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Albinisme	  in	  Afrika	  

Albinisme	  komt	  over	  de	  hele	  wereld	  voor.	  Toch	  is	  het	  een	  kenmerkend	  verschijnsel	  onder	  Afrikanen	  en	  
Afro-‐Amerikanen.	  De	  genetische	  mutaties	  die	  albinisme	  veroorzaken	  komen	  bij	  hen	  opvallend	  vaker	  
voor	  dan	  bij	  de	  rest	  van	  de	  wereldbevolking.	  Het	  gaat	  hierbij	  vooral	  over	  oculocutaan	  albinisme	  type	  
2,	  veroorzaakt	  door	  mutaties	  in	  het	  P-‐gen.	  Door	  de	  constante	  aanwezigheid	  van	  UV-‐straling,	  heeft	  dit	  
grote	  gevolgen	  voor	  de	  huid.	  Tevens	  heersen	  er	  in	  Afrika	  taboes	  rondom	  albinisme,	  waardoor	  albino’s	  
gevaar	  lopen	  in	  eigen	  land.	  
	  
Afrikaanse	  taboes	  
Veel	  Afrikanen	  zijn	  er	  niet	  van	  op	  de	  hoogte	  dat	  albinisme	  wordt	  veroorzaakt	  door	  een	  genetische	  
afwijking.	  Door	  de	  onwetendheid	  hierover,	  heersen	  er	  taboes	  die	  een	  gevaar	  zijn	  voor	  de	  albino’s	  in	  
Afrikaanse	  landen.	  Het	  ontstaan	  van	  albinisme	  wordt	  door	  hen	  op	  verschillende	  manieren	  verklaard;	  
het	  gebruiken	  van	  anticonceptie	  tijdens	  menstruatie	  (cultureel	  niet	  geaccepteerd),	  een	  straf	  van	  God	  
vanwege	  verkeerd	  gedrag	  van	  één	  van	  de	  voorvaderen	  of	  een	  albinobaby	  zou	  behekst	  of	  vervloekt	  
zijn.	  
De	  taboes	  zijn	  voornamelijk	  terug	  te	  geleiden	  tot	  Oost-‐Afrika.	  Zo	  wordt	  er	  bijvoorbeeld	  geloofd	  dat	  in	  
de	  lichaamsdelen	  van	  albino’s	  magische	  krachten	  aanwezig	  zijn.	  Tevens	  heerst	  er	  de	  ‘Mythe	  van	  de	  
Dood’,	  waarbij	  wordt	  geloofd	  dat	  albino’s	  niet	  een	  natuurlijke	  dood	  sterven,	  maar	  de	  bossen	  ingaan	  
en	  gewoon	  verdwijnen.	  
Deze	  taboes	  hebben	  levensgevaarlijke	  gevolgen	  voor	  de	  albino’s	  in	  Afrika.	  Omdat	  men	  ervan	  
overtuigd	  is	  dat	  de	  lichaamsdelen	  magische	  krachten	  bezitten	  en	  geluk	  brengen,	  lopen	  albino’s	  	  het	  
gevaar	  om	  ontvoerd,	  verminkt	  of	  vermoord	  te	  worden.	  De	  afgehakte	  lichaamsdelen	  worden	  
vervolgens	  gebruikt	  in	  drankjes,	  hekserij	  medicijnen	  en	  amuletten,	  	  om	  rituelen	  krachtiger	  te	  maken	  
of	  om	  een	  bedrijf	  welvaart	  te	  beloven.	  In	  het	  laatste	  geval	  wordt	  een	  lichaamsdeel	  daarvoor	  onder	  
de	  grond	  van	  het	  bedrijf	  begraven.	  
Tevens	  is	  er	  een	  periode	  geweest,	  met	  name	  in	  Tanzania,	  waarin	  albinovrouwen	  werden	  verkracht.	  
De	  reden	  hiervoor	  zou	  zijn	  geweest	  dat	  seks	  met	  een	  vrouw,	  die	  aan	  albinisme	  lijdt,	  aids	  zou	  
genezen.	  
De	  Afrikaanse	  taboes	  zorgen	  niet	  alleen	  voor	  geweld	  tegen	  albino’s,	  maar	  ook	  voor	  het	  buitensluiten,	  
eerder	  van	  school	  afsturen,	  het	  moeilijker	  vinden	  van	  een	  baan,	  een	  verminderde	  kans	  als	  geschikte	  
huwelijkskandidaat,	  een	  vijandige	  en	  respectloze	  omgang	  en	  het	  discrimineren	  van	  zowel	  de	  albino	  
als	  zijn	  of	  haar	  familie.	  Uit	  een	  onderzoek,	  gedaan	  in	  Nigeria,	  is	  gebleken	  dat	  albino’s	  zich	  over	  het	  
algemeen	  meer	  teruggetrokken	  gedroegen	  in	  sociale	  situaties,	  dat	  zij	  zo	  min	  mogelijk	  op	  wilden	  
vallen,	  emotioneel	  minder	  stabiel	  waren	  en	  een	  minder	  assertieve	  persoonlijkheid	  hadden	  dan	  
iemand	  zonder	  albinisme.	  
	  
Huidproblemen	  
Omdat	  er	  in	  Afrika	  een	  tropisch	  klimaat	  heerst,	  treden	  huidaandoeningen	  snel	  en	  in	  ernstige	  mate	  
op.	  Er	  kan	  onderscheid	  worden	  gemaakt	  in	  acute	  huidproblemen	  en	  huidafwijkingen	  die	  optreden	  op	  
de	  lange	  termijn.	  Zonverbranding,	  bullae	  (blaren),	  (roze)	  schilferige	  laesies	  en	  een	  droge,	  gescheurde	  
huid	  zijn	  de	  acuut	  optredende	  huidproblemen.	  De	  huidafwijkingen	  die	  als	  gevolg	  hiervan	  optreden	  
op	  de	  lange	  termijn	  zijn;	  actinische	  keratose	  (zonlichtbeschadiging),	  vervroegde	  huidveroudering,	  
oppervlakkige	  zweren	  en	  huidkanker.	  Tevens	  worden	  albino’s	  in	  Afrika	  regelmatig	  aangevallen	  en	  	  
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verminkt.	  Dit	  laat	  wonden	  en	  littekens	  achter	  of	  heeft	  de	  dood	  tot	  gevolg.	  De	  bovenstaande	  	  
huidafwijkingen	  worden	  regelmatig	  waargenomen,	  maar	  huidkanker	  is	  het	  meest	  typische	  
verschijnsel.	  Vandaar	  dat	  dit	  nader	  zal	  worden	  toegelicht.	  
	  
Huidkanker	  
Bij	  oculocutaan	  albinisme	  is	  de	  incidentie	  (aantal	  nieuwe	  ziektegevallen)	  van	  huidkanker	  verhoogd,	  
vanwege	  het	  verhinderen	  van	  melaninevorming	  (pigment	  in	  de	  huid).	  De	  daarbij	  constante	  
aanwezigheid	  van	  uv-‐straling	  zorgt	  ervoor	  dat	  huidkanker	  onder	  albino’s	  	  een	  serieus	  
gezondheidsprobleem	  is	  in	  Afrika.	  Dit	  wordt	  veroorzaakt	  doordat	  albinisme	  ontstaat	  door	  
genmutaties.	  Verschillende	  structurele	  veranderingen	  in	  het	  tyrosinase-‐	  gen	  en	  het	  P-‐	  proteïne	  gen	  
zijn	  geassocieerd	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  huidkanker.	  
Een	  opvallend	  verschijnsel	  is	  dat	  basaal-‐	  en	  plaveiselcelcarcinomen	  eigenlijk	  zeldzaam	  zijn	  onder	  de	  
zwarte	  bevolking,	  maar	  bij	  Afrikaanse	  albino’s	  juist	  vaak	  worden	  waargenomen.	  Uit	  een	  onderzoek,	  
uitgevoerd	  in	  Tanzania,	  is	  gebleken	  dat	  onder	  164	  albino’s	  25%	  te	  kampen	  hadden	  met	  huidkanker.	  
In	  Zuid-‐	  Afrika	  werd	  er	  bij	  23%	  van	  111	  onderzochte	  albino’s	  huidkanker	  geconstateerd.	  Ook	  
voorlopers	  op	  deze	  soorten	  huidkanker	  (actinische	  keratose	  en	  roze,	  schilferige	  laesies)	  worden	  
normaal	  gesproken	  gezien	  bij	  mensen	  van	  middelbare	  leeftijd	  met	  een	  lichte	  huid	  die	  in	  zonnige	  
gebieden	  wonen.	  Bij	  Afrikanen	  die	  lijden	  aan	  albinisme,	  komen	  deze	  voorlopers	  al	  voor	  bij	  jonge	  
kinderen.	  Dit	  resulteert	  in	  een	  hoge	  morbiditeit	  onder	  jonge	  Afrikaanse	  albino’s.	  
Het	  plaveiselcelcarcinoom	  is	  de	  meest	  voorkomende	  huidmaligniteit	  onder	  albino’s	  in	  Afrika.	  Hierbij	  
zijn	  het	  hoofd,	  de	  nek	  en	  het	  gezicht	  de	  plaatsen	  waar	  het	  carcinoom	  het	  vaakst	  optreedt	  Operatieve	  
verwijdering	  laat	  cosmetisch	  storende	  laesies	  en	  littekens	  achter	  (zie	  Figuur	  1).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Behandeling	  in	  Afrika	  
In	  Afrika	  wordt	  weinig	  tot	  geen	  specialistische	  en	  dermatologische	  zorg	  aangeboden	  waar	  albino’s	  
gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  Tevens	  hebben	  de	  Afrikanen	  zelf	  niet	  altijd	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  juiste	  	  
	  

Figuur	  1`:	  Tumor	  bovenlip.	  	  
Bron:	  Opara	  2010	  

http://www.nci.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM
C2936286/	  
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gezondheidszorg	  te	  bereiken	  of	  te	  betalen.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  albino’s	  de	  verkeerde	  zorg	  krijgen	  
aangeboden	  of	  te	  laat	  naar	  de	  dokter	  gaan.	  	  	  
Indien	  er	  huidkanker	  ontstaat	  kan	  en	  dit	  nog	  kan	  worden	  behandeld,	  wordt	  de	  huidkanker	  meestal	  
operatief	  verwijderd.	  	  
	  
Albino	  associaties	  
In	  heel	  Afrika	  zijn	  zogenoemde	  Albino	  Associations’.	  Dit	  zijn	  landelijke	  of	  lokale	  organisaties,	  
gevestigd	  in	  Afrikaanse	  landen,	  die	  opkomen	  voor	  albino’s	  in	  het	  desbetreffende	  land.	  Dit	  doen	  zij	  
door	  het	  geven	  van	  onderwijs	  rondom	  albinisme,	  vooroordelen	  aan	  te	  vechten,	  albinisme	  als	  een	  
handicap	  kenbaar	  te	  maken	  waardoor	  er	  rekening	  met	  hen	  wordt	  gehouden	  en	  door	  de	  zorg	  te	  
verbeteren.	  De	  stichting	  Afrikaanse	  Albino’s	  werkt	  samen	  met	  de	  lokale	  ‘Albino	  Associations’	  bij	  het	  
uitdelen	  van	  zonnebrandcrème.	  Getracht	  wordt	  om	  zonnebrandcrème	  te	  distribueren	  vanuit	  een	  
dermatologische	  kliniek	  of	  op	  speciaal	  georganiseerde	  dagen,	  zodat	  de	  albino’s	  in	  het	  project	  een	  
jaarlijkse,	  dermatologische	  controle	  krijgen.	  
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