VOORWOORD

Wetenschappelijke vergadering NVDV
De Doelen, Rotterdam, vrijdag 23 november 2018
Beeldvorming
In de passage van het in mei geopende nieuwe Erasmus MC
staat Duna, een indrukwekkend beeld van de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa. Het betreft een meisje in transitie naar een
vrouw, als symbool voor de toekomst. De ogen zijn gesloten,
hetgeen de toeschouwer uitnodigt om naar zichzelf te kijken,
als in een spiegel.
Hoe zien anderen ons en hoe kijken wij naar ons eigen vakgebied in transitie naar een altijd veranderend zorglandschap?
Beeldvorming, in de geneeskunde betreft dit meestal de radiologische technieken waarmee we de te onderzoeken organen
in beeld brengen. Maar beeldvorming is ook de geleidelijk
ontstane opvatting over iets zoals beschreven in de Van Dale,
per definitie aan verandering onderhevig en dus beïnvloedbaar.
Zo is het beeld van de stad Rotterdam de afgelopen vijf jaar
door gebundelde inspanning van Rotterdam Partners enorm
positief veranderd en werd de stad tot nummer vijf verkozen
in de top-10 van Top cities in the world door de Lonely planet.
Ook als dermatologen zijn we onderhevig aan beeldvorming.
Juist door onze expertise op het gebied van de huid hebben we
de laatste jaren misschien wel meer dan ooit de kans gekregen
om een zichtbare en belangrijke rol op te pakken binnen de
zorg voor huidpatiënten. Er is echter nog veel werk te verrichten
om de dermatologie nóg beter te positioneren en het gewenste
imago te krijgen en te behouden.
In dit themanummer voor de 346ste wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie loopt het thema beeldvorming als een rode
draad door het programma en laten wij u zien waar beeldvorming de dermatologie raakt. We nemen u graag mee vanuit
de diagnostiek waarbij we een brede range aan (innovatieve)
mogelijkheden voor beeldvorming binnen de dermatologie
bespreken, naar de therapie waarbij we graag uw beeld
willen verruimen over het therapeutisch arsenaal van de
dermatoloog en we sluiten af met een blok hoe we de positie
en beeldvorming van de dermatoloog kunnen verbeteren via
multidisciplinaire samenwerking en een toekomstgerichte
visie.
De afdeling Dermatologie van het Erasmus MC heet u van harte
welkom in de Rotterdamse Doelen!
Petra Dikrama
Marlies Wakkee
Tamar Nijsten
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9.00 - 9.20 uur
Inloop met koffie
09.20 - 09.30 uur Inleiding
Tamar Nijsten
Diagnostiek - de kennis van het
doorgronden
Voorzitters: Bibi van Montfrans en Yeelai Lam
09.30 - 09.55 uur Innovatieve diagnostische technieken
voor de dermatoloog
Gerwin Puppels
09.55 - 10.10 uur Histopathologie van panniculitis
Jeffrey Damman
Toegevoegde waarde van buikduplexen
10.10 - 10.25 uur
Wendy Malskat
10.25 - 10.40 uur Controversen rondom beeldvorming
bij huidkanker
Marlies Wakkee
10.40 - 11.10 uur

12.05 - 12.20 uur

Kruisbestuiving cosmetische en medische
zorg
Petra Dikrama

12.20 - 13.30 uur
13.30 - 14.40 uur

Lunch
ALV - NVDV
Multidisciplinaire aanpak met huidregie
Voorzitters: Martijn van Doorn en
Armanda Onderdijk

14.40 - 15.05 uur

MDO huidkanker in 2018
Renate van den Bos

15.05 - 15.20 uur

Fris

15.20 - 15.35 uur

Multidisciplinaire aanpak van vulvavaire
problematiek
Iris Hendriks
Psychodermatologie in de 21ste eeuw:
multidisciplinair?
Rick Waalboer-Spuij
De kunst van dezelfde taal spreken
Elodie Mendels
Doelen in de organisatie van
Rotterdamse huidzorg
Tamar Nijsten

Koffie

15.35 - 15.50 uur

Therapie - Manieren om te genezen
of te zorgen
Voorzitters: Errol Prens en Karin Greveling

15.50 - 16.05 uur
16.05 - 16.30 uur

11.10 - 11.35 uur

11.35 - 11.50 uur
11.50 - 12.05 uur
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Door het bos de biologische bomen niet
meer zien
Bing Thio
Wat kan een ablatieve laser wel en niet?
Claire van Eijsden
Eczeem - ervaringen met dupilumab
DirkJan Hijnen

16.30 - 17.30 uur

Borrel & hapjes
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1. Fabiënne Koekelkoren (anios)
2. Lotte van Lee (aios)
3. Allard Vossen (anios)
4. Karin Greveling (aios)
5. Elodie Mendels
6. Tristan van Dongen (aios)
7. Martijn van Doorn
8. Dirkjan Hijnen
9. Renate van den Bos
10. Donovan Heidanus (aios)
11. Martijn Sanders (aios)

12. Errol Prens
13. Lia Kunkeler
14. Nadia Rbia (anios)
15. Marlies Wakkee
16. Petra Dikrama
17. Vi Nguyen (aios)
18. Judith Zoutendijk (aios)
19. Merel Hamer (aios)
20. Armanda Onderdijk (aios)
21. Wendy Malskat (aios)
22. Yeelai Lam (aios)

23. Suzanne Pasmans
24. Colette van Hees
25. Iris Hendriks (aios)
26. Leonie Jacobs (aios)
27. Simone van der Velden (aios)
28. Marisa Tjong Joe Wai (anios)
29. Tamar Nijsten
Niet aanwezig:
Barbera Bussink (anios)
Claire van Eijsden (aios)
Ellen de Haas

Justine Mestdagh (aios)
Bibi van Montfrans
Sylvia Pel (aios)
Elsemieke Plasmeijer
Annemarie Rozendaal
Bing Thio
Peter Velthuis
Joris Verkouteren (aios)
Rick Waalboer-Spuij
Leon Wijne
Hessel van der Zee
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