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De CLEAR enquête is de grootste 
wereldwijde enquête voor mensen  
met matige tot ernstige psoriasis. 
8338 mensen uit 31 landen hebben aan 
deze enquête deelgenomen. 
25 patiëntenorganisaties hebben 
geparticipeerd in deze enquête.

Vernedering en discriminatie

Behandeldoelen en verwachtingen

Relaties

84%

43%

van de mensen met psoriasis 
lijdt aan discriminatie of  
vernedering

van de totale groep 
respondenten geeft aan dat 
psoriasis een effect heeft op 
hun relaties en daarvan ....

van de respondenten voelt 
dat psoriasis hun werkleven 
beïnvloedt en van hen...

Gemiddeld genomen zien patiënten met 
psoriasis 3 verschillende medisch 
professionals en 4 verschillende 

behandelingen voordat zij een werkende/
effectieve behandeling krijgen

45% van de patiënten is  
weleens gevraagd of zij  
besmettelijk zijn

34% is weleens 
nagestaard in het 
zwembad

16% van de mensen met 
psoriasis is weleens 
geweerd bij beautysalons, 
kappers en andere winkels

Slechts 45% van de 
mensen met psoriasis 
denkt dat een gave huid 
haalbaar is

33% voelt zich geen 
goede echtgenoot of  
partner door de psoriasis

maakt 18% zich 
zorgen hun baan 
kwijt te raken

wordt 23% op 
de werkvloer 
belachelijk gemaakt

bij 25% is angst en bij 
24% is despressie 
gediagnosticeerd

verbergt zich 
voor de wereld

is 38% niet 100% 
productief  vanwege de  
jeuk tgv psoriasis.

krijgt 14% werk 
wat de interactie 
met anderen 
minimaliseert

50% vermijdt het 
hebben van seks of 
intieme relaties

27% kan de gedachte 
niet aan, dat een persoon 
hen aanraakt

heeft 15% een relatie 
beëindiging gehad ten 
gevolge van de psoriasis

28% heeft meer dan 
5 jaar moeten wachten 
op een behandeling die 
leidde tot een gave huid

23% van de mensen met 
psoriasis zijn nog steeds 
onder behandeling bij de 
huisarts in plaats van een 
dermatoloog

Negatieve invloed van psoriasis
op het werkzame leven

54%

Mentale gezondheid

van de mensen met psoriasis 
hebben ook een psychologische 
aandoening tgv de psoriasis

38%

16%
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