
Programma Basiscursus systematische diagnostiek,  16 november 2020 

Online 

 

10.00 Welkom en uitleg over de doelstelling en indeling van de dag 

Markus Starink 

10.15 Efflorescentieleer 

Marja Oldhoff 

 

11.00 Koffiepauze 

 

11.15 Nabespreking Entreetoets 

Markus Starink 

11.45 Werkopdrachten 

Markus Starink en Marja Oldhoff 

Rode draad: in deze basiscursus wordt aandacht besteed aan de klassieke morfologische 
classificatiesystemen in de dermatologie en de grote waarde voor het vertalen van 
huidverschijnselen in een dermatologische diagnose.  

Leerdoel: zien van afwijkingen door systematisch te kijken naar de huid. 

Werkvorm: deelnemers gaan in 4 groepen aan de slag n.a.v. overzichts- en detailfoto’s van 
klinische huidbeelden. 

De vier thema’s zijn: (1) eczeem / erythemato-squameus, (2) papuleus / noduleus, (3) 
vesiculeus / pustuleus, (4) typische voorkeurslocaties. 

Opdracht van de presentatie: (a) geef de beste definitie van de leidende efflorescentie, (b) 
geef eerste onderverdeling in de systematiek. 

Lesmateriaal: CD-rom “Dermatovenereologie in beeld”, Th.M. Starink e.a. 

 12.15 Klinische quiz 

Markus Starink en Marja Oldhoff 

Rode draad: systematische dermatologische diagnostiek via een (analytische) beschrijving 
(‘Wat zie ik?’) volgens PROVOKE, morfologische diagnose en differentiële diagnose (‘Wat 
kan het zijn’) maakt je een (veel) betere diagnosticus dan bij werken met 
"herinneringsbeelden". 

Leerdoel: oefening in systematisch kijken en redeneren. 

 
12.45 Lunchpauze  
 

  



 

13.30 Inleiding in de elementaire dermatopathologie 

Markus Starink 

Rode draad: gedurende de opleiding zal duidelijk worden dat het kijken met het ongewapende 
oog, loepvergroting (en/of dermatoscoop) en –  dieper en meer vergroot – door histologisch 
onderzoek van biopten een gangbare volgorde is. Het inbouwen van de microscopie in de 
dagelijkse dermatologische diagnostiek verhoogt de mogelijkheden en kwaliteit. Als 
dermatoloog moet je dan ook een zekere mate van kennis van de histopathologie hebben om 
uitslagen goed te kunnen interpreteren (clinicopathologische correlatie) en zinvol te kunnen 
overleggen met de patholoog bij onduidelijkheden. 

Werkvorm: Inleidende presentatie (15 min.), gevolgd door mini self-assessment cursus van 8 
microscopische preparaten onder begeleiding (60 min.) 

Lesmateriaal: hoofdstuk 1 van Barnhill 

Leerdoel: verkrijgen van enige basale kennis op het gebied van de dermatopathologie. Dat 
betreft vooral de basisprincipes bij de beoordeling van coupes en de vertaalslag van de 
bevindingen naar een reactiepatroon of diagnose.  

 

14.00   Quiz - Coupes van acht klassieke inflammatoire dermatosen 

Markus Starink 

15.00 Pauze 

 

15.30   Introductie in Dermatoscopie 

Yannick Elshot 

16.30   Einde  

 

(Evaluatie wordt digitaal aangeboden, certificaat te downloaden in Boerhaavenascholing) 

 

  


