NIEUWSBRIEF NVPD juni 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 vrijdag 1 november 2013 van 13.00-17.30 uur organiseert de NVPD een werkconferentie met als
onderwerp 'Zelftoegebracht huidletsel binnen de dermatologie'. De conferentie zal plaatsvinden
in het AMC te Amsterdam. Het belooft een interessante middag te worden met onderwerpen als
de classificatie van zelftoegebracht huidletsel, aandachtspunten voor de behandeling en juridische
aspecten. Wij willen daarnaast ook centra de gelegenheid bieden om hun eigen werkwijze of
ideeën rondom deze complexe patiëntengroep in te brengen. Mocht u hierover een presentatie of
iets dergelijks willen houden, kunt u contact opnemen met onze secretaris. De uitnodiging voor de
conferentie met meer informatie over het programma zal op korte termijn worden verspreid.
Mocht u hier graag bij willen zijn kunt u zich aanmelden door uw naam en adresgegevens te
mailen naar onze secretaris. Deelname aan deze werkconferentie is kostenloos.

-

De Herman Musaph Stichting (HMS) werd in 1995 in Amsterdam opgericht met als primaire doel de
bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psychodermatologie. De
stichting is vernoemd naar Herman Musaph, psychiater en een van de grondleggers van de
psychodermatologie. Het bestuur van de HMS bestaat uit Dr. Gerty Casteelen, psychiater, Dr.
Saskia van Esch, psycholoog en Dr. Marianne Crijns, dermatoloog. Een keer per twee jaar wordt de
Herman Musaph Award uitgereikt aan een wetenschapper die een buitengewone bijdrage heeft
geleverd aan de bevordering van de psychodermatologie. Deze award is eerder uitgereikt aan Uwe
Gieler (1999), Caroline Koblenzer (2001), Emiliano Panconesi (2003), John Cotterill (2005), Andrew
Finlay (2007), John De Korte (2009), Francoise Poot (2011). In juni 2013 werd tijdens het ESDaP
congres (European Society for Dermatology and Psychiatrie) deze award uitgereikt aan niet één,
maar twee wetenschappers, namelijk Sylvie and Silla Consoli.

-

Op het hierboven genoemde ESDaP congres heeft tevens onze Nederlandse collega Sylvia van
Beugen (junior onderzoeker, afdeling Medische Psychologie, UMC St Radboud) de Essay Price
gewonnen voor haar studie 'Implicit tendencies regarading stigmatisation in psoriasis patients'. Wij
feliciteren Sylvia van harte met deze prijs.

-

Er hebben binnen het bestuur van de NVPD verschillende bestuurswisselingen plaats gevonden.
Gerty Casteelen, Anders Evers, Ariane van Raamsdonk en John de Korte hebben afscheid genomen
als bestuurslid. Wij danken hen heel hartelijk voor al hun inzet voor de NVPD. Daarnaast
verwelkomen we graag Patrick Kemperman die ons als nieuw bestuurslid komt versterken. Mocht
er iemand interesse hebben om deel te nemen aan het NVPD bestuur, dan kun je daarvoor contact
opnemen met onze secretaris.

-

De NVPD groeit! We verwelkomen hierbij van harte onze nieuwe leden: Linda Severijns
(dermatologieverpleegkundige, poli Dermatologie, ZGT Hengelo), Petra Maijen (dermatologie
verpleegkundige, Gemini ziekenhuis Den Helder), Annelies Hols (dermatologie verpleegkundige,
poli Dermatologie, Rijnstate Ziekenhuis Velp) en José Duipmans (verpleegkundig specialist i.o.
blaarziekten, Centrum voor Blaarziekten, afdeling Dermatologie, UMC Groningen).
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 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.

-

De NVPD is momenteel bezig om een verwijsnetwerk op te zetten van psychosociale
hulpverleners met specifieke expertise op het gebied van de psychodermatologie. Als onderdeel
hiervan is er een enquête verstuurd aan psychologen in algemene ziekenhuizen en de NVPD leden.
De data hiervan worden momenteel verwerkt. Mocht u geen enquete hebben gekregen en wel
interesse te hebben om deel te nemen aan dit netwerk als psychosociale hulpverlener kunt u
contact opnemen met onze secretaris.

-

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.

II. Congressen en symposia

-

De NVPD organiseert op vrijdag 1-11-13 van 13.00-17.30 een werkconferentie met als onderwerp
'Zelftoegebracht huidletsel binnen de dermatologie'. Zie 'Mededelingen' hierboven voor meer info.

-

Het 16th Congress European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP) zal plaatsvinden van
25-28 juni 2015 in St. Petersburg, Rusland.
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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.
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