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Als kind al wilde Janine Dickinson-Blok 

arts worden. Dat ze uiteindelijk zou kie-

zen voor het specialisme Dermatologie 

had ze zelf ook niet verwacht. Maar al 

tijdens haar co-schappen werd ze gegre-

pen door de diversiteit van de huid. In 

2015 promoveerde ze op een onderzoek 

naar het ontstaan en de behandeling van 

de huidaandoening hidradenitis suppu-

rativa. 

“Vooropgesteld, HS is een vreselijke ziekte”, ver-
telt Janine. “Maar tegelijkertijd is het medisch 
zeer interessant. Het ziektebeeld is boeiend en 
juist het feit dat er nog steeds geen echt werkend 
medicijn voorhanden is, inspireerde me tot het 
doen van onderzoek. Ik richtte me daarbij vooral 
op het ontstaan en het verloop van de ziekte en 
bestudeerde zowel bestaande als nieuwe behan-
delingen. Mijn onderzoek vormt hopelijk het be-
ginpunt voor verdere onderzoeken die uiteindelijk 
naar een medicijn kunnen leiden.”

We weten nog zo weinig
“Mensen met HS lijden echt en kunnen in hun 
dagelijks leven ernstig worden gehinderd door de 
aandoening. Ze kunnen vaak niet meer werken, 
lopen tegen relatieproblemen aan en zitten vaak 
letterlijk enorm slecht in hun vel. Het verbaasde 
me dat we eigenlijk nog zo weinig weten over de 

oorzaken van HS, ook al wordt er steeds meer on-
derzoek naar gedaan. Voor mij was dat een van de 
redenen juist HS als onderwerp voor mijn promo-
tie te kiezen. Het is een ziekte die verder gaat dan 
de behandelkamer alleen.”

In het eerste deel van mijn proefschrift heb ik me 
met name gericht op de ontstaanswijze van HS, 
waarvan we al weten dat het immuunsysteem

Lees verder op pagina 2

Gegrepen door Hidradenitis

Onderzoek loont, we krijgen 
steeds meer kennis over HS. In 
deze nieuwsbrief geven we je 
graag een korte indruk van de 
lopende en te verwachten on-
derzoeken.  

Het is fijn te zien dat steeds meer 
media aandacht willen en durven 
besteden aan hidradenitis en 
de persoonlijke verhalen van de 
mensen die de ziekte hebben.

Hoe vaak ze al geopereerd is? 
Anita Los uit Waddinxveen is de 
tel een beetje kwijt. Maar opge-
ven? Natuurlijk niet. Ziek of niet, 
volgens Anita is er altijd iets om 
naar uit te kijken.

De HPV wordt vaak gevraagd 
mee te denken en mee te doen 
met uiteenlopende (inter)natio-
nale initiatieven. Dat vraagt veel 
van ons. Jij kunt ons helpen!
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Onderzoek loont, we krijgen 
steeds meer kennis
In de medische wereld was hidradenitis suppurativa lange tijd een ondergeschoven 

kindje. Men wist er weinig tot niks van en er was nauwelijks aandacht voor. Gelukkig 

verandert dat nu snel. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan waardoor er meer 

kennis over dit ziektebeeld komt. En niet alleen kennis, alle onderzoeken hebben ook 

vooral duidelijk gemaakt dat de kwaliteit van leven met HS heel laag is. 

Helaas is er nog niet altijd voldoende begrip bij 
bijvoorbeeld verzekeraars, werkgevers, arbodien-
sten en het UWV voor het invaliderende effect 
van jarenlang lijden aan HS en dat daardoor een 
zeer lage kwaliteit van leven ontstaat. De onder-
zoeken helpen ons óók ‘bewijzen’ te verzamelen 
en hard te maken waarom er nog zoveel werk te 
doen is. 

In Nederland lopen er op dit moment tal van 
onderzoeken en binnenkort worden er nog meer 
onderzoeken gestart. We geven je graag een korte 
indruk van de lopende en te verwachten onder-
zoeken in of met het Erasmus Medisch Centrum 
in Rotterdam. 

Zo is men een genetische afwijking op het spoor 
in een familie die maar liefst 22 leden met HS 
kent! Ook in Nederland wordt een familie met 
veel HS-leden genetisch onderzocht op overeen-
komsten in hun DNA. 

Daarnaast is het binnen erfelijkheidsonderzoek 
erg interessant te kijken naar één- en twee-eiige 
tweelingen. Hopelijk levert dit iets op, waardoor 
iets over erfelijkheid van HS gezegd kan gaan wor-

den. Een vermoeden dat al lang bestaat, maar tot 
op heden nooit is bevestigd.

Vanaf nu wordt ook opnieuw gekeken naar de 
rol van menstruatie cycli en zwangerschap op de 
ernst van HS. Dit onderzoek is alleen voor vrou-
wen. 
Maar voor mannen is er ook nieuws. Er wordt bin-
nenkort verder getest met nieuwe medicijnen uit 
de groep biologicals, de nagemaakte eiwitten die 
de afweer tegen moeten gaan om ontstekingen 
te voorkomen. Daarnaast wordt er gekeken of de 
therapie met de bekende biologicals beter 1 of 2 
jaar toegediend kan worden.

Op heel ander vlak wordt gezocht naar een ver-
band naar buik- en heupomvang en de mogelijke 
frictie in de liezen als oorzaak van HS. 
Het komt veelvuldig voor dat jeuk ontstaat na alle 
ontstekingen. Een oplossing met langdurig effect 
zou misschien gevonden kunnen worden in laser-
ontharing. Wie zal het zeggen? 

Bovenstaande zaken worden nu allemaal onder-
zocht. Er lijkt dus veel toekomstmuziek te zijn. We 
houden u uiteraard op de hoogte!

Vervolg voorpagina

een belangrijke rol speelt. Dit hebben we on-
der meer gedaan door huid van HS patiënten 
onder de microscoop te bekijken. Hierbij ont-
dekten we dat een bepaald eiwit verhoogd 
aanwezig is in de talgklieren van HS-patiën-
ten. Dit eiwit zou een rol kunnen spelen bij 
verdere activatie van het immuunsysteem.

Nieuw medicijn testen
“In het tweede deel van mijn proefschrift 
richtte ik me op de behandeling van HS. De 
eerste stap was het in kaart brengen van wel-
ke onderzoeken er wereldwijd al gedaan wa- 
ren. Daarbij bekeken we welke behandelingen 
er beschreven zijn en de resultaten daarvan. 
Ik voerde vervolgens een onderzoek uit waar- 
bij we HS-patiënten met een nieuw middel 
ustekinumab behandelden. Bij het merendeel 
van de patiënten verbeterde de ziekte met 
deze specifieke remmers van het immuunsy-
steem.”

“Stukje bij beetje  
ontrafelen we de 
puzzel, maar er is nog 
heel veel werk  
te doen”
De puzzel ontrafelen
“Het derde onderdeel van mijn onderzoek 
richtte zich vooral op een nieuwe chirurgische 
techniek, waarbij de aangedane huid gerich-
ter wordt verwijderd dan bij tot nu toe ge- 
bruikte methoden. Hierdoor kan relatief meer 
gezonde huid gespaard worden zodat de 
wondgenezing voorspoediger verloopt. 

De resultaten van mijn onderzoek vormen nu 
weer het beginpunt voor vervolgonderzoeken 
naar de ziekte. Stukje bij beetje ontrafelen 
we de puzzel, maar er is nog heel veel werk 
te doen.” 
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Hoe meer mensen horen over HS, des te beter de ziekte herkend én erkend wordt. Het is fijn te zien dat 
tal van media aandacht willen en durven besteden aan hidradenitis en de persoonlijke verhalen van de 
mensen die eraan lijden. Zo stond HPV-voorzitter Esther van Zadel laatst trots en positief met haar ver-
haal in het tijdschrift GezondNU en vertelde ze meer over haar ziekte bij RTL4 Koffietijd (www.koffietijd.
nl/wat-is-hs). Maar ook in andere media staat HS volop in de schijnwerpers. In de Flair en Cosmopolitan 
bijvoorbeeld. Online op gezondheidsplein.nl en op gezondtotaal.nl. Op 7 juni verscheen de Volkskrant 
bijlage genaamd ‘Orgaan en Weefsel’ en op 16 juni verscheen de Telegraaf bijlage genaamd ‘Huid’, beide 
met fantastische aandacht voor HS én met ervaringsverhalen van mensen met HS. Bovendien wordt er 
flink over HS geblogd op internet. Wil jij ook je verhaal doen? Lees dan even verder.

HS in de schijnwerpers Jouw verhaal in ‘mijn 
kind heeft ...’
Ouders Online richt zich op ouders van kin-
deren t/m 21 jaar. Voor de rubriek ‘Mijn kind 
heeft...’ is de redactie altijd geïnteresseerd in 
verhalen van ouders die een kind hebben met 
een zeldzame ziekte. 
Wil je jouw ervaringen delen met de lezers 
van Ouders Online? Stuur dan een mail naar 
secretariaat@hidradenitis.nl en wij brengen je 
in contact met de redactie. 

Gezocht: schoonheids-
specialiste met HS
In het vakblad De Schoonheidsspecialist 
werd onlangs uitgebreid aandacht besteed 
aan HS. Het is goed dat zoveel mogelijk 
beroepsgroepen die met de huid bezig zijn, 
hidradenitis herkennen. De HPV is benieuwd 
of er schoonheidsspecialistes zijn die de ziek-
te ook hebben. Wil jij je verhaal aan ons ver-
tellen? Neem dan even contact op en stuur 
een mailtje naar secretariaat@hidradenitis.nl.

gezondNU mijngezondheidsgids.nl<  gezondtotaal.nl 

<  cosmopolitan.nl

libelle.nl

Verwijzingen naar de volledige 
artikelen, kun je vinden op onze 

Facebookpagina Hidradenitis 
Patiënten Vereniging.

Actueel HS in de schijnwerpers
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eHealth
Steeds meer patiënten zijn op zoek naar on-
line toepassingen om hun zorg te regelen. 
Dit blijkt uit de eHealth-monitor 2015, een 
onderzoek, van Nictiz (landelijke expertise-
centrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg 
faciliteert) en het NIVEL (Nederlands insti-
tuut voor onderzoek van de gezondheidszorg) 
in opdracht van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat 
dan vooral om het aanvragen van recepten 
via internet, een afspraak maken met de 
dokter, of de zorgverlener een e-mail sturen 
met een vraag. Ook vindt een derde van de 
zorggebruikers het handig om online de eigen 
medische gegevens in te zien. Hoewel patiën-
ten veel interesse hebben in online mogelijk-
heden, zijn ze zich nog niet goed bewust van 
wat er allemaal wel en niet kan. 
Wil je meer weten over eHealth? 
Kijk dan op www.nictiz.nl/ehealth/ehealth- 
monitor/eHealth-monitor-2015.

Het belang van een 
snelle diagnose
Een verkeerde diagnose kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer een 

huisarts of specialist niet direct de symptomen herkent en een verkeerde behan-

deling start, kan dat leiden tot onherstelbare schade. Hidradenitis wordt gemid-

deld pas na 7 jaar juist gediagnosticeerd. Bij de HPV doen we er dan ook alles aan 

om die tijd te verkorten. 

Moeilijk te herkennen
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook door artsen. Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat 10 tot 15 procent van alle diagnoses niet geheel correct is. In veel gevallen zal dat geen 
noemenswaardige gevolgen hebben, maar juist bij HS is het snel stellen van de juiste diagnose 
van enorm groot belang. Maar het blijft vaak moeilijk om HS te onderscheiden van bijvoorbeeld 
ontstoken haarzakjes, gewone fistels of steenpuisten, tumoren of ontstekingen zoals een stafylo-
kok-ontsteking. 

Voorlichting helpt
Het is juist belangrijk dat de aandoening in het beginstadium herkend of vermoed wordt door de 
huisarts en specialist. Op dit moment wordt vaak niet of te laat de goede behandeling ingesteld. 
Het is de HPV er dan ook alles aan gelegen om artsen en specialisten goed voor te lichten en te 
informeren over HS. Hoe herken je het, hoe ernstig is de kwaal, welke behandeling kun je starten 
en hoe meet je het effect van de behandeling die je voorschrijft? Goede voorlichting verkort de 
periode tussen de eerste ziekteverschijnselen en de meest passende behandeling. De HPV maakt 
er werk van.
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Ervaring Anita Los vertelt over haar HS

“Er komt ooit een medicijn, 
dat weet ik zeker!”
Hoe vaak ze al geopereerd is? Anita Los uit Waddinxveen is de tel een beetje kwijt. Ze heeft ernstige HS in oksels, liezen en aan 

haar schaamdelen, die bij haar alleen met operaties te behandelen is. Want voor medicijnen is ze allergisch. Maar opgeven? 

“Natuurlijk niet. Volgend jaar ga ik op mezelf wonen. Daar kijk ik enorm naar uit!”

Op haar 27e kreeg Anita hidradenitis. Wat begon met een kleine ontsteking 
in haar oksel, die ook weer wegging, leidde uiteindelijk tot een zeer ernstige 
HS-variant, die maar lastig te behandelen is. Van de arts heb ik gehoord dat 
ik een vorm van HS heb, waarbij geen onderhuidse fistelgangen worden ge-
vormd. Ik heb alleen wel heel vaak en heel veel ontstekingen, die ook steeds 
terugkomen op dezelfde plekken. “Antibiotica helpt niet bij mij, ik ben er al-
lergisch voor. De ontstekingen operatief weghalen is het enige dat bij mij lijkt 
te helpen. Maar dat betekent wel dat ik de laatste vier jaar bijna maandelijks 
op de operatietafel lag.”

Huidtransplantatie
“Ik heb afgelopen jaar een ingrijpende operatie ondergaan, waarbij de huid in 
mijn liezen is vervangen door huid van mijn been. In eerste instantie kon ik 
daardoor niet meer lopen, de huid zat te strak. Maar na een hersteloperatie 
gaat het nu echt veel beter. De HS komt vooralsnog niet terug op die plek, 
stel je voor dat dit echt de oplossing voor me is?” 

Meer onderzoek
Hoe ernstig haar ziekte ook is, Anita is en blijft strijdbaar. “Als je weet hoe 
deze ziekte je leven beheerst, dan snap je vast waarom ik vind dat er veel 
meer onderzoek naar moet worden gedaan. Ik zou graag zien dat artsen uit 
verschillende disciplines met elkaar gaan samenwerken om zo samen HS de 

wereld uit te helpen. En dat we de samenwerking blijven opzoeken met de 
farmaceutische industrie. Meer aandacht, dat is zo belangrijk. Daarom vertel 
ik graag mijn verhaal. Al snap ik dat het geen leuk verhaal is.”

Donatie van ouders
Vooruitkijken en genieten van de dingen die nog wel kunnen, zo is Anita. “Ik 
geniet enorm van mijn drie neefjes en mijn nichtje. Fantastische kinderen zijn 
dat, ze zijn mijn alles. Maar ik ben ook dol op mijn ouders. Die staan altijd 
voor me klaar en doneerden zelfs recentelijk een mooi bedrag voor onderzoek 
naar HS aan de HPV. Dat geld was het cadeau dat ze kregen tijdens de viering 
van hun 50-jarig huwelijksfeest. Ik moest even slikken toen ze me vertelden 
dat ze dat gingen doen, maar nu ben ik er trots op. Zij zien dagelijks wat de 
ziekte met mij doet en ze vinden het net als ik heel belangrijk dat er meer 
onderzoek naar hidradenitis komt.” 

Zelfstandig verder
Komend jaar gaat Anita op zichzelf wonen. Een spannende tijd waar ze enorm 
naar uitkijkt. “Ik ben enorm blij met de zorg die mijn ouders me al die jaren 
hebben gegeven, maar ik wil op eigen benen staan. En ik kan dat ook. Ziek of 
niet, er is altijd iets om naar uit te kijken. En dat doe ik dan ook. Ook naar een 
medicijn voor mijn HS. Want dat gaat er komen, dat weet ik zeker.”
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Volop aandacht voor  
hidradenitis tijdens  
Huisartsbeurs
In april van dit jaar vond de Huisartsbeurs plaats in Utrecht. We beoordelen onze 

deelname, met een mooie stand en geweldige standbemanning, als zeer succesvol. 

Uiteraard met grote dank aan de vrijwilligers! Door onze goede, zichtbare plek kregen we heel veel 
aanloop van huisartsen. Met enkele tientallen gingen we actief in gesprek en aan een veelvoud daarvan 
konden we onze informatieve flyer meegeven. Veel artsen kenden HS, of hadden ervan gehoord. We 
ontmoetten ook mensen die het zelf hadden en graag met ons in contact wilden komen. We kregen veel 
specifieke vragen: artsen die echt wilden weten hoe ze hun patiënten beter of anders (hadden) moeten 
behandelen. Door onze adviezen gaan vrijwel zeker betere en tijdige doorverwijzingen plaatsvinden of 
vindt nu goede nazorg plaats. Gelukkig wordt de door ons verstrekte informatie straks gebundeld en in 
de NHG standaard opgenomen, dan kan iedere huisarts er kennis van nemen en op de juiste wijze gaan 
handelen! 

Foto 

van links 

naar rechts:  

Ans van Walsem,  

Margreet Vlastuin, Patricia Broos (Wond & Zo),  

Esther van Zadel (voorzitter HPV)
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Is jouw huisarts 
ook op de hoogte?
Een dag voor de start van de beurs viel bij alle huisartsen het vakblad ‘Me-
disch Contact’ op de deurmat, met daarin een 20 pagina tellende bijlage 
over hidradenitis. Tijdens de beurs werd er veel over gepraat. In de bijlage 
komen verschillende specialisten aan het woord die uitleggen wat HS is, 
welke behandelingen er zijn en hoe de ziekte beter te herkennen is. Ook 
wordt er aandacht geschonken aan leefstijl en medicatie, operaties en mo-
gelijke ontwikkelingen in de toekomst. Belangrijk onderwerp in de bijlage 
is het artikel over de multidisciplinaire aanpak van HS. Hierbij zijn naast 
medicatie en operatie ook pijnmanagement, wondverzorging en psycho-
sociale begeleiding essentiële onderdelen. Door deze aandacht in Medisch 
Contact staat HS weer een beetje beter op de kaart. En dat is heel belang-
rijk om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk huisartsen bekend worden 
met de ziekte. De bijlage werd mede mogelijk gemaakt door biofarma-
ceutisch bedrijf AbbVie. Heeft jouw huisarts deze ook gelezen? Informeer 
er eens naar, je kunt het je huisarts (nogmaals) toesturen. De pdf kun je 
opvragen via secretariaat@hidradenitis.nl.
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Van de bestuurstafel
Hidradenitis krijgt steeds meer aandacht in Europa. En dat betekent voor onze ver-

eniging dat we steeds vaker gevraagd worden mee te denken en mee te doen met 

uiteenlopende (inter)nationale initiatieven. Dat vraagt veel van ons en we doen het 

graag. Maar een bestuur van twee mensen is echt te weinig. Alle hulp is welkom, 

maar een of twee extra bestuursleden zijn echt nodig!

AbbVie Awareness
AbbVie doet er veel aan om HS in de media te krijgen. Daarom zoeken wij leden van de HPV die hun 
verhaal willen delen in uiteenlopende nieuwsrubrieken. Wij bekijken elk initiatief van AbbVie zorgvul-
dig en we zijn blij dat zij HS onder de aandacht van zorgverleners en publiek brengen. Zo is AbbVie in 
Nederland bezig met het opzetten van een Hidradenitis Awareness Network dat online en internatio-
naal wordt gestart. Doel van het netwerk is meer aandacht te geven aan en te krijgen voor HS. 

Voorlichtingsmateriaal voor patiënten 
Speciaal voor onze leden is de HPV bezig met het schrijven van een aantal standaarddocumenten die te 
gebruiken zijn in uiteenlopende situaties. Denk bijvoorbeeld aan een brief om jouw aandoening uit te 
leggen aan jouw werkgever, het UWV, gemeentelijke instellingen of ARBO artsen. Onze medisch advi-
seurs hebben meegedacht over de inhoud en we hopen de brieven snel aan te kunnen bieden via onze 
website. Heb je specifieke wensen of suggesties wat betreft standaard documenten, laat het ons weten 
met een mail naar secretariaat@hidradenitis.nl.

Internationale samenwerking
Op 3 juni jl. is de EFPO opgericht, de Euro-
pean Federation of HS Patients Organisations. 
Het is een samenwerkingsverband van (nu al) 
zeven patiëntenverenigingen uit zes landen, 
te weten België, Spanje, Italië, Denemarken, 
Frankrijk en de HPV vanuit Nederland. Doel is 
een sterke vuist te maken op Europees niveau 
als het gaat om het beïnvloeden van beleid, 
regelgeving, het vergoedingenstelsel en het 
aanspraak maken op onderzoeksgelden. 

Awareness Week
Van 6 t/m 10 juni 2016 was het de internationale Hidradenitis Awareness Week. Wereldwijd werden er 
tal van acties georganiseerd om meer aandacht en erkenning voor HS te krijgen. Lees bij HS in de schijn-
werpers (op onze FB pagina én op ons Twitter account) welke aandacht wij creëerden! 

Heb je ook meegedaan? We hopen het van harte! Anders is er volgend jaar weer een Awareness Week en 
informeren we je vooraf over de mogelijkheden voor deelname met bijvoorbeeld acties, flyers, posters 
en social media. 

Bestuur

Met de post of in 
uw mailbox?
HPV nieuws wordt zowel digitaal als 
per post verspreid. Heb je gekozen voor 
de digitale versie van de nieuwsbrief, 
maar wil je ook de papieren versie met 
de post toegestuurd krijgen, zodat je 
de nieuwsbrief aan anderen door kunt 
geven, of ontvang je de nieuwsbrief lie-
ver alleen digitaal? Laat het ons even 
weten en wij zorgen ervoor dat je HPV 
nieuws kunt lezen zoals jij dat wilt. 

Indien u het lidmaatschap van de 
HPV wilt opzeggen dan kan dit 
schriftelijk, via een e-mail of brief 
naar het secretariaat. Je blijft dan 
het lopende contributiejaar nog lid.  
Zonder opzegging wordt het lid-
maatschap stilzwijgend verlengd. 

Agenda
20 juli 2016
bestuursvergadering HPV

Najaar 2016
“netwerkmoment” met de medische  
adviseurs van de HPV

Najaar 2016 (data volgen)
patiëntbijeenkomsten AbbVie

Najaar 2016
televisieprogramma’s waarin mensen met 
HS vertegenwoordigd zijn (we zijn nog in 
onderhandeling)

Spanje

Nederland

Italië

Frankrijk

Denemarken

België

4.

3.

Postbus 164, 3430 AD Nieuwegein
Bureau HPV, leden tel. 06 25 47 45 71
(op werkdagen van 9 -13 uur)
Alg. informatie 0900 111 65 55 (5 ct/minuut)
(op werkdagen van 14 - 17 uur)
Mail: secretariaat@hidradenitis.nl 
Web: www.hidradenitis.nl  

@HidradenitisNL
Hidradenitis Patiënten Vereniging 


