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Langzaam
weer de
ou de

Help, hooikoorts!
„Elk jaar heb ik last van hooikoorts.
Ik moet dan niet alleen niezen en
hoesten, maar krijg ook last van
een droge huid in het gezicht omdat
mijn ogen tranen en ik zoveel snuit.
Wat kan ik hiertegen doen?”

H

eerlijk die lente!: de zon schijnt
en alles groeit en bloeit. Toch is
de lente voor sommige mensen
juist niet het beste seizoen van het
jaar. Je kan ze herkennen aan hun
tranende rode ogen, nasale stem en
niesbuien.
Hooikoorts wordt onder andere veroorzaakt door allergie voor bomen
en/of gras. Als de pollen van deze planten door de lucht dwarrelen triggeren
ze de allergie en ontstaan al die irritante klachten.
Hooikoorts wordt veroorzaakt door
een genetische aanleg die „atopie”
genoemd wordt. Mensen met atopie
hebben bijna altijd last van een zeer
droge huid. Daardoor kunnen ze snel
huidirritaties en eczeem ontwikkelen.
Als je ouders last hebben van hooikoorts of constitutioneel eczeem, dan
heb jij ook meer kans om dit te krijgen.
Alleen de genetische aanleg is niet
genoeg om verschijnselen van deze
ziekten te ontwikkelen. Het maakt ook
een groot verschil waar je woont en de
mate waarin je aan de triggers wordt

Ilse Scholte in 't Hoff: „Veel schildklierpatiënten weten niet dat hun psychische klachten gerelateerd kunnen zijn aan hun ziekte.”
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Psychische klachten door schildklieraandoening
Een te snel, te traag of helemaal niet werkende
schildklier kan vervelende lichamelijke klachten
veroorzaken. Wat veel mensen echter niet weten, is dat je daarnaast ook psychische problemen kunt krijgen. Ilse Scholte in ’t Hoff (50) heeft
dit ook ervaren.
door Marion van Es

T

oen Ilse in 1999 de diagnose kreeg, was er nog
weinig informatie beschikbaar over schildklieraandoeningen. „De
arts zei bijna niets”, vertelt ze.
„Alleen dat ik de ziekte van Graves had, een auto-immuunziekte die schildklierproblemen
veroorzaakt, en vervolgens werd ik
naar een kamertje
gestuurd voor een
slok radioactieve jodium. Daarna stond
ik al snel weer buiten, met een gevoel
van: wat gebeurt
hier? Ik heb nog een boekje in
de bibliotheek gehaald, maar
daar werd ik ook niet veel wijzer
van.”
De onzekerheid en onwetendheid over haar toekomstperspectief, zorgden ervoor dat Ilse
slecht met haar ziekte kon omgaan. „Ik had een kinderwens,
maar geen idee of dat nog wel
mogelijk was. Daarnaast voelde
ik me constant hyper en wiebelig van de hormoonschommelingen. Ik had een kort lontje,
voelde me niet mezelf. Toen ik
niet veel later ook nog de oogziekte van Graves kreeg, ging
het helemaal mis. Opeens had ik
ook nog eens een heel ander uiterlijk, met uitpuilende ogen.
Op straat merkte ik dat mensen

naar me staarden, kinderen deden me na. Als ik mezelf in een
spiegel zag, raakte ik in paniek.”
Alles bij elkaar veroorzaakte
het een hevige angststoornis bij
Ilse. Ze durfde niet meer naar
buiten, sliep amper nog en had
last van hyperventilatie. Uiteindelijk leidde dat zelfs tot een opname op de psychiatrische afdeling
van het ziekenhuis.
„Als ik zo moet leven, hoeft het van
mij niet meer, dacht
ik op een gegeven
moment. Gelukkig
werd ik uiteindelijk
doorgestuurd naar een arts die
wél heel veel kennis had van
schildklieraandoeningen en die
veel van mijn angsten weg kon
nemen. Hij vertelde bijvoorbeeld dat het wel degelijk mogelijk was om kinderen te krijgen.
Ook bleek ik in aanmerking te
komen voor een oogoperatie,
waardoor mijn uiterlijk grotendeels weer het oude werd. Daardoor voelde ik me ook langzaam
weer de oude Ilse.”

’Durf om
hulp te
vragen’

Angstaanvallen

In 2004 kreeg Ilse een gezonde dochter en drie jaar later nog
een zoon. Haar psychische
klachten zijn verminderd, maar
niet helemaal weg. „Mijn medicatie is goed ingesteld, waar-

door ik vrijwel geen lichamelijke schildklierklachten meer
heb – al heb ik wel restklachten,
zoals vermoeidheid. Psychisch
blijf ik gevoelig voor hormoonschommelingen. Tijdens mijn
zwangerschappen kwamen de
angstaanvallen
bijvoorbeeld
weer in volle hevigheid terug en
ook de overgang kan mogelijk
weer voor een terugval zorgen.
Daarom blijf ik de pil doorslikken. Gelukkig voel ik tegenwoordig heel goed aan wanneer
ik psychisch weer de verkeerde
kant opga en dan trek ik meteen
aan de bel. Als je om hulp durft
te vragen, is er vaak heel goede
begeleiding.”
Zelf helpt Ilse ook graag anderen. Als telefonisch consulent
bij Schildklier Organisatie Nederland heeft ze regelmatig andere patiënten aan de lijn.
„Soms bellen ze in verband met
lichamelijke klachten, maar

merk ik dat er ook psychisch
iets speelt. Als ik dan iets van
mezelf inbreng, komen er vaak
hele verhalen los. Ik denk dat
heel veel schildklierpatiënten
psychische klachten hebben,
maar ze weten vaak niet dat dat
ook aan de ziekte gerelateerd
kan zijn. Vaak zijn ze opgelucht
en voelen ze zich gesteund als
ze horen dat dat soort gevoelens
heel normaal zijn.”

Trots

Zelf had Ilse vroeger ook maar
wat graag iemand gehad die
haar dat vertelde. „Ik geloof
echt dat, als ik destijds meer informatie had gehad, ik beter
met mijn ziekte had kunnen
omgaan. Aan de andere ben ik
ook trots dat het me gelukt is
het zelf uit te vinden. Ik heb veel
meegemaakt, maar ik sta nog:
mijn ziekte heeft me dus sterker
gemaakt.”

Leren omgaan met chronische ziekte
Ook als de medicatie juist is ingesteld en de schildklier weer
goed functioneert, kunnen patiënten lichamelijke restklachten
en psychische problemen ervaren, zoals angstaanvallen, stemmingswisselingen, concentratie- en geheugenproblemen, somberheid of depressie. „Waardoor dit komt, weten we nog niet
precies”, zegt klinisch psycholoog Astrid Heessels-Driessen:
„Tijdens mijn behandelingen laat ik de oorzaak daarom vaak los
en focus ik op de gevolgen. Veel mensen met een schildklieraandoening ervaren een mindere kwaliteit van leven dan gezonde mensen. Een psycholoog kan je helpen om te leren omgaan
met een chronische ziekte, bijvoorbeeld in je relatie, sociaal
leven en de balans tussen werk en ontspanning.
In Zuyderland Medisch Centrum, waar ik werk, is er – naast de
fysieke gevolgen – ook altijd gericht aandacht voor de psychische gevolgen van een diagnose. Helaas gebeurt dit landelijk
nog niet overal als het gaat om schildklieraandoeningen. Ik
hoor nog te vaak dat artsen te veel focussen op bloedwaarden.
Er zou naar mijn mening vaker gezegd mogen worden: ’Het
bloed is goed, maar hoe voelt u zich?’”

Jezelf thuis opsluiten
is niet de oplossing
blootgesteld. We zien bij dit soort aandoeningen vaak een duidelijk verschil
tussen mensen met deze aanleg die op
het platteland wonen en mensen die in
de stad wonen. Met name een stedelijke omgeving met meer luchtvervuiling
kan ons afweersysteem uit balans
brengen en eerder leiden tot de ontwikkeling van klachten.
Wat nu te doen bij hooikoorts klachten? Jezelf tijdens de lente thuis opsluiten is niet de oplossing. Gelukkig
zijn er bij de drogisterij middelen te
koop die soelaas bieden, zoals pillen
tegen hooikoorts (antihistaminica),
neussprays en oogdruppels. Voor de
droge huid is het goed om vette crèmes
zonder toevoegingen en parfum te
gebruiken, bijvoorbeeld simpele vaseline zonder andere ingrediënten.
Bij aanhoudende of heftige klachten
is het zeker raadzaam om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan tegen
deze klachten sterkere medicatie voorschrijven. Bij sommige gevallen met
hooikoorts of eczeem verwijst de huisarts mensen naar een medisch specialist voor een geavanceerde behandeling.
In Spreekuur beantwoorden specialisten,
onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische
vraag van een lezer. Heeft u een vraag?
Mail naar spreekuur@telegraaf.nl

Pollen in de lucht veroorzaken flinke niesbuien.
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