Persbericht

Beervelde, 23 oktober 2017 - Naar aanleiding van Wereld Psoriasisdag op zondag 29 oktober lanceert
Psoriasis Liga Vlaanderen ‘En dan?’, een bewustwordingscampagne rond psoriasis. Eline De Munck zet
haar schouders onder het project.
Ø 3% van de Belgische bevolking lijdt aan psoriasis. In België zijn er zo’n 300.000 mensen met
psoriasis, waarvan een groot deel jonger is dan 30 jaar
Ø tussen 30 en 50% van de volwassenen met psoriasis ontwikkelden de ziekte voor hun 20e
verjaardag.
Ø 77% van de mensen die lijden aan psoriasis geven aan dat de aandoening invloed heeft op hun
levenskwaliteit
Ø Naast schilferende plekken op de huid en jeuk is vooral schaamte een vaak voorkomend
probleem bij psoriasis patienten.

Over psoriasis
Psoriasis is een chronische auto-immuunziekte die 125 miljoen mensen over de hele wereld treft. Het
aantal psoriasis patiënten in Belgie schommelt rond de 300.000. Typisch voor psoriasis is dat de huid er
schilferig en rood uitziet. Hoewel de huidletsels (plaques genoemd) overal op het lichaam kunnen
verschijnen, zijn ze het vaakst te vinden op de ellebogen, knieën, hoofdhuid en onderrug.
Psoriasis kan op elke leeftijd optreden, maar verschijnt meestal voor het eerst tussen de leeftijd van 15
en 35.

Over de campagne
Psoriasis is een veelvoorkomende aandoening, maar weinigen weten wat deze ziekte écht inhoudt. Daar
wil Psoriasis Liga Vlaanderen wat aan doen.
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Eline De Munck heeft geen psoriasis maar weet als bekende vlaming wel hoe het voelt om dagelijks in
de kijker te lopen. Eline de Munck: “Vooral aangestaard worden, is vervelend. Ook al is dat niet altijd
negatief bedoeld, voelt het alsof ik voortdurend onder een vergrootglas geplaatst word. En dat maakt je
onzeker.”
Eline De Munck was dan ook graag bereid om mee te werken aan de ‘En dan?’-campagne van Psoriasis
Liga Vlaanderen. Ze werkte mee aan een kort filmpje waarbij ze opzettelijk keet schopt in het openbaar.
Wat niemand meteen zag, is dat Eline hiermee de aandacht afleidde van Sarah, een psoriasis patiënte,
die op dat moment eens gewoon kon genieten van haar thee zonder aangestaard te worden.

Hulp inroepen
Liefst 77% van personen met psoriasis verklaart dat de aandoening ernstige invloed heeft op hun
levenskwaliteit en comfort. Een behoorlijk deel van dat ongemak wordt veroorzaakt door starende
blikken en opmerkingen… Jongeren met psoriasis hebben het extra moeilijk met zaken als kleding,
sporten en vakanties, naast problemen met slapen, jeuk en de behandeling van hun ziekte. Stress kan de
ziekte bovendien verergeren.
“Met de ‘En-dan?’-campagne wil de Psoriasis Liga Vlaanderen onwetendheid omtrent psoriasis de
wereld uit te helpen, vooral bij jonge mensen”, aldus Paul De Corte, voorzitter van Psoriasis Liga
Vlaanderen. “Vaak hebben jonge mensen hun psoriasis nog niet aanvaard. Zij leven nog in de fase van
de ontkenning. Ze vragen zich af “Waarom overkomt mij dit?” en praten hier niet openlijk over. Zo
leveren ze dag na dag een eenzaam en ongelijk gevecht. Met deze campagne willen we de jongeren
oproepen om hun ervaringen te delen. Ervaringen van anderen kunnen troostend zijn, leerrijk of het
inzicht in hun ziekte verdiepen.”
Een nood die ook door Prof. Dr Jo Lambert wordt bevestigd. Zij is als dermatologe verbonden aan het
UZ Gent en ziet daar dagelijks hoe groot de impact van psoriasis is op jonge mensen. Ze bevestigt het
belang van begrip en correcte informatie: "Psoriasis maakt vooral jongeren erg onzeker. Ze zitten in een
levensfase waar heel veel gebeurt, en psoriasis is een echte streep door de rekening !"

De campagne kwam tot stand met de steun van Janssen. Samen met de Psoriasis Liga Vlaanderen stelt
Janssen zich tot doel het onbegrip en het sociale taboe rond psoriasis te doorbreken.
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Voor meer informatie:
Over Psoriasis Liga Vlaanderen: www.psoriasis-vl.be
Paul De Corte – Voorzitter Psoriasis Liga Vlaanderen, info@psoriasis-vl.be
Over de campagne:
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www.en-dan.be
www.facebook.com/PsoriasisBelgië
www.instagram.com/psoriasisbelgie .

