
‘H
aLip!Alles
goed? In
mijn stu-
dententijd
waser een
jongendie

mij “Lip”noemde.Toen ikhem
verteldedat ikdatniet zo leuk
vond,was zijn reactie: “Joh,daar
kun je tochwel tegen?”Schisis is
eenzichtbarekwetsbaarheiden
niet iedereenweetdaar evengoed
meeomtegaan.Het zorgt voor
eenkarakteristiekuiterlijk. Toen
ik langerhaarhad, verzochtm’n
groenteboermeweleens iets lolligs
te zeggen;hij zagmij aanvoor Jan
JaapvanderWal. Ik zeidan iets
geksover eenkropslabijvoor-
beeld;net grappiggenoeg voor zijn
schaterlach.’
‘Voormijngeboorte ismijn

gezichtniet goed“dichtgeritst”.
Mijnneuswasplatter,mijn
verhemelteopenen ikhadeen
dubbele spleet inmijnbovenkaak
en lip.Vanmijneerste totmijn
achttiende jaarwarenmijnmond
enneus “work inprogress”.De
meesteoperaties enbehandelin-
genvondenplaats inmijnpuber-
teit.Mijnbovenkaakwerdnaar
vorenverplaatst en verbreed,de
tussenruimteswerdenopgevuld
metbotuitmijn ribbenenkin.
Opmijnachttiendekreeg ik een
brugmet eencomplete rij tanden.

Voordie tijdmoest ikhetdoenmet
tweewiebelige voortandeneneen
plaatjemetkunsttanden.Als je in
zo’n traject zit lijkthet eindeloos te
duren.Naelkeoperatiewasmijn
gezicht een tijdlanggezwollen,pas
daarna zag je resultaat.Hetwerd
telkensbeter,maarhet gingniet
altijd inéénkeergoed. Ikherinner
mebijvoorbeelddathetdriekeer
mislukteommijnverhemeltedicht
temaken.Zulkedingenwareneen
teleurstelling,maar leerdenme
ook incasseren.’
‘Tijdensdeopnames inhet

ziekenhuis speelde ikmetkin-
derenmetwie vaakmeeraande
handwasdanmetmij. Ik leerdeal
vroegmijn situatie inperspectief
teplaatsen.Mijngevoel laveerde
tussen relativerenendepijnerken-
nen.Nuzijnermomentendat
ikmijnmondzieals eenuniekken-
merk.Als ikmijn vriendenmoet
gelovengeef iknieuwemensen
geenkansopvooroordelen.En, zo
moet ik toegeven, ikdoemoeite
voor eengoedeeerste indruk.Het
komtopborrels voordatbekenden
ofonbekendenvragen“Hoezitdat
noueigenlijkmet jouw lip?”.Tij-
denseendatekomthet sneller ter
sprake, ensommige vrouwenver-
teldenmedat zehet sexy vonden.’
‘Terugkijkend realiseer ikme

datmijn jeugdsomscomplex
was. Inmijnkindertijdwarener

‘Tijdens een date komthet snel ter sprake. Sommige
vrouwenverteldenmedat zemijn lip sexy vonden’

DennisMoolenburgh (43), eigenaar
Bookingmanager.com.Werdgeborenmet een
dubbele schisis.Hij onderging twaalf operaties.
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Sommigeaandoeningen
enziekten zie jemeteen,
en somszie je zenogeerder
dandemensdie erachter
schuilgaat.Hoe is het om
er andersuit te ziendan
anderen?Driemensen
vertellen. ‘Inwinkels
schaamde ikme soms
voorde caissières.’

DoorCharlotte
vanDrimmelen
Fotografie:
ErikHijweege
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leeftijdgenotendie ernaarwezen
ensomszei iemand ietsonaardigs,
maar ikhebdaarniet al te veel
last vangehad. Ikwaseensociaal
ventje, dat zekerookeengrote
mondkonhebben. Ik stondm’n
mannetje – schouders eronder, kin
omhoog–maar volgensmijnmoe-
deroverschreeuwde ikhet verdriet.
Opdemiddelbare school reed ik
hard rondopbrommers. Later, bij
hetAmsterdamsStudentenCorps,
deed ikoveral aanmeeals er iets te
organiserenviel.’
‘Toen ikgingwerkenals tweede

manbij Suit Supply, dompelde ik
meonder indehectiek vaneen
start-up.Aan inzet enbegeestering
heefthetmenooit ontbroken,
maar erwaseenperiodeweinig
balans. Iknamontslag enwerkte
eenaantal jarenopuiteenlopende
plekkenopdewereldals inge-
huurde troubleshooter. Ik vond
mijndraai terug. Inmiddelsben ik
actief als ondernemeren inves-
teerder.’
‘Ikhebhet altijd vanzelfspre-

kendgevondenhard tewerkenals
ikdingenvoorelkaarwildekrij-
gen.Dankzij de schisis isdoorzet-
tenmijn tweedenatuurgeworden.
Loslatenvind ikoverigensdes te
moeilijker. Eenpaaruur voordit
interviewwerd ikgebelddooreen
vriendin.Of vriendenvanhaar
mijmochtenbellen:hunzoontje
wasnet geborenmeteenschisis,
en zehaddenzoveel vragen.Het
zal best een trajectwordenvoor
dat jongetje.Maaralshij net als ik
goedbegeleidwordtdoor artsen
enzoveel steunkrijgt vanvrienden
en familie, kandeschisis voorhem
ookeenverrijking zijn.’

‘Soms vind ikmijzelf zo ontzettend
lelijk enwil ikme verstoppen’

‘V
alt het op
vandaag?
Ik vraaghet
weleens aan
vrienden.De
eneweek is

het erger dande andere; psoriasis
is een aandoeningdie fluctueert
qua intensiteit. In goedeperioden
zijn erweinig plekken en zijn ze
lichtroze en glad, in slechte zijn
het veel felrode, dikkeplekken.’
‘Psoriasisheeft temakenmet

eenoveractief immuunsysteem.
Eengezondehuid vernieuwt zich
elke vierweken, die vanmij om
de vier à vijf dagen.Die snelheid
maaktdat dodehuidcellen zich
ophopenendat veroorzaakt rood-
heid en schilfers.Het kan vreselijk
jeuken.Als ik zit te lezenbetrap
ikmeeropdat ik aanhet krabben
ben, ookals ikniets voel: uit ge-
woonte. Ikdraaggraag zwart, dus
ik controleer altijdm’nkleding
op schilfers.Mijnmanveegt ook
weleenswat vanm’n schouder.’
‘Ikwasdertien toenhetbegon;

eerst opmijnhoofdhuid endrie
jaar later zathet inmijngezicht,
opm’nbenen, armen, rug enbuik.
Inmijnoren zit het ook,maar
mijnhaar valt daaroverheen.Mijn
nagels kunnener ookberoerd
uitzien, in slechte tijden zijn ze te
vergelijkenmet schimmelnagels.’
‘In gesprekken zie ik somsdat

mensen zichdwingenmeaan te
blijven kijken,maar dat hunogen
afdwalennaar deplekken inmijn
gezicht enopmijn armen. Verve-
lend,maar zobegrijpelijk.’
‘Tijdensmijnderde zwanger-

schap zat ik onder. Ikweet nogdat
ikme inwinkels vreselijk geneer-
de voor de caissières.Dan vind ik
mezelf zo ontzettend lelijk enwil
ikme verstoppen.De verkoopster
vanmijn vaste boekwinkel zei na
mijnbevalling, voormij uit het
niets: “Het gaat nu echt betermet
je huidhè?” Ik snaptehaar opluch-
ting en ik vondhet lief dat ze het
zei,maar opmomentendat ik er
zelf niet bij stilsta – omdat ik in
een goedeperiode zit – hoef ik het
er niet per se over te hebben.’
‘Mijn kinderen zijn zeven, tien

en twaalf enwetendat zemij
moeilijkmeekrijgennaar subtro-
pische zwemparadijzen.Maar in
periodendatmijnhuid rustiger is,
ga ikwel. Reacties vankinderen
zijn ontwapenend: “Watheb jij?”’
‘Ik smeer vier keer perweek

’s avondsmijnplekken in.Daar
heb ik eenhekel aan: het is con-
fronterend, het kost tijd enhet
laat vlekken achter inpyjama’s en
beddengoed.Mijnman is niet te
beroerddeplekkenwaar ikniet bij
kan voor zijn rekening te nemen,
maarwe vindenhet allebei fijner
als ik het zelf doe. En intiemzijn

ArwenPieterse (45), cognitief psycholoog enwerkzaamals
hoogleraarbij het LeidsUniversitairMedischCentrum.
Heeft psoriasis, eenongeneeslijke enerfelijke
huidaandoening.
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terwijl je onder eendikke laag
plakkerige zalf zit: sexy is anders.
Vroegerwashet teerzalf, een
donkerbruine substantie die je
al helemaal nietmeerwegkreeg.
Verder behandel ik de symptomen
door dagelijks pillen te slikken.’

Gewrichtsklachten
‘Elkedriemaandenmoet ikmijn
bloedenurine laten testen; de
medicatie is belastend voor lever
ennieren.Tienprocent vande
psoriasispatiëntenkrijgt er reu-
matischegewrichtsklachtenbij:
een complicatiedie inmijngeval
vanafhet beginmeedeed.Vooral
inmijnpuberteit en studententijd
heb ik veel pijn gehad: ik stelde
wc-bezoekuit omdatopstaanuit
mijn stoel eenopgavewas.Reuma
maaktmoe.Er zijnmaanden
waarin ik elke avondomnegen
uuruitgeteldopbed lig. Inmijn
studententijd vond ikdat extra
moeilijk te accepteren; ikwilde
doorkunnen,niet hoeven rusten.’
‘Ik blijf psoriasis echt lelijk

vinden,maar ik vindhet al zoveel
minder erg dan vroeger.Mijn
optimistische levensinstelling
helpt. Contacten leggen, studeren
en carrièremaken: het is allemaal
goed gegaan,maar ikweetwel
wat het is om je lichamelijk zwak
te voelen en je voor je uiterlijk
te schamen. Juist daaromhoop
ikdatmijn kinderenpsoriasis
bespaard zal blijven. Zoniet, dan
probeer ik erop te vertrouwendat
ook zij hunkaraktermeehebben
enhet henniet ongelukkig zal
maken.’

‘Een verpleger paktemijn verbrande been en gaf er
een dikke kus op: “Je bent prachtig.”Onvergetelijk’

ArnoudAikema (53), registeraccountant en zelfstandig cfo
enadviseurbijHALDTConsult. Liepopzijn zestiende
tweede- enderdegraadsbrandwondenop. Inmiddels is hij
vijftig operaties verder.

‘Z
es jaarnahet
ongelukging
ikwielrennen
en roldemijn
trainingsbroek
omhoog.De

eerstepersoondieme inhaalde
keekgeschrokkenachteromen
kletterde van z’nfiets.Opzulke
momenten verweet ikmedat ik er
zouitzag.De vetlaagondermijn
vel isweg,waardoor iknaeenon-
schuldige val direct pleistersmoet
plakken.Voorhetbloedenheb
ikmealtijdmeer gegeneerddan
voormijn littekens. Ikweetnog
dat eengroepjemeisjesme inde
klas attendeerdeopeen rode sliert
die vanonder eenpleister overm’n
onderarmsijpelde. Ikwasbangdat
zehet vies vonden.De schaamte
heb ik allangoverwonnen,net als
de angst voor vuur.’
‘Inde zomer van1982ging

ik, voorhet eerst zonder ouders,
kamperenmetmijnneef. Tijdens
het kokenginghetmis. Ik zou
degasfleswel even vervangenen
ik veroorzaakte eengigantische
steekvlam. Ik viel achterover inde
tent, die toenook indefik vloog.
Inhetbrandwondencentrum in
Beverwijkben ik tweeweken in
slaapgehoudenen ikbracht een
maandopde intensive caredoor.
Mijn rechterwangen rugwaren
ongeschonden,de restwasonher-
kenbaar.’
‘Allerlei gedachtengaandoor je

heen.Gaanmensenmeafstotelijk
vinden?Wie zit ernogopmij te
wachten? Ik zag erheel andersuit
enkondatmoeilijk accepteren.Op

eenkwetsbaarmoment,waarop
ikdoodsbangwas voor alleswat
komenging, pakte een verpleger
mijn verbrandebeenengaf er een
dikkekusop: “Jebentprachtig,
Arnoud!”Onvergetelijk.Deheer-
sendementaliteit inhetbrand-
wondencentrumwasgenadeloos
optimistisch.Kort doordebocht
wasdeboodschap: “Dealwith it.”
Klinkthard voordebuitenwereld
misschien,maarhet gaf kracht.’
‘Opdedagdat iknaarhuis

mocht, dronk ik als een soort
mummiemetmijn familie koffie
inde stralende zon. “Als ikmaar
niet verbrand”, grapte ik.Mijn
moederbarstte inhuilenuit. Voor
demensendiedichtbijmeston-
denwashet emotioneelmisschien
wel ingewikkelderdan voormij.’
‘Mijn vaderdeedalle verband-

wisselingen.Dat kosttehemvier
uur, iedereochtendopnieuw.
Eenbeladenaangelegenheid; ik
kononmogelijk verbergenwat
eenhelsepijnhetdeedalshij het
verband, dat indewondengeplakt
zat, zo voorzichtigmogelijk los-
haalde. Laterheb ikmeafgevraagd
ofdebelasting voormijnouders
niet te grootwas.Net zoals ikme
achteraf realiseerdedatmijnbroer
en zussenmoesten inleverenop
aandacht.Mijnongelukheeft
onsgezinslevenbepaald.Had ik
geen zinomerover tepraten, dan
moesten zedat respecteren.Wilde
ikhet eroverhebben, danmaakten
zedaar ruimte voor.’
‘Een jaarnadebrandkon ikweer

naar school.Dat vond ikeng,maar
dehoudingvanmijnklasgenoten

wasvanonschatbarewaarde. Ik
voeldemegezienenbijgestaan, ter-
wijl niet iedereenmij evenaardig
vond. Ikwaseenstreberigepuber
die zijneigenbelangvooropstelde.
Maareenmaal terugopschoolwas
ikeenaimabeler versie vanmezelf
geworden. Indat ziekenhuisbed
had ikzoveel tijdgehadomna te
denkenoverdemanierwaarop
mensenvan invloedkunnenzijnop
elkaars eigenwaarde.Dekwaliteit
vanmijngevoelslevenhadeen
vluchtgenomenen ikhadgeleerd
woorden tegevenaanmijn in-
nerlijkebelevingswereld.Dit alles
kwamde interactiemetanderen
tengoede.’

Nieuwsgierige vragen
‘Inmijn studententijdben iknog
flinkonzeker geweest overmijn
toekomst. Als iemandmeverteld
zouhebbendat ik eengeslaagde
carrière zouopbouwenendat
bedrijvenmij zoudenwillenheb-
ben, had ikdatnooit geloofd. Ik
wasbang zowel sociaal als zakelijk
buitengesloten teworden,maar er
blekenopeningen te zijn.De ver-
plegerdestijds gafhet startschot
ommezelfweer voor vol aan te zien
enmijn familie en vrienden speel-
deneengrote rol omdecirkel van
zelfvertrouwen rond temaken.’
‘De littekenszijn inmiddels

lastig teduiden,maarmensen
blijvennieuwsgierig. “Watheb jij
in jegezicht?”Zekijken, ze vragen,
endat levert oprechtegesprek-
kenop,ookopdewerkvloer.De
pijnlijke impact vandebrand is
ookbij anderen totopdedagvan
vandaagvoelbaar.Alsmijnmoeder
boodschappendoet,beginnen
mensenbijdekassanogaltijdover
hetongeluk.Enmijndochterkiest
voorhaar studieeenprojectover
brandwonden.’o
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