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Allergienet luidt brandklok
voor netelroos
Antwerpen, 25/09/2015 – Ooit al gehoord van Urticaria, ook wel
gekend als netelroos? Deze ernstige huidaandoening, die
gepaard gaat met jeuk, uitslag en vaak pijnlijke zwellingen, is
nochtans een breed verspreid probleem. Wist je dat maar liefst
50.000 mensen in België lijden aan een chronische vorm van
deze ziekte? Naar aanleiding van Wereld Urticaria Dag lanceert
VZW Allergienet op 1 oktober een gloednieuwe website om
patiënten optimaal te informeren en een hart onder de riem te steken.

20% van de algemene bevolking krijgt gedurende zijn leven wel eens te maken met
Urticaria. Het gaat om een veel voorkomende reactie van de huid die snel opkomende,
sterk jeukende bulten en verhevenheden veroorzaakt.
Vaak is netelroos van voorbijgaande aard maar voor heel wat mensen blijft de ziekte voor
lange tijd actief en heeft het een ernstige impact op hun levenskwaliteit.
Mensen die bijvoorbeeld kampen met een chronische vorm van Urticaria, moeten niet
enkel omgaan met de jeuk maar ook met sociaal isolement, de gerelateerde
huidproblemen en de soms moeilijke zoektocht naar de oorzaak van het probleem.
Netelroos is soms allergisch van aard en kan een gevolg zijn van huidcontact met een
allergeen of door het nuttigen van voedsel waar men allergisch voor is. Maar meestal is er
echter geen aantoonbare oorzaak. Bovendien kunnen de beschikbare behandelingen de
ziekte niet genezen, maar de symptomen wél doen afnemen.
De Belgische patiëntenvereniging Allergienet grijpt de Wereld Urticaria Dag op 1 oktober
aan om netelroos tot een brandend actuele kwestie te maken. Hiervoor ontwikkelden ze
een gespecialiseerde website waarbij men relevante informatie over de aandoening
verzamelt en een aantal hulpmiddeltjes aanreikt om beter om te kunnen omgaan met de
ziekte.
“We willen een oproep doen tot meer begrip en een
doeltreffende aanpak van deze huidaandoening”, zegt
Gunter Van Dyck, voorzitter Allergienet. “Ondanks dat
netelroos zo een breed verspreid probleem is, wordt
het nog vaak onderschat en is men niet altijd goed op
de hoogte van wat deze aandoening eigenlijk is.
Daarom willen we met de lancering van de website
deze ziekte meer aandacht geven want iedereen heeft
het recht zich goed te voelen in zijn vel”, aldus Van
Dyck.

Vanaf 1 oktober kan je de website vinden
op www.urticaria.be (Nl) of www.urticaire.be (Fr).
Heb je zelf urticaria vertel ons je verhaal en deel je ervaringen via de website.
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