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LEKKER IN JE VEL
Vorig jaar vroegen wij aan de finalisten van de  
Miss Nederland verkiezing wat ‘lekker in je vel’ 
voor hen betekent. In de septembereditie van het 
NTVH kon je hun uiteenlopende reacties lezen. 
Voor ons was het een aanloop naar de serie Mijn 
Huid waarin we naar de huid van mensen kijken 
door hun ogen, met als doel om jou als behandelaar 
mee te nemen naar de andere kant. Want jij kunt 
wel een mooie behandeling hebben voor een ogen-
schijnlijk probleem, maar ervaart jouw cliënt 
datzelfde probleem? Of zit die persoon gewoon 
lekker in zijn vel, ook al ziet dat er niet standaard 
uit…dat kan natuurlijk ook.

LAAT JE ZIEN
In een nieuwe rubriek van het mediaplatform &C 
van Chantal Janzen praat Miss Nederland Julia 
Sinning met mensen die hun imperfectie hebben 
omarmd. Mensen die er niet standaard uit zien, 
maar blij zijn met zichzelf en zich willen laten  
zien. Deze maand trapt Chantal zelf af, met haar 
‘sproeten- kop’. Je zou bij deze geslaagde zaken-
vrouw en media persoonlijkheid niet direct een 
probleem met het uiterlijk vermoeden, maar als 
kind heeft ze dit zelf heel anders ervaren. 

OPROEP
In de serie zien we de komende maanden ook een 
vrouw met het Sturge-Weber syndroom en een 
vrouw met Ichthyiosis hystrix. Voor de productie 
van nog meer portretten is &C op zoek naar mensen 
met een afwijkend uiterlijk die trots zijn op hoe ze 
er uit zien en dat met anderen willen delen. 
De rubriek bestaat uit een prachtige portretfoto 
door fotograaf William Rutten en een interview 
dat op video wordt opgenomen. In een gesprek met 
Miss Nederland Julia Sinning praat je als deelnemer 
aan de rubriek over wat schoonheid voor jou is, waar 
jij het meeste trots op bent als het om je uiterlijk 
gaat en wat lekker in je vel voor jou betekent.

Ken jij als behandelaar iemand voor wie dit een leuke 
uitdaging zou zijn? Iemand die daarmee misschien 
wel een lans kan breken voor anderen die het 
minder makkelijk vinden om met een afwijkend 
uiterlijk te leven? Op de website van &C vind je de 
eerste bijdragen in de rubriek Natuurlijk jezelf.  
Kijk daarvoor op https://www.andc.tv/video 

De rubriek is een samenwerking tussen &C en 
hannah. Voor alle informatie over deelname en 
aanmelding kun je terecht bij deze partner via: 
info@hannah.nl 

Je bent  
  mooi        zoals je bent

ACTUEEL

20



ACTUEEL
Efeliden (sproetjes, freckles) zijn kleine (1-3 mm) geelbruine tot lichtbruine 
macula die bij kleine kinderen, vooral blond- en roodharige, verschijnen op aan 
de zon blootgestelde plekken, vooral midden gelaat, armen, en schouders.  
Ze kunnen al voor het derde jaar ontstaan. Het ontstaan is duidelijk gerelateerd 
aan de zon, hoe meer zon, hoe meer sproeten. Ook worden sproeten zomers 
donkerder door de zon, en in het najaar weer lichter. Er is ook een familiale 
factor, de neiging om veel sproeten te hebben komt voor in sommige families, 
waarschijnlijk in autosomale dominante vorm. Bij zeer veel efeliden kun je 
denken aan syndromen zoals het Peutz-Jeghers syndroom of lentiginosen. 
Efeliden zijn ongevaarlijk, ze kunnen niet ontaarden in een melanoom. Wel is 
het hebben van veel efeliden een signaal dat de huid veel aan zon is bloot-
gesteld. Sproeten kunnen worden voorkomen door de huid goed te beschermen 
tegen de zon. Met het ouder worden trekken sproeten meestal vanzelf weg.
Differentiaal diagnose: lentigines, lentiginosen, verrucae planae juveniles, 
milde vorm van xeroderma pigmentosum, Peutz-Jeghers syndroom, LEOPARD 
syndroom, naevus naevocellularis.  (Bron: huidziekten.nl)

Ichthyiosis hystrix Curth Macklin is een 

autosomaal dominante (OMIM 146590) 

variant van epidermolytische ichthyosis 

met dikke, donkerkleurig papillomateuze 

hyperkeratose. Er kunnen zuiltjes van 

adherente hyperkeratose ontstaan 

waardoor de huid er uitziet alsof er 

stekels op zitten (Grieks: hystrix betekent 

stekelvaken). Er kan ook hyperkeratose 

van de handpalmen en voetzolen bij 

voorkomen. Het is genoemd naar de 

dermatologe Helen Ollendorff Curth en  

de geneticus Madge Thurlow Macklin die 

het syndroom voor het eerst hebben 

beschreven. Er zijn later verschillende 

subtypes beschreven: ichthyosis hystrix 

van Curth Macklin, Reydt, Lambert, en 

Brocq. (Bron: Huidziekten.nl)  

 
Meer informatie op: 

ichthyosisnetwerken.nl
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Sturge-weber
Het duidelijkste kenmerk van het Sturge-Weber syndroom is een wijnvlek in het gezicht, rondom en/of boven het oog. Het syndroom is genoemd naar de Britse artsen Sturge en Weber die in 1879 voor het eerst de aandoening beschreven.
Het syndroom van Sturge-Weber is aangeboren, maar niet erfelijk.  Het bestaat uit een aantal bij elkaar horende klinische verschijnselen:Wijnvlek: een afwijking van de bloedvaten (vaatmalformatie) waarbij de haarvaten in de huid in diameter zijn toegenomen, met een roze tot paarse verkleuring tot gevolg. Meestal op één gezichtshelft, soms gepaard met rode of paarse verdikkingen.

Epilepsie: een vaatmalformatie in het zacht hersenvlies kan geleidelijk tot verkalking van hersenweefsel leiden, met epilepsie en atrofie tot gevolg. Dat kan leiden tot een gedeeltelijke halfzijdige verlamming, halfzijdige uitval van het gezichtsveld, en ontwikkelingsachterstand.Glaucoom: een vaatmalformatie rondom het oog kan aanleiding geven tot verhoogde oogboldruk. Zonder (tijdige) behandeling kan dit tot gezichts-velduitval en zelfs tot blindheid leiden.  
(Bron: wijnvlek-sturgeweber.nl)
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