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Je mist een been, hebt opvallende littekens of 
een misvormd gezicht. Een reden om jezelf te 
verbergen? Kom nou, zeggen deze vijf erva-
ringsdeskundigen. ‘Ik vind mezelf prachtig.’

Ik mag er wezen!
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ANGELIQUE VAN DEN BURG (35), SPORTSCHOOL-

INSTRUCTRICE ‘Laatst had ik op een galafeest een jurk 

aan met een open rug en blote armen. Zodra ik mezelf 

zo laat zien, komen er altijd mensen naar me toe die me 

aanspreken op mijn uiterlijk. Ook nu weer. “Wat dápper!” 

zeiden ze. Dan denk ik, hoezo dapper? Waarom zou ik 

mijn littekens verbergen, ik hoef me toch nergens voor te 

schamen?

Het was een stom ongelukje. Ik was twaalf, snoepte in de 

keuken uit een pan die op het vuur stond en mijn blouse 

vatte vlam. Ik had derdegraads brandwonden over de hele 

linkerkant van mijn lichaam.

In het ziekenhuis was ik vooral bezig met overleven en 

beter worden. Ik had veel te veel pijn om me druk te maken 

over hoe ik eruit zou komen te zien. En in de eerste jaren 

na het ongeluk was het vooral mijn moeder die bang was 

dat ik geïsoleerd zou raken en nooit een vriendje zou 

krijgen. Bij mij kwam het niet eens op dat mensen mij niet 

aardig of onaantrekkelijk zouden vinden vanwege een paar 

brandwonden. Mijn moeders angst had zo zijn voordelen; 

ik mocht ineens heel veel, ging stappen tot diep in de 

nacht en al heel jong met vrienden op vakantie.

Mijn eerste vriendje ontmoette ik toen ik vijftien was. Hij 

vond me mooi en moedigde me aan om me écht 

helemaal niets meer van die littekens 

aan te trekken. De rokjes die ik 

droeg konden véél korter, vond 

hij. En waarom ging ik eigen-

lijk in badpak naar het 

strand en niet in bikini? 

Hij had natuurlijk gelijk; 

iedereen mag me 

zien zoals ik ben.’

Ik mag er wezen!
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‘Ik heb niks te verbergen’ 
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DAPHNE DE GROOT (21), STUDENTE SOCI-

AAL WERK ‘Vroeger was ik vaak het slacht-

offer van kinderachtige grappen. Ik heb 

vitiligo, een aandoening waarbij je huid 

pigment verliest, en door mijn donkere huid 

vallen die witte vlekken extra op. Vanaf mijn 

zesde begon het gepest. “Hee, daar heb je 

blacky met een chloorvlekkie”, riepen ze.

Vanwege die pesterijen bedekte ik mijn 

lichaam zo veel mogelijk. De vlekken bij 

mijn ogen werkte ik weg met make-up en 

een bril. Maar doordat ik alles verstopte, kon 

ik niet echt trots zijn op mijn lijf. De eerste 

keer dat een jongen mij naakt zag, was echt 

verschrikkelijk. Ik heb meer dan een half uur 

met mijn armen over mijn gevlekte borsten 

gestaan, en hij maar roepen dat ik niet zo stom 

moest doen.

Mijn nieuwe studie stimuleert mij om het nu 

helemaal anders te doen. Tot vorig jaar stu-

deerde ik detailhandel, in mijn klas zaten veel 

meiden die de modewereld in willen. Ik pro-

beerde aan hun hoge standaard te voldoen, 

maar dat kan natuurlijk niet als je anders bent. 

Nu doe ik de opleiding sociaal werk en door 

het werken met mensen, bijvoorbeeld tijdens 

mijn stage bij Vluchtelingenwerk, begin ik in te 

zien dat ik meer te bieden heb dan alleen mijn 

gevlekte omhulsel.

Ik bedek mijn vlekken niet meer met make-up, draag 

korte rokjes en mouwloze truitjes. Vitiligo heeft van mij 

eigenlijk een heel speciaal meisje gemaakt. Niet alleen 

heb ik een sexy lijf, een mooi gezichtje en een leuke lach, je 

kunt met mij ook nog eens een goed gesprek voeren. Juist 

omdat ik niet perfect ben, vinden mensen het heerlijk om 

met mij over hun problemen en dromen te praten.’

‘De vlekken rond mijn ogen 
camoufleer ik niet meer’
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RENÉ VAN HUGTEN (55), AUDIOVISUEEL TECHNICUS ‘Op 

mijn vijfde begon ik in de gaten te krijgen dat ik anders was 

dan anderen. Grote mensen staarden me aan, klasgenootjes 

begonnen me te pesten. “Lelijkerd, schele!” riepen ze. Dat 

deed pijn, maar ik kreeg van mijn ouders niet de kans om 

me lang rottig te voelen. Ik zei een keer tegen een jongetje 

dat me uitschold dat hij moest ophouden omdat ik zielig 

was. Mijn moeder hoorde dat, greep me bij m’n lurven 

en zei: “Kun je lopen? Kun je zien? Kun je praten? Dan 

ben je niet zielig. Laat het me nooit meer horen!” 

Ik ben geboren met het Treacher Collins Syndroom, een 

aandoening waardoor mijn gezicht en oren niet goed 

volgroeid zijn. Mijn ouders namen me nooit in bescher-

ming en probeerden me een zo normaal mogelijke 

jeugd te geven. Dat gaf mij het gevoel dat ik evenveel 

waard ben als anderen.

Als kind is er heel wat aan mij gesleuteld. Mijn ogen, 

jukbeenderen, oren – alles werd “normaler” gemaakt 

met behulp van plastische chirurgie. Op mijn vijf-

tiende had ik genoeg van de pijn en besloot ik te 

stoppen met de operaties. Door die beslissing kreeg 

ik meer zelfvertrouwen. Ik kon eindelijk écht gaan 

leven, was niet meer constant bezig met mijn afwij-

kende uiterlijk. 

Dat ik niet zielig of minderwaardig ben, is altijd mijn 

leidraad gebleven. Ik heb veel vrienden en heb het  

– met een gehoorapparaat – tot audiovisueel technicus 

geschopt. Mijn vriendin Jetty heb ik via een datingsite 

ontmoet. Natuurlijk was het eng toen ik haar mijn foto 

mailde, maar ik wist; na een tijdje ziet ze niet dat 

ik er anders uitzie, dan ziet ze alleen nog 

maar René.’

www.treachercollins.nl

‘Ik kan lopen, 
zien, praten – ik 
ben niet zielig’
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HELEEN VAN DIJK (42), EIGENARESSE VAN DE HAARLOUNGE 

‘Eigenlijk zou ik wel een stoere tatoeage op mijn hoofd willen 

laten zetten en gewoon kaal de straat op gaan. Ik vind 

mezelf bijzonder zonder haar, maar toch laat ik mijn 

kale hoofd liever niet aan de buitenwereld zien. Ik 

heb geen zin in de medelijdende blikken van 

mensen die denken dat ik ziek ben. Daarom 

houd ik mijn kale hoofd privé, voor thuis bij 

mijn vriend en zoontje.

Ik heb sinds mijn achtste de auto-

immuunziekte alopecia universalis. Het 

haar op mijn hoofd en mijn wimpers 

en wenkbrauwen vielen uit. Ik kon er 

niet goed mee omgaan, gedroeg me 

heel afstandelijk en raakte geobse-

deerd door mijn kaalheid. Op school 

werd ik een echt buitenbeentje. Ik 

schreef hele dagboeken vol over hoe 

mijn kaalheid mijn leven beheerste.

Het is een langzaam proces geweest, 

maar ik heb geleerd mijn kaalheid 

te accepteren. Rond mijn dertigste 

kreeg ik in de gaten hoe boos ik ei-

genlijk altijd op mezelf was, alsof ik 

mijn kaalheid zelf had veroor-

zaakt. Ik besloot het anders te 

gaan doen en mijn woede en 

obsessie los te laten. Ik 

opende een praktijk in 

haarwerken; het geeft een 

heerlijk gevoel om ande-

re vrouwen die kaal zijn 

te helpen en ze hun 

vrouwelijkheid terug te 

geven. Zelf heb ik een 

hele verzameling haar-

werken. Afhankelijk van 

mijn bui heb ik krullend, 

steil, rood of bruin haar. 

Nu vind ik mijn kale hoofd 

esthetisch gezien mooi, 

met én zonder lange lokken.’
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Benieuwd naar de haarwerken van 

Heleen? Kijk op www.haarlounge.nl

‘Ik ben trots op 
mijn kale hoofd’
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NIELS BAGCHUS (37), KUNSTENAAR ‘Voor die zaterdag-

avond dat mijn motor zomaar onder me vandaan gleed – nu 

drie jaar geleden – ging het al een tijdje niet zo goed met me. 

Ik werkte als werktuigbouwkundig tekenaar, maar wilde eigen-

lijk iets heel anders doen. Maar wat ik dan wilde, bleef wazig.

Ik weet niet precies hoe het misging. In de scherpe bocht 

van een afslag lag ik ineens onder de vangrail. Ik keek 

naar mijn onderbeen en zag dat dat helemaal was 

gedraaid. In plaats van mijn tenen zag ik mijn hak.

Al snel was duidelijk dat mijn been geamputeerd 

moest worden. Toen ik het nieuws hoorde, kon ik 

niet stoppen met huilen; ik had letterlijk het gevoel 

dat de grond onder mijn voeten verdween. En na de 

operatie had ik verschrikkelijke fantoompijnen en 

een zielige stomp waar de mensen om mij heen van 

schrokken. 

De revalidatie was een zwaar, maar ook mooi proces. Ik 

was boos, verdrietig, gefrustreerd maar vaak ook blij door 

de vorderingen die ik maakte. Ik ontdekte schilderen als 

uitlaatklep. De stortvloed aan gevoelens kon ik 

ineens kwijt in mijn abstracte kunst. 

Dat heeft mijn leven veranderd; 

ik ben nu kunstschilder en 

geef workshops spiritueel 

schilderen.

Het moment dat ik mijn 

prothese kreeg was prach-

tig. Ineens kon ik staan en lopen, het voelde vanaf het eerste 

moment alsof het mijn eigen been was. Ik vind mijn prothese 

nog altijd een stoer ding en met de blauwe beschildering heb 

ik er mijn eigen kunstwerk van gemaakt. Nog nooit heb ik 

gemerkt dat mensen afkeurend op mijn prothese reageren, 

eerder het tegenovergestelde. Wildvreemden spreken me aan 

en als ik ze de kans geef, blijven ze uren over dat ding kletsen.’

www.nielsbagchus.nl

‘Mijn prothese 
is een stoer ding’
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Het is een zwaar proces, jezelf leren accepte-
ren met een beschadigd uiterlijk. Toch slaat het 
overgrote deel van de mensen zich er goed door-
heen, zegt Rolf Wijvekate, klinisch psycholoog bij het 
Brandwondencentrum in Beverwijk. 

Wijvekate begeleidt patiënten met ernstige brand-
wonden bij het aanvaarden van hun nieuwe uiterlijk. 
De belangrijkste factor bij zelfacceptatie is volgens 
de psycholoog iemands persoonlijkheid. ‘Uit onder-
zoek blijkt dat mensen die extravert zijn, goede sociale 
vaardigheden hebben en optimistisch in het leven 
staan, hun beschadiging makkelijker accepteren. Zij 
krijgen minder snel negatieve gedachten over zich-
zelf, praten makkelijker over wat hun is overkomen 
en gaan nieuwe contacten niet uit de weg. Dat is 
belangrijk, want als je nieuwe contacten vermijdt, 
kom je er nooit achter dat die leuke jongen of die 
mooie vrouw je toch aantrekkelijk vindt. Zo blijf je 
geloven dat anderen je zullen afwijzen.’

De reactie van de ouders is cruciaal. Wijve-
kate: ‘Het is zaak dat zij hun zoon of dochter zo 
normaal mogelijk behandelen. Ze doen er bijvoor-
beeld goed aan de littekens of afwijking niet altijd 
te bedekken door het kind snel een T-shirt aan te 
trekken als er bezoek komt. Anders krijgt het kind 
het gevoel dat het zich ergens voor moet schamen.’

Ook psychologe Liesbeth Woertman onderstreept 
de rol van de ouders. ‘Je door hen geliefd weten is 
hét ingrediënt om toch veel zelfvertrouwen te krij-
gen. Onvoorwaardelijke ouderliefde werkt ook 
door als je op latere leeftijd verwondingen oploopt 
waardoor je er anders uitziet dan de rest. Dan heb 
je meer zelfvertrouwen om de wereld tegemoet te 
treden.’

Woertman schreef het boek Moeders mooiste 
(Pearson, €22,80), over de manier waarop ons 
lichaamsbeeld tot stand komt en de druk 
van het schoonheidsideaal dat de media 
over ons uitstorten. Zijn al die beelden 
van knappe vrouwen en mannen niet fu-
nest voor mensen die afwijken van wat 

‘normaal’ is? Woertman: ‘Gelukkig valt dat erg 
mee. Vooral vrouwen die toch al in de buurt komen 
van dat ideaalbeeld spiegelen zich eraan en willen 
steeds mooier worden. Maar mensen die niet in de 
buurt komen van die gefotoshopte beelden worden 
er niet extra onzeker van.’

Hoe kan de buitenwereld het best reageren 
op mensen die er anders uitzien? ‘Blijf niet te lang 
staren,’ benadrukt Woertman. ‘Ons oog wordt al-
tijd getrokken naar iets wat afwijkend is, zo zitten 
we nu eenmaal in elkaar. Maar houd je in na die 
eerste verschrikte blik.’ 

Verder is er volgens Woertman geen gouden for-
mule; het hangt van de persoon tegenover je af of je 
hem of haar aanspreekt. ‘Tast af of iemand open-
staat voor contact. Als je het gevoel hebt dat het wel 
goed zit, kun je best vragen hoe iemand aan die lit-
tekens komt. Maar vraag je daarbij wel af waaróm 
je het eigenlijk wilt weten; alleen ter bevrediging van 
je eigen nieuwsgierigheid of uit oprechte interesse? 
En stel geen vragen als iemand in een groepje staat 
– wacht even tot jullie alleen zijn.’

Het bedekken van littekens of een kaal 
hoofd wil niet zeggen dat je jezelf niet, of niet he-
lemaal, accepteert. Woertman: ‘Als je de beschadi-
ging bedekt omdat je niet de hele tijd aangestaard 
wil worden of omdat je het niet met iedereen wilt 
delen, is dat prima.’ 

Maar als je jezelf écht wilt accepteren, kun je je 
niet altijd verstoppen. Rolf Wijvekate: ‘Als je ook 
bij familie en intieme vrienden altijd lange kleding 
draagt of een pruik opzet, zul je jezelf nooit hele-
maal accepteren of mooi gaan vinden. Zorg dat je 
bij intimi helemaal jezelf kunt zijn en laat je dan 
ook zien hoe je écht bent.’ ■

Optimisme en extraversie 
zijn het beste medicijn

‘Het is belangrijk geen nieuwe 
contacten te mijden. Anders 
blijf je geloven dat anderen je 
zullen afwijzen’


