
HIDRADENITIS 
SUPPURATIVA (HS)

Naar schatting lijdt 1 
procent van de 

volwassen 
wereldbevolking aan 

HS.1,2

Ongeveer 30 % van de 
patiënten hee� een 

familielid die ook aan de 
ziekte lijdt. 5

HS tre� 3 keer meer 
vrouwen dan 

mannen.2,3,4

Rond de oksels

Onder de borsten

Op de billen

Rond de lies

HS wordt gekenmerkt door 
terugkerende, pijnlijke abcessen 
en knobbeltjes die zich meestal 
bevinden: 1,3

50% van de patiënten voelen:

Jeuk Branderig gevoel

Prikkelend gevoel

Pijn

Opvliegers

HS is soms moeilijk vast te stellen, wat de correcte diagnose en 
behandeling sterk vertraagt.

Het kan  7 jaar duren vooraleer mensen met HS de juiste diagnose krijgen.8,9,10

LEVENSKWALITEIT MET HS

De ontstekende letsels die eigen zijn aan HS kunnen 
uiteindelijk openbarsten en een onaangename geur en pus 
veroorzaken, wat het ongemak voor de patiënt vergroot.1,12

Pijn gerelateerd aan HS kan intens en chronisch zijn. De pijn die met HS 
gepaard gaat is volgens patiënten de meest signi�cante factor die bijdraagt tot 
een verminderde levenskwaliteit.1 
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Ondanks de geboekte vooruitgang in onderzoek, blij� HS een redelijk 
onbekende ziekte. Het is belangrijk voor mensen die denken dat ze HS 
hebben om met een dermatoloog samen te werken, met het oog op een 
nauwkeurige diagnose en een managementplan op het lijf van de patiënten 
geschreven. 

PRAAT MET JE DOKTER

Sommige gevallen van HS vereisen een multidisciplinaire behandeling door 
dermatoloog, huisarts en chirurg.

Als je symptomen hebt van HS is het belangrijk om een open en eerlijk dialoog te hebben met je 
dermatoloog, om zo de best mogelijke acties te ondernemen.

Dermatologen zijn er op getraind om het verschil te 
herkennen tussen HS en andere huidaandoeningen.

PIJN
•  Mensen met HS kunnen een 

verminderde levenskwaliteit 
ervaren door pijn in dagelijkse 
basisactiviteiten 1,13  

WERK
• HS kan de 

werkmogelijkheden 
beïnvloeden13

• Mensen met HS melden dat ze hun 
symptomen beschamend en 
afstotelijk vinden. Vaak praten ze niet 
over hun ziekte,  zelfs niet met hun 
familieleden13

• Mensen met HS lopen meer 
kans op een depressie en angst 
dan de rest van de bevolking 14

Naar schatting hee� 0.09 % van de 
adolescenten tussen de lee�ijd van 12 en 17 

jaar hee� HS.6

Het zo snel mogelijk 
vaststellen en behandelen 
van HS is belangrijk.11 

HS (of de ziekte van Verneuil) is een pijnlijke, chronische 
en ontstekende huidaandoening die wereldwijd miljoenen 

mensen tre�.1

Tot 2 dagen vóór er een knobbeltje 
ontstaat7

DE WEG NAAR DIAGNOSE 

WIE ZORGT VOOR DEZE PATIENTEN?

Ik denk dat in 3 jaar 15 dokters heb gezien. Dat hee� zeker een weerslag.
 –Adriaan, lijdt aan HS*

 – Neel, patiënt met HS*

Ik heb altijd gaas en een pleister in mijn handtas voor het geval 
dat ik een etterend abces krijg.

 – Brian, lijdt aan HS*

HS eist veel van je op fysiek, emotioneel en mentaal 
vlak. Het hee� een impact op elk aspect van mijn leven.

– Nadia, patiënt met HS*

We kunnen walgen van onze eigen 
lichamen. 

Bezoek HS-online.be voor meer informatie

PSYCHOLOGISCHE EN SOCIALE IMPACT

OVER HS

Sommige gevallen van HS zijn progressief 
en kunnen na verloop van tijd in ernst 
toenemen.1
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*De patiënten die worden geciteerd in de infographic zijn �ctief


