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MANNENZAKEN
Edwin Schuurmans liet zijn
acne en littekens behandelen

Bij de vegatest gaat men
bij Vital na of
iemand allergisch is voor
voedingsmiddelen.

GAAF!
Veel mannen hebben last van
acne. Vaak in milde vorm,
maar soms zo heftig dat ze
eronder lijden. Edwin
Schuurmans (31) uit
Westbroek maakte daarom
dankbaar gebruik van
Panorama’s aanbieding gratis
zijn acne te laten behandelen
door Vital uit Veldhoven.
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dwin Schuurmans herinnert het
zich als de dag van gister. Op z’n
15de kreeg hij acne. Ach, dacht
ie, dat gaat wel weer over. Maar
toen hij 23 jaar was, had hij er nog
steeds last van.
Edwin Schuurmans, die machines reviseert voor de zuivelindustrie: ”Toen
begon ik me toch af te vragen of ik er
ooit vanaf zou komen. De puberteit
kon het niet meer zijn. Het werd alleen
maar erger. Ik had alles geprobeerd,

biergistpillen, zalfjes van de huisarts.
Uiteindelijk belandde ik bij een dermatoloog. Van hem kreeg ik pillen
voorgeschreven waarvan ik last van
mijn maag en mijn buik kreeg. Dat
schoot ook niet op. Ik had me er al bij
neergelegd dat ik er nooit vanaf zou
komen totdat ik die oproep in Panorama las. Godenzijdank, want dankzij de
behandeling van Vital ben ik waanzinnig opgeknapt. Met behulp van de
vega-test (zie kader, red.) ontdekte
Vital dat ik allergisch ben voor bepaalde producten, wat de oorzaak is voor
mijn acne. Ik kan bijvoorbeeld niet
tegen karnemelk, terwijl ik dat heel
lang heb gedronken omdat ik dacht dat
dat mijn bloed zou zuiveren.”
Edwin heeft enorm geleden onder zijn
acne. Hij werd er onzeker van, schaamde zich voor zijn uiterlijk. Durfde niet
naar het zwembad, omdat ook zijn rug
vol zat. Edwin: “Ik durfde nauwelijks
vreemde mensen aan te spreken. En op
school werden er ook flauwe grappen
over gemaakt. Jongens schoten natte
propjes papier tegen het plafond, die
daar bleven plakken, en zeiden dan dat

EERST VEGA-TEST DAN BEHANDELING
Vital-eigenaresse Loes Oud–Van der
Zijden constateert dat steeds meer
mannen aandacht besteden aan hun
uiterlijk en dat haar clientèle voor
35 procent uit mannen bestaat.
Ook Edwin Schuurmans werd behandeld door Vital. Dat instituut maakt
bij acne gebruik van de vega-test,
waarbij de patiënt wordt onderzocht
op allergische aanleg voor levensmiddelen. In totaal komen 136 producten aan bod, uit categorieën als
vlees, vis, eiwitten, fruit, noten,
groenten, graansoorten, suikers en
genotsmiddelen. Een allergische aanleg kan van invloed zijn op het ontstaan van acne.
Wat is acne? Loes: “De medische
term voor jeugdpuistjes, pukkels en
’propjes’ – ontstoken talgkliertjes
dus – waar veel jongeren in de puberteit mee te maken krijgen onder invloed van hormonen. Voedselallergie
kan ook een oorzaak zijn.”
Wat houdt de behandeling in? ”Wij
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pakken zowel de binnen- als de buitenkant van het lichaam aan met
ons vierstappenplan. Het behelst de
voedselallergietest, het ontgiften met
onder andere zeewier, de eigenlijke
behandeling en therapeutische producten voor thuis. De behandeling
bestaat uit het desinfecteren en vervolgens verwijderen van alle onregelmatigheden. Littekens als gevolg van
acne halen we weg met een chemische vloeistof waardoor de huid gaat
vervellen.”
Is het resultaat definitief? ”Ja. We
bereiken bij een patiënt een resultaat
van 85 tot 95 procent. Bij littekens
ligt dat op 65 procent.”
Zijn er risico’s aan verbonden?
”Nee, maar na de littekenbehandeling
wordt de huid een aantal dagen rood
en bruin, voordat ie uiteindelijk gaat
vervellen. We doen deze behandeling
niet zomers, want de nieuwe huid verbrandt wat sneller en er kunnen
daardoor pigmentvlekken ontstaan.”

Wat is Vital?

Edwin Schuurmans
begon zich na de
puberteit af te
vragen of het ooit
zou overgaan.
”Maar dankzij de
behandeling van
Vital ben ik waanzinnig opgeknapt.”
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dat mijn opengebarsten puisten waren.
Niet leuk, nee. Op den duur word je
daar onzeker van. Ik ging wel uit, maar
durfde niet achter de meisjes aan te
gaan. Ik ben nog altijd vrijgezel, maar
dat zal wel veranderen in de toekomst,
want mijn zelfvertrouwen is behoorlijk
hersteld nu. Maar het kan nog beter,
want hoewel de uiterlijke littekens zijn
weggewerkt door de chemische peeling
van Vital, zitten er nog wel littekens op
mijn ziel!” 

Panorama
geeft een
behandeling van
¤ 1500,- weg!

Vital bestaat sinds 1976 en
behandelt onder meer acne,
littekens, couperose, rimpels en pigmentvlekjes.
Men kan bij Vital ook
terecht voor een huidverjongingskuur en een
laserbehandeling tegen
overbeharing.
Vital, Provincialeweg 39,
5503 HB Veldhoven
Telefoon: 040 – 254 3838
www.vitalveldhoven.nl

Het opbrengen van een masker om littekens te bestrijden.
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