
 
 
 
NIEUWSBRIEF NVPD december 2013 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze 

nieuwsbrief is een initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren over 

recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per 

jaar. Mocht u interessante informatie hebben voor onze nieuwsbrief dan kunt u dit mailen aan onze 

secretaris (info@psychodermatologie.nl).  

 

I. Mededelingen  
 

- Op 1 november 2013 heeft de NVPD een werkconferentie georganiseerd met als onderwerp: "Wat 

als de patiënt het ‘zelf’ doet? Zelftoegebracht huidletsel binnen de dermatologie." De middag 

werd goed bezocht door ruim 40 deelnemers vanuit verschillende disciplines. Dagvoorzitter Patrick 

Kemperman (dermatoloog) presenteerde een nieuwe richtlijn vanuit de European Society for 

Dermatology and Psychiatry (ESDaP) voor zelftoegebracht huidletsel. Vervolgens lichtte Nienke 

Vulink (psychiater) de ziektebeelden skin picking en trichotillomanie en hun behandeling toe. 

Juridische aspecten werden belicht door Martine Höfelt en Deborah Gribling (juristen AMC 

Amsterdam) aan de hand van verschillende casussen. Een geanimeerde discussie maakte duidelijk 

dat dit onderwerp heel wat losmaakte in de zaal. Na de pauze illustreerde Marcel Jonkman 

(dermatoloog) de aanpak van bulleuze dermatitis artefacta in het UMC Groningen met behulp van 

levendige voorbeelden. Tot slot werd door de andere UMC’s toegelicht wat het beleid is bij 

zelftoegebracht huidletsel. Dit overzicht maakte duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn in de 

behandeling, maar ook diverse verschillen in aanpak. De deelnemers evalueerden de middag zeer 

positief en vonden met name de mogelijkheid tot discussie en interactie tussen verschillende 

aanwezige disciplines sterke punten. Alle presentaties zijn terug te vinden op de website 

www.psychodermatologie.nl. 

 

- In het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venerologie (NTvDV) van november 2013 is een 

artikel verschenen getiteld "Psychodermatologie in onderzoek en praktijk. Ontwikkelingen in 

academische centra in Nederland." Dit artikel is geschreven door de NVPD om een overzicht te 

geven van de huidige stand van zaken op het gebied van psychodermatologische zorg en onderzoek 

in de academische medische centra in Nederland. Met behulp van een enquête is informatie 

verzameld bij de verschillende academische centra. Hieruit komt naar voren dat er in alle centra 

aandacht is voor de signalering van psychodermatologische problematiek, maar slechts in enkele 

centra zijn er uitgebreidere mogelijkheden voor zorg en wetenschappelijk onderzoek. Gezien de 

prevalentie en impact van psychodermatologische problematiek lijkt dit niet afdoende. De NVPD 

wil zich daarom in de toekomst verder inzetten voor het bevorderen van de kennis en zorg op het 

gebied van de psychodermatologie, onder andere door bij te dragen aan de implementatie van een 

gestandaardiseerde screening voor psychodermatologische problematiek, het participeren in na- 

en bijscholing en de realisatie van een verwijsnetwerk van professionele psychosociale 

hulpverleners (Spillekom-van Koulil S et al., 2013, zie publicatielijst).  
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- Op 19 december 2013 is Sanna Prinsen gepromoveerd aan het AMC-UvA 

met haar proefschrift getiteld: "Health-related quality of life in 

dermatology: measurement, interpretation and application" 

(promotoren: prof.dr. M.A. De Rie, prof.dr. M.A.G. Sprangers; 

co-promotoren: Dr. J. de Korte, Dr. Ph.I. Spuls, Dr. R. Lindeboom). 

Sanna heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven (KvL) in de dermatologie. Haar proefschrift richt 

zich op de psychometrische eigenschappen van KvL meetinstrumenten 

en het interpreteren van KvL data. Daarnaast biedt het handvatten voor 

de toepassing van een KvL interventie in de klinische praktijk en heeft zij 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze toepassing. Voor meer 

informatie en/of een exemplaar van het proefschrift kun je met Sanna 

contact opnemen: c.a.prinsen@amc.uva.nl. 

- Zoals eerder genoemd is de NVPD bezig met de ontwikkeling van een verwijsnetwerk van 

psychosociale hulpverleners met specifieke expertise op het gebied van de psychodermatologie. 

Uit de enquête die is verstuurd aan psychologen in algemene ziekenhuizen en de NVPD leden komt 

naar voren dat er veel geïnteresseerden zijn die zich verder willen specialiseren op dit gebied. De 

volgende stap waar de NVPD nu mee aan de slag gaat is de ontwikkeling van een geaccrediteerde 

scholing voor psychosociale hulpverleners op het gebied van psychodermatologie. Mocht u 

interesse hebben om aan dit verwijsnetwerk deel te nemen als psychosociale hulpverlener kunt u 

contact opnemen met onze secretaris.  

 

- Op 1 november 2013 heeft de algemene ledenvergadering van de NVPD plaatsgevonden. Tijdens 

deze vergadering werden onder andere de financiën van de vereniging besproken. De boekjaren 

2011 t/m 2013 zijn door de kascontrolecommissie akkoord bevonden en afgesloten (met veel dank 

aan onze penningmeester Heleen Boonstra). Daarnaast werd besloten om de contributie voor 

lidmaatschap van de NVPD in ieder geval voor de komende 2 jaar af te schaffen. Er zal gezocht 

worden naar andere manieren om onze activiteiten te financieren (bijv. sponsoring). Verder 

werden de bestuurswisselingen goedgekeurd (zie hieronder).  

 

- Er vinden binnen het bestuur van de NVPD verschillende bestuurswisselingen plaats. Rick 

Waalboer Spuij en Wietze van der Veen nemen afscheid als bestuurslid. Wij danken hen heel 

hartelijk voor al hun inzet voor de NVPD! Daarnaast verwelkomen we graag Oda van Cranenburgh 

die ons als nieuw bestuurslid is komen versterken. Verder zal Marianne Crijns per 1 januari 2014 

het voorzitterschap overdragen aan Nienke Vulink. Marianne, bedankt voor al je inzet als voorzitter 

van de NVPD! Patrick Kemperman zal vanaf 1 januari 2014 het vice-voorzitterschap op zich nemen 

en Nienke Vulink zal ook het vice-penningmeesterschap op zich nemen.  

 

- De NVPD groeit! We verwelkomen hierbij van harte onze nieuwe leden: Lisette Willers (student 

geneeskunde AMC/UvA), Ellen van der Kooij (psychomotorisch therapeut, individuele 

behandelpraktijk Stress & Trauma, Amsterdam), Anne-Marie Hasselaar (onderzoeker 

zorginnovaties, Huidfonds), Emmy Lieffijn (klinisch psycholoog, Medische Psychologie Tergooi 

ziekenhuizen, Blaricum en Hilversum), Mirte Siemerink (AIOS dermatologie, ErasmusMC, 

Rotterdam) en Jacqueline Werkman (GZ-psycholoog, Medische Psychologie Reinier de Graaf 

Gasthuis, Delft). Stimuleer ook je collega’s die geïnteresseerd zijn in psychodermatologie om lid te 

worden van de NVPD! Het lidmaatschap is kostenloos en staat open voor ieder die affiniteit heeft 
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met psychodermatologie en in professionele zin actief is op dit gebied. Je kunt je aanmelden door 

je naam en adresgegevens te mailen naar onze secretaris.  

 

II. Congressen en symposia 
 

- De Association of Psycho-Neuro-Cutaneous Medicine of North America (APMNA) houdt hun 24e 
Annual Meeting op 20 maart 2014 in Denver, Colorado, USA.   
 

- De European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) organiseert op 22-25 mei 2014 het 
11e EADV spring symposium in Belgrado, Servië: http://www.eadvbelgrade2014.org/ 
 

- De British Association of Dermatologists (BAD) organiseren hun 94e Annual Meeting op 1-3 juli 
2014 in Glasgow, UK: www.bad.org.uk/annualmeeting 

 
- Het 23e EADV congres zal plaatsvinden van 8-12 oktober 2014 in Amsterdam. 

http://www.eadvamsterdam2014.org/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Het 16th Congress European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP) zal plaatsvinden van 
25-28 juni 2015 in Sint Petersburg, Rusland. 
http://www.psychodermatology.net/images/stpetersburg.JPG 
 

- Het 8e World Congress on Itch (WCI) zal worden georganiseerd 27-29 september 2015 in Nara, 
Japan. http://derma.med.osaka-u.ac.jp/itch2015/  
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Heb je een interessante publicatie op het gebied van de psychodermatologie? Laat het ons weten door te 
mailen naar de secretaris (info@psychodermatologie.nl). 
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Met vriendelijke groeten,   

 

Het NVPD bestuur 

 

Dr. Marianne Crijns, dermatoloog (voorzitter) 
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog (secretaris) 
Drs. Heleen Boonstra, dermatoloog (penningmeester) 
Dr. W. van der Veen, dermatoloog  
Dr. Nienke Vulink, psychiater 
Dr. P. Kemperman, dermatoloog 
Drs. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker 
 
Contact: info@psychodermatologie.nl  

Wij wensen iedereen 

fijne feestdagen 

en een zeer voorspoedig 

en gelukkig 2014!!! 
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