VERENIGING

Met bewondering, verbazing en diep respect
Erelidmaatschap voor dr. Henk Sillevis Smitt
Prof. dr. Suzanne Pasmans, mede namens de Domeingroep Kinderdermatologie
en de Werkgroep Genodermatosen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Maastricht werd op 1 december 2017 dr. Henk Sillevis Smitt tot erelid
van de NVDV benoemd, vanwege zijn vele verdiensten voor de NVDV en het vak (kinder)dermatologie. Suzanne
Pasmans sprak de laudatio uit. Na aﬂoop nam de zichtbaar ontroerde Henk een staande ovatie in ontvangst.

Voorzitter Kees-Peter de Roos overhandigt de oorkonde
aan Henk Sillevis Smitt.

Na je geneeskundestudie te hebben afgerond in Rotterdam,
heb je in 1983 je opleiding tot dermatoloog volbracht aan het
Binnengasthuis en het AMC. Sindsdien ben je in dat universitair
medisch centrum (nu AMC-VU geheten) werkzaam met als
aandachtsgebied kinderdermatologie. De toelating tot die
afdeling Kindergeneeskunde heb je zelf afgedwongen door
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een publicatie samen met kinderartsen (Ned Tijdschr Geneeskd
1984(128)9:401-4). Van meet af aan heb je je vakkennis
uitgedragen. En wij allen kennen jouw edities voor de eerste
lijn waarmee menig dokter in Nederland is geschoold.
Ook bestuurlijk ben je altijd actief geweest als bestuurslid van
de European Society of Pediatric Dermatology (ESPD, in 1984
opgericht) en van de Werkgroep Genodermatosen.
In 1986 stond je aan de wieg van de eerste bijeenkomst van
de Kinderdermatologiegroep Nederland.

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie | jaargang 28 | nummer 1 | januari 2018

Daar hield het niet mee op want Henk besloot in 2016 nog een
mini MBA-zorgmanagement te doen bij Nyenrode Business
University. Een man met vele levens. En dat is ook letterlijk zo.

Extra koffer

Suzanne Pasmans spreekt de laudatio uit.

En ‘tussendoor’ ben je in 1992 gepromoveerd op het onderwerp
Dermatologische en immunologische aspecten van aangeboren
immuunafwijkingen. Een onderwerp waarover je geregeld
internationale presentaties hebt gegeven.
Ook speelde je een belangrijke rol bij de oprichting van de
Domeingroep Kinderdermatologie van de NVDV. Daarnaast
was je medeorganisator van meerdere congressen zoals het
wereldcongres genodermatosen, de ESPD en de Spinoza-leerstoel.
Het was dan ook niet verbazingwekkend dat je voor je
bijzondere inzet binnen de kinderdermatologie in 2006
de LEO Dermatology Award kreeg.

Beste Henk, je collegae in het land hebben je al die jaren met
veel bewondering, vol verbazing en diep respect voor al je
kennis en liefde voor de kinderdermatologie gevolgd ondanks
dat jij, Hilda en je gezin geregeld werden geconfronteerd met
grote tegenslagen door je ziekte. Wij zagen alleen dat er een
extra koffer met pillen meeging naar een congres. Of dat je
even wegdook om een biomarker te checken of een handvol
pillen in één keer in te nemen. Je bleef doorgaan met passie
en liefde voor je vak. Velen hebben genoten van je didactische
eigenschappen en je kennis betreffende de kinderdermatologie
en genodermatosen. Ook zette jij je altijd volhardend in - deels
voor en deels achter de schermen - voor belangrijke zaken
zoals de vergoeding van ureumzalven. Vaak omarm je
vernieuwing, soms kun je daar flink over mopperen en die
verandering deels belemmeren. Het leuke is dat je daarmee
geconfronteerd mag worden! En jij kunt dat maken bij mensen en dat is mooi. Zo is het evenzeer mooi om te ontdekken
dat je voor zovelen van ons een mentor bent geweest.
Beste Hilda, ook jou willen we danken dat jij het mogelijk hebt
gemaakt dat Henk al die jaren, op deze wijze, met zijn liefde
voor het vak kinderdermatologie bezig heeft kunnen zijn.
Jij hebt hem altijd, samen met jullie kinderen, Josephine en
Willem door dik en dun gesteund.
Henk, binnen de kinderdermatologie heb je voor altijd je positie
verworven door wie je bent als mens en als professional.
Veel dank hiervoor.
Namens de NVDV willen we jou, Hilda, Josephine en Willem
veel sterkte toewensen en nog vele gelukkige en dierbare
momenten samen.

Standpunt brodalumab en guselkumab Domeingroep Inﬂammatoire Dermatosen
De Domeingroep Inflammatoire Dermatosen van de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
(NVDV) is van mening dat de IL17-remmer brodalumab
(Kyntheum) en de IL23-remmer guselkumab (Tremfya)
moeten worden toegevoegd aan het behandelarsenaal voor
patiënten met plaque psoriasis. Gezien de recente registratie
door de EMA en goedkeuring voor vergoeding van de NZA
ontbreken brodalumab en guselkumab nog in de huidige
richtlijn, maar zullen hieraan worden toegevoegd.
Deze middelen kunnen een belangrijke aanvulling zijn van
het huidige behandelarsenaal, geregistreerd en geïndiceerd
voor volwassen patiënten met matige tot ernstige plaque
psoriasis, die in aanmerking komen voor systemische therapie.
Daarbij is ook belangrijk dat het advies van de Richtlijn
Psoriasis 2017 als volgt luidt:
Advies voor keuze voor behandeling bij patiënten met psoriasis: De werkgroep is van mening dat biologics en het oraal

immuunmodulerend middel apremilast verantwoord ingezet
moeten worden, mede gezien de hoge kosten. De huidige
labels van de middelen adalimumab, secukinumab,
ixekizumab en ook voor brodalumab en guselkumab zijn
minder stringent voor volwassen patiënten dan van de
overige biologics en apremilast. De werkgroep raadt desondanks aan om patiënten met matig tot ernstige psoriasis in
aanmerking te laten komen voor behandeling met biologics
en/of apremilast bij falen van, intolerantie of contra-indicatie
voor UV en een of meerdere conventionele systemische
therapieën. Bij hoge ziekteactiviteit, contra-indicaties en/of
prognostische ongunstige kenmerken kan van dit advies
afgeweken worden met vastlegging van de overwegingen.
De arts en patiënt dienen gezamenlijk (shared decision
making) steeds weer een keuze te kunnen maken voor de
best passende behandeling. Daarom is het belangrijk dat
alle behandelingen beschikbaar zijn.
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