. Maar misverstanden over de aandoening kunnen leiden tot stigma’s en
een gevoel van isolement voor mensen die er last van hebben.
Hier volgen een paar belangrijke feiten over psoriasis, die kunnen helpen om vervelende
misvattingen te verhelderen:
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Psoriasis en vrienden en familie
Veel mensen met psoriasis maken zich voortdurend zorgen over wat de mensen
om hen heen vinden van hun ziekte. Door bepaalde activiteiten kunnen ze zich
blootgesteld voelen.
Alhoewel praten met iemand over hun psoriasis kan helpen, is het belangrijk om
ervoor te zorgen dat u het onderwerp op de juiste manier ter sprake brengt. Neem
eerst de tijd om meer te weten te komen over de aandoening en vermijd het stellen
van te opdringerige vragen.
Veel mensen met psoriasis voelen zich sociaal geïsoleerd. Hoewel uw zorg en steun
heel waardevol is, kunnen patiëntenorganisaties en forums een goede plek zijn om
mensen met vergelijkbare ervaringen te leren kennen en psoriasispatiënten voelen
zich er vaak minder alleen door. Veel van deze websites en ondersteuningsgroepen/
patiëntenorganisaties hebben ook hulpmiddelen voor vrienden en familieleden, die
misschien nuttig zijn voor u.
Zorgen voor iemand is soms zwaar, dus vergeet niet om af en toe wat tijd voor uzelf
te nemen.
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Psoriasis op het werk
Psoriasis kan in meer of minder mate invloed hebben op het werk. In sommige gevallen
zijn er speciale aanpassingen nodig om mensen te helpen hun potentieel op het werk
optimaal te verwezenlijken, met name diegenen met psoriasis op meer zichtbare
plekken of in pijnlijke gebieden of diegenen met psoriatische artritis.
Psoriasis heeft mogelijk geen directe invloed op het werk van uw collega, maar hij/zij
heeft misschien meer flexibiliteit op het werk nodig. Als zijn/haar behandeling bestaat
uit crèmes of injecties, zal hij/zij het waarderen als er een ruimte is met wat privacy
waar hij/zij dit kan aanbrengen/toedienen. Mensen voelen zich soms ongemakkelijk
over aanpassingen die speciaal voor hen zijn, dus probeer zo min mogelijk aandacht te
vestigen op deze maatregelen.
Denk ook aan kledingvoorschriften, afhankelijk van waar u werkt. Bepaalde stoffen
kunnen irriteren bij psoriasis en veel mensen met de aandoening vermijden het dragen
van donkere kleuren. Het kan dus nodig zijn om dit samen te bespreken, om geschikte
alternatieven te vinden.
Psoriasis kan ervoor zorgen dat mensen zich onzeker voelen in sociale situaties. Doe
moeite om uw collega te helpen zich betrokken te voelen en ondersteun hem/haar
als hij/zij problemen heeft met bepaalde klanten of collega’s (bijvoorbeeld mensen die
weigeren hen de hand te schudden of door hen bediend te worden).
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Je hebben waarschijnlijk de plekken op mijn ellebogen wel gezien
– heel lief van je dat je daar niks over hebt gezegd moet ik zeggen –
maar het probleem is, ik heb het ook ... daar beneden. Maak je geen
zorgen, het is niet besmettelijk, maar het zorgt ervoor dat ik me
echt onzeker voel omdat ik het er verschrikkelijk vindt uitzien en
soms zorgt het ervoor dat dat gebied pijnlijk en gevoelig is.
In eerdere relaties was ik zo bang dat mensen erachter zouden
komen, dat ik me afsloot en mensen afwees voordat de
dingen fysiek werden. Maar ik wil niet langer dat mijn
psoriasis controle heeft over mij, want ik
vind je echt leuk.
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Psoriasis en intimiteit
Ongeveer 63% van de mensen met psoriasis heeft op enig moment last van genitale
psoriasis. Genitale psoriasis kan jeuk, een branderig of prikkend gevoel veroorzaken en
soms pijn doen. Psoriasis in dat gebied is bijzonder vervelend, omdat de huid daar heel
gevoelig is. Genitale psoriasis zorgt er vaak voor dat mensen zich heel bewust zijn van
zichzelf, waardoor ze intimiteit kunnen gaan vermijden. Geslachtsgemeenschap kan de
symptomen van genitale psoriasis op de korte termijn ook verergeren.
Seks is altijd een gevoelig onderwerp en in de context van psoriasis kan het bijzonder
moeilijk zijn om erover te praten. Veel mensen met psoriasis zeggen echter dat het
eerlijk bespreken van het onderwerp met hun partner hun relatie heeft verbeterd. Als u
zich daarbij op uw gemak voelt, praat dan met uw partner over wat fijn is en wat voor
ongemakkelijk is voor hem/haar.
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Psoriasis en geestelijke gezondheid
Depressie en angst komen vaker voor bij mensen met psoriasis dan in de algemene
bevolking, zelfs als de symptomen ‘mild’ zijn.
Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving depressief is vanwege zijn/haar psoriasis,
raad hem/haar dan aan om hulp te zoeken als dat gepast is. Dit kan een normale
behandeling zijn of ondersteuning van hun huisarts. Als ze dit idee beangstigend
vinden, stel dan als eerste stap voor om aan mindfulness of meditatie te doen.
Soms kan een depressie ervoor zorgen dat mensen hun naasten wegduwen, dus wees
niet beledigd als ze sociale afspraken afzeggen of afgeleid lijken tijdens het praten, en
neem het ze niet kwalijk.
Denk bij het plannen van afspraken na over waar zij zich het meest op hun gemak
voelen. Het kan bijvoorbeeld makkelijker zijn om thuis een kopje koffie te drinken of een
film te kijken op de bank, dan een meer openbare activiteit zoals ergens koffie gaan
drinken of uit eten gaan.

Conclusie
Als iemand die u kent of waar u om geeft psoriasis heeft, kunt u veel doen om hem/haar
te helpen zich meer op zijn/haar gemak te voelen. In dit boekje staat een samenvatting
van een paar van de belangrijkste onderwerpen waar mensen met psoriasis mee
worstelen, maar de aandoening is voor elke persoon anders. De beste manier om de
behoeften van de persoon waar u om geeft te begrijpen, is door met hem/haar over zijn/
haar ervaringen met psoriasis te praten, op zijn/haar voorwaarden.
U moet er ook voor zorgen dat de persoon waar u om geeft weet wat hij/zij voor u kan
doen en probeer er samen voor te zorgen dat u zijn/haar behoeften beter begrijpt en
zijn/haar dagelijkse leven verbetert.
Er kan niet van u verwacht worden dat u alles weet over de aandoening, maar helpen
waar u kunt maakt een groot verschil. Ga voor meer informatie en hulpmiddelen bij
leven met psoriasis naar invisibleimpact.com.
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