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InleIdIng

Naast het zichtbare karakter van een huidaan-
doening kunnen klachten als jeuk en pijn een groot 
stempel drukken op het psychisch en sociaal functi-
oneren van patiënten. Bovendien kunnen stressvolle 
gebeurtenissen een opvlamming van huidziekten 
veroorzaken, maar ook kan een psychiatrische 
ziekte zich presenteren als een huidaandoening. 
Psychodermatologie is het onderdeel van de der-
matologie dat zich bezighoudt met psychologische 
en psychiatrische factoren die, naast somatische 
factoren, van belang kunnen zijn bij het ontstaan, 
het beloop en de behandeling van huidziekten.1 Uit 
onderzoek is gebleken dat deze factoren bij ten min-
ste 40% van alle huidziekten een rol spelen2-7 en dat 

psychiatrische aandoeningen onder patiënten met 
een huidziekte vaker voorkomen dan in de normale 
populatie.8 Door de sterke relatie tussen psycho-
sociale factoren en huidziekten is het belangrijk 
aan deze aspecten in de dagelijkse praktijkvoering 
voldoende aandacht te besteden. Patiënten bij wie 
psychodermatologische problematiek wordt gesigna-
leerd, kunnen op diverse manieren worden behan-
deld. Deze behandeling kan zowel bestaan uit medi-
camenteuze therapie (psychofarmaca bij bijvoor-
beeld depressieve of angstklachten), als psychosoci-
ale maatregelen (gerichte adviezen geven, verwijzing 
naar maatschappelijk werk of patiëntenvereniging) 
of psychotherapie (verwijzing psycholoog) wanneer 
copingstrategieën of persoonskenmerken het ziekte-
beloop op negatieve wijze beïnvloeden.9-10

Het is tot op heden onbekend in welke mate in 
de Nederlandse dermatologische praktijk psycho-
dermatologie wordt gesignaleerd en behandeld. 
Vraagstellingen als wat bij het vakgebied derma-
tologie hoort en wat bij de psychologie/psychiatrie 
thuishoort en tegen welke grenzen dermatologen 
aanlopen bij het signaleren en behandelen van deze 
problemen, zijn niet eerder onderzocht. Uit eer-
der onderzoek in de VS is gebleken dat de kennis, 
behandeling en de noodzakelijke doorverwijzingen 
op het gebied van psychodermatologische proble-
matiek nog ontoereikend zijn.11 Het doel van dit 
onderzoek is te inventariseren wat de opvattingen 
en de zelf ingeschatte kennis en vaardigheden van 
Nederlandse dermatologen is ten aanzien van het 
signaleren en behandelen van patiënten met psy-
chodermatologische problematiek. Daarnaast zal in 
kaart worden gebracht in welke mate en naar wie 
patiënten worden doorverwezen en welke factoren 
hierbij mogelijk een rol kunnen spelen.

materIaal en methode

Aan alle Nederlandse dermatologen en assistenten 
in opleiding van de Nederlandse Vereniging voor 
Dermatologie en Venereologie (NVDV) werd een 
vragenlijst gestuurd. Deze vragenlijst werd geano-
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percentage patiënten met psychodermatologische 
problematiek tussen de 1 en 10% lag, 35% schatte 
dit tussen de 10 en 30%, 9% tussen de 30 en 50% 
en 5% schatte dit beneden de 1% in. Om psychoder-
matologische problemen vast te stellen gaf 20% aan 
gebruik te maken van specifieke vragenlijsten. Op 
de vraag of er gemiddeld meer tijd aan een consult 
bij een patiënt met psychodermatologische proble-
matiek werd besteed, was het gemiddelde 3,9 (SD 
0,7) op de vijfpunts likertschaal.

Kennis en taken horende bij de dermatoloog
Op de vraag of het signaleren en aankaarten 
van psychodermatologische problematiek werd 
beschouwd als horende bij het vakgebied, werd res-
pectievelijk een gemiddelde score van 4,3 (SD 0,7) 
en 4,0 (SD 0,7) gegeven op de vijfpunts likertschaal.
Het behandelen van deze problematiek als horende 
bij het vakgebied kreeg een gemiddelde score van 
2,8 (SD 0,9). De eigen geschatte kennis van het 
onderwerp psychodermatologie kreeg een gemid-
delde score van 2,6 (SD 0,9). Van de respondenten 
gaf 17% aan bovengemiddeld tot veel kennis te heb-
ben van psychodermatologie. 
Er werd een significante correlatie gevonden tussen 
het scoren van de eigen kennis op het gebied van de 
psychodermatologie en de frequentie van het door-
verwijzen (p < 0,01). Hoe hoger de zelfingeschatte 
kennis, hoe vaker een patiënt met gesignaleerde 
psychodermatologische problematiek werd door-
verwezen. Ook werd er een significante relatie (p < 
0,01) gevonden tussen de aangegeven kennis en het 
behandelen van psychodermatologische problema-
tiek, maar niet met het signaleren of aankaarten van 
deze problematiek. Hoe hoger de dermatoloog zich-
zelf scoorde op kennis over psychodermatologische 
problematiek, hoe meer het behandelen van deze 
problematiek werd beschouwd als horende bij het 
vakgebied.

Beperkende factoren
Als voornaamste beperkende factor voor het behan-
delen van psychodermatologische problematiek 
werd door 62% aangegeven dat er te weinig tijd is 
om deze patiënten volledig te kunnen behandelen. 
Als tweede voornaamste beperkende factor gaf 53% 
aan dat de kennis daartoe ontoereikend is. In 22% 
van de gevallen werd aangegeven dat er sprake was 
van andere beperkende factoren zoals te weinig 
ondersteuningsmogelijkheden, het ervaren van 
weerstand bij de patiënt, geen affiniteit met psycho-
dermatologie, of te weinig ervaring op dit vakgebied 
waardoor er weinig tot geen aandacht aan deze pro-
blematiek werd gegeven.

Verwijzen
Van de dermatologen die doorverwezen bleek dat 
zij gemiddeld 8,2 (SD 10,5) patiënten per jaar recht-
streeks doorverwezen naar een professionele psy-
chosociale hulpverlener. Daarbij gaf 35% aan geen 
gebruik te maken van psychosociale ondersteuning. 
Wanneer een patiënt met psychodermatologische 
problematiek verwezen werd naar een psychosoci-

nimiseerd en bevatte een begeleidende tekst waarin 
het doel van de vragenlijst werd toegelicht.
De vragenlijst bevatte vragen over algemene socio-
demografische gegevens (leeftijd, geslacht, praktijk-
vorm en provincie van de respondent) en daarnaast 
vragen over:
• inschatting van de prevalentie van psychodermato-

logische problematiek in de praktijk;
• zelfingeschatte kennis, attitude en taken met 

betrekking tot psychodermatologie;
• factoren die de dermatoloog beperken tijdens de 

behandeling van een patiënt met dergelijke proble-
matiek;

• verwijzing: frequentie van verwijzen, naar welke 
hulpverleners en reden van verwijzing;

• scholing: de toereikendheid van de opleiding in 
psychodermatologie, mate van deelname aan (na)
scholing en de wens tot nascholing over dit onder-
werp;

• mogelijke suggesties voor verbeteringen in de zorg 
voor patiënten met deze problematiek.

De antwoorden konden gegeven worden in multiple 
choice of op een vijfpunts likertschaal (1 ‘helemaal 
niet eens met de vraag’ en 5 ‘helemaal eens met de 
vraag’) worden weergegeven.
Om verdere aanknopingspunten te verkrijgen voor 
het optimaliseren van de zorg werd de relatie onder-
zocht tussen kennis van de psychodermatologie en 
het doorverwijzen van deze patiënten en de relatie 
tussen de kennis en de mate waarin de dermatoloog 
aangeeft dat het signaleren, aankaarten en behan-
delen van psychodermatologie tot het vakgebied 
behoort.
De verkregen data zijn verwerkt met Microsoft 
Office Excel 2007 en SPSS 17.0 (Statistical Package 
for the Social Sciences) en voor het analyseren van 
de normaalverdeling zijn de ANOVA- en de chikwa-
draattoets toegepast. Een p-waarde < 0,05 werd als 
significant beschouwd.

resultaten

Algemene socio-demografische gegevens
Alle 581 leden van de NVDV zijn benaderd; 144 (res-
ponse rate 24,8%) stuurden een volledig ingevulde 
vragenlijst terug. Van de respondenten waren 108 
dermatoloog (75%) en 36 assistent in opleiding. 
Acht vragenlijsten waren niet volledig ingevuld, 
maar hiervan konden wel de deelantwoorden wor-
den verwerkt, waardoor in sommige berekeningen 
een noemerverschil bestaat. 
De gemiddelde leeftijd van de deelnemende derma-
tologen was 43,1 jaar (SD 10,6); 48% was man, 53% 
werkte in een perifere praktijk, 32% academisch, 
11% in een privépraktijk/ZBC en 4% op overige 
wijze. Er was sprake van een gelijkmatige verdeling 
van de praktijken van de respondenten over de ver-
schillende provincies van Nederland.

Inschatting van prevalentie van psychodermatologische 
problematiek
Van de respondenten schatte de helft in dat het 
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ren werd een gemiddelde gemeten van 3,5 (SD 1,1) 
op de vijfpunts likertschaal. Van alle respondenten 
bleek 83% bereid te zijn deze nascholing ook te wil-
len bekostigen.

Verbeteringen
Als verbeterpunten werd het volgende aangegeven: 
57% gaf aan dat psychosociale hulpverleners meer 
kennis van psychodermatologie zouden moeten heb-
ben, 54% wenste meer toegankelijkheid tot speci-
fieke psychosociale hulpverlening in het ziekenhuis 
of in de dermatologische praktijk en 33% zou graag 
een vergoeding in de DBC willen terugzien voor 
psychodermatologische problematiek wanneer de 
patiënt door de dermatoloog hiervoor wordt behan-
deld. Het opzetten van een verwijsnetwerk van pro-
fessionele hulpverleners per regio die zich specifiek 
met psychodermatologie bezighouden, was een van 
de suggesties ter verbetering. Zelf meer tijd en aan-
dacht vrijmaken, gratis toegankelijke zelftesten en 
behandeladviezen en bewustwording vergroten door 
middel van cursussen of onderwijs waren andere 
waardevolle suggesties.

dIscussIe 

Psychodermatologie is tot op heden een onderbe-
licht deelgebied van het vakgebied dermatologie. 
Een positieve ontwikkeling is dat er geleidelijk aan 
meer bewustzijn onder dermatologen te bespeu-
ren is ten aanzien van deze problematiek. Daar uit 
eerder onderzoek is gebleken dat bij ten minste 
40% van alle huidziekten psychosociale factoren 
een belangrijke rol spelen, zijn de herkenning van 
deze problemen en eventuele doorverwijzing naar 
psychosociale hulpverleners van belang gebleken.2-7 

Meer dan de helft (65%) van de dermatologen ver-
wijst bij dergelijke problematiek door, echter in het 
merendeel (56%) van de gevallen is er sprake van 
terugverwijzing naar de huisarts. Tevens blijkt uit 
dit onderzoek dat volgens de dermatoloog de toe-
gankelijkheid tot die hulpverleners en de specifieke 
kennis bij die hulpverleners en de dermatoloog over 
de psychodermatologie verbetering behoeft.
De Nederlandse dermatoloog ziet psychodermatolo-
gische problematiek als onderdeel van het vakgebied 
en beschouwt het signaleren en aankaarten ervan 
tijdens het consult tevens als zijn of haar taak. 
Echter voor de behandeling van deze patiënten ligt 
de taakopvatting ingewikkelder. Wellicht kan door 
het opzetten van een netwerk van professionele psy-
chosociale hulpverleners de specifieke doorverwij-
zing worden vergemakkelijkt. Daarnaast zou, gezien 
de relatie tussen de kennis over psychodermatologie 
en de frequentie van het verwijzen die uit dit onder-
zoek naar voren is gekomen, het onderwijs tijdens 
de opleiding en de nascholing op dit gebied meer 
aandacht moeten krijgen. Door de als onvoldoende 
ervaren kennis over psychodermatologie te verbe-
teren, zal de communicatie met de patiënt en het 
herkennen van deze problematiek tevens worden 
vergroot waardoor patiënten eerder en beter kunnen 
worden verwezen.8 Echter, niet iedere patiënt staat 

ale hulpverlener, werd er gebruikgemaakt van een 
variëteit aan hulpverleners. Het meest werd verwe-
zen naar de psycholoog (88%), maar in 56% vond 
terugverwijzing naar de huisarts plaats (tabel 1). 
De vier meest voorkomende verwijsindicaties zijn: 
acceptatieproblematiek (69%), psychiatrische stoor-
nissen (68%), jeuk- en krabproblematiek (62%) en 
stressproblematiek (59%) (tabel 2).

Scholing
Er werd aangegeven dat er tijdens de opleiding wei-
nig specifieke onderwijsmomenten betreffende de 
psychodermatologie zijn geweest. Voor de dermato-
logen bedroeg dit gemiddeld 2,4 (SD 1,1) scholings-
momenten en voor de dermatologen in opleiding 
3,03 (SD 0,85). Wat betreft nascholingen in de vorm 
van het volgen van een cursus of congres met psy-
chodermatologie als onderwerp gaf 60,2% aan dat 
zij dit 1-3 keer hadden gedaan, 18% gaf aan dat dit er 
meer dan drie waren en 22,2% gaf aan geen enkele 
nascholing over dit onderwerp te hebben gevolgd. 
Daarentegen gaf 96% aan wel geïnteresseerd te zijn 
in nascholing op het gebied van psychodermato-
logie. De onderwerpen varieerden van nascholing 
over het screenen/signaleren en doorverwijzen 
van patiënten met deze problematiek (80%), com-
municatie met deze patiënten (63%) en scholing 
over psychofarmaca (43%). Wat betreft interesse in 
nascholing over de respectieve psychodermatosen 
was de onderverdeling als volgt: dermatitis artefacta 
(78%), body dysmorphic disorder (66%) en depressie 
of aanpassingsstoornis als gevolg van de huidziekte 
(66%). Voor de bereidheid om hierin tijd te investe-

Verwijzing naar %

Psycholoog 88%

Psychiater 51%

Maatschappelijk werker 40%

Verpleegkundig specialist 22%

Huisarts 56%

Seksuoloog 26%

Anders 3%

Tabel 1. Disciplines waar doorverwijzing vanwege psy-
chodermatologische problematiek naar plaatsvindt in 
percentages (n = 144).

Verwijsindicatie %

Acceptatieproblematiek 69%

Jeuk- en krabproblematiek 62%

Stressproblematiek 59%

Psychiatrische stoornissen 68%

Angst- en stemmingsstoornissen 46%

Seksuele problematiek 34%

Anders 5%

Tabel 2.Verwijsindicaties voor patiënten met psychoder-
matologische problematiek
(meerdere antwoorden waren mogelijk) (n = 146).
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zal zo kunnen worden opgezet om de patiënt met 
psychodermatologische problematiek optimaal te 
kunnen behandelen.
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open voor verwijzing naar een psychosociale hulp-
verlener.12 Een oplossing hiervoor kan zijn dat de 
dermatoloog bereid is (een deel van) de behandeling 
voor zijn rekening te nemen. Gezien de gesignaleer-
de positieve relatie tussen kennis en de attitude van 
de dermatoloog wen aanzien van zijn taken, zal ook 
het vergroten van de kennis hiervan een rol kunnen 
spelen. In de praktijkvoering blijft echter het gebrek 
aan tijd een beperkende factor.

Er zijn beperkingen van het huidige onderzoek te 
noemen. Door de lage response rate is er een moge-
lijke bias opgetreden. De dermatologen die hebben 
meegedaan aan dit onderzoek, hebben mogelijk een 
grotere affiniteit met het onderwerp dan de derma-
tologen die niet hebben geparticipeerd. Ook zien we 
bij de respondenten een oververtegenwoordiging 
van academisch werkzame dermatologen. Het aan-
gegeven kennis- en vaardighedenniveau zou daarom 
voor de hele groep Nederlandse dermatologen lager 
kunnen uitvallen.
Een ander punt is dat, gezien het observationele 
karakter van dit onderzoek, geen conclusies kunnen 
worden getrokken over causale verbanden. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn dat het meer behandelen 
van psychodermatologische problematiek tot meer 
kennis leidt. Toekomstig onderzoek is nodig om de 
relaties tussen de frequentie van het doorverwijzen 
en de eigen kennis ten aanzien van psychodermato-
logie en het zelf behandelen van patiënten met der-
gelijke problematiek verder te onderzoeken.
In de dagelijkse praktijk blijken gebrek aan tijd en 
(theoretische) kennis van psychodermatologische 
problematiek beperkende factoren te zijn voor een 
goede implementatie van psychodermatologische 
zorg. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de 
Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie 
(NVPD) stappen ondernemen om de psychoderma-
tologische zorg in de nabije toekomst te verbeteren. 
Hoewel er reeds verschillende vragenlijsten bestaan 
(onder andere IHDL, DLQI, Skindex-29)13-15 om de 
psychodermatologische factoren te signaleren, is het 
gebruik ervan nog niet wijdverbreid. Om dit gebruik 
te bevorderen zijn er mogelijkheden om deze door 
een nurse practitioner of dermatologische dok-
tersassistente te laten afnemen en te laten scoren. 
Verder zal meer aandacht besteed moeten worden 
aan specifieke na- en bijscholing voor dermatolo-
gen (in opleiding) zodat meer bewustwording over 
dit deelgebied ontstaat. Tot slot heeft de NVPD de 
taak op zich genomen om de toegang tot psycho-
dermatologische zorg te vergemakkelijken door het 
opzetten van een verwijzingsnetwerk met landelijke 
dekking. Bij voorkeur zal hierbij gebruik worden 
gemaakt van een stepped-caremodel waarbij een 
lage mate van psychodermatologische problematiek 
door de huisarts zou kunnen worden behandeld en 
er bij een gemiddelde of meer ernstige mate van 
psychodermatologische problematiek intensievere 
psychologische zorg wordt ingeschakeld, waarbij 
het echter wel van belang is dat deze hulpverleners 
geschoold zijn in het omgaan met deze specifieke 
problematiek. Een vlottere en betere hulpverlening 
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samenvattIng
Een onlinevragenlijst met betrekking tot kennis, houding 
en handelen ten opzichte van psychodermatologische 
problematiek werd verstuurd naar alle Nederlandse der-
matologen en dermatologen in opleiding (n = 581). 144  
dermatologen en assistenten in opleiding hebben de vra-
genlijst ingevuld (response rate: 24,8%)
Het signaleren en aankaarten van psychodermatologi-
sche problematiek beschouwt de Nederlandse dermato-
loog als horende bij het vakgebied, maar het behandelen 
van dergelijke problematiek echter niet. Een beperkende 
factor bij het behandelen van patiënten met psychoder-
matologische problematiek is het gebrek aan tijd en 
kennis. De eigen kennis van de psychodermatologie en 
de aandacht hiervoor in de opleiding worden als onvol-
doende geschat. Per dermatoloog worden er jaarlijks 
gemiddeld 8,2 patiënten met psychodermatologische 
problematiek doorverwezen. Van de ondervraagden geeft 
35% aan nooit te verwijzen naar professionele psycho-
sociale hulpverlening. Er werd een significante relatie 
gevonden tussen de mate van door de dermatologen zelf 
ingeschatte kennis van psychodermatologie en het aantal 
doorverwijzingen naar een psychosociale hulpverlener. 
Om patiënten met psychodermatologische problematiek 
de juiste hulp aan te bieden is het van belang om het ver-
wijzen van deze patiënten te bevorderen. De Nederlandse 
Vereniging voor Psychodermatologie wil dit stimuleren 
door kennis op het gebied van de psychodermatologie 
te vergroten door middel van (na)scholing, scholing van 
dermatologische verpleegkundigen en doktersassistenten 
en door het initiëren van een over heel Nederland ver-
spreid professioneel psychosociaal netwerk.

trefwoorden
psychodermatologie – kennis – behandeling – verwijzing 
– psychosociaal netwerk

summary
A questionnaire was mailed to all Dutch dermatologists 
and residents (n=581) in order to assess their knowledge, 
attitude and conduct regarding psychodermatological 
problems in their practice. 144 responded and sent back 
the questionnaire (response rate 24.8%).
Dutch dermatologists appear to regard the recognition 
but not the treatment of psychodermatological problems 
as part of their job. Lack of time and knowledge play 
a role. On  average the Dutch dermatologist refers 8 
patients per year to a psychosocial expert. 35% of dutch 
dermatologists  never refer patients to a psychosocial 
expert. The referral rate is low with regard to the signifi-
cant incidence of psychological and psychiatric problems 
in patients with dermatological disorders. 
A significant correlation is seen between the degree of 
perceived psychodermatological knowledge and the ten-
dency to refer patients to experts.
In conclusion, it is important to support dermatologists 
and their staff by enhancing their psychodermatological 
knowledge by education and to enhance the referral in 
daily practice by offering a local psychodermatological 
network

keywords
psychodermatological problems – knowledge – treatment 
– referral – psychosocial expert
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