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De geschiedenis van de domeingroep
De domeingroep is opgericht in 2010 en bestond toen uit de
volgende leden: Gerrit Jan van der Schroeff, Rob Teepe, Ben
Naafs, Dinanda Kolbach, Pieter van der Valk en Onke Tjiam.
Annemie Galimont trad toe in 2015. Vanwege pensionering 
en aftreden van diverse leden bleef in 2016 alleen Annemie
Galimont-Collen over. Elsemieke Plasmeijer heeft na haar 
terugkomst uit Australië de domeingroep versterkt. 
De taakopdracht van de domeingroep was het gevraagd en
ongevraagd uitbrengen van adviezen aangaande de dermato-
logische therapie in brede zin. In eerste instantie heeft de 
domeingroep een inventarisatie gemaakt van de actuele 
regelgeving omtrent apotheekbereidingen. Vervolgens heeft
de domeingroep zich beziggehouden met de problematiek van
interacties tussen imidazol-antimycotica en cumarinederivaten.
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de domein-
groep was het herzien van Dermatica op Recept.
In 2013 heeft de domeingroep adviezen uitgebracht aan het
bestuur van de NVDV, onder andere over het gebruik van com-
binatiepreparaten, over wijzigingen in de Geneesmiddelenwet
en over de aflevering van Dovobet zalf. In 2013 werden de 
conceptrichtlijnen over off-labelgebruik van azathioprine, 
ciclosporine en sulfasalazine op de NVDV-website geplaatst
voor becommentariëring.

Wat hebben we gedaan?
In 2015 werd een groot aantal van de doorgeleverde bereidin-
gen door de verzekeraars zonder enig overleg geschrapt. Na
consternatie is er een landelijke werkgroep samengesteld
waarin gemandateerden van diverse beroepsverenigingen,
KNMP en LHV onder leiding van het Zorginstituut de geschrapte
producten herbeoordeelden. De NVDV heeft hierbij telkens
zorgvuldig getracht de noodzaak van vergoedingen van de 
geschrapte preparaten te onderbouwen en een advies hierover
aan de verzekeraars te geven. Regelmatig werden ook collegae
van andere domeingroepen geconsulteerd. Een deel van de
preparaten is door de verzekeraars weer aangemerkt met een
F-status in de G-standaard. Dit betekent dat de producten voor
vergoeding in aanmerking komen. We hebben getracht ook
het aantal machtigingen dat hiervoor nodig is tot een minimum
te beperken.
Er is een jaarlijkse beoordelingsronde voor doorgeleverde 
bereidingen. Daar waar nodig schuift de domeingroep aan bij
het landelijk overleg om gevraagd en ongevraagd advies te
geven aan de zorgverzekeraars. 
Het dossier ureum leverde enige strijd op tijdens de overleggen.
Hierna heeft het Zorginstituut beoordeeld of op basis van 
literatuur ureumcrème voor vergoeding in aanmerking kon
komen. Ze oordeelden dat hiervoor te weinig bewijs was. 

DOMEINEN

Domeingroep Dermatotherapie
De domeingroep dermatotherapie bestaat uit Annemie Galimont-Collen en Elsemieke Plasmeijer.

Wij stellen ons aan u voor

Annemie Galimont-Collen (rechts op de foto) en Elsemieke Plasmeijer.
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De boeken zijn nog niet gesloten over het ureumdossier.
Steeds vaker zijn handelspreparaten van dermatologische 
producten niet meer leverbaar. Veelal komt dat door produc-
tieproblemen van de firma’s die de preparaten maken, of
omdat firma’s de producten van de Nederlandse markt halen.
Sinds 2018 heeft de NVDV een inlogcode in de website van 
farmanco.nl. Dit is een site van de KNMP met actuele informa-
tie over geneesmiddelentekorten. Hierdoor kunnen de leden
maandelijks geüpdatet worden over het niet meer beschik-
baar zijn van producten, wat de oorzaak is, hoe lang het 
probleem duurt en wat de alternatieven zijn.
De domeingroep is samen met het bestuur van de NVDV op
zoek naar een goede modus om deze informatie real time 
beschikbaar te stellen voor dermatologen. Momenteel wordt
in de nieuwsbrief een overzicht gegeven van de relevante 
tekorten.

Dermatica op Recept heeft inmiddels zijn vijfde editie. 
De leden van de domeingroep zijn nauw betrokken geweest
bij de inhoud van deze editie. 

Als een spin in het web – voor de toekomst
Dagelijks worden in de praktijk knelpunten met apothekers 
en apothekersassistenten ervaren. De domeingroep signaleert

deze en overlegt waar nodig op een informele wijze met de
KNMP om de knelpunten waar mogelijk op te lossen. Deze
taak zouden wij in de toekomst verder willen uitbreiden om
de communicatie beiderzijds te verbeteren. 
Als domeingroep willen we betrokken zijn bij het adviseren
over de kaders van de wet- en de regelgeving van dermatica,
en gevraagd en ongevraagd advies geven over deze producten
in de richtlijnen. Graag willen we een rol spelen in het onder-
wijs en de nascholing over dermatica, de wet -en regelgeving
en de gemaakt afspraken.

Wij zouden de domeingroep graag uitbreiden met enkele
nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Annemie Galimont (annemiegalimont@outlook.com)
of Elsemieke Plasmeijer (e.i.plasmeijer@outlook.com). 
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