
MAART 2017  DE MEDISCH SPECIALIST  27

De dikke huid van de dermatoloog 

Regie over substitutie

TEKST: MIRTHE DIEMEL - FOTOGRAFIE: MARIEKE DE LORIJN SPECIALISME IN BEELD

A
ls één specialisme de afgelopen jaren 
is veranderd, is het de dermatologie 
wel. Allereerst vakinhoudelijk: waar de 
dermatoloog voorheen werd gezien als een 

beschouwend specialist, is daar nu een breed arsenaal 
aan werkzaamheden bijgekomen, van systeemtherapie 
tot aan chirurgie. Dermatoloog Saskia de Mare van het 
Rijnstate in Arnhem spreekt van een allround specialist. 
‘De gemiddelde dermatoloog doet op een dagdeel 
gerust vijftien ingrepen. Denk bijvoorbeeld aan het 
verwijderen van verdachte plekjes en moedervlekken, 
maar ook het verrichten van reconstructieve chirurgie 
bij het verwijderen van huidkanker in het gezicht om de 
huid weer mooi dicht te krijgen. We horen tegenwoordig 
dus absoluut óók bij de snijdende vakken.’

Volle wachtkamer
Hoewel veel van dit soort relatief kleine ingrepen steeds 
vaker door andere zorgverleners wordt verricht, zoals 
de huisarts en de physician assistant, betekent het niet 
dat de wachtkamer van de dermatoloog leegloopt. De 
Mare: ‘Op het gebied van bijvoorbeeld huidoncologie 
nemen de werkzaamheden van de dermatoloog alleen 
maar toe, vooral als je kijkt naar de generatie die als 
kind niet werd ingesmeerd of onbeschermd de zon in 
ging. Wat me wel opvalt, is dat sommige huisartsen zich 
volledig op de oncologie storten, terwijl ze voor virus- en 
ouderdomswratten – typische eerstelijns zorgklachten – 
verwijzen naar de dermatoloog. Ik zie hier weleens jonge 
kinderen met een klein wratje die daarvoor nog nooit zijn 
behandeld door de huisarts. Dat vind ik niet kloppen. 
Substitutie is een goed principe, maar dan moet je wel 
eerst samen bepalen wat dan past in de eerste, tweede 
en derde lijn.’

Van oudsher behandelt de dermatoloog huidaandoeningen, spataderen, geslachtsziekten, 

haar- en nagelafwijkingen en allergologische aandoeningen. Dat domein is echter aan het 

versnipperen nu het specialisme steeds omvangrijker en complexer wordt. De grootste 

uitdaging: het goed verdelen van de zorgtaken over de eerste, tweede en derde lijn.

Dermatoloog Saskia de Mare:

‘Substitutie is een goed 
principe, maar dan moet je 
wel eerst samen bepalen 
wat waar thuishoort’
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kritisch naar welke zorg nog wel en niet meer wordt 
geleverd. Terra: ‘Zo kunnen patiënten niet meer bij ons 
terecht voor een open been, oppervlakkige spataderen 
of haarverlies. Die zorg moet in onze regio in de tweede 
lijn gaan plaatsvinden, in het ziekenhuis of in zelfstandige 
behandelcentra.’

Wat precies onder de complexe zorg van het 
academische ziekenhuis valt, vindt Terra moeilijk 
te definiëren. ‘Dat heeft te maken met de grote 
hoeveelheid diagnoses die de dermatologie kent. 
In de huisartsenpraktijk komen ongeveer twintig 
dermatologische diagnoses voor, in de tweede lijn 
tweehonderd. Maar er zijn ook nog zo’n achttienhonderd 
‘postzegeldiagnoses’: minder bekende en zeldzame 
aandoeningen. Een chirurg kan zeggen: een lipoom 
opereren we in een perifeer ziekenhuis, een complexe 
slokdarmoperatie in een academisch ziekenhuis. Voor de 
dermatoloog in de academie ligt dat ingewikkelder. In 
mijn optiek is het beter om te kijken naar verschillende 
patiëntgroepen. Denk aan patiënten bij wie maar 
geen diagnose kan worden gesteld, patiënten die 
therapieresistent zijn of aan patiënten die langdurige 
voorlichting en counseling nodig hebben – bijvoorbeeld 
bij de wat zeldzamere diagnoses. In de perifere 
ziekenhuizen is daar minder tijd voor. Daar kunnen de 
academische centra goed op inspringen.’
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De Mare stipt daarmee een belangrijk punt aan, 
namelijk de discussie welke dermatologische zorg waar 
thuishoort. ‘Dit is een groot aandachtspunt. Ik merk 
bijvoorbeeld dat de kleine chirurgie in de eerste lijn 
toeneemt. Een prima ontwikkeling, maar tegelijkertijd 
word ik veel vaker gebeld door huisartsen die een 
ingreep hebben gedaan en op problemen stuiten. Ik heb 
meegemaakt dat huidkanker slechts gedeeltelijk was 
verwijderd, en dat er een melanoom was weggesneden 
waar ze geen raad mee wisten.’ Ook dermatoloog Jorrit 
Terra, werkzaam in het UMCG, is voorstander maar ziet 
ook nog wel een obstakel: ‘Momenteel zijn huisartsen 
niet altijd voldoende opgeleid voor het geven van 
dermatologische zorg. De opleiding geneeskunde kent 
alleen een keuzecoschap dermatologie dat slechts twee 
weken duurt, en in de basisopleiding van de huisarts is 
dermatologie geen verplicht onderdeel. Op dat gebied 
valt echt een wereld te winnen.’

Postzegeldiagnoses
Ondanks de substitutie heeft ook Terra nog steeds 
een volle wachtkamer. ‘Ik ben niet minder werk gaan 
verrichten omdat de huisarts een deel van mijn taken 
heeft overgenomen, want de complexe dermatologische 
zorg komt steeds meer bij academische centra te liggen.’ 
In het UMCG kijkt de afdeling dermatologie daarom 

‘Vooral in zorgnetwerken  
zie ik kansen om de 
dermatologische zorg  
te verbeteren’
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Later deze maand verschijnt de Handreiking  
Substitutie van de Federatie. Meer over 
Federatiepartner NVDV vindt u op: www.nvdv.nl.

Nauwere samenwerking
Door de huidige ontwikkelingen pleiten veel 
dermatologen voor een nauwere samenwerking tussen 
eerste, tweede en derde lijn. Een aantal neemt het heft 
in eigen handen door zelf samenwerkingsinitiatieven 
op te zetten. Zo is het UMCG begonnen met 
het trainen van huisartsen in het herkennen van 
goedaardige huidafwijkingen en is er een directe 
telefoonlijn beschikbaar voor dermatologische 
vragen vanuit de tweede lijn. Het Rijnstate heeft een 
wondexpertisecentrum voor de tweede lijn, dat steeds 
meer samenwerkt met wondexpertisecentra voor de 
eerste lijn. De Mare: ‘Waar de academische centra 
zich meer gaan focussen op complexe zorg, zie ik voor 
de algemene ziekenhuizen meer samenwerking en 
afstemming met de huisarts. Door goed met elkaar 
te schakelen, zit je eerder op het juiste spoor en kun 
je chronische patiënten uiteindelijk ook weer sneller 
terugverwijzen naar de tweede of eerste lijn.’

Waar sommige specialismen door de gebudgetteerde 
marktwerking in de zorg noodgedwongen moeten 
inkrimpen, heeft de dermatologie daar nauwelijks last 
van. Terra: ‘Dermatologie is bij uitstek een vak dat 
weinig kosten met zich meebrengt. We hebben geen 
grote operatiekamers nodig en maken voor de 
diagnostiek vooral gebruik van ons visuele instrument. 
Omdat er daardoor vaak weinig of geen diagnostisch 
ondersteunend onderzoek nodig is, kunnen we 
patiënten middels snelle consulten goed op weg 
helpen. Van echt grote bezuinigingen is dus geen 
sprake.’ Toch gaat dat niet helemaal op, vindt De Mare: 
‘Ik denk niet dat het specialisme gaat krimpen, maar 
het Rijnstate streeft ernaar een kernziekenhuis te 
worden voor acute, complexe zorg. Dat heeft gevolgen 
voor onder andere de afdeling dermatologie. Juist  
in een tijd dat budgetten onder druk staan, is het in  
ons belang dat de kwaliteit van zorg beter wordt 
zonder dat de kosten omhoog gaan. Kansen om de 
dermato lo gische zorg te verbeteren, zie ik vooral  
in zorgnet werken: van de eerdergenoemde samen -
werking tot gezamenlijke spreekuren of een polikliniek 
in de wijk.’

Toekomstbestendig
Hoe het specialisme in de toekomst er ook uitziet, 
beide dermatologen zijn het erover eens dat 
dermatologie in het ziekenhuis noodzakelijk blijft. De 
Mare: ‘De meeste diagnoses van andere specialismen 
kun je uit leerboeken halen, maar dat geldt niet voor 
dermatologie. Dermatologisch onderzoek betekent 
namelijk vooral heel goed kunnen kijken naar zaken als 
plaats, rangschikking, omvang, vorm, omtrek en kleur 
om het precieze ziektebeeld te herkennen. Dat luistert 
heel nauw. Daarom denk ik dat een huidtherapeut de 
dermatoloog bijvoorbeeld prima kan ondersteunen 
in het geven van voorlichting aan en begeleiding van 
patiënten, maar niet de screening van huidkanker op 

zich mag nemen. Dat kan niet als je daar niet  
specifiek voor bent opgeleid en veel ‘kijkervaring’  
hebt opgedaan.’ Terra vult haar aan: ‘Er zijn 
zoveel varianten en huidaandoeningen binnen de 
dermatologie. Herken ze maar eens. De dermatoloog 
denkt niet alleen vanuit de systemische klacht vanuit 
patiënt, maar ook aan wat hij aan de huid ziet. Dat is 
onze absolute kracht, zeker in combinatie met de grote 
hoeveelheid diagnoses die er bestaan. Dit maakt de 
dermatoloog in het ziekenhuis onmisbaar.’

Hoewel er flink wat uitdagingen liggen, zien de 
dermatologen de toekomst positief tegemoet. Jorrit 
Terra: ‘De taakverschuivingen geven de dermatologie 
de ruimte om het vak verder te blijven ontwikkelen. 
Maar de uitvoering en definiëring van wat er 
plaatsvindt in de eerste, tweede en derde lijn, blijft 
lastig. Daarin mogen dermatologen veel meer het 
voortouw nemen.’ Daar zit ook volgens Saskia de Mare 
de grootste winst. ‘Het verweven van alle lijnen is het 
belangrijkst. Opdat de juiste patiënt de juiste zorg 
krijgt op de juiste plek.’ 

Dermatoloog Jorrit Terra:

‘Bij substitutie moeten 
dermatologen veel meer  
het voortouw nemen’
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