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Voorwoord 
 
Beste leden 
 

Het jaar 2021 stond in het licht van drie dingen: wat kan niet, wat kan wel en wat moest... Plus een 
spijtige kanttekening daarbij… Deze ietwat cryptische openingszin vraagt natuurlijk om 

toelichting. 

 
Wat niet kon… 
Over Nederland hing zoals ook over andere delen van de wereld nog steeds de schaduw van de 
COVID-19 pandemie. Hele maatschappelijke processen vertraagden of kwamen tot stilstand. Dat 

beïnvloedde ook dermatologen. Negatieve reisadviezen, quarantainemaatregelen en 
(gedeeltelijke) lockdowns maakten dat maandenlang fysieke spreekuren en vergaderingen 

beperkt werden. Dat liet zijn invloed gelden op de praktijkvoering van alle dermatologen en 
noopte tot creativiteit. 
 

Wat wel kon… 
Al was die creativiteit uit noodzaak geboren, het bracht wel zaken in een stroomversnelling. Zo 

bleek zorg op afstand, het voeren van digitale spreekuren en digitale zorg in het algemeen in een 

enorme flow te komen. Zelfs in die mate dat het nauwelijks denkbaar is dat de ‘oude situatie’ ooit 

volledig terugkeert. Het is zaak die nieuwe ontwikkelingen te omarmen en, waar mogelijk, uit te 

bouwen tot een structureel beleid. Zo startte het bestuur, al dan niet op eigen initiatief, met het 
ingang zetten van in onze ogen veelbelovende projecten in dit verslagjaar: het platform digitale 

dermatologie, een landelijk programma om de zorg voor eczeem te verbeteren via nascholing van 
alle bij die zorg betrokken zorgverleners en het leerplatform dermatologie dat zich onder andere 

richt op e-learning voor dermatologen, huisartsen en andere zorgverleners.  Ik hoop dat we als 

beroepsvereniging hiervan de vruchten kunnen plukken in de komende jaren. 

 
Wat moest... 

Vanzelfsprekend deed het bestuur wat men van het bestuur mag verwachten: zich inzetten voor 
ons vak en onze beroepsbelangen. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de bestuursleden maar ook 
voor het bureau, alle dermatologen in onze domeingroepen en commissies plus alle individuele 

dermatologen die dagelijks de zorg voor hun patiënten vormgeven. Niet onbelangrijk: ze dachten 
ook mee met adviezen voor vaccinaties voor hun patiënten.  

 
De spijtige kanttekening… 
In mijn openingszin sprak ik van een ‘bijzonder jaar’. Dat was het namelijk. Niet alleen vanwege 

corona maar ook omdat de NVDV in 2021 haar 125-jarig bestaan vierde. Of beter gezegd: had 

moeten vieren, want het feestelijke lustrumcongres moesten we noodgedwongen doorschuiven 

naar het jaar daarop. Dat het koning Willem-Alexander behaagde de NVDV het predicaat 
‘koninklijk’ toe te kennen konden we evenmin in het verslagjaar feestelijk verwelkomen. Zo 
ontving de NVDV na het verslagjaar alsnog de koninklijke de kroon op het werk van al die 
dermatologen gedurende de afgelopen decennia. Met als troost dat een kroontje niet verjaart. 

 

Dr. Birgitte Visch, dermatoloog en voorzitter 
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1. Verslag van het bestuur 
 

1.2.1 Vergaderingen   
• Het bestuur vergaderde in 2021 twaalf  keer.  Omdat ook dit jaar de coronapandemie het land 

nog in haar greep hield, zijn de meeste activiteiten omgezet in zoom/hybride overleggen en 

webinars.  

• De jaarlijkse Heidag vond plaats op 24 september. Er was een verkennend gesprek over een 

landelijk scholingsplatform dermatologie en de toekomst van de dermatologie 

(brainstormend). Verder blikte het bestuur terug op wat bereikt is in het afgelopen jaar en is 

gekeken naar de doelen voor de komende jaren. Denk hierbij aan betrokkenheid van de 

vereniging op allerlei gebieden, betrokkenheid bij en samenwerking met individuele 

dermatologen,  CME, praktijkvoering (kwaliteitsvisitaties), digitalisering van het vakgebied 

(Digitaal platform, digitale scholing, digitale zorg zoals apps en e-health) en PROMS en PREMS,  

de dynamiek in de dermatologische arbeidsmarkt, de afstemming met paramedische 

beroepen en de synergie tussen bestuur en bureau. 

• De Dermatologendagen vonden plaats op 7 en 8 oktober in Figi in Zeist. In verband met de 

vigerende coronamaatregelen kon men hybride deelnemen. Omdat vanaf 26 juni voor 

evenementen een Corona Toegangsbewijs nodig was, vergde dit organisatorisch enige 

aanpassing.  Ondanks COVID was er een mooi aantal deelnemers op locatie.  

• De Algemene Ledenvergaderingen en Wetenschappelijke vergaderingen. 

De eerste digitale ALV vond plaats op 26 maart. Aansluitend aan deze ALV vond er een webinar 

plaats over ‘Taakherschikking’. 

• De tweede ALV volgde op 2 juli via een webinar tijdens de digitale Wetenschappelijke 

vergadering van het UMCG. Helaas liet de techniek ons in de steek waardoor leden deze 

vergadering onvoldoende konden volgen. Op 7 oktober is derhalve daarvoor een aparte 

ledenvergadering belegd. 

• De laatste ALV van 2021 vond plaats op 19 november tijdens de Wetenschappelijke 

vergadering van het MUMC. De ALV vond digitaal plaats maar de Wetenschappelijke 

vergadering werd gehouden in het mooie Maastricht, in het Crowne Plaza hotel.  

 

1.2.2 Interne gespreksrondes met domein- en werkgroepen, commissies en stakeholders. 
Externe overleggen.  

Het bestuur overlegt jaarlijks met verschillende domein- en werkgroepen, commissies en 

stakeholders. In 2021 vonden de overleggen voornamelijk plaats via zoom. Het overzicht is 

niet uitputtend:.  

• 15  januari VGZ 

• 18 januari Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

• 26 januari Zilveren Kruis 

• 22 februari BrandwondenStichting 
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• 26 februari Nederlandse Vereniging Huidtherapeuten (NVH) 

• 4 maart VWS 

• 12 maart KNMP 

• 26 maart CZ-VGZ-Mohs 

• 13 april SONCOS 

• 23 april NAPA 

• 25 mei VGZ 

• 22 juni VMCE 

• 24 juni Brandwonden Stichting 

• 12 augustus KNMP 

• 27 augustus Domeingroep Kinderdermatologie 

• 4 oktober Brandwonden Stichting 

• 4 oktober NVH 

• 5 oktober Hogeschool Huidtherapie 

• 26 oktober VADV 

• 29 november Huidfonds 

• 9 december Zorginstituut 

• 17 december LOVAH  

• 17 december VADV 

• 20 december Zorginstituut 

 

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 voor het 

erelidmaatschap van de vereniging. 

• Beroepsbelangen; de aandachtsgebieden variëren van DBC, DHD diagnosethesaurus, in-en 

uitstroom, vergoeding lichttherapie eczeempatienten tot praktijkvariatie.  
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• Concilium; het concilium bewaakt de manpowerplanning en de kwaliteit van de opleiding tot 

dermatoloog. 

• COCOM; verantwoordelijk voor het cursorisch onderwijs. 

• Dermatologische Professionaliteit. de NVDV kan als wetenschappelijke vereniging benaderd 

worden om een rol te vervullen in een traject van onderzoek naar mogelijk disfunctioneren van 

een dermatoloog. In geval van een concreet onderzoek stelt deze commissie een commissie ad 

hoc in. 

• Digitale Dermatologie. De commissie onderzoekt de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

digitale consulten.  

• Dure Geneesmiddelen  (nieuwe commissie in oprichting). Deze commissie bestaat uit een 

afvaardiging vanuit de domeingroepen die betrokkenheid hebben bij dure geneesmiddelen. 

De commissie beantwoordt vragen van verzekeraar en Zorginstituut over dure 

geneesmiddelen (b.v. biologicals, biosimilars, bekostiging), houdt zich bezig met 

plaatsbepaling en gepast gebruik. De formele start van de commissie is voorzien in 2022. 

• Kascommissie; bespreekt en beoordeelt de financiële stukken (begroting en jaarrekening) en 

rapporteert hierover aan de Algemene Ledenvergadering. 

• Lustrumcommissie: in 2021 bestaat onze vereniging 125 jaar. De in 2020 opgerichte 

lustrumcommissie houdt zich bezig met het organiseren van de festiviteiten rondom het lustrum. 

• Nascholing; verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de jaarlijkse 

dermatologendagen. 

• Normstelling; zorgt voor het actueel houden van het rapport normstelling. 

• Onderwijsgeneeskunde: aandachtspunt: geneeskunde curriculum. 

• Patiëntenvoorlichting; verzorgt de patiëntenfolders die huidaandoeningen toegankelijk maken 

voor een breed publiek en houdt deze ook actueel. 

• Praktijkvoering; werkt aan een databank van werkafspraken, zoveel mogelijk gebaseerd op de 

richtlijnen van de NVDV.   

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

hiervoor legde de commissie vast in een Normenraport.  

• Consortium; houdt zich, na oplevering van  de Kennisagenda Dermatologie, met de inrichting 

van een onderzoeksconsortium Dermatologie (LaCuNe geheten), 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.  
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De domeingroepen van de NVDV zijn: 

• allergie en eczeem 

• anogenitale dermatosen 

• cosmetische dermatologie 

• dermatochirurgie en lasers 

• dermatotherapie 

• haar en nagels 

• soa en huidinfecties 

• inflammatoire dermatosen 

• kinderdermatologie 

• oncologie 

• pigmentstoornissen 

• vaten 

 

 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR BEDANKT ALLE LEDEN DIE ZICH IN 2021 

BELANGELOOS HEBBEN INGEZET VOOR ONS VAK EN DE 

BELANGEN VAN DE PATIËNTEN. 

 

 

 

Er zijn 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.  

 

Een actueel overzicht van de commissies, domeingroep, werkgroepen en 
richtlijnwerkgroepen staat op de website van de NVDV www.nvdv.nl. 
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2. Activiteiten en ontwikkelingen 
 
2.1 Kwaliteitsmiddag 22 oktober 

Voor de jaarlijkse kwaliteitsmiddag 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. Tijdens deze inspirererende sessie is gesproken over LaCuNe en de 

ondersteunende functie en toekomstige ontwikkeling met betrekking tot e-health en vond een 

uitwisseling van ideeën en strategieën plaats omtrent het oprichten van een scholingsplatform. 

Met wat aanpassingen vond deze middag live plaats. 

 

2.2 Richtlijnen 2021  
Het maken van richtlijnen voor dermatologen is een belangrijke taak voor het bureau van de 

NVDV. Voor de richtlijnen waarbij de NVDV initiatiefnemer is, verzorgen arts-onderzoekers het 

nodige voorwerk alsook de begeleiding van de richtlijnwerkgroepen. Hieronder volgt een 

opsomming van de richtlijntrajecten van de NVDV in 2021. 

In het verslagjaar zijn de volgende richtlijnen/leidraden geautoriseerd en afgerond (of bijna 

afgerond)  
• Lichen planus 
• Lichen sclerosus 

• Actinische keratose 

• CE - Monitoring systemische immunosuppressieve therapie bij kinderen 

• Update leidraad liposuctie onder tumescente lokale anesthesie 

 
Lopende richtlijnen of richtlijnentrajecten gestart in 2021: 

• Acne     
• Jeuk 
• Lymfoedeem 

• Veneuze pathologie 

• Diagnostiek bij verdenking geneesmiddelenreacties 

• Modulaire herziening richtlijn psoriasis 
• Plaveiselcelcarcinoom 
• Alopecia areata 
• Leidraad PeIN (Penile intraepithelial neoplasia)  

 
Daarnaast heeft de NVDV nog een aantal richtlijn gerelateerde projecten of projecten die reeds 

lopen of gestart zijn in 2021: 
• Disseminatie en implementatie consultkaarten 
• Guideline Developmenttool: pilot 

• Richtlijnenboekje 
 
 
2.3 Wat gebeurde er verder in 2021?  
Samenwerking Huidfonds 
Sinds medio 2020 was het Huidfonds ondergebracht bij de Nederlandse Brandwondenstichting. 

Waar in het verleden een breuk was ontstaan tussen Huidfonds en de NVDV is er in 2021 hard 

gewerkt aan het opnieuw opbouwen van de samenwerking. De NVDV ging functioneren als de 
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inhoudelijke partner van het Huidfonds. Het ligt in de bedoeling van beide organisaties om in 2022 

een onafhankelijke Huidfonds in te richten, met steun dus van de NVDV.  

Samenwerking paramedische beroepen 

Leidraad Taakherschikking 
We hebben het standpunt taakherschikking uit 2015 opgepakt en een conceptleidraad 
Taakherschikking maakt. Het werkdocument stond vanaf 26 maart 2021 op onze website ter 
becommentariëring. Dit document is een onderdeel van de afspraken waar de werkgroep mee 

bezig is geweest met de paramedische en aanpalende beroepsgroepen.  
Na de commentaarfase op het concept is breed commentaar binnengekomen. Er bleek in de 
praktijk grote variatie te bestaan over de inzet van PA’s/VS. De werkgroep heeft met iedereen die 
hierop aanvullingen heeft gegeven overleg gehad. Dit leidde ertoe dat de leidraad in de 

afrondende fase is beland.  

De leidraad is de visie van de NVDV over taakherschikking en de samenwerking met VS en NAPA. 

Kwaliteit van zorg, en het belang van goede werkafspraken en governance staan centraal in dit 

document. Uitgangspunt moet zijn en blijven dat het gaat om taakherschikking en dat de 
dermatoloog in de lead blijft wat betreft de uitoefening van het vak.  

 
Consensusdocument Taakherschikking 

Er is door de werkgroep ook gewerkt aan een consensusdocument met de NAPA en V&VN voor de 
samenwerking/taakherschikking met physician assistants en verpleegkundig specialisten. Na 2 

jaar overleg met NAPA en VS over het consensusdocument trokken de Verpleegkundig 
Specialisten zich vooralsnog terug voor verder beraad. De NVDV en de NAPA hebben doorgewerkt 

aan het consensusdocument en hopen het document in 2022 te kunnen afronden. 
 
Digitaal platform 

Het platform is gebouwd en op 22 maart 2021 startte de pilot waar naast dermatologen en 

huisartsen ook verpleeghuisartsen aan meededen. De pilot liep tot in juni en uit de evaluatie bleek 
dat alle deelnemers (dermatologen, huisartsen en patiënten) hierover zeer positief oordeelden. 

Structurele uitbouw hiervan kent echter nogal wat uitdagingen: technisch, financieel en qua 

implementatie. Hieraan wordt in 2022 een vervolg gegeven.  

 
PR 

Huidkankercampagne 

De huidkanker campagne vond in 2021 digitaal plaats. De campagne was gericht op kleine 

kinderen (0-12 jaar) en recreanten. Het verbindende thema van 2021 was ‘smeren, kleren, weren’. 

De onlinecampagne richtte zich op het beschermen van de huid en het herkennen van huidkanker. 

Beeldmateriaal is voor onze leden beschikbaar gesteld op de website. De campagne viel samen 

met een speerpunt van het Nationaal Actieplan Huidkanker dat is gepresenteerd aan VWS. 

De overheid gaat in 2022 op geleide van dit actieplan huidkanker een grote 

bewustwordingscampagne opzetten, waarbij de NVDV zal aansluiten. In 2021 startten we, naast de 

reguliere campagne, een najaarscampagne; beeldmateriaal was beschikbaar via de NVDV-website.  

 

Psoriasis campagne 

Ook is er op initiatief van de NVDV een psoriasis campagne gevoerd. 

De psoriasis campagne ging in december digitaal van start en betrof ook een doorlopende 

campagne van ruim een half jaar. De doelstellingen waren identiek aan 2020: awareness en 

behandelbaarheid (maar met meer nadruk op de tweede doelstelling dan in voorgaande jaren).  
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Nationaal Actieplan huidkanker 

Naar aanleiding van de presentatie van het Nationaal Actieplan Huidkanker in april jl. zijn er 

gesprekken gevoerd met diverse partijen waaronder VWS, NOC*NSF en Natuurmonumenten en 

zijn er concrete afspraken gemaakt om huidkankerpreventie meer onder de aandacht te brengen. 

Social media 

We zijn meer en meer actief op social media met informatie over verschillende onderwerpen en 

het delen van interviews, gegeven door dermatologen. 

 

Lustrum 

Ter ere van het 125-jarig bestaan van de NVDV verscheen in 2021 een rijk geïllustreerd boek over 

de geschiedenis van de NVDV vanaf de oprichting in 1896. Veel leden bestelden dit mooie boek dat 

we tegen kostprijs konden aanbieden. 

Door beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie, waren we genoodzaakt het 
lustrumfeest te moeten uitstellen naar 2022. 
 

Scholing aanpalende beroepsgroepen  

Het bestuur vindt het behoud van regie op het gebied van scholing van aanpalende 

beroepsgroepen belangrijk. We hebben onderzocht of hiertoe een nieuwe entiteit opgericht kan 
worden. Uitgangspunt hierin is dat het intellectuele eigendom en de exploitatierechten te allen 

tijde bij de NVDV/deze entiteit behouden blijft. Individuele leden kunnen gebruik maken van de 

inhoud van de scholing. Externe partijen kunnen onder voorwaarden met licenties werken. 

In 2021 is een start met het neerzetten van contouren van een platform. 
 
Predicaat Koninklijk 

Aan de NVDV is het predicaat Koninklijk toegekend. Het bestuur wil de feestelijke uitreiking 

koppelen aan het lustrumcongres/dermatologendagen in 2022. 
 
Eczeemplatform 

De domeingroep Eczeem nam het initiatief te komen tot een groot project om de 
informatievoorziening aan patiënten met CE door zorgprofessionals in de eczeem zorgketen te 

optimaliseren. Het gaat hierbij om de basis(kennis) van de CE eczeemzorg en de materialen/ het 
onderwijs dat daarvoor nodig is. Met dit initiatief preluderen zij op de uitkomst van het project 

Zinnige Zorg (van het Kwaliteitsinstituut) dat de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis onder 

de loep neemt om te komen tot verbeterpunten. De domeingroep heeft zelfs eigenstandig externe 
partijen bereid gevonden dit project grotendeels te financieren. Om het één en ander te 

stroomlijnen en te formalieren ligt in de bedoeling hiervoor in 2022 een aparte stichting in het 
leven te roepen die vooralsnog de naam ‘Stichting Dermatologische Scholing en Communicatie 

ten behoeve van de kwaliteit van zorg’ krijgt. 
 
Visiedocument Duurzame Dermatologie 2030 
Achter de schermen is het bestuur druk bezig met een vernieuwd Visiedocument. Hierin schetsen 
we onder andere de verwachte ontwikkelingen voor ons vakgebied, de inhoud van ons vak, ons 

werkterrein en onze missie. Het bestuur hoopt in 2022 het visiedocument op te kunnen leveren.  
 
In 2021 uitgebrachte standpunten: 
- sonidegib 

- baricinitib 
- dupilumab bij kinderen (6-11 jaar) 
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- tralokinumab 

- vragenlijst screening BRMO-infecties bij poliklinische zorg 
 

Stichting Beheer Tijdschriften  
De stichting beheert het uitgeven van het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en 

Venereologie (NTvDV) en HEELdeHUID (HdH). Bedrijfsmatig draait het NTvDV onverminderd goed: 
we maken net als voorgaande jaren een mooie winst. HdH draaide voor het eerst kostendekkend 

wat betreft exploitatie. Het NTvDV sierde het lustrumjaar op door in december een vuistdik 
Lustrumnummer te doen verschijnen, wat veel positieve reacties opleverde. De redactie van HdH 

is verbreed en verstevigd door de toevoeging van een extra dermatoloog (Heleen de Koning) plus 
vertegenwoordigers van de NVH (Monique van Bekkum) en Huid Nederland (Jolien van der 
Geugten). 

 

Commissie Dermatologische Professionaliteit 
De commissie is in 2019 door het bestuur ingericht ter advisering en beoordeling van meldingen over 
mogelijk disfunctionerende dermatologen. De commissie vergaderde tweemaal in het verslagjaar, en 

keek terug op de gang van zaken rond twee eerder aangekaarte casussen. De commissie stelde ook 
een Rooster van Aftreden op. Het fenomeen ‘mogelijk disfunctionerende dermatologen’ strekt zich 
echter breder uit dat louter de taakstelling van de commissie. Zo heeft ook de Visitatiecommissie 
hiermee (mogelijk) te maken. De commissie hecht aan een overleg met de Visitatiecommissie, om de 

reikwijdte en de handelingsmogelijkheden van beide commissies op elkaar af te stemmen, dat in 

2022 gestalte moet krijgen. Van alle besprekingen, argumenten en overwegingen zijn verslagen 

gemaakt. Alle informatie daaromtrent is vertrouwelijk en niet-openbaar. 
 

Commissie Visitatie  

Vanwege COVID-19 heeft de visitatiecommissie besloten om de termijn van alle kwaliteitsvisitaties 

eenmalig met 1 jaar te verlengen, opdat de herstart van de visitaties zonder inhaaldruk- en met de 
juiste zorgvuldigheid kan gebeuren. De grotendeels in 2021 afgeronde visitaties van de 

academische centra zijn een succes gebleken. 

De huidige tien medical audits zullen op korte termijn aangevuld worden met twee cosmetische 

audits die in 2022 beschikbaar zullen komen voor de visitaties. In 2023 zal gestart worden met 
cosmetische visitaties door de visitatiecommissie.”  

 

Consortium/Fonds Onderzoek Huidaandoeningen 
Twee jaar na het verschijnen van ‘Kennisagenda Dermatologie’ kende ZonMw de eerste subsidie 
toe voor zorgevaluatieonderzoek. Deze werd gegund aan prof. dr. Phyllis Spuls en dr. Louise 

Gerbens, werkzaam in het Amsterdam UMC. Zij zullen vraag 4 van de kennisagenda onderzoeken: 

‘Wat is de effectiviteit van verschillende behandelingen bij patiënten met constitutioneel eczeem?’ 
Deze vraag is te breed om binnen één onderzoek te kunnen beantwoorden. Daarom werd gefocust 

op het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van UVB voor mensen met constitutioneel 
eczeem. Zorgverzekeraars menen dat er onvoldoende wetenschappelijke evidentie is om de 

behandeling te vergoeden. Veel dermatologen en patiënten ervaren dagelijks de voordelen van 
UVB. Het is daarom aan ons, dermatologen, om het voor een keer goed uit te zoeken. Tien centra 
en de NVDV zullen zich gezamenlijke inspannen om de beoogde inclusie van patiënten te behalen, 

de effectiviteit uit te zoeken en de resultaten te implementeren.  

 
De Adviesraad van LaCuNe vergaderde in 2021 vier keer. Noodgedwongen, maar ook omdat het 
goed bevalt, drie keer digitaal en eenmaal met een fysieke bijeenkomst. Zorgevaluatie werd onder 
de aandacht gebracht tijdens het Jaarsymposium Dermatologie, de Eilanddagen en Kwaliteitsdag 
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van de NVDV. De samenstelling van de Adviesraad bleef vrijwel ongewijzigd. Wel is er een vacature 

voor een bevlogen dermatoloog uit een academisch centrum en een AIOS.  
  

Er werden afspraken gemaakt met de Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten, over het stimuleren 

van zorgevaluatieonderzoek. Daarnaast werd een verbeterde invulling geformuleerd voor de 

jaarlijkse verdieping (LaCuNe dag), door per vraag uit de kennisagenda een brainstormsessie te 

organiseren met de domeingroep en experts. Zij bespreken samen of de kennisvraag kan worden 

onderzocht en wie daarbij betrokken wil zijn. Voor het komende jaar staan er meer nieuwe 

projectaanvragen op de agenda en zal de huidige werkwijze worden geëvalueerd.  

 

2.4 Concilium  
Ook 2021 stond voor de medische vervolgopleiding (MVO) dermatologie nog voor een groot deel in 

het teken van de covid-pandemie. In tegenstelling tot veel andere MVO’s heeft dit bij dermatologie 

echter niet tot nauwelijks hoeven leiden tot aanpassing van het opleidingsschema cq tot 

verlenging van de opleiding. Ondanks COVID konden de aios hun leerdoelen behalen.  

De kwaliteit van de opleidingen wordt vanaf 2021 meer decentraal gemonitord. RGS geeft 

opleidingserkenningen aan de verschillende opleidingsinstellingen, waarop de 

opleidingsinstellingen zélf de kwaliteit van hun MVO’s moeten controleren. MVO’s zullen dan ook 

geen ‘opleidingsvisitaties’ meer krijgen. Dit neemt niet weg dat desalniettemin er toch nog een rol 

blijft weggelegd voor de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) van het concilium; iedere 5 jaar vraagt 

RGS toch nog om een ‘evaluatie’ van de opleiding, uit te voeren door de PVC.  

De minister van VWS stelde het aantal instroomplaatsen voor aios dermatologie voor 2022 vast op 

25. De verdeling over de opleidingsregio’s geschiedde conform het voorstel van het concilium. 

Capaciteitsberekeningen van het Capaciteitsorgaan leiden in de nabije toekomst mogelijk tot een 

opwaartse bijstelling van dit aantal, waarbij een instroomaantal van 27 genoemd wordt. Het is 

echter van vele factoren afhankelijk of de instroom van aios de komende jaren daadwerkelijk 

omhooggaat.  

De eindtermen van de opleiding tot dermatoloog met betrekking tot kennis en vaardigheden op 

het gebied van de dermatochirurgie en flebologie, zoals momenteel beschreven in het Landelijk 

Opleidingsplan, behoeven verduidelijking en herijking. De lat ligt namelijk momenteel doorgaans 

te hoog, waardoor opleidingsinstellingen bepaalde opleidingseisen niet kunnen waarborgen. 

Enerzijds door het ontbreken van voldoende patiëntenaantallen, anderzijds vanwege 

wegvloeiende expertise op dat thema. Daarom is in 2021 de ‘werkgroep herijking eindtermen 

basisopleidingseisen chirurgie en flebologie’ opgericht. Deze bestaat uit 2 opleiders, 1 aios, en 2 

vertegenwoordigers uit respectievelijk de domeingroepen ‘dermatochirurgie en lasers’ en 

‘flebologie’. De werkgroep zal in 2022 advies uitbrengen op welke wijze het LOP met betrekking tot 

deze themata  aanpassing verdient.   
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3. Organisatie 
3.1 Bestuur per 31 december 2021 

Voorzitter: mw. dr. M.B. Visch 

Penningmeester: mw. dr. M. Zweers 

Secretaris: mw. dr. A. Galimont 

Bestuurslid: dhr. dr. D.J. Hijnen 

Bestuurslid: dhr. dr. E. van Leent 

Beleidsadviseur Beroeps Belangen mw. mr. dr. L. Kienhorst 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Annemie Galimont Birgitte Visch 

Edwin van Leent  

Manon Zweers 

DirkJan Hijnen  Laura Kienhorst 
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Personele bezetting bureau per 31 december 2021 
 

3.2 Directie 
Mevr. dr. Eline Kramer-Noels 

 

    

                                 

 

3.3 Bureau (per 31 december 2021) 
mw. dr. E. Kramer-Noels (directeur) 

mw. L. Rijksen (bestuur, nascholing, concilium) 

mw. V. Hercules (financiën, visitatie, website, algemene zaken) 

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

mw. drs. E. M. Stolting (arts-onderzoeker, richtlijnontwikkeling) 

mw. drs. S. Wanders (arts-onderzoeker, richtlijnontwikkeling) 

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

mw. dr. A. van Enst (beleidsadviseur) 

dhr. dr. J.J.E. van Everdingen (beleidsadviseur) 

dhr. drs. F. Meulenberg (beleidsadviseur) 
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Destah Dekker                 

Annefloor van Enst 

Virginia Hercules Lies Rijksen 

Kim Geelen 

    Sarah Wanders Marit Stolting  

Jannes van Everdingen                                    Frans Meulenberg 
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3.4 Ereleden / Mendes da Costa Penning 
In 2021 is dhr. dr. H.E. (Henk) Menke tot erelid benoemd. 

Dhr. prof. dr. H.A.M. (Martino) Neumann ontving uit handen van de voorzitter de Mendes da Costa 
Penning.  
 

3.4.1 Mentorstipendia 
In 2021 zijn geen aanvragen voor een mentorstipendium binnengekomen. 
 

3.4.2 Leden 
In 2021 traden 25 nieuwe leden toe tot de vereniging. Het totale ledenaantal op 31 december 2021 

was 843. Onder te verdelen in:  

Aantal gewone leden: 602 

Aantal aios/aspirant leden: 129 

Aantal buitengewone leden: 48 

Aantal gepensioneerde leden: 64 
 

 

Financiën 2021 
De financiële positie was ook in het verslag solide en is dus geconsolideerd, ondanks het licht 

negatieve resultaat. De redenen daarvoor zijn de afnemende inkomsten vanuit de SKMS gelden 

(bestemd voor richtlijnen en andere kwaliteitsprojecten) en door verminderde inkomsten uit 

Kwaliteitsvisitaties (wat een gevolg is van uitgestelde visitaties vanwege de COVID-19 pandemie). 

Ook de liquide middelen zijn nog steeds op orde. De Stichting Beheer sloot het verslagjaar af met 

een fraai exploitatieresultaat. 

 


