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Als domeingroep Dermatochirurgie & Lasers (DC&L) zetten wij
ons in om de belangen te behartigen van zowel de snijdende
als de lasergeoriënteerde dermatoloog. 

Ons doel is om de dermatoloog beter te positioneren als 
snijdend specialist. De dermatoloog moet de nummer één
specialist zijn/blijven voor diagnostiek en behandeling van
huidkanker.

Aan de basis hiervan ligt de scholing zowel van dermatologen
in opleiding als van de reeds gevestigde specialist. Jaarlijks 
organiseren wij FACE it, een hands-oncursus waarbij anatomie
en reconstructieve chirurgie centraal staan. De cursus is al 
vier jaar op rij een groot succes. Onder de deelnemers zijn 
dermatologen die hun chirurgische skills willen uitbreiden of
opfrissen. De opgedane verruiming van kennis en kwaliteit bij
de deelnemers verstevigt hun positie als snijdend specialist op
de werkplek. De multidisciplinaire benadering van de cursus
biedt de deelnemers een gelegenheid om ook met de andere

snijdende specialisten te sparren. Deze samenwerking op de
cursus is er een waarvan wij hopen dat hij terug thuis wordt
voortgezet. 

De afgelopen jaren was er veel animo vanuit de aios om aan
deze nascholing te participeren. Het verheugt ons dat we in
2019 de mogelijkheid hebben om een light variant van de 
Face it-cursus aan te bieden als COCOM voor de ouderejaars
aios. Ook hier zal de focus liggen op hands-on: onder super-
viserend oog van de ervaren (mohs) dermato-chirurgen 
zullen hechttechnieken en reconstructies gedemonstreerd en
geoefend worden. 

Naast het hands-on verbeteren van de dermatochirurgische
zorg, zijn wij betrokken bij verschillende (multidisciplinaire)
richtlijnen op dit vakgebied. De domeingroep is samen met de
domeingroep Infectieziekten de kartrekker geweest van de
Richtlijn infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische
ingrepen. Wij worden betrokken bij de totstandkoming van de
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Richtlijn hidradenitis en op het gebied van de lasers werd de
Leidraad lasers gevormd. 

Het tweede belangrijke aandachtsgebied van onze domein-
groep is namelijk de positionering van de dermatoloog als dé
specialist op het gebied van laserbehandeling. Wij hebben met
de domeingroep commentaar geleverd op het RIVM-rapport
Complicaties van behandelingen van de huid met energy based
devices. Mede door ons commentaar werd de conclusie van het
rapport aangepast zodat het duidelijk was dat alle onderzochte
huidbehandelingen met lasers en soortgelijke apparatuur
complicaties tot gevolg kunnen hebben en dat het niet 
mogelijk is af te bakenen welke laserapparatuur veilig is voor
behandelaars die weinig kennis hebben van de huid of de 
behandelingen van de huid. Daaruit volgde het voornemen
van de minister van VWS om het uitvoeren van behandelingen
met lasers en aanverwante apparatuur in de toekomst alleen
toe te staan voor artsen en huidtherapeuten. Onze voorwaarde
was dat behandelingen van huidziekten met lasers en andere
energy based devices door huidtherapeuten te allen tijden onder

supervisie van een dermatoloog dienen plaats te vinden. Ook
adviseerden wij om behandelingen met een verdampende
(ablatieve) laser alleen door artsen te laten verrichten. Ter 
afbakening van de kwaliteit van laserzorg onder dermatologen
wordt een Nederlandse laserkaart gecreëerd zodat het voor de 
patiënt/ cliënt duidelijk is waar hij terecht kan voor welke 
behandelingen en hoe veel ervaring er in huis is. 

Ons doel is om de rol van de dermatoloog als expert van de
huid te waarborgen en onder de aandacht te brengen dat de
dermatoloog de specialist is die niet alleen in staat is om 
indicaties voor laserbehandeling te stellen, maar ook 
kwalitatieve behandeling levert en in staat is om zo nodig de
complicaties op te lossen.
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