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Jaarverslag 2019 
 

WIJ ZIJN DERMATOLOGEN. WELKOM IN ONZE WERELD VAN DE HUID. 

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 2019 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 2019  

Beste leden,  

In februari j.l. schreef ik onderstaande tekst. Het 

jaarverslag zou u in maart tijdens de ALV worden 

aangeboden. Maar alles werd anders. We klommen 

over de grenzen van ons vak, onzeker van wat komen 

zou en vastberaden om te doen wat nodig was. De 

onzekerheid waarin we de afgelopen maanden 

geleefd hebben gaat langzaam over in een "nieuw 

normaal", waarin we afstand houden, geen handen 

meer schudden en zoveel mogelijk digitaal contact 

hebben. Ons geliefde vak pakken we met creativiteit 

weer op en het zoeken naar innovatieve werkvormen 

komt in een versnelling. We gaan de toekomst met 

vertrouwen tegemoet, en we doen het samen..   

Het afgelopen jaar begon met overleg met het Zorginstituut, dat in 2019/2020  “De 

Huid” onder de loupe neemt op zoek naar mogelijkheden voor Zinnigere zorg en 

verminderen van onzinnige zorg. Eczeem en psoriasis werden hiervoor geselecteerd en 

worden nu uitgewerkt. Zinnige zorg is een van de programma’s binnen “De Juiste Zorg 

op de Juiste Plek”, waar ook netwerkgeneeskunde, dat in 2019 diverse malen aan bod 

kwam, toe behoort. Er is onder u zeker interesse om de zorg anders in te richten en 

technische ontwikkelingen te gebruiken de grote vraag blijft vooralsnog hoe je dat doet 

met behoud (of verbetering) van kwaliteit en behoud van regie. En ja, en passant ook 

nog te bezuinigen. Mijn mening: kwaliteit moet leidend zijn en de  kosten gaan voor de 

baten uit. We hadden meerdere gesprekken met verzekeraars die op zoek zijn naar 

innovatieve werkvormen, afname van praktijkvariatie, sturing op dure verrichtingen en 

dure geneesmiddelen, en die ons vragen om standpunten hierover. Een mooi voorbeeld 

is de snelle introductie van dupilumab in de dagelijkse praktijk dankzij samenwerking 

via de toetsingscommissie dupilumab. Na twee succesvolle jaren kan de toetsing gestopt 

worden.   

In 2019 zag verder o.a. het dermatologisch consortium LaCuNe het licht, waren er 

gesprekken met NAPA over taakherschikking, steeg het aantal opleidingsplaatsen voor 

aios dermatologie gelukkig weer iets, en werd een recordaantal richtlijnen aangenomen 

voor modulaire updates. 2019 was ook een jaar waarin we als dermatoloog aan 

zelfreflectie deden: wat maakt ons tot dermatoloog, en hoe maken we de relevantie en 

positie van ons vak duidelijk. Velen van u dachten mee. Het eerste resultaat vindt u op 

de nieuwe website die in november live ging. We zijn actief op social media, en PR en 

communicatie krijgen een centrale plaats op het bureau van de NVDV, dat dit met veel 

enthousiasme doet. Voor en met jullie, de leden, die zich ook weer in grote getale met 

veel passie inzetten voor de NVDV. Welkom in onze wereld van de huid. 
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1. Verslag van het bestuur 
 

1.2.1 Vergaderingen   
• Het bestuur vergaderde in 2019 dertien keer.  

• De jaarlijkse Heidag vond plaats op 23 september. 

• Tijdens de jaarlijkse dermatologendagen op 21 maart in Tivoli in Utrecht was de eerste 

Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering reikte het bestuur twee 

onderscheidingen uit: de Jonge Leeuw aan Laura Kienhorst en de Gouden Leeuw aan Menno 

Gaastra. 

• De tweede ALV volgde op 17 mei in het UMC Utrecht te Utrecht, tijdens de 

wetenschappelijke vergadering met als gastheer collega Vigfús Sigurdsson. 

• 22 November was de derde en laatste ALV tijdens de wetenschappelijke vergadering in 

Lent/Nijmegen, georganiseerd door collega Elke de Jong. 

• Themamiddag Netwerkgeneeskunde op 13 december in het Van der Valk hotel in 

Breukelen. 

 

 

347ste wetenschappelijke vergadering bij gelegenheid van 100 jaar academische dermatologie 

in Utrecht 
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1.2.2 Interne gespreksrondes met domein- en werkgroepen, commissies en 
stakeholders 

Het bestuur overlegt jaarlijks met verschillende groepen. Hieronder een (niet volledig) 

overzicht van interne besprekingen.  

         26 april overleg met Commissie PR en Media (1 onderwerp nl. PR plan NVDV) 

• 24 juni Stichting Beheer Tijdschriften 

• 30 september VADV (intensiveren contact + div onderwerpen oa. Mentorstipendium) 

• 16 december Spuls inzake consultkaarten 

• 16 december werkgroep Geschiedenis van de dermatologie 

 

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.  

 

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. 
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• Dermatologische Professionaliteit; 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. (zie uitgelicht 

bij 2.2) 

• 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 werkafspraken, 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. 

• Toetsingsommissie (begeleidt de introductie van Dupilumab) 

• Visitatie; bestaat uit ervaren dermatologen die de kwaliteitsvisitaties uitvoeren. De basis 

hiervoor legde de commissie vast in een Normenraport.  

• Consortium; houdt zich bezig met de oplevering van  de Kennisagenda Dermatologie (begin 

2019) startte een voorbereidingswerkgroep met het vormgeven van een blauwdruk voor de 

inrichting van een onderzoeksconsortium Dermatologie, met als doel: de uitvoering van  

zorgevaluatieonderzoek. 

 

 

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 



 
8 

• soa 

• vaten 

HET BESTUUR BEDANKT ALLE LEDEN DIE ZICH IN 2019 

BELANGELOOS HEBBEN INGEZET VOOR HET VAKGEBIED. 

 

1.3 Externe overleggen 
Met veel partijen werkt het bestuur aan een goede relatie. Zo vonden in 2019 de volgende 

overleggen plaats: 

• 11 januari overleg Psoriasis Vereniging Nederland  

• 11 januari overleg met de VMCE  

• 12 maart overleg met het Zorginstituut (essentie 4 aandoeningen acne, CE, Psoriasis en 

BCC) 

• 26 april overleg met HPN (kennismaking  bestuursleden/samenwerking) 

• 2 mei overleg Colette v Hees en Inspectie mw Hofstra (over verschillende onderwerpen) 

• 24 juni overleg bestuur met CZ (o.a. over SkinVision, netwerkgeneeskunde, 

teledermatologie, richtlijnen, volumenormen Mohs, kaderhuisarts dermatologie) 

• 24 juni GeBU  

• 24 juni overleg NHG (over campagne huidkanker, richtlijnontwikkeling/afstemming 

dermatocorticosteroiden, huisartsenspecial, onco-kaderopleiding huisarts, 

dermatoscopie,rol PA en VS in de praktijk, netwerkgeneeskunde visie NHG) 

• 2 juli (telefonisch) overleg Zilveren Kruis (gezondheidsapps) 

• 3 juli overleg Zilveren Kruis (zinnige zorg) 

• 28 juli overleg PHIZI (het PHIZI concept) 

• 28 augustus overleg Zorgverzekeraars Nederland (machtigingen/deregulering) 

• 11 september overleg Jansen Cilag (div onderwerpen) 

• 30 september overleggen met CZ (Mohs en SkinVision) en Zilveren Kruis 

• 30 september overleg NVH (Kennismaking) 

• 30 september overleg NAPA (consensusdocument) 

• 28 oktober Hogeschool Huidtherapie (strategische beroepenveldcommissie) 

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 website van de NVDV. 
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• 11 december overleg Zilveren Kruis (lichttherapie bij eczeem) 

• 16 december NAPA en V&VN (taakherschikking) 

• 18 december overleg ZN over dupilumab 

 

2. Activiteiten en ontwikkelingen 
2.1 Kwaliteitsdag 8 maart 2019 

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: 

- Wat zijn de speerpunten voor de komende 3 jaar? 

- Wat zijn de knelpunten en kansen? 

Er kwamen daarnaast ook enkele actuele, strategische thema’s aan bod: netwerkgeneeskunde, 

praktijkvariatie en implementatie richtlijnen. Deze thema’s zijn besproken in aparte 

discussieblokken.  

 

2.2 Themamiddag Netwerkgeneeskunde, 13 december 2019 
Het bestuur van de NVDV organiseerde op vrijdagmiddag 13 december voor alle leden een 

themamiddag.  

Hoe zal de dermatologie er in de toekomst uit gaan zien? Verandert de rol van de dermatoloog?  

De patiënt meer centraal in de zorg stellen, de samenwerking van medisch specialisten, andere  

zorgverleners en de (omgeving van) de patiënt bevorderen en ook nog de steeds toenemende 

kosten in de zorg te beteugelen?  

Binnen de dermatologie zijn er diverse initiatieven die binnen deze gedachte passen. Wat zijn de 

kansen en bedreigingen? Acht collega's pitchten de projecten waar zij bij betrokken zijn en 

gingen daarna met de zaal in discussie. Dat deze onderwerpen leven, bleek wel dat in mum van 

tijd de inschrijfcapaciteit (100 deelnemers) bereikt was.  
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2.3 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 zijn de volgende richtlijnen / leidraden afgerond en geautoriseerd: 

• Multidisciplinaire richtlijn SOA 
• Leidraad corticosteroïden 

 
Lopende richtlijnen of richtlijnen die gestart zijn in 2019: 

- Bijna afgerond: 
o Richtlijn Handeczeem 
o Modulaire update richtlijn Constitutioneel eczeem 
o Modulaire update richtlijn Hidradenitis Supperativa 
o Modulaire update richtlijn Rosacea 
o Leidraad tropische ulcera 

 
- In uitvoering 

o Richtlijn Infantiele Hemangiomen  
o Modulaire update richtlijn Idiopathische Axillaire Hyperhidrosis 
o Modulaire update richtlijn Lichen Planus / Lichen Sclerosus 

 
 

2.4 Overig 

Serviceverlening, website en ledenbestasnd 

Het bureau wil die service leveren waar de leden behoefte aan hebben. Zo is er na kritische 

opmerkingen ten aanzien van de D-page een nieuwe website ontwikkeld (zie verderop in dit 

verslag). Ook is er een nieuw ledenbestand ingericht met meer selectiemogelijkheden en de 

mogelijkheden om automatisch gegenereerde e-mails te verzenden. 

Imago van de dermatoloog en “Het verhaal”van de dermatoloog   

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 21 maart vond er onder leiding van een professioneel 

superbrainstormer, Erik Peekel,  een interactieve brainstormsessie met de leden plaats.  

Wat is het belang van goede dermatologische zorg en wie verwijst wanneer naar welk 

specialisme door? Wat is het verschil tussen imago en identiteit?  Er is een film getoond met 

interviews onder het algemeen publiek. De vragen richtten zich op de bekendheid, 

vaardigheden en expertise van de dermatoloog.  Peekel bevroeg de aanwezigen naar mooie 

verhalen uit de praktijk en men wisselde ideeen uit. Met die input ging het bestuur aan de slag 

om een PR plan en een PR beleid voor de komende jaren te formuleren, gebaseerd op de 

corporate story van dermatologie/dermatologen, diewerd ontwikkeld mbv bureau ‘The Crazy 

Ones”. De presentatie van deze corporate story, najaar 2019, viel in goede aarde. Uitwerking van 

het PR-beleid is voorzien in 2020. 

 

Aanbieden petitie HPV 

Het bestuur maakt zich samen met de domeingroep SOA, de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde en de Stichting Aids/Soa sterk voor verruiming van het advies van de 

Gezondheidsraad inzake HPV-vaccinatie. Dit standpunt en advies aan staatssecretaris Blokhuis 

behelst de keuze voor een vaccin dat zowel beschermt tegen de belangrijkste oncogene HPV 

types als tegen genitale wratten. Daarnaast steunden de indieners het advies om ook jongens te 

vaccineren. Er is een petitie uitgegaan, er is een brief gestuurd naar de staatssecretaris VWS en 

naar de vaste Kamercommissie van VWS.  
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Het aanbieden van de petitie aan de vaste Kamercommissie 

 

Uitgebrachte standpunten 

- Geregistreerde en niet geregistreerde fumaraten 

- Certolizumab 

- Tildrakizumab en risankizumab 

- Zon – tijdig beschermen gewoon doen! 

 

De Stichting Beheer Tijdschriften en de Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten 
Drie jaar geleden is besloten om de Stichting Beheer Tijdschriften op te richten. De 
ledenvergadering heeft vervolgens akkoord gegeven voor het oprichten van de Stichting Fonds 
Onderzoek, deze stichting heeft de Anbi-status gekregen.  
De Stichting Beheer is verantwoordelijk voor de uitgave van de twee tijdschriften van de NVDV die 
beide in eigen beheer worden uitgegeven. Ook de advertentiewerving gebeurt vanuit het bureau. 
Dankzij de Anbi-status is het mogelijk een groot deel van de operationele winst van de Stichting 
Beheer te reserveren voor wetenschappelijk onderzoek. 
Dat gebeurt via de Stichting Fonds Onderzoek. Het is de bedoeling dat de coördinatie van  

zorgevaluatieonderzoek van het consortium LaCuNe, uitgevoerd door een epidemioloog, uit 

deze gelden worden betaald. 

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 

Onder leiding van hoofdredacteur dr. Rob Beljaards ging het tijdschrift zijn eerder ingezette 

richting eigenlijke functie: een wetenschappelijk tijdschrift. De procedures zijn hierop 

aangescherpt. Ook is de indeling van het tijdschrift overzichtelijk gemaakt met herkenbare 

katernen voor thema’s, wetenschap en verenigingsnieuws. 

Commissie Dermatologische Professionaliteit 

De commissie is door het bestuur ingeschakeld in twee gevallen van mogelijk disfunctionerende 

dermatologen. Als dermatoloog-deskundige vaardigde de commissie respectievelijk Guus Glastra 

en Guus Kuiters af. Voor het krijgen van draagvlak van hun visie vergaderde de commissie 

tweemaal, onder meer om deze kwesties plenair te bespreken. Ook hield de commissie een 

uitspraak van een Regionaal Tuchtcollege tegen het licht, en adviseerde hierover aan het bestuur 

van de NVDV. Van alle besprekingen, argumenten en overwegingen zijn verslagen gemaakt. Alle 

correspondentie en verslagen zijn vertrouwelijk en niet-openbaar. 

Commissie Visitatie 

De visitatiecommissie NVDV heeft begin juli haar Heidag gehouden. Tijdens deze dag zijn met 

name het normenrapport onder de loep genomen en de visitatievragenlijsten doorgenomen. 
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Het normendocument en de vragenlijsten zijn verbeterd en door de leden goedgekeurd in de ALV 

van 22 november. 

Consortium 

De projectgroep Consortium volbracht haar taakopdracht: het maken van een blauwdruk voor een 

‘consortium dermatologie’ waarmee zorgevaluatieonderzoek in gezamenlijkheid kan worden 

uitgevoerd. 

Het dermatologische consortium heet LACUNE: Landelijk Cutaan onderzoeks Netwerk.  

In 2017 startte het project ‘Kennisagenda Dermatologie’, met als uiteindelijke doel te komen tot 

een kennisagenda. Het resultaat in het voorjaar van 2019 was de publicatie van de 

Kennisagenda NVDV. Daarin worden de tien belangrijkste klinisch kennishiaten beschreven 

aangevuld met een plan van aanpak hoe deze hiaten via wetenschappelijk onderzoek in te 

vullen is. Vanaf 2018 is er gewerkt aan de start van een consortium. Een consotium dat beoogd 

zorgevaluatieonderzoek te stimuleren en de vragen uit de kennisagenda te beanttwoorden. De 

voorbereiding werd gedaan door een een consortiumcommissie onder voorzitterschap van 

Marieke Seyger. Zij werd ondersteund door een commissie van dermatologen en door Kim 

Geelen namens de NVDV. De consortiumcommissie beschreef in een blauwdruk hoe een 

toekomstig consortium er uit zou moeten zien en zal functioneren. Zij kozen een naam voor het 

dermatologie consortium, namelijk LaCuNe: een acroniem voor Landelijk Cutaan 

onderzoeksnetwerk, dat tevens verwijst naar de kennishiaten die we met ons netwerk willen 

oplossen. De blauwdruk is vastgesteld tijdens de ALV op 17 mei 2019. Daarmee was de start van 

LaCuNe een feit. Sinds de start van LaCuNe is de Adviesraad samengesteld, zijn contactpersonen 

uitgenodigd en vond op 27 september de eerste LaCuNe dag plaatst. Een dag waarin aandacht 

was voor het beleid rondom zorgevaluatieonderzoek, enkele voorbeelden van 

zorgevaluatieonderzoek, en er werd nagedacht hoe LaCuNe succesvol bij kan dragen aan 

zorgevaluatieonderzoek. Tot slot werd zelfs al een eerste onderzoeksvoorstel gepresenteerd. 

Vanaf 2020 zal de Adviesraad starten met het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Ook is de 

tweede LaCuNe dag gepland op 27 mei 2020. Annefloor van Enst, epdiomioloog, is betrokken bij 

LACUNE. 
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Taakherschikking 

Het bestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen om samen met de NAPA en de V&VN het 

consensusdocument taakherschikking verder uit te werken. Het concept document 

Taakherschikking zal in 2020 op de website verschijnen waarna raadpleging van de ALV volgt.  

‘De juiste zorg op de juiste plek’ 
 De behoefte aan zorg blijft groeien en zorg wordt steeds complexer. Dit mag echter niet ten koste 
gaan van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd is in het 
Hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022 afgesproken dat men binnen de medisch specialistische zorg 
streeft naar een nulgroei in financiering.  
Het programma  ‘de juiste zorg op de juiste plek’ moet hier een bijdrage aan leveren.  
 Te denken valt aan zorgevaluatie, samen beslissen, verstandige keuzes, doen of laten etc.  
Daarnaast gaat het om alle initiatieven die bijdragen aan zorgverlening op ‘de juiste plek’. Te 
denken valt aan concentratie van zorg, zorg verplaatsen van 3e naar 2e lijn (of 2e naar 1e lijn), e-
health, zorg verplaatsen naar huis etc. Het bestuur riep de leden op voorbeelden te sturen van ‘De 
juiste zorg op de juiste plek’.  
 
Nieuwe website 

Medio november kreeg de website een flinke facelift. Ervaringen en opmerkingen van 

dermatologen gedurende de afgelopen jaren zijn daarin ter harte genomen. Zo is de zoekfunctie 

verbeterd. Op de homepage staan snelkoppelingen om de dichtstbijzijnde dermatologen, 

huidaandoeningen, behandelingen en patie ntenverenigingen snel te kunnen vinden. Ook actueel 

nieuws en komende events zijn makkelijk vindbaar. Onder het tussenkopje ‘NVDV’ staat 

informatie over het bestuur, het bureau en de bereikbaarheid van het bureau. De nieuwe website 

is gepresenteerd tijdens onze ALV in november. 
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3. Organisatie 
3.1 Bestuur per 31 december 2019 

Voorzitter: mw. C. van Hees 

Penningmeester: mw. dr. M.B. Visch 

Secretaris: mw. dr. A. Galimont 

Bestuurslid: dhr. dr. V. Sigurdsson 

Bestuurslid: mw. dr. M. Zweers 

Bestuurslid: mw. dr. S. de Mare 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annemie Galimont 

Colette van Hees                      

 

Manon Zweers 
 

Vigfús Sigurdsson 

Birgitte Visch                

 

Saskia de Mare 
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Personele bezetting per 31 december 2019 
 

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. D. Dekker (ledenadministratie, pr en media, patiëntenvoorlichting ) 

mw. drs. E. de Booij (arts-onderzoeker, richtlijnontwikkeling) 

dhr. drs. T. Boere (arts-onderzoeker, richtlijnontwikkeling) 

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

mw. dr. A. van Enst (beleidsadviseur) 

mw. L. Fritschy (redactiesecretaresse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jannes van Everdingen                                    Frans Meulenberg 



 
16 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Annefloor van Enst Laura Fritschy  

 

Destah Dekker                 Virginia Hercules Lies Rijksen 

Thomas Boere                       Evelien De Booij            Kim Geelen 
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3.4 Leden 
In 2019 is tot erelid 

benoemd:  

dhr. B. Arents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 zijn de volgende leden overleden: 
dhr. Prof. dr. M. F. Jonkman 
dhr. Prof. dr. E. Stolz 

 

3.4.1 Mentorstipendia 
In 2019 reikte de NVDV voor de tiende keer drie mentorstipendia uit. De uitverkorenen waren: 

Mw. K.M.C. van Mierlo (Vulvapathologie in de praktijk bij dhr. W.A. Ter Harmsel) 
Mw. N.A.M. Ramakers (Nagelziekten, diagnostiek en therapie bij dhr. dr. M.C. Pasch) 
Mw. M.C. Urgert (Beroepsbelangen bij mw. dr. S. de Mare) 
 

3.4.2 Nieuwe leden 
In 2019 traden 28 nieuwe leden toe tot de verening. Het totale ledenaantal op 31 december 

2019 was 829. Onder te verdelen in:  

Aantal gewone leden: 568 

Aantal aios/aspirant leden: 138 

Aantal buitengewone leden: 47 

Aantal gepensioneerde leden: 76 
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Financiën 2019 
Het eigen vermogen is stabiel en in 2019 iets toegenomen. Door toename in personeel nemen 

vaste uitgaven toe. Er is afgelopen jaar vooral geï nvesteerd in het moderniseren van een 

ledenbestand, en doordat de uitgaven van het tijdschrift in eigen beheer is gekomen zijn de 

opbrengsten van het tijdschrift verschoven naar Stichting Tijdschrift beheer. Door het 

oprichten van deze stichting en Stichting Fonds Onderzoek is er een andere structuur van de 

financie n ontstaan waar de gelden worden ondergebracht. 
 

Opleiding 
Zeven jaar geleden bedroeg de landelijke instroom dermatologie 30–32 opleidingsplaatsen, 

dit is gedaald naar een instroom 2017-2019 van 19-22 opleidingsplaatsen met 21 

opleidingsplaatsen in 2019 en 21 opleidingsplaatsen in 2020.  

In het nieuwe rapport voor de periode 2021-2023  luidt het advies 25 opleidingsplaatsen 

per jaar. Dit advies geldt dus voor een periode van drie jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Samenwerkende beleidsadviseurs Annefloor 

van Enst (links) en Kim Geelen 
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HET VERHAAL VAN DE DERMATOLOOG 
 

WIJ ZIJN DERMATOLOGEN. WELKOM IN ONZE WERELD VAN DE HUID. 

Wij zijn gespecialiseerde huidartsen. Huidexperts. 

Wij streven ernaar dat iedereen lekker in zijn vel zit. 

Letterlijk en figuurlijk. Fysiek en psychisch. 

Dat doen we al ruim 150 jaar. Met inmiddels meer dan 550 professionals in Nederland. 

In ziekenhuizen. Academisch en perifeer. 

Of in zelfstandige behandelcentra. 

 

IEDERE NEDERLANDER KOMT VROEG OF LAAT IN ZIJN LEVEN IN AANRAKING MET 

ONS. 

Met huidproblemen. Goed- of kwaadaardig. Tijdelijk of blijvend. 

Wij behandelen iedereen. 

Van jong tot oud. Man en vrouw. Van grote stad tot platteland. 

We staan daardoor midden in de samenleving. Vervullen een maatschappelijke rol. 

De omvang en impact van ons werk is dan ook groot. 

Dat maakt ons werk relevant en betekenisvol. Daar zijn we trots op! 

 

DE HUID IS HET GROOTSTE MENSELIJK ORGAAN. STERK EN SOEPEL. ZICHTBAAR 

EN TASTBAAR. 

Alles aan de buitenkant van het lichaam behoort tot de huid. Haar, nagels en zelfs 

slijmvliezen. 

De huid is belangrijk vanwege de eerste indruk die het iemand geeft. 

En omdat het alles bij elkaar- en tegenhoudt. Ons beschermt. 

Maar de huid kent ook vele aandoeningen. Van Kanker tot moedervlekken en allergie. 

Van eczeem tot psoriasis. Van spataderen tot infecties. Van wratten tot geslachtsziekten. 

Er zijn meer dan 2000 soorten huidaandoeningen. Dat maakt ons vak complex en 

divers. 

 

DAAROM IS DE DERMATOLOOG OOK EEN EXPERT. EEN PROFESSIONAL DIE Z’N 

VAK VERSTAAT. 

Weet alles op waarde te schatten en geeft het de aandacht die het verdient. 

Is een specialist. Vol passie voor de huid. Wil alles weten. Alles begrijpen. 

Een echte in de huid kruiper. Die contact maakt met de patiënt. 

Ziet. Voelt. Luistert. Analyseert en behandelt. 
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De Dermatoloog is het startpunt voor alle serieuze huidproblemen. 

Heeft de kennis en kunde om tot de beste oplossingen te komen. 

 

DAT VERGT INLEVINGSVERMOGEN EN DOORTASTENDHEID. 

We analyseren waar de huidproblemen vandaan komen. 

Welke behandelmethode passend is om het probleem op te lossen. 

We doen wetenschappelijk onderzoek. Stellen diagnoses. En behandelen met de 

modernste methoden: 

Meestal poliklinisch. Met zalf, pillen en injecties. Chirurgisch en met licht & laser. 

Soms met opname in een ziekenhuis. Voor de zeer ernstige problemen. 

Maar altijd op maat. Want elke huid en patiënt is uniek. 

 

DAT IS HET MOOIE AAN ONS VAK VAN DERMATOLOOG. 

We kunnen bijna alles behandelen en oplossen. 

Zelf, of in samenwerking met andere medische specialisten en huisartsen. 

Wij zien het als onze missie dat patiënten weer lekker in hun vel zitten. 

Fysiek en psychisch zonder zorgen. Dat is immers kwaliteit van leven. En daar gaat het 

om! 

Huidproblemen laten verdwijnen of beheersbaar maken. 

Dat is waar wij naar streven. Elke dag opnieuw. 

 

De Dermatoloog 

Dé expert voor huidaandoeningen 
 


