
 
 
 
NIEUWSBRIEF NVPD juni 2014 

 

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  

 

- Heeft u behoefte aan meer handvatten voor de diagnostiek en behandeling van psychische 

klachten bij mensen met huidaandoeningen? Dan is de nieuwe tweedaagse cursus 

Psychodermatologie: wanneer de dermatoloog, de psychiater en de psycholoog samenwerken 

mogelijk wat voor u! Deze cursus wordt door de NVPD in samenwerking met de RINO Noord-

Holland georganiseerd. Onder leiding van verschillende experts op het gebied van de 

psychodermatologie kunt u tijdens deze cursus kennis opdoen en inzicht verkrijgen in verschillende 

diagnostische aspecten en behandelingen van psychodermatosen, variërend van psychotische 

aandoeningen als parasietenwaan tot veelvoorkomende aanpassingsstoornissen bij chronische 

huidaandoeningen. Ook zal er voldoende gelegenheid zijn om praktisch te oefenen aan de hand 

van casuïstiek. De cursus zal plaatsvinden op 28 oktober en 18 november 2014. De kosten 

bedragen €505. De cursus is toegankelijk voor eerstelijns-, GZ- en klinisch psychologen, 

psychotherapeuten, psychiaters, psychosomatisch fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden 

en gespecialiseerd verpleegkundigen. Meer informatie kunt u lezen op: 

http://www.rino.nl/aanbod/128.14.01. U kunt ook contact opnemen met onze secretaris: 

info@psychodermatologie.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bij de tweedaagse RINO cursus zal ook worden besproken aan welke voorwaarden u als 

psychosociaal hulpverlener moet voldoen om als gecertificeerd psychodermatologisch hulpverlener 

te worden opgenomen in het NVPD verwijsnetwerk van psychosociale hulpverleners (psyNVPD), 

waarin huisartsen en dermatologen naar gespecialiseerde hulpverleners kunnen doorverwijzen. 
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- Op 23 januari 2015 zal de volgende NVPD werkconferentie 

plaatsvinden  met als onderwerp “Psychodermatologie: het kind 

centraal”. Sprekers van binnen- én buitenland zijn uitgenodigd, en het 

belooft een zeer interessante bijeenkomst te worden, waarin aandacht 

zal zijn voor discussie en een multisciplinaire benadering centraal staat. 

De conferentie zal plaatsvinden in Amsterdam vanaf 13.00 uur. Het 

definitieve programma zal u t.z.t. van ons ontvangen. Voorafgaand aan 

de werkconferentie zal tevens de algemene ledenvergadering van de 

NVPD plaatsvinden. Save the date!  

 

 

- Tijdens het NVPD symposium op 23 januari 2015 zal de Herman Musaph 

literatuurprijs worden uitgereikt. 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. Marianne Crijns (voorzitter), dermatoloog, Dr. Gerty Casteelen 

(penningmeester), psychiater en Dr. Patrick Kemperman, dermatoloog. De 

afgelopen jaren werd de Herman Musaph literatuurprijs uitgereikt aan 

Antoinette van Laarhoven (2012), Sanna Prinsen (2010) en Harmieke van Os-

Medendorp (2008). Een oproep om publicaties in te sturen van deze 

literatuurprijs volgt in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en 

Venereologie. Wij zullen u tevens hierover t.z.t. verder berichten. 

 

 

- Het EADV congres dat plaatsvindt van 8-12 oktober 2014 in Amsterdam belooft een zeer 

interessant congres te worden. Er zullen ook verschillende workshops en lezingen zijn op het 

gebied van de psychodermatologie. Woensdag 8 oktober zal Antoinette van Laarhoven een 

presentatie geven over placebo en nocebo effecten ten aanzien van jeuk bij de subspecialty 

meeting van de European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP))/International Forum for 

the Study of Itch (IFSI). Op zaterdag 11 oktober zijn er interessante workshops waarin onder andere 

Nienke Vulink een presentatie geeft over Body Dismorphic disorder (BDD) binnen de workshop 

Psychological consequences of chronic dermatoses en Oda van Cranenburgh en John de Korte 

presentaties zullen geven binnen de workshop Quality of life: Instruments for daily clinical practice. 

Zie de website van de EADV voor meer info: http://www.eadvamsterdam2014.org/. 
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- Op 2 en 3 juni j.l. vond weer de COCOM cursus plaats (Centraal Cursorisch Onderwijs Dermatologie 

en Venereologie). De NVPD heeft aan het onderdeel psychodermatologie een bijdrage geleverd om 

de dermatologen i.o. te scholen in psychodermatologische diagnostiek en praktische handvatten te 

bieden over hoe om te gaan met dergelijke problematiek in de spreekkamer. Na een algemene 

inleiding psychodermatologie door Andrea Evers en Saskia Spillekom-van Koulil werd er in een 

klinische carrousel geoefend met verschillende rollenspellen onder supervisie van 4 expert-

behandelaars (Andrea Evers, Nienke Vulink, Saskia Spillekom-van Koulil, en Wieneke Zijlstra). De 4 

patiëntenrollen werden vertolkt door Marianne Crijns, Sylvia van Beugen en Antoinette van 

Laarhoven en Judith Tekampe. De reacties van de AIOS dermatologie waren erg positief.  

  

- Er hebben binnen het bestuur van de NVPD verschillende bestuurswisselingen plaatsgevonden. Per 

1 januari 2014 heeft Marianne Crijns het voorzitterschap overgedragen aan Nienke Vulink. 

Marianne, bedankt voor al je inzet als voorzitter van de NVPD! Per 1 januari 2014 heeft Patrick 

Kemperman het vice-voorzitterschap op zich genomen en Nienke Vulink het vice-

penningmeesterschap. Daarnaast zijn Julia Spoo (dermatoloog) en Antoinette van Laarhoven 

(biomedisch onderzoeker) verwelkomd als nieuwe bestuursleden van de NVPD. Heleen Boonstra 

zal binnenkort haar taken als penningmeester en webmaster overdragen aan respectievelijk Julia 

Spoo en Oda van Cranenburgh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De NVPD groeit! We verwelkomen hierbij van harte onze nieuwe leden:  Marloes Fransen (AIOS 

dermatologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum), Niels Elber (PhD student, afdeling 

Dermatologie en Generation R, Erasmus MC Rotterdam), Hester Eppinga (basisarts, Erasmus MC 

Rotterdam), Laura Faber (psycholoog, Dermatologisch Centrum Wetering), Karin Timm 

(verpleegkundig specialist intensieve zorg, IJsselland Ziekenhuis), Marjolein Wintzen (dermatoloog, 

VuMC) en Jennie Janssens (verpleegkundig specialist i.o., polikliniek dermatologie Lievenberg 

Ziekenhuis, Bergen op Zoom). 

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.  

 

 

 

 

 

NVPD bestuur 2014 
v.l.n.r.: Heleen Boonstra, 
Antoinette van Laarhoven, 
Nienke Vulink, Oda van 
Cranenburgh, Julia Spoo, 
Patrick Kemperman, 
Marianne Crijs, Saskia 
Spillekom-van Koulil 



II. Congressen en symposia 
 

- De British Association of Dermatologists (BAD) organiseert de 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. Zie ook 

‘Mededelingen’ hierboven voor meer info. http://www.eadvamsterdam2014.org/ 
 

- De NVPD organiseert op 23 januari 2015 een werkconferentie met als onderwerp 

“Psychodermatologie: Het kind centraal”. Zie 'Mededelingen' hierboven voor meer info.  

 

- De European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) organiseert op 5-8 maart 2015 het 
12e EADV spring symposium in Valencia, Spanje: http://www.eadv.org/nc/news/article/12th-eadv-
spring-symposium//6/c33b096330b2fbfe439cd64bf310cc7e/  
 

- Het 23ste World Congress of Dermatology zal worden gehouden van 8-13 juni 2015 in Vancouver: 
http://derm2015.org/   
 

- Het 16th Congress European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP) zal plaatsvinden van 
25-28 juni 2015 in Sint Petersburg, Rusland. De slogan van het congres is: “Psychodermatology - 
Bridging the Gap between Body and Mind”. 
http://www.psychodermatology.net/images/stpetersburg.JPG 
 

- Het 8e World Congress on Itch (WCI) zal worden georganiseerd van 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). 

 

 

Met vriendelijke groeten,   

 

Het NVPD bestuur 

 

Dr. Nienke Vulink, psychiater (voorzitter) 
Dr. Saskia Spillekom-van Koulil, psycholoog (secretaris) 
Drs. Heleen Boonstra, dermatoloog (penningmeester) 
Drs. Julia Spoo, dermatoloog  
Dr. Patrick Kemperman, dermatoloog 
Dr. Marianne Crijns, dermatoloog  
Drs. Oda van Cranenburgh, psycholoog/onderzoeker 
Dr. Antoinette van Laarhoven, biomedisch onderzoeker 
 
Contact: info@psychodermatologie.nl  
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