LDN 21

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2018

Lichen sclerosus
Lichen sclerosus (LS) is een aandoening waarbij de huid dunner
of dikker, wit en glanzend
wordt. De chronische huidontsteking doet zich vooral voor
rond de geslachtsdelen. Zowel
mannen, als vrouwen en kinderen kunnen er aan lijden.
Hoofdklacht is een onverdraaglijke jeuk. Ook een rauw schrij-

nend gevoel en pijn komen voor.
Bloedblaartjes en wondjes kunnen verschijnen, vooral daar
waar de huid is geïrriteerd.
,,Naar schatting 2 procent van de
Nederlandse bevolking lijdt aan
LS’’, zegt voorzitter Ellen Swanborn van patiëntenorganisatie
Stichting Lichen Sclerosus. ,,Het
zijn er veel meer, omdat veel

mensen uit schaamte niet naar
de dokter gaan of omdat dokters
het niet herkennen.’’ Het is
volgens Swanborn belangrijk dat
LS op tijd wordt gezien, omdat
bij niet of verkeerd behandelen
kans op vulvakanker bestaat.
LS-patiënten hebben soms grote
moeite met - en verdriet om het invaliderende effect dat de

Fit

aandoening kan hebben op het
dagelijks leven. Relaties kunnen
onder druk komen te staan.
LS is niet te genezen. Behandeling is gericht op vermindering
van klachten. Dit gebeurt door
crèmes met corticosteroïden.
De stichting biedt onder meer
geheim lotgenotencontact.
Meer info: www.lsnederland.nl
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Huid
Huisarts André van Loenen heeft een dokterspraktijk
en is directeur van Medisch Centrum Zaanzorg waar
verschillende hulpverleners met elkaar samenwerken.
Om de week schrijft hij voor deze krant.

Echo

Nasja Stokvis
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’Seks is niet voor
iedereen feest’
fijn te hebben. Naarmate we ouder
werden, hadden we minder behoefte aan seks.’’
Paul is vijf jaar geleden overleden.
,,Ik mis hem ontzettend. We waren
soulmates. We gingen altijd overal
samen naartoe. Naar de ziekenhuizen, naar het lotgenotencontact.’’

Nasja wil taboe
Lichen sclerosis
doorbreken

Krabben
De jeuk is onverdraaglijk. ,,Buiten
loop je met je handen in de zakken
te krabben. De huid gaat natuurlijk stuk. Ik gebruik wel verdovingszalf, die helpt maar een uur
of twee, drie.’’
De aandoening werd ontdekt toen
Nasja in het ziekenhuis lag voor
iets anders. Ze had een auto-immuunziekte. ,,In het ziekenhuis
kreeg ik jeuk en pijn rond de vagina. Daar hebben ze gelijk vastgesteld dat het lichen sclerosis was.
De oorzaak is onbekend. Het is niet
te genezen. Dus moet je er maar
mee leven.’’
Elf keer is Nasja geopereerd. Ze liet
onder meer de schaamlippen preventief verwijderen. ,,Daardoor
ontstond een ongemakkelijk groot
gat in mijn lijf. Ik vroeg professor
Matthé Burger - een kanjer van een
arts - of hij mij geen nieuwe
schaamlippen kon geven. Hij heeft
ze gereconstrueerd met weefsel uit
mijn bil.’’ Nasja was toen 54.
Helaas gebeurde met de nieuwe
huid hetzelfde als met de oor-

spronkelijke, die werd wit en hard.
,,Ik heb geen zin om nog een operatie te ondergaan. Ik geloof niet
dat het verbetert.’’ Zitten op harde
stoelen is voor Nasja geen pretje.
Fietsen kan ze al jaren niet meer.
Nasja is aangesloten bij de patiëntenorganisatie Stichting Lichen
Sclerosus. ,,Er is een aparte besloten lotgenotenafdeling voor mannen en een voor vrouwen. Daar
hoor je dat de ziekte zich bij iedereen anders openbaart. Bij vrouwen
kan het variëren van aantasting
van de schaamlippen tot aan de
hele vagina, anus en clitoris toe.’’
Verschillende malen bezocht Nasja
samen met Paul de jaarlijkse lotgenotendag. Doktoren en andere
gastsprekers vertellen daar over
ontwikkelingen rond de ziekte.
Een keer was Nasja’s operatie onderwerp van een lezing. ,,Dokter
Burger had gevraagd of hij foto’s
van mij mocht tonen. Ze bleven
anoniem. Dat vond ik prima.’’
Annette Snaas

Langs de eerste lijn
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et taboe moet worden
doorbroken, zegt Nasja
Stokvis (68) uit Landsmeer. Ze lijdt aan de
huidaandoening lichen sclerosis
waardoor haar schaamlippen zijn
aangetast. Al veertig jaar leeft ze
met jeuk en pijn.
,,Zo veel vrouwen hebben het,
maar durven er niet over te praten.
Ook mannen en kinderen lijden er
aan.’’ Nasja stond al eerder met
haar relaas in het nieuws. Ze plaatste het ook op Facebook. Dapper,
vinden lezers, dat ze met zo’n
intiem verhaal naar buiten durft te
treden.
,,Ik vind mezelf niet dapper’’, zegt
ze. ,,Over kanker kon vroeger ook
niet worden gepraat. Dat gebeurt
inmiddels wel. Ik vind het noodzakelijk dat mensen weten van het
bestaan van een nare aandoening
op een intieme plek. Mensen moeten weten dat niet alles daar even
gemakkelijk gaat. Seks is niet voor
iedereen een feest.’’
Nasja kreeg de huidziekte op haar
28e, ver na de geboorte van haar
twee kinderen. ,,De huid van mijn
schaamlippen werd wit, dun en
hard. Seks deed pijn, ook al gebruikten we veel glijmiddel. Mijn
man Paul vond het niet zo leuk om
een kermende vrouw onder zich te
hebben. Dan blijkt dat je andere
manieren ontdekt om het samen

Nadat ik Marco Steen heb uitgelegd
dat hij rustig aan moet doen met
hardlopen (’Anders blijf je problemen
met die overbelaste knie houden’); ik
bij de vijfjarige Lucas waterpokken
heb geconstateerd en bij mevrouw
Iterson haar suikerziekte heb gecontroleerd, komt Anton Visser in paniek
mijn spreekkamer binnen. Hij was
vanochtend getuige van een collega
die in elkaar zakte. De collega heeft
een aneurysma, verwijde lichaamsslagader in zijn buik. ’Hij wordt nu
geopereerd dokter! Ik ben bang dat ik
dat ook heb!’ Ik ken Anton als een
gezonde sportieve man die niet rookt
en een normaal postuur heeft. Bloeddruk en waardes cholesterol en glucose zijn normaal. Hart- en vaatziekten
komen niet in zijn familie voor. De
kans op een aneurysma is klein. Toch
kan ik Anton niet geruststellen.
Nu heb ik een echoapparaat. Bij een
echo leg ik een soort microfoon (kop)
op de buik. Zo worden geluidsgolven
uitgezonden, opgevangen en in beelden omgezet. De organen en eventuele afwijkingen worden daarmee
zichtbaar. Het vereist als huisarts een
flinke affiniteit en toewijding om
echo’s te leren maken en die vaardigheid te behouden. Het betekent voor
mij (en de andere echograferende
huisartsen) iedere week meerdere
echo’s maken, zes keer per jaar naar
een intervisiegroep waarbij moeilijke
echobeelden met een radioloog worden besproken en ieder jaar extra
nascholing volgen. ’Maak je buik
maar bloot en kom op de onderzoeksbank liggen, Anton’. De buikecho
toont een slanke lichaamsslagader.
Anton is direct gerustgesteld. Had ik
zonder dit apparaat Anton met spoed
naar een radioloog moeten sturen,
vraag ik mezelf af als hij opgelucht is
vertrokken.
Aan het eind van mijn middagspreekuur zie ik Kathleen. Zij heeft vorig
jaar een miskraam gehad en is nu drie
weken over tijd. De zwangerschapstest geeft een dubieuze uitslag. Ik
maak een echo via de vagina en zie
een vruchtzak in de baarmoeder en
een hartje kloppen.
Zwanger. Kathleen
kan haar geluk niet
op, al volgen nog
een paar spannende
weken voor haar.
’Ontzettend bedankt doc!’
Echografie in de
huisartsenpraktijk kent voor- en
tegenstanders.
Mij leert de
ervaring dat het
voor patiënten
een absolute
meerwaarde
heeft. En
vandaag
droeg het bij
aan een mooie
afsluiting van
mijn drukke werkdag.

