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Stel hogere doelen vast bij constitutioneel eczeem
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WIL JE MEER WETEN?
OVER #GOALS
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INLEIDING

CONSTITUTIONEEL
ECZEEM
VANDAAG

Constitutioneel eczeem is een chronische

tot moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten.

Door de patiënt gemelde bevindingen en

aandoening die een rode, jeukende en

Wanneer deze symptomen niet onder

beoordelingen van de kwaliteit van leven

pijnlijke huid geeft met schilfers, kloofjes

controle worden gebracht, kunnen ze een

kunnen helpen om een uitgebreid beeld te

of korstjes.. Ondanks dat de aandoening

negatieve invloed hebben op de geestelijke

geven van de aandoening van een persoon

vaak als een kinderziekte wordt

gezondheid en het welzijn van mensen.7

om gesprekken over zijn/haar behandeling

beschouwd, kan deze op elke leeftijd

en zorg beter te ondersteunen.8,9

optreden en komt deze voor bij 2-10% van

Momenteel wordt constitutioneel eczeem

de volwassenen over de hele wereld.1-5

behandeld in verhouding tot de ernst

Dit rapport vormt nieuw bewijsmateriaal

van de symptomen van een persoon.

dat tot doel heeft om te informeren en te

In veel landen worden mensen met

Het is echter belangrijk dat zorgverleners

inspireren tot een positieve verandering

constitutioneel eczeem aangedaan

de holistische behoeften van individuele

voor mensen met constitutioneel eczeem.

op manieren die niet altijd duidelijk zijn

patiënten herkennen bij het bespreken van

voor anderen. Veel mensen ervaren

behandelingsopties. Dit geldt vooral omdat

“flare-ups” waarbij hun symptomen

mensen nieuwe problemen ondervinden

van jeuk, huiduitslag en brandende

met het beheren van hun gezondheid en

gewaarwordingen erger worden, wat leidt

welzijn tijdens de COVID-19-pandemie.

6

8

Door de uitdagingen van vandaag te
benadrukken, kunnen we beter werken
aan een toekomst waarin constitutioneel
eczeem wordt begrepen, geprioriteerd
en effectief behandeld wordt.

1. Weidinger S et al. Atopic dermatitis. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):1. 2. Barbarot S et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from an international survey. Allergy. 2018:73(6):128493. 3. Silverberg JI en Hanifin JM. Adult eczema prevalence and associations with asthma and other health and demographic factors: A US population–based study. J Allergy Clin Immunol.
2013:132:1132-8. 4. Silverberg JI et al. Sleep disturbances in adults with eczema are associated with impaired overall health: A US population-based study. J Invest Dermatol. 2015:135:56-66. 5.
Garg NK en Silverberg JI. Eczema is associated with osteoporosis and fractures in adults: A US population-based study. J Allergie Clin Immunol. 2015:135(4):1085-7e2. 6. Eli Lilly and Company
Atopic Dermatitis Patient Satisfaction and Unmet Need Survey publicatie. [Gegevens in archief]. 7. Eckert L et al. Burden of illness in adults with atopic dermatitis: Analysis of National Health and
Wellness Survey data from France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom. J Am Acad Dermatol. 2019; 81(1):187-195. 8. Simpson E et al. When does atopic dermatitis warrant systemic
therapy? Recommendations from an expert panel of the International Eczema Council. J Am Acad Dermatol. 2017; 77(4):623-633. 9. International Alliance of Dermatology Patient Organizations.
2018. Atopische dermatitis: A Collective Global Voice for Improving Care. Beschikbaar op https://globalskin.org/images/Publications/AtopicDermatitis.pdf. Laatst geopend: september, 2020.
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De bevindingenin dit rapport zijn gebaseerd

van hun aandoening en de impact ervan op

op resultaten uit de internationale enquête

hun leven ervaren. Door mensen te vragen

over patiënten met constitutioneel eczeem en

naar hun behandeldoelen en verwachtingen

onvervulde behoeften van 2314 volwassenen

heeft de enquête belangrijke overwegingen

met constitutioneel eczeem. De enquête werd is

benadrukt voor het verbeteren van de manier

in 2019 uitgevoerd door Hall & Partners namens

waarop mensen en zorgverleners constitutioneel

Eli Lilly and Company om te begrijpen hoe

eczeem beheren, met ondersteuning van

mensen met constitutioneel eczeem de ernst

bredere groepen en belanghebbenden.

Online enquête van 25

Diagnose bevestigd door dermatoloog

minuten in 10 landen

(of immunoloog voor mensen die in Australië

Toonaangevende professionals op het gebied van constitutioneel eczeem werden
uitgenodigd om hun inzichten te delen en commentaar te geven in het rapport

Andrew Proctor

Dirk van der Veen

Dr. Ignasi Figueras

Algemeen directeur
National Eczema Society

Lid raad van bestuur
VMCE

Dermatoloog
Bellvitge Universitair
Ziekenhuis, Spanje

gevestigd zijn)

Ernst gemeld door individuele respondenten

Alle deelnemers die langdurige

die zichzelf definieerden als ‘mild’, waarbij ten minste 3%

behandeling krijgen

van hun lichaamsoppervlak het afgelopen jaar door

van een dermatoloog met praktijk of in het ziekenhuis,

constitutioneel eczeem moest zijn getroffen

huisarts of gespecialiseerde verpleegkundige

OP BASIS VAN BEVINDINGEN UIT DE INTERNATIONALE ENQUÊTE NAAR PATIËNTTEVREDENHEID EN ONVERVULDE BEHOEFTEN BIJ CONSTITUTIONEEL ECZEEM, UITGEVOERD DOOR HAL EN PARTNERS NAMENS ELI LILLY AND COMPANY 2019®

Sereina de Zordo

Valeria Corazza

Hoofd Specialistische diensten
Aha! Zwitsers allergiecentrum

President
APIAFCO
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DOEL 1
BEGRIJP DE IMPACT VAN
CONSTITUTIONEEL ECZEEM OP
JOUW LEVEN

Dit is iets waar iedereen met eczeem zich mee kan
identificeren. Zelfs als ik alleen ben, in plaats van me te
concentreren op wat ik moet doen, denk ik aan jeuk.
En als ik met andere mensen ben denk ik ‘kunnen ze zien wat
ik voel?’ en je stopt met je te concentreren op de interactie.
Het maakt je onzeker omdat het voor mij overduidelijk is. Het is
alsof je daar zit met neonverlichting erop gericht.
4

PERSOON MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM
VERKREGEN UIT MARKTONDERZOEK UITGEVOERD
DOOR ELI LILLY AND COMPANY IN 2016
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HET IS NIET ‘GEWOON ECZEEM’
Voor veel ondervraagde mensen gaat

om het te bespreken met anderen die

constitutioneel eczeem verder dan

het niet zelf ervaren. Net als bij veel

lichamelijke symptomen, die van invloed

andere langdurige aandoeningen

zijn op het werk, het dagelijks leven en

wordt aanbevolen dat mensen met

relaties. Een gevoel van ongemak, frustratie

constitutioneel eczeem bepaalde triggers,

en schaamte is de werkelijkheid voor

wanneer de symptomen optreden en de

bijna 1 op de 2 ondervraagde mensen.

lichamelijke, emotionele en sociale impact

Het is dan ook niet verrassend dat dit een

die ze hebben, bijhouden, omdat dit kan

merkbaar effect heeft op het mentale

helpen de manier waarop zij omgaan met

welzijn en de kwaliteit van het leven van

hun aandoening te verbeteren.

Ongeacht de ernst van constitutioneel eczeem, is er een impact op
het psychologisch welzijn die moet worden aangepakt. Deze enquête
heeft mij duidelijk gemaakt hoe sterk patiënten worden beïnvloed
door constitutioneel eczeem en hoe belangrijk holistische zorg is.
SEREINA DE ZORDO HOOFD GESPECIALISEERDE DIENSTEN
BIJ DE AHA! ZWITSERS ALLERGIECENTRUM

mensen.
Het is zorgwekkend dat 1 op de 4 mensen
depressie in verband brengt met hun
aandoening en er is een overweldigend

De enorme impact op de geestelijke gezondheid is te groot om te

gebrek aan optimisme onder de

negeren - constitutioneel eczeem moet serieuzer worden genomen.

ondervraagden.

ANDREW PROCTOR PRESIDENT VAN DE NATIONAL ECZEMA SOCIETY

Vaak is de impact van constitutioneel
eczeem moeilijk te zien of het is het lastig
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IMPACT OP EMOTIONEEL EN MENTAAL WELZIJN

58%

voelt zich ongemakkelijk
door zijn of haar aandoening

44%

voelt zich in verlegenheid gebracht
SLECHTS
door zijn of haar aandoening

46%

voelt zich gefrustreerd door
zijn of haar aandoening

38%

associeert zijn of haar
aandoening met lijden

44%

zei dat constitutioneel eczeem een
grote/zeer grote impact heeft op
zijn of haar mentale welzijn

26%

associeert zijn of haar
aandoening met depressie

UIT DE INTERNATIONALE VRAGENLIJST OVER TEVREDENHEID VAN PATIËNTEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM EN ONVERVULDE BEHOEFTEN VAN 2314 VOLWASSENEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM

3%

is optimistisch over zijn
of haar aandoening
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IMPACT OP HET DAGELIJKS LEVEN EN RELATIES

Z

37%

zei dat constitutioneel
eczeem zijn of haar slaap
beïnvloedt

Z

36%
28%

Z

26%

zei dat het de intimiteit
met zijn of haar
partner beïnvloedt

zei dat het invloed
had op zijn of haar
dagelijkse taken

zei dat het invloed had op
zijn of haar werk
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DOEL 2
BESPREEK VERWACHTINGEN
MET JE ARTS
Ik zie mijn dermatoloog als een bondgenoot.
Hij begeleidt me bij elke stap in dit traject.
Hij helpt me en ik vertrouw hem.

PERSOON MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM
VERKREGEN UIT MARKTONDERZOEK UITGEVOERD
DOOR ELI LILLY AND COMPANY IN 2016
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HET VERBETEREN VAN DE
CONSULT-ERVARING
Bij 1 op de 3 ondervraagde mensen

Er is gelegenheid om de consult-

voldoen de huidige behandelingen niet

ervaring te verbeteren door ervoor

aan hun verwachtingen. Op de vraag

te zorgen dat zorgverleners en

naar behandeldoelen zeiden de meeste

patiënten voorbereid zijn om

Behandeldoelen moeten altijd worden bepaald met

mensen dat ze jeukvrij willen zijn, snel

verwachtingen te bespreken en

de patiënt in gedachten; de patiënt komt altijd op de

een betere huid willen krijgen en hun

welke opties beschikbaar zijn om

eerste plaats.

aandoening weer onder controle willen

hun aandoening te beheren. Dit kan

krijgen. Toch hebben 3 op de 4 mensen

helpen om ervoor te zorgen dat elke

geen gedetailleerd gesprek gehad met

impact op gebruikelijke activiteiten,

hun arts over behandelingsdoelen of

slaap of mentaal welzijn regelmatig

kunnen ze zich er geen herinneren.

wordt beoordeeld met de juiste

Consulten vinden meestal niet vaak

VALERIA CORAZZA PRESIDENT APIAFCO

ondersteuning en advies.
Als dermatoloog vond ik deze statistiek [1 op de 3 vindt dat

plaats (2-3 keer per jaar) en duren slechts

ze weinig/geen baat hebben gehad bij hun behandeling]

15 minuten of minder. Driekwart (76%)

schokkend – artsen moeten helpen bij het vaststellen van

van de mensen meldt dat gesprekken

realistische behandelingsdoelen met patiënten.

over de behandeling worden gestart
door een zorgverlener en dat ze vaak

DR. IGNASI FIGUERAS DERMATOLOOG

een laag niveau van betrokkenheid
en tevredenheid hebben bij het
besluitvormingsproces.
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ERVARING MET CONSULT

69%
62%
26%

3

heeft vervolgafspraken die
15 minuten of minder duren

bezoekt zijn of haar
zorgverlener minder dan
eenmaal per drie maanden*

2
1

gaf aan dat belangrijke
aspecten van zijn of haar
aandoening niet worden
besproken tijdens consulten

UIT DE INTERNATIONALE VRAGENLIJST OVER TEVREDENHEID VAN PATIËNTEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM EN ONVERVULDE BEHOEFTEN VAN 2314 VOLWASSENEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM
*GEBASEERD OP 2103 PATIËNTEN DIE VERKLAARDEN ÉÉN OF MEER VERVOLGAFSPRAKEN TE HEBBEN GEHAD
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VERWACHTINGEN BESPREKEN

86%

geeft prioriteit aan
jeukvrijzijn

84%

wil snel een betere
huid

82%

wil weer controle
krijgen over zijn of
haar aandoening

UIT DE INTERNATIONALE VRAGENLIJST OVER TEVREDENHEID VAN PATIËNTEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM EN ONVERVULDE BEHOEFTEN VAN 2314 VOLWASSENEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM

75%
31%

heeft geen gedetailleerde
gesprekken over de
behandeling met zijn of haar
zorgverlener
denkt dat ze
weinig/geen voordeel
hebben gehad van zijn
of haar behandeling
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DOEL 3
MAAK CONTACT MET
ANDEREN

Ik hou van het vermogen om positief te blijven, zelfs
in de slechtste situaties. Ik zet negatief echt graag
om in positief en ik denk dat uitdagingen moeten
worden omarmd als kansen voor groei.

PERSOON MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM
VERKREGEN UIT MARKTONDERZOEK UITGEVOERD
DOOR ELI LILLY AND COMPANY IN 2016
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DE EERSTE STAP ZETTEN
Het contact maken met en delen van

mensen klimaat of stress. Hoewel het

ervaringen met anderen die op dezelfde

klimaat (zoals seizoensgebonden

manier getroffen zijn, kan helpen om

veranderingen) moeilijk te beheersen

vertrouwen op te bouwen om te praten

kan zijn, kunnen de stressniveaus van een

over constitutioneel eczeem en de

persoon op veel verschillende manieren

Patiënten netwerken zijn cruciaal om patiënten te

impact die het kan hebben. Als het

worden beheerst, waaronder door met

bereiken die niet betrokken zijn bij gesprekken over het

gaat om informatie en advies, zeiden

anderen te praten.

omgaan met hun aandoening.

de ondervraagden dat ze graag een
beter inzicht zouden hebben in hun

Patiëntenverenigingen en

aandoening en hoe ze deze dagelijks

belangengroepen bieden cruciale

kunnen beheren. Dit is vooral belangrijk

ondersteuning voor hen die leven met

als het gaat om praktische aspecten

constitutioneel eczeem en behoefte

van zelfzorg, zoals het verbeteren van de

hebben aan ondersteuning buiten hun

slaap of het comfortabeler kunnen reizen.

zorgverlener en dierbaren. Via online

Ondersteuning door collega's biedt
mensen mogelijkheden om van anderen
te leren en belangrijke aspecten in
hun leven onder controle te krijgen.
Wanneer bijvoorbeeld gevraagd werd
naar factoren die een flare-up kunnen
veroorzaken, antwoordden de meeste

ANDREW PROCTOR PRESIDENT VAN DE NATIONAL ECZEMA SOCIETY

forums, vergaderingen en evenementen
kunnen mensen zich openstellen en
praten over hun ervaringen terwijl ze van

PATIËNTENVERENIGINGEN EN BELANGENGROEPEN DIE KUNNEN HELPEN

elkaar leren. Dit vermogen om contact
te maken met anderen kan een nuttige
manier zijn voor mensen om kleine,
positieve veranderingen in hun leven
door te voeren.
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ONDERSTEUNING EN BETROKKENHEID BIJ BESLUITVORMING

42%

is het er sterk/zeer sterkmee
eens dat zijn of haar
zorgverlener hun de hulp en
ondersteuning geeft die ze
nodig hebben

40%

zegt zeer/zeer tevreden te
zijn met zijn of haar mate
van betrokkenheid bij de
besluitvorming over de
behandeling

UIT DE INTERNATIONALE VRAGENLIJST OVER TEVREDENHEID VAN PATIËNTEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM EN ONVERVULDE BEHOEFTEN VAN 2314 VOLWASSENEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM

33%

wordt slechts één
behandelingsoptie
aangeboden
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INFORMATIE EN ADVIES DAT MENSEN WILLEN

41%
31%

zou graag beter willen
begrijpen wat ze kunnen
doen om zijn of haar
aandoening te
verbeteren

wil graagbegrijpen hoe
de dagelijkse last van
constitutioneel
eczeem te beheersen

UIT DE INTERNATIONALE VRAGENLIJST OVER TEVREDENHEID VAN PATIËNTEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM EN ONVERVULDE BEHOEFTEN VAN 2314 VOLWASSENEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM

26%
20%

wil graag weten hoe ze
zijn of haar slaap
kunnen verbeteren

wil graag informatie over
het omgaan met zijn of haar
constitutioneel eczeem
tijdens het reizen
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OP DE VRAAG WAT EEN FLARE-UP
KAN VEROORZAKEN...

64%

antwoordde
‘het klimaat’

49%

zei ‘stress in het
privéleven’

45%

zei ‘stress op het werk’

UIT DE INTERNATIONALE VRAGENLIJST OVER TEVREDENHEID VAN PATIËNTEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM EN ONVERVULDE BEHOEFTEN VAN 2314 VOLWASSENEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM

11%

wist het niet
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MEER
WETEN?

Ga voor meer informatie over de
onderwerpen die in dit rapport worden
behandeld naar SetMyGoals.nl. Daar vind
je hulpmiddelen ter ondersteuning van
het stellen van doelen en gesprekken met
zorgverleners, waaronder een hulpmiddel
voor het bepalen van doelen dat is
ontworpen om personen met constitutioneel
eczeem te helpen doelen te bepalen op
basis van hoe hun aandoening van invloed
is op wat ze in het leven willen bereiken.

OVER
#GOALS

#GOALS is een internationaal programma
dat is opgezet om mensen met
constitutioneel eczeem te ondersteunen
die deel willen uitmaken van een
gemeenschap die controle heeft over
hun zorg en hogere doelen stelt. Het is
ontwikkeld door Eli Lilly and Company
in samenwerking met experts die zich
inzetten voor het verbeteren van het leven
van mensen met deze aandoening.

RAPPORT VAN
BEVINDINGEN

Ieders ervaring met constitutioneel eczeem is anders, net
als de dingen die ze in het leven willen bereiken. Het stellen van
echt persoonlijke korte- of langetermijndoelen kan mensen met
constitutioneel eczeem helpen een leven te leiden dat niet
wordt bepaald door hun aandoening.
DIRK VAN DER VEEN LID RAAD VAN BESTUUR VMCE
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Stel hogere doelen vast bij constitutioneel eczeem

www.setmygoals.nl

Gepubliceerd door Eli Lilly and Company 2021 ®

#GOALS is ontwikkeld en gefinancierd door Eli Lilly and Company in samenwerking met internationale
patiëntengroepen en medische experts die zich inzetten om mensen met constitutioneel eczeem te ondersteunen
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