
 
1 

JAARVERSLAG 
2018 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR                             
DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie 
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht 
Postbus 8552, 3503 RN Utrecht 
  
Telefoon  030-2006800 
E-mail  secretariaat@nvdv.nl  
Website www.nvdv.nl 

mailto:secretariaat@nvdv.nl
http://www.nvdv.nl/


 
2 

Jaarverslag 2018 
 

De NVDV is de beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen en dermatologen in opleiding. De 
vereniging bevordert de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei 
organisatorische aspecten, zoals de belangenbehartiging van haar leden, informeert de NVDV ook 
mensen over het voorkomen van huidaandoeningen en de achtergronden daarvan. Dit gebeurt door het 
uitgeven van publicaties, folders en de website www.nvdv.nl 

 

 

Colofon 
Het jaarverslag 2018 is een uitgave van de NVDV 

Het document kunt u downloaden via www.nvdv.nl                                   

Vragen 
Vragen of opmerkingen over dit document?                                                                                       
Reageer dan naar het bureau van de NVDV: 
secretariaat@nvdv.nl 
 
Redactie 
Lies Rijksen/Frans Meulenberg 

Vormgeving 
Virginia Hercules/Lies Rijksen/ Destah Dekker 
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VOORWOORD VAN COLETTE VAN HEES, 
VOORZITTER BESTUUR 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2018.  

We kijken terug op een dynamisch jaar dat 
begon met een enquête waarin onze leden 
aangaven dat de werkdruk vaak hoog is, en dat 
onzinnig geachte administratieve lasten hier 
een groot aandeel in hebben. Tegelijkertijd is 
de opleidingscapaciteit teruggeschroefd en is 
het zoeken naar de positionering van het 
groeiende aantal physician assistents en 
verpleegkundig specialisten. Hierop is een 
commissie Deregulering ingesteld, hebben we 
deelgenomen aan Delphi-rondes met het 
Capaciteitsorgaan en zijn we met de NAPA* in 
gesprek gegaan om een consensusdocument 
taakherschikking te ontwikkelen. 
Zorgevaluatie is definitief op de kaart 
gezet.Terwijl de werkgroep Kennisagenda 
werkte aan de identificatie van een toptien 
kennishiaten ging de projectgroep Consortium 
van start om een blauwdruk voor een consortium dermatologie te maken waarbinnen straks 
zorgevaluatieonderzoek ten uitvoer kan worden gebracht.  

Een ledenraadpleging over het functioneren van het bureau van de NVDV leidde tot 
tevreden reacties, ook de maandelijkse nieuwsbrief valt bijzonder in de smaak. Ik kan deze 
tevredenheid alleen maar volmondig beamen: het bureau loopt als een trein. De website kon 
op minder enthousiasme rekenen. We zijn daarom aan de slag gegaan met een nieuwe 
website die zowel online als mobiel goed leesbaar en navigeerbaar zal zijn.  

De NVDV is een vereniging van en voor de dermatoloog. De gezamenlijke inspanningen van 
leden, bureau en bestuur vormen het resultaat dat u voor u heeft. Wij zijn met elkaar trots 
op het resultaat en hopen dat u alles met veel plezier zult lezen.  

 

* NAPA = Nederlandse Associatie Physician Assistants  
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1. Verslag van het bestuur 
 

1.2.1 Vergaderingen   

• Het bestuur vergaderde in 2018 dertien 
keer.  

• De jaarlijkse Heidag vond plaats op 21 
september. 

• Op 22 maart tijdens onze jaarlijkse 
dermatologendagen in de 
Westergasfabriek Amsterdam was de 
eerste Algemene Ledenvergadering 
(ALV). De tweede ALV volgde op 23 
november in de Schouwburg in 
Rotterdam. 

 

1.2.2 Gesprekken met domein- en werkgroepen en commissies 

Het bestuur overlegt jaarlijks met verschillende groepen. Hieronder een (niet volledig) 
overzicht van interne besprekingen. 

• Overleg (telefonisch) toetingscommissie (Dupilumab) op 14 februari. 

• Werkgroep Geschiedenis op 16 februari. 

• Kwaliteitsdag op 23 februari (zie 3.1). 

• Overleg over de Huidkankerdag 21 maart. 

• Werkgroep PROMS op 3 april. 

• Werkgroep ICT op 31 augustus. 

• Domeingroep Oncologie / werkgroep Mohs op 5 oktober. 

• Commissie PR en Media op 23 november. 

Voor de duidelijkheid: de activiteiten van werkgroepen vallen onder de  

verantwoordelijkheid van Domeingroepen. 

 

1.2.3 De commissies en domeingroepen van de NVDV 

Veel leden zetten zich in voor de vereniging door zitting te nemen in commissies en 
domeingroepen. Zij adviseren het bestuur over allerlei onderwerpen op verschillende 
gebieden.  

 

Bestuursvergadering in de 
Westergasfabriek, Amsterdam 
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De commissies van de NVDV zijn: 

• Accreditatie; deze commissie beoordeelt en acrediteert het bij- en nascholingsaanbod op 
dermatologisch gebied. 

• Autorisatie; alle conceptrichtlijnen gaan ter finale beoordeling naar de 
autorisatiecommissie. Deze commissie doet al dan niet aanbevelingen en autoriseert de 
voorgelegde richtlijn. 

• Benoeming ereleden; de commissie geeft advies en beoordeelt voorstellen het 
erelidmaatschap van de vereniging. 

• Beroepsbelangen; de aandachtsgebieden variëren van DBC, DHD diagnosethesaurus, in-
en uitstroom tot praktijkvariatie.  

• Concilium; het concilium bewaakt de manpowerplanning en de kwaliteit van de 
opleiding tot dermatoloog. 

• Cocom; verantwoordelijk voor het cursorisch onderwijs. 

• Deregulering; (tijdelijke commissie, zie uitgelicht bij 2.2). 

• Kascommissie; bespreekt en beoordeelt de financiële stukken (begroting en 
jaarrekening) en rapporteert hierover aan de Algemene Ledenvergadering. 

• Nascholing; verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de jaarlijkse 
dermatologendagen. 

• Normstelling; zorgt voor het actueel houden van het rapport normstelling. 

• Patiëntenvoorlichting; verzorgt de patiëntenfolders die huidaandoeningen toegankelijk 
maken voor een breed publiek en houdt deze ook actueel. 

• In 2018 is de commissie Professionaliteit opgericht. De NVDV kan als wetenschappelijke 
vereniging (WV) benaderd worden om een rol te vervullen in een traject van onderzoek 
naar mogelijk disfunctioneren van een dermatoloog. Deze rol kan inhouden dat men de 
NVDV vraagt te participeren in een externe commissie die onderzoek doet naar mogelijk 
disfunctioneren. Een andere optie is dat een (externe) partij de NVDV verzoekt zelf een 
dergelijk onderzoek in te stellen. Behalve externe partijen kan dat verzoek afkomstig zijn 
vanuit de beroepsgroep zelf. In geval van een concreet onderzoek stelt deze commissie 
een commissie ad hoc in.   

• PR en media;  de Huidkankerdag, de Wereldeczeemdag en Wereldpsoriasisdag zijn 
voorbeelden van de activiteiten van deze commissie. De vragen vanuit de media die 
binnenkomen, pakt deze commissie op. 

• Praktijkvoering; werkt aan een databank van protocollen, zoveel mogelijk gebaseerd op 
de richtlijnen van de NVDV.   

• Redactie website; buigt zich over het opzetten van een nieuwe website voor leden en 
niet-leden. 
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• Visitatie; bestaat uit experts die in het kader van de kwaliteitsbewaking visitaties 
uitvoeren. 

• Consortium in wording; met het vooruitzicht van de oplevering van  de Kennisagenda 
Dermatologie (begin 2019) startte een voorbereidingswerkgroep met het vormgeven van 
een blauwdruk voor de mogelijke inrichting van een onderzoeksconsortium 
Dermatologie, met als doel: de uitvoering van  zorgevaluatieonderzoek. 
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Domeingroepen houden toezicht op de 
wetenschappelijke actualiteit en ontwikkelingen in een 
specifiek aandachtsgebied van de dermatologie. Zij 
fungeren ook als eerste aanspreekpunt voor specifieke 
inhoudelijke vragen en hebben zodoende een 
adviesfunctie voor het bestuur. De domeingroepen van 
de NVDV zijn: 

• allergie en eczeem 

• anogenitale dermatosen 

• cosmetische dermatologie 

• dermatochirurgie en lasers 

• dermatotherapie 

• haar en nagels 

• huidinfecties 

• inflammatoire dermatosen 

• kinderdermatologie 

• oncologie 

• pigmentstoornissen 

• soa 

• vaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne Omarm Psoriasis van de 
commissie PR en Media 

 

Ook zijn er veel werkgroepen en richtlijnwerkgroepen actief. 
Richtlijnwerkgroepen zijn ingesteld op grond van hun specifieke kennis op 
het gebied van een richtlijn. Werkgroepen gaan aan de slag met een actuele 
vraag of ontwikkeling die zich voordoet, zoals de werkgroep Mohs. Een 
actueel overzicht staat op de D-page. 
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HET BESTUUR BEDANKT ALLE LEDEN DIE 
ZICH IN 2018 BELANGELOOS HEBBEN 
INGEZET VOOR HET VAKGEBIED. 

 

1.3 Externe overleggen 

Met veel partijen werkt het bestuur aan een goede relatie. Zo vonden in 2018 de volgende 
overleggen plaats: 

 

• Overleg met het NHG op 8 februari. 

• Overleg met de inspectie IGJ op 13 februari en 27 maart. 

• Kennismaking met de nieuwe directeur van het Huidfonds op 16 februari. 

• Overleg met Hogeschool Huidtherapie Utrecht op 5 maart. 

• Overleg met Hogeschool Huidtherapie Den Haag op 6 april. 

• Overleg met Huidpatiënten Nederland op 20 april. 

• Bestuurlijk overleg met de VADV op 25 mei. 

• (Voor)overleg Consortium op 25 mei. 

• Overleg met Jetkse Ultee op 28 mei. 

• Stichting Beheer Tijdschriften Dermatologie op 29 juni. 

• Redactievergadering HEELdeHUID op 29 juni. 

• Overleg met IGJ op 1 augustus. 

• Stichting Melanoom op 20 augustus. 

• Delphi-sessie Capaciteitsorgaan op 25 september. 

• Rode Hoed Symposium 3 oktober. 

• Maartje Spit over Dermatoscopie op 5 oktober. 

• Zilveren Kruis op 1 december (over lichttherapie). 

• Raad van Toezicht Huidfonds op 21 december. 

• NAPA op 21 december. 
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2. Activiteiten en ontwikkelingen 
2.1 Kwaliteit dag 23 februari 2018 

 

Voor de jaarlijkse kwaliteitsdag 
nodigde het bestuur de voorzitters 
van de commissies en de 
voorzitters en secretarissen van 
alle domeingroepen uit om elkaar 
te informeren en met elkaar in 
discussie te gaan. 
Het bestuur stelde aan de 
domeingroepen de volgende 
vragen: 

- Voldoet de structuur van de   
groep nog aan ieders 
verwachtingen? 
- Wat zijn de speerpunten voor de 
komende 3 jaar? 
- Wat zijn de knelpunten en kansen? 

 
Een terugkerend probleem is het invullen van vacatures binnen de groepen. Veel leden 
overschrijden de zittingstermijn. Het verdient aanbeveling jonge dermatologen aan te 
moedigen toe te treden. Verschillende domeingroepen gaven aan dat het takenpakket te 
omvangrijk is. Om die reden heeft het bestuur de spelregels voor domeingroepen en 
commissies versoepeld en verbreed: de bezetting kan iets hoger zijn, het aantal 
vergaderingen mag toenemen en in iedere domeingroep is plaats voor een aios. 

Tijdens deze kwaliteitsdag belichtte de projectgroep Kennishiaten de eerste resultaten van 
de inventarisatie van kennishiaten. Er is een top 35 kennishiaten vastgesteld (zie elders in dit 
jaarverslag).  
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2.2 Richtlijnen 

Het maken van richtlijnen voor dermatologen is een belangrijke taak voor het bureau van de 
NVDV, waarbij arts-onderzoekers het nodige voorwerk doen alsook zorgen voor de 
begeleiding van de richtlijnwerkgroepen.  

In het verslagjaar is de volgende richtlijnen afgerond en geautoriseerd:: 

• Plaveiselcelcarcinoom 

Lopende richtlijnen of richtlijnen die gestart zijn in 2018: 
- handeczeem 
- hyperhidrosis 
- constitutioneel eczeem 
- rosacea 
- hidradenitis suppurativa 
- infantiele hemangiomen 
- leidraad corticosteroïden 
- leidraad tropische ulcera 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Overig 
Bent u tevreden of kan het beter? 

Het bureau wil die service leveren waar de leden behoefte aan hebben. Om dit helder te 
krijgen, is er een ledenenquête uitgezet. Overall was men erg tevreden. Wel waren er 
kritische opmerkingen ten aanzien van de D-page. In 2018 is een aanzet gemaakt voor 
een nieuwe website, op te leveren in 2019. 

 

Overleg met VWS 

Begin maart overlegde een delegatie van het bestuur met het ministerie van VWS over 
onder andere de wetgeving rond overheveling van huidtherapeuten naar artikel 4 wet 
BIG, wetswijziging ‘laser als voorbehouden handeling’ en ‘screening op huidkanker’. 
Lasers en IPL mogen voortaan alleen huidtherapeuten en artsen uitvoeren (met ingang 
van oktober 2019). Huidtherapeuten vallen hierdoor ook onder het tuchtrecht. 

 

Mijke Hofhuis en Lara van der Schoot in actie, de NVDV arts-
onderzoekers 
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Overleg NHG 

Meer aandacht voor dermatologie in de huisartsopleiding is noodzakelijk. Het NHG steunt 
dat voornemen. Het NVDV bestuur heeft, op suggestie van het NHG, hierover een brief 
gestuurd aan het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde. Meer en meer weten het NHG 
en de NVDV elkaar te vinden. Zo heeft de NVDV meegewerkt aan video’s op 
www.thuisarts.nl en publiceren dermatologen regelmatig in het blad Huisarts en 
Wetenschap. Er is al jaren een uitstekende samenwerking inzake richtlijnontwikkeling en 
Thuisarts.nl.  

 

Nieuw onderdak voor de tijdschriften 

Het bestuur nam afscheid van DCHG als externe uitgever van het NTvDV. De gelden uit 
advertentieacquisitie gaan voortaan rechtstreeks naar de NVDV. Het bestuur heeft daarom 
een Stichting Beheer Tijdschriften Dermatologie opgericht, met daarin ondergebracht het 
wetenschappelijk tijdschrift, het NTvDV, en het publieksmagazine HEELdeHUID. Van de 
vijf bestuursleden van die stichting zijn er drie statutair afkomstig uit het NVDV bestuur, 
waardoor het bestuur de zeggenschap en controle houdt. De directie van de NVDV fungeert 
sinds 1 januari 2018 als uitgever van de tijdschriften. Daarnaast is de continuïteit (van het 
NTvDV) verzekerd doordat de zittende redactie in functie blijft. Eind 2018 benoemde de 
Algemene Ledenvergadering dr. Rob Beljaards tot nieuwe hoofredacteur, met ingang van 1 
februari 2019. 
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Overleg Hogescholen opleiding Huidtherapie 

Dit overleg kwam tot stand op initiatief van het bestuur NVDV, allereerst bedoeld als 
kennismaking. Er vond een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Hogeschool 
Utrecht en Den Haag. Het bestuur stelde zich op het standpunt dat passieve screening op 
huidkanker door huidtherapeuten prima is maar actieve screening ongewenst. 

 

De Huidkankerdag en een bruine minister van VWS 

De Huidkankerdag vond plaats op 2 juni 2018. 
Minister van VWS, Hugo de Jonge, was uitgenodigd voor een huidcheck, dit naar aanleiding 
van zijn uitlatingen over zijn zonnebankgebruik. Op de  uitnodiging van de 
bestuursvoorzitter om persoonlijk door de NVDV-voorzitter zijn huid te laten nakijken, 
kwam geen reactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Huidkankerdag in een tent, op de markt in Hilversum. 
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Een nieuwe website en de weg erheen  

Het bestuur benoemde een redactie voor de 
inrichting en het beheer van de openbare én de 
besloten website en zal deze, op termijn, 
integreren. Eind 2019 zal de nieuwe website het 
daglicht zien. 
 

Een nieuw ledenbestand 
Ook besloot het bestuur te streven naar een 
moderner nieuw ledenbestand. Introductie 
hiervan is gepland voor begin 2019. Het nieuwe 
ledenbestand heeft een geïntegreerde aanpak met 
het indiviuele lid als middelpunt. Er bestaat een 
mogelijkheid om het bestand samen te laten 
draaien met de nieuwe website waardoor de 
werkbelasting van het bureau afneemt. 
 

   

 

 

 

 

 

Champagne bij de oplevering van het nieuwe ledenbestand 
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Dupilumab 

De biologic Dupilumab is sinds 1 januari 2018 beschikbaar voor mensen met ernstig 
constitutioneel eczeem, maar om het te mogen voorschrijven, moeten dermatologen aan een 
aantal criteria voldoen. Om doelmatige inzet van dit eerste biological voor constitutioneel 
eczeem te bevorderen en deze behandeling niet te beperken tot alleen de expertisecentra 
stelde een samenwerkingsverband criteria op voor centra en patiënten voor het 
voorschrijven  van dupilumab. Daarin waren vertegenwoordigd: NVDV, 
ziektekostenverzekeraars en patiëntenvereniging VMCE, terwijl voor het beheer (van 
beoordeling tot en met toestemming) een Toetsingscommissie de verantwoordelijkheid 
toegewezen kreeg. 
Van 1-1 tot 1-10-2018 kwamen 496 aanvragen voor dupilumab bij de toetsingscommissie 
binnen. Hiervan kregen 455 een akkoord, 38 een afwijzing en 3 een ongeldig verklaring. Op 
meetmoment 1 oktober 2018 kregen 452 patiënten een behandeling met dupilumab (3 
patiënten stopten met de behandeling). 
Omdat men in 46 Nederlandse ziekenhuizen/ dermatologische praktijken dupilumab 
voorschreef, lijkt de doelstelling een goede spreiding over Nederland te zijn gerealiseerd. 
Kortom, de introductie van dupilumab op de Nederlandse markt is geslaagd.  
 

Kennishiaten 

Waar zijn in de dagelijkse praktijk de lacunes in kennis? Op welke punten is een sterkere 
wetenschappelijke onderbouwing van het dermatologisch handelen gewenst of zelfs 
noodzakelijk? Een werkgroep ging aan de slag, analyseerde richtlijnen en raadpleegde 
dermatologen, domeingroepen en externe stakeholders. Aanvankelijk leidde dat tot 
identificatie van 1100 kennishiaten waarna verfijning plaatsvond. Uiteindelijk stelde de 
werkgroep Kennisagenda een top 10 samen. De werkgroep hoopt het eindrapport én de top 
10 te presenteren aan de Algemene Ledenvergadering begin 2019. 

Het bestuur hoopt dat de Kennisagenda een stimulans zal zijn voor 
(zorgevaluatie)onderzoek, te verrichten door de universitaire medische centra, bij voorkeur 
in samenwerking met andere belangstellende dermatologen/praktijken. 
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Hoofdlijnenakkoord  

In het nieuwe Hoofdlijnenakkoord is afgesproken de 
stijging van de beschikbare financiële ruimte voor de 
ziekenhuissector af te bouwen van 0,8 procent tot 0 
procent in vier jaar. Tegelijkertijd voorspelde het CPB een 
toename van de zorgvraag van 3,2 procent. Die stijgende 
zorgvraag en de hiermee samenhangende oplopende 
kosten, de logistieke problemen en de huidige 
personeelstekorten maken een andere organisatie van de 
zorg noodzakelijk. Ook zette VWS sterk in op 
uitkomstindicatoren. Het bestuur verkende de 
mogelijkheden en voorbeelden van netwerkzorg en 
uitkomstindicatoren voor de dermatologie.  

 

 

 

 

 

Skilarence 

Per 1 juli 2018 kwam het eerste 
geregistreerde fumaarzuurpreparaat op de 
markt, Skilarence. Er was enige 
onduidelijkheid over de mogelijkheid om 
de twee tot nu veelgebruikte 
ongeregistreerde fumaraten te kunnen 
blijven voorschrijven, en onder welke 
voorwaarden. De NVDV maakte zich er 
sterk voor om de niet-geregistreerde variant 
van fumaarzuur te behouden als 
behandeloptie.  

 

 

 

 

 

 

 

De Kennisagenda ziet het 
daglicht. 
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Onnodige regels, verwarring en frustratie! Ontregel de zorg 

Wat kost veel tijd en is weinig zinvol? Wat kost veel tijd maar is zinnig (en kan beter)? Een 
zorgprofessional besteedt gemiddeld 40% van de werktijd aan administratie waarvan men 
20% als onzinnig beschouwt. Spelers in de zorg vinden dat dat anders kan en moet. 
Verschillende beroepsgroepen stelden een agenda samen met daarin concrete 
schrapsuggesties met verbeterplannen. De NVDV maakt hierbij gebruik van de resultaten 
van de VVAA-enquête die 100 dermatologen invulden, en de NVDV enquête van januari 
2018, ingevuld door 208 leden. De enquête liet zien dat 40% van de tijd verloren gaat aan 
administratief werk waarvan men de helft als onzinnig ervaart. In maart 2018 zijn de eerste 
resultaten met het ministerie van VWS besproken. Om concrete voorstellen voor 
administratieve lastenvermindering te doen, richtte het bestuur de commissie Deregulering 
in. 

 

Standpunt zonnebanken 
De NVDV bracht een standpunt zonnebanken uit, in samenwerking met Huidpatiënten 
Nederland, Stichting Melanoom, CPLD-Vereniging (patiëntenvereniging van mensen met 
licht- en stralingsgevoeligheid) en de Tumorfocusgroep Melanoom. Een andere werkgroep 
ging van start met het opstellen van een tweede, meer overkoepelend standpunt: “Omgaan 
met de zon”. 

 

 

 

 

Bestuur/ directie in de najaarszon. 
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3 Organisatie 
3.1 Bestuur per 31 december 2018 

Voorzitter: mw. C. van Hees 

Penningmeester: mw. dr. B. Visch 

Secretaris: dhr. dr. B. Oosting 

Bestuurslid: dhr. dr. V. Sigurdsson 

Bestuurslid: mw. E. Otters 

Bestuurslid: mw. dr. S. de Mare 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colette van Hees                      

 

Birgitte Visch Bert Oosting  
 

Vigfús Sigurdsson Elsemieke Otters Saskia de Mare 
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Personele bezetting per 31 december 2018 
3.2 Directie 
dhr. dr. J.J.E. van Everdingen 

dhr. drs. F. Meulenberg 

    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Bureau 

mw. L. Rijksen (bestuur, nascholing, concilium) 

mw. V. Hercules ( financiën, visitatie, website, algemene zaken) 

mw. M. Staartjes (ledenadministratie, pr en media, patiëntenvoorlichting ) 

mw. drs. M. Hofhuis (arts-onderzoeker, richtlijnontwikkeling) 

mw. drs. L. van der Schoot (arts-onderzoeker, richtlijnontwikkeling) 

mw. drs. K. Geelen (coördinator kwaliteit en beleid) 

mw. L. Fritschy (redactiesecretaresse) 

 

 

In 2018 verhuisde het bureau binnen de Domus Medica naar 
een multifunctionele ruimte binnen de Federatie Medisch 
Specialisten.  

Jannes van Everdingen                                    Frans Meulenberg 
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Kwaliteit en richtlijnontwikkeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactiesecretariaat tijdschrift: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda Staartjes                 Virginia Hercules Lies Rijksen 

Mijke Hofhuis                       Lara van der Schoot            Kim Geelen 

Het secretariaat verhuist. 

 

Laura Fritschy  
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3.4 Leden 

In 2018 zijn de volgende leden ons ontvallen: 
Dhr. R-F.H.J. Hulsmans 
Dhr. dr. P.C. van Voorst Vader 
Dhr. dr. H.J. Sillevis Smit  
dhr. dr. W.H. Bos 

  
In 2018 zijn tot erelid benoemd:  

 

 

 

 

     en 

 

 

 

3.4.1 Mentorstipendia 

In 2018 reikte de NVDV voor de negende keer vijf mentorstipendia uit. De uitverkorenen 
waren: 

Mw. W.A. Christoffers (Psychodermatologie bij dhr. P.M.J.H. Kemperman) 

Dhr. dr. S.M. Habib (Auto-immuunziekten van de huid bij mw. prof. dr. E.M.G.J. de Jong) 

Mw. dr. mr. L.B.E. Kienhorst (Bestuur en financiën in de dermatologie bij mw. dr. S. de 
Mare) 

Mw. dr. R. Koevoets (Tropische dermatologie bij prof. dr. H.J.C. de Vries) 

Mw. J. Zoutendijk (Naevi, melanomen, dermatoscopie bij mw. dr. N.A. Kukutsch) 

 

3.4.2 Nieuwe leden 

In 2018 verwelkomden we 27 nieuwe leden. Het totale ledenaantal op 31 december 2018 was 
803. Onder te verdelen in:  

Aantal gewone leden: 565 

Aantal buitenlandse leden: 60 

Aantal aios/aspirant leden: 130 

Aantal buitengewone leden: 48 

dhr. dr. H.J. Sillevis Smit 
dhr. dr. J.J.E. van 
Everdingen 
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3.4.3 Ledenraadpleging 

 

De open vragen 
betroffen ideeën 
voor 
verbeterpunten. 
Onze leden gaven 
aan de D-page 
onoverzichtelijk 
te vinden, ook de 
website gaf 
ruimte voor 
verbetering. In 
2018 zijn we 
begonnen met het 
inrichten van een nieuw ledenbestand, een nieuwe website inclusief een besloten gedeelte 
voor leden. 

 

 

4 Financiën 2018 
De NVDV genereerde in 2018 een hogere omzet mede door de inzet van SKMS-gelden voor 
richtlijnontwikkeling. Ook de veranderingen met betrekking tot tijdschriften droegen bij aan 
het positieve resultaat over het verslagjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

5 Opleiding 
 
Het nieuwe opleidingsplan gaat in vanaf 1 januari 2019. De belangrijkste veranderingen 
zijn: de opleiding is nu ingedeeld in een basisdeel en 2-4 maanden verdieping. 

 

Er zijn zeven EPA’s gedefinieerd 
(Entrustable Professional Activities). EPA’s 
zijn herkenbare beroepsactiviteiten 
(professionele taken of 
verantwoordelijkheden) die stafleden 
toevertrouwen aan een aios om met 
beperkte tot geen supervisie uit te voeren 
zodra de aios de benodigde competenties 
bezit: 

 

1. Het poliklinisch identificeren, 
behandelen en begeleiden van een 
eenvoudig dermatologisch probleem. 

2. Het poliklinisch identificeren, 
behandelen en begeleiden van een complex 
dermatologisch probleem. 

3. Het stellen van een diagnose op basis van 
de clinico-pathologische correlatie. 

4. Begeleiding van een patiënt met een 
chronische huidziekte en/of oncologisch 
probleem.  

5. Uitvoeren (klinische) consulten en interdisciplinair overleg. 

6. Dermatoloog als operateur: uitvoeren dermato-chirurgische en flebologische 
verrichtingen. 

7. Presenteren en begeleiden in het kader van onderwijs en wetenschap. 

 

 

 

 

 

Concilium-voorzitter Vigfús Sigurdsson buigt 
zich over de Nivel- Enquête 
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Er is een overgangsregeling voor instromers uit 2018. Aios die in dat  jaar zijn ingestroomd, 
kunnen desgewenst kiezen voor het nieuwe opleidingsplan. De voor 2018 ingestroomde aios 
volgen de opleiding volgens het oude plan.  

Samen met het nieuw opleidingsplan is een landelijk elektronisch portfolio van het firma 
Reconcept ontwikkeld en geimplementeerd.  

In 2018 stroomden 21 nieuwe aios in, verspreid over de 8 OOR’s. In 2019 vindt een Delphi-
ronde plaats over het meten van de capaciteit. Het capaciteitsorgaan is hiermee bezig, de 
NVDV is erbij betrokken. De verwachting is dat het Capaciteitsorgaan een nieuwe raming 
gaat uitbrengen in 2019. Deze raming zal dan gelden voor de instroom in 2021-2023.   

 

 

Eendenrace: het bureau-uitje 


