NIEUWSBRIEF NVPD december 2012
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD). Deze
nieuwsbrief is een nieuw initiatief van het bestuur om onze leden en andere geïnteresseerden te
informeren over recente ontwikkelingen op het gebied van psychodermatologie. De bedoeling is om deze
nieuwsbrief twee keer per jaar uit te brengen. Mocht u interessante informatie hebben voor onze
nieuwsbrief dan kunt u dit mailen aan onze secretaris (info@psychodermatologie.nl).
I. Mededelingen
-

Een keer per twee jaar wordt de Herman Musaph Stichting Literatuurprijs uitgereikt aan een
Nederlandse auteur voor een artikel op het gebied van de psychodermatologie. Op 2 november
2012 werd tijdens de werkconferentie van de NVPD de HMS Literatuurprijs 2012 door psychiater
dr. Gerty Casteelen (lid bestuur HMS) uitgereikt aan Dr. Antoinette van Laarhoven (afdeling
Medische Psychologie, UMC St Radboud) voor het artikel getiteld “Induction of nocebo and placebo
effect on itch and pain by verbal suggestion” gepubliceerd in het tijdschrift Pain in juli 2011. Wij
feliciteren Antoinette van harte met deze prijs.

-

Aangezien de prevalentie van psychodermatologische problematiek hoog is, maar goede
mogelijkheden om patiënten te verwijzen schaars, wil de NVPD een verwijsnetwerk opzetten voor
patiënten met psychodermatologische problematiek. Als onderdeel hiervan wordt er een enquête
verstuurd aan psychologen in algemene ziekenhuizen en de NVPD leden. Mocht u interesse hebben
om deel te nemen aan dit netwerk als psychosociale hulpverlener kunt u contact opnemen met
onze secretaris: info@psychodermatologie.nl.

-

Bestuurslid Wietze van der Veen neemt als vertegenwoordig van de NVPD deel aan de Werkgroep
Lymfoedeem in het kader van een herziening van de Richtlijn Lymfoedeem.

-

Per 1 oktober 2012 is Stichting Nationaal Huidfonds gefuseerd met Stichting Aquamarijn. Zij zullen
verder gaan onder Stichting Nationaal Huidfonds. Voor meer informatie: www.huidfonds.nl.

-

Via de NVPD kan per mail actuele informatie over speciale gebeurtenissen of thema’s (promoties,
onderzoek, congressen) worden uitgewisseld. Als leden interessante berichten hebben voor andere
leden, kunnen deze worden gemaild naar de secretaris (info@psychodermatologie.nl).

-

Door het bestuur van de NVPD is besloten om in 2011 en 2012 geen contributie te heffen voor het
lidmaatschap van de NVPD. Het bestuur gaat in overleg over de contributie van 2013. Stimuleer
ook je collega’s die geïnteresseerd zijn in psychodermatologie om lid te worden van de NVPD! Het
lidmaatschap staat open voor ieder die affiniteit heeft met psychodermatologie en in
professionele zin actief is op dit gebied. Je kunt je aanmelden door je naam en adresgegevens te
mailen naar: info@psychodermatologie.nl

II. Congressen en symposia
-

Op 2 november 2012 heeft de NVPD een werkconferentie georganiseerd met als titel:
Psychodermatologie in Nederland. Tijdens deze goedbezochte werkconferentie werd een overzicht
gegeven van de werkzaamheden op het gebied van psychodermatologie in academische
ziekenhuizen in Nederland. De presentaties van de sprekers zijn te bekijken via onze website:
www.psychodermatologie.nl.

-

De Association of Psycho-Neuro-Cutaneous Medicine of North America (APMNA) houdt hun 23e
Annual Meeting op 28 februari 2013 in Miami Beach, USA.

-

Het 15th Congress European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP) zal plaatsvinden van
6-9 juni 2012 in Roskilde, Denemarken. Voor meer informatie zie de website: www.esdap2013.org.
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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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We wensen iedereen
een prettige kerst
en een zeer voorspoedig
en gelukkig 2013!!!

