
De psoriasis van Monica 

Monica was 5 jaar toen mijn vrouw opperde dat onze 
dochter of erg laat was met berg of heel vroeg met 
roos, want haar hoofdhuid verloor de laatste tijd 
kleine schilfertjes. Nu is ze bijna 11 jaar oud en de 
afgelopen jaren heeft haar psoriasis een beeld ver
toond, varierend van vrijwel geen huidafwijkingen tot 
haar gehele lijf bezaaid met plekken met een door
snede van 0,5 tot 5 cm, vaak zo dik dat ze bij stoten 
breken en fors kunnen bloeden. 

In het spraakgebruik in huis noemen we de huidafwij
king van Monica "de plekken"; de dermatologische 
diagnose is psoriasis guttata. 
Het kostte uiteraard enige moeite voordat de plekken 
dermatologisch geetiketteerd konden worden. Ais 
huisarts krijg je meestal een symptomenreeks voorge
schoteld tijdens een consult of visite, op zodanige 
wijze gepresenteerd, dat je er niet onderuit kan er 
goed aandacht aan te besteden. Dat wordt dan afge
sloten met een werkhypothese of een diagnose. We 
zijn er zelfs op getraind waar te nemen wanneer het 
aanbod (de diagnose) niet aansluit op de vraag 
(klacht), omdat dit de relatie beinvloedt die we zo 
graag goed willen houden voor volgende contacten. 
Vraag: hoeveel anders is dat thuis? 
"Wanneer kijk je nu eens naar de plekken van 
Monica", wordt op dezelfde manier beantwoord als 
vragen als "Wi! je dit weekend Monica's band plak
ken?" of "Je zou ook nog de vakantiefilms ordenen". 
Vragen die min of meer impliciet gesteld worden: als 
je er al wat aan doet, dan probeer je ze impliciet te 
houden, en laat je ze verder liggen. 
Omdat mijn vrouw en ik dat probleem onderkenden, 
hebben we hierover een afspraak gemaakt: wanneer 
mijn vrouw vindt dat ik geen of onvoldoende aandacht 
besteed aan haar vraag, stapt zij naar een van de 
collega's in de groepspraktijk. Zo kan het gebeuren 
dat aan tafel verslag wordt gedaan door onze 3-jarige 
zoon, dat hij bij de dokter is geweest voor zijn hoest, 
terwijl mij die hoest nog geenszins was opgevallen. De 
plekken waren echter voor mijn vrouw niet van zo'n 
belang dat ik gepasseerd hoefde te worden, zodat het 
weken of maanden duurde voordat mijn oog er bijna 
toevallig op vie I en mijn interesse beroepsmatig 
gewekt werd: ik wist niet wat die tientallen kleine, 
licht verheven, circumscripte efflorescenties op haar 
hoofd waren, aile vrijwel rond, nooit groter dan 5-8 
mm in doorsnede. Toen duurde het geen week of een 

bevriende dermatoloog was in consult geroepen, die 
meld de dat een psoriasis guttata er zo uitzag. 
Er volgde nu een tijd van vele potjes met cremes en 
zalven; van alles werd door ons geprobeerd, met 
wissel end succes. Het me est storende voor de behan
deling was de mate waarin Monica bereid was c06pe
ratief te zijn. 
Aanvankelijk smeerden wij, omdat wij er iets aan 
wilden doen. Monica yond het aileen maar vervelend, 
zij had nergens last van en was dus ook niet gemoti
veerd. Toen de plekken zich uitbreidden naar haar 
gezicht en ook haar armen en benen zichtbaar huidaf
wijkingen begonnen te vertonen, was dit soms aanlei
ding tot pesterijen en voor haar een reden om zich bij 
ons te beklagen over haar plekken: "Wanneer doe je 
weer eens wat aan mijn plekken?" Wanneer we er dan 
wat aan deden en trouw twee of drie keer per dag vijf 
tot tien minuten uittrokken om te smeren, nam met de 
ernst van de afwijkingen Monica's motivatie af, zodat 
het weer 6ns probleem werd. 
Parallel hieraan liep het proces van acceptatie door 
Monica van haar huidafwijking. Eerst was het ons 
probleem, daarna wilde Monica een tijd dat anderen 
er iets aan deden. Slechts langzaam is de situatie 
gegroeid, dat het Mar plekken zijn, plekken die bij 
haar horen, die haar niets meer of minder maken, 
hoogstens wat anders. 
Belangri jk voor haar was het moment dat Peter, de 
onderwijzer, ten overstaan van de klas duidelijk 
maakte dat hij die plekken niet vies yond, door haar 
ostentatief te knuffelen voor het front van de klas. 
Sindsdien hoor je haar er niet meer over en zal ze niet 
meer om therapie vragen. Onder vriendjes is het geen 
probleem en een moeder van de vriendjes, die een vies 
gezicht trekt, krijgt uitleg dat het een moeilijke naam 
heeft (Mam, hoe he ten die plekken ook al weer?). 
Het is onmogelijk vast te stellen wat Monica's eigen 
mening is, en wat de result ante van onze beinvloeding. 
Er is een stilzwijgend contract in huis dat, wanneer 
Monica klagelijk doet over de last die zij van haar 
plekken heeft, wij de bal terug spelen door haar te 
wijzen op de mogelijkheid ons te vragen weer enige 
tijd te smeren, hetgeen we dan aileen op haar verzoek 
doen, zolang zij het wil, hoe graag ik nog even zou 
willen doorzetten (bijvoorbeeld nog een week's 
nachts onder occlusie). 

E. Sioot 
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