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DOMEINEN

De domeingroep Huidinfecties bestaat uit enthousiaste en 
bevlogen dermatologen, dermatologen in opleiding en een
medisch microbioloog, afkomstig uit verschillende academi-
sche (AMC, LUMC en eerder ook UMCU) en perifere centra
(Westfriesgasthuis en Flevoziekenhuis). Haar diverse samen-
stelling, van jonge en ervaren dermatologen aangevuld met
een medisch microbioloog, maakt dat onze domeingroep een
relevante en goede afspiegeling vormt van de dagelijkse 
praktijk. De domeingroep is opgericht in 2010 en heeft als 
belangrijkste doel de ontwikkeling en herziening van praktijk-
richtlijnen op het gebied van de infectieziekten van de huid.
De laatste jaren heeft zij bijgedragen aan de richtlijnen Seksuele
Overdraagbare Aandoeningen voor de tweede lijn (2013 met 
herziening in 2017), Cellulitis en erysipelas van de onderste 
extremiteiten (2013), Lyme borreliose (2013) en Infectiepreventie
maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen (2017). De 
domeingroep heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwik-
keling van NVDV e-learningmodules om de richtlijnen beter
onder de aandacht te brengen. De e-learning voor de richtlijn
Cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten is in de 
afgelopen jaren door meer dan 150 professionals gevolgd. 
De domeingroep is het aanspreekpunt voor de NVDV voor 
alle onderwerpen die te maken hebben met huidinfecties. 
Zo worden we regelmatig gevraagd om nieuwe NHG-stan-
daarden en behandelrichtlijnen te becommentariëren, 
bijvoorbeeld Bacteriële Huidinfecties, Verrucae vulgaris, Scabiës
en Herpes Zoster, en hebben we bijgedragen aan de totstand-
koming van de multidisciplinaire richtlijn Fasciitis Necroticans.
Verscheidene publicaties van onze hand zijn verschenen in de
vakbladen Huisarts en Wetenschap, Tijdschrift voor Infectie-
ziekten en het Nederlands tijdschrift voor Dermatologie en 
Venereologie. Sinds enkele jaren zit ook een afgevaardigde 
van onze domeingroep in de redactieraad van het Tijdschrift
voor Infectieziekten. Voor het komende jaar staan er enkele
leuke projecten op de agenda, zoals het herzien van de 
LCI (Landelijke Coördinatie Infectiebestrijding)-richtlijn 
Tinea Capitis en het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen 
Tropische ulcera en Dermatofytose en onychomycose.
Kortom, infectieziekten is een inspirerend domein!

Domeingroep Huidinfecties: 
Een beestenbende!
De domeingroep Huidinfecties bestaat uit Clarissa Vergunst (voorzitter sinds mei 2017), Markus Starink 
(penningmeester), Sjan Lavrijsen, Caspar Hodiamont (medisch microbioloog, AMC), Danielle Komen, 
Jim Zeegelaar, Anne van Ratingen (secretaris sinds november 2017) en Marlous Grijsen (oud-secretaris).
Oud-leden zijn Henry de Vries (oud-voorzitter), Koen Quint (oud-secretaris), David Kwa (medisch microbioloog,
OLVG) en Koos Sanders.

Domeingroep Huidinfecties samenstelling april 2017.  
Boven van links naar rechts: Caspar Hodiamont, Danielle Komen, 
Clarissa Vergunst en Anne van Ratingen. Onder van links naar rechts:
Henry de Vries, Sjan Lavrijsen en Marlous Grijsen (niet op de foto: 
Markus Starink en Jim Zeegelaar).
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