DRIE VRAGEN AAN...

de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie

DIETER DEDECKER

Colette van Hees
Dermatoloog Colette van Hees is sinds december 2017
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie (NVDV). Wat is haar kijk op de samenwerking met
andere wetenschappelijke verenigingen binnen de Federatie?

‘Dankzij de Federatie zijn we in
staat om gezamenlijk een vuist te maken
tegen de hoge administratieve lastendruk.
Zoiets lukt je nooit in je eentje’

2

Wat betekent samenwerking met de
Federatie voor de dermatologen?
‘Sinds de komst van de Federatie vinden de
wetenschappelijke verenigingen elkaar veel
gemakkelijker dan voorheen. Daarnaast zorgt
samenwerking in Federatie-verband voor
meer impact. Iedereen zucht al jaren onder de
bureaucratie, maar dankzij de Federatie zijn
we in staat om gezamenlijk een vuist te maken
tegen de hoge administratieve lastendruk.
Zoiets lukt je nooit in je eentje. Een ander
dossier waarvan ik hoop dat de samenwerking
in federatief verband ons iets gaat opleveren,
is het biologicals-dossier. Denk aan de
plaatsbepalingen van alle nieuwe biologicals
in de multidisciplinaire richtlijnen. We zouden
graag samen met aanpalende specialismen,
zoals reumatologen, longartsen en mdl-artsen,
hierover een gezamenlijk plan van aanpak
opstellen. Via de gelden van de Stichting
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
hopen we dit traject te financieren.’

Feiten & Cijfers
Naam: Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Bestaat sinds: 1896, dus 122 jaar
Aantal leden (inclusief aios): 840
Deelspecialismen: geen
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Op welke onderwerpen willen jullie via de
Federatie leren van andere wetenschappelijke
verenigingen?
‘Voor ongeveer de helft van onze dagelijkse zorg
ontbreekt afdoende wetenschappelijke onderbouwing.
Dat geldt voor alle medisch specialismen. Moet je bij
een patiënt met wondroos aan een been bijvoorbeeld
wel of geen compressietherapie toepassen? Wij doen
dat wel, en we weten dat het werkt, maar bewijs op
basis van vergelijkend onderzoek is er niet.
Met onze Kennisagenda brengen we daarom kennis
hiaten in onze zorgverlening in kaart. Dat sluit aan op
de Zorgevaluatie-agenda van de Federatie. Andere
verenigingen, zoals de gynaecologen en de orthopeden,
lopen hiermee voorop. Vanuit hun ervaring vertellen zij
ons hoe zij dit hebben georganiseerd. Het is fijn dat we
via de Federatie deze kennis op zo’n laagdrempelige
manier met elkaar kunnen delen.’
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Wat kunnen de Federatie en andere
verenigingen van jullie leren?
‘Onze vereniging is actief in modulaire
richtlijnontwikkeling. We hoeven dus niet
telkens onze richtlijnen als geheel te herzien.
Daarnaast betrekken we patiënten bij vrijwel
al onze richtlijnen. In ons richtlijnonderhoud
werken we verder nauw samen met het
Nederlands Huisartsen Genootschap. Vanuit
de samenwerking tussen Thuisarts.nl en de
Federatie schrijven we ook patiënteninformatie
afgeleid van onze richtlijnen. We ontsluiten
onze richtlijnen daarmee voor patiënten en
een breder publiek. Binnenkort zullen
samenvattingen en flowcharts van onze
richtlijnen ook via een app op de mobiele
telefoon beschikbaar zijn.’ MvD
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