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‘Huidziekten kunnen
veel ziektelast geven’
Ruim een jaar is Kees-Peter de Roos voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Het voorzitterschap kost hem
een halve tot een hele dag in de week. De rest van zijn tijd is hij actief als
dermatoloog in DermaPark te Uden. Een gesprek.

D

betekent dat iedere vijf jaar een visitatieronde bij de leden plaatsermaPark ligt in een prachtig stukje Uden, omringd door
vindt. Dan krijgen de collega’s bezoek van een team dat volgens
groen. Het gebouw heeft de uitstraling van een particuliere
een bepaald stramien de praktijk naloopt. We houden de dermatokliniek, wat nog eens wordt versterkt door het moderne
logen een spiegel voor en gaan in op bepaalde behandelingen en
interieur en de vriendelijke benadering. ‘Dat is precies de
handelswijzen. Bijvoorbeeld hoe ze omgaan met methotrexaat of
bedoeling’, vertelt Kees-Peter de Roos. ‘We hebben de polikliniek
het overnemen van patiënten van een collega.
Dermatologie gewoon uit het ziekenhuis geknipt en leveren hier
dezelfde verzekerde zorg, maar dan op een
moderne en patiëntvriendelijke manier.
Mijn collega Frank Bruins en ik zijn hier zes
‘Wij vinden dat er nóg meer aandacht moet
jaar geleden mee begonnen en inmiddels is
worden besteed aan het vergroten van de bekendnog een derde dermatoloog, Lenny Jacobsheid van psoriasis’
Siebelt, toegetreden. We hebben hier alle
behandelingsmogelijkheden bij de hand. Er
zijn acht spreekkamers, drie behandelkamers, twee benenkamers (voor open benen,
red.) en een lichtcabine.’
‘Een belangrijk onderdeel is ook het informeren van het publiek.
Vooral over de behandeling en het voorkomen van huidziekten. Ik
Aandachtsgebieden
denk dan aan de patiëntenfolders. Bovendien leggen wij de behanDe Roos heeft zich gespecialiseerd in de operatieve dermatologie
delingsrichtlijnen vast. Daarbij is tevens aandacht voor de gevolgen
(het verwijderen van moedervlekken en huidkanker) en de flebovan bepaalde behandelingen.
logie (de behandeling van spataders). Op de behandeling van spat‘Een andere kwestie waar wij ons mee bezighouden, is de vergoeaders volgens een speciale techniek is hij in 2003 gepromoveerd.
ding door zorgverzekeraars. Nu speelt bijvoorbeeld het probleem
Ook op bestuurlijk vlak heeft hij ervaring op zijn vakgebied. De
van de door de apotheker bereide recepten die niet meer voor
Roos: ‘Ik ben met hart en ziel dermatoloog, maar vind het tevens
vergoeding in aanmerking komen. Veel patiënten hebben daar last
leuk om buiten de werkvloer met mijn vak bezig te zijn. Ik ben nu
van. Samen met de voorzitters van andere medische en weteneen jaar voorzitter van de NVDV. De NVDV is een officiële wetenschappelijke verenigingen kiezen wij voor een bepaalde aanpak. De
schappelijke vereniging die al in 1896 is opgericht. Het oorspronmeerwaarde daarvan is dat je gezamenlijk je stem laat horen.
kelijke doel was de bevordering van de studie van huidziekten.
‘Als voorzitter zit ik de bestuursvergaderingen en de algemene
Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met de behartiging van
ledenvergadering voor. Daarnaast coördineer ik zaken die op het
de belangen van de dermatologie. Dat behelst ook het up-to-date
hele vakgebied betrekking hebben. Wij hebben verschillende
houden van de regelgeving voor het vak en de controle daarop. Dit

26

No. 6 december 2015

toN vaN iNgeN scheNau

domeingroepen, waarbij psoriasis onder de domeingroep imflammatoire dermatosen valt. Als er zaken zijn die de domeingroep
overstijgen, dan komt het bestuur in beeld.’

Psoriasis
‘Als NVDV wijzen wij er ook op dat huidziekten een grote ziektelast kunnen veroorzaken, vergelijkbaar met die van hartpatiënten’,
vervolgt De Roos. ‘Wij vinden dat er nóg meer aandacht moet
worden besteed aan het vergroten van de bekendheid van psoriasis. Veel mensen weten niet hoe erg het is om psoriasis te hebben
en wat de impact ervan is. Daarom hebben we eind oktober,
rond Wereld Psoriasis Dag, een paar filmpjes via de sociale media
verspreid die laten zien hoe het is om met psoriasis te leven, welke
akelige reacties mensen met psoriasis vaak van hun omgeving
krijgen. Met die filmpjes hopen we een soort sneeuwbaleffect in
gang te zetten.
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‘We zijn ook in gesprek met Sabine Uitslag, voormalig lid van de
Tweede Kamer. Zij is nu voorzitter van de Vereniging van Huidtherapeuten en vond dat deze groep te weinig zichtbaar was. Daar
gaan we wat aan doen. Huidtherapeuten kunnen onder andere iets
betekenen voor mensen met huidkanker.’
Wat vindt De Roos er eigenlijk van dat er patiëntenverenigingen
zijn? ‘Een goede zaak. Zij zijn zinvol en onmisbaar. Ik ken de PVN
en vind het belangrijk dat de vereniging bij deskundigen informatie
opvraagt om de leden zo goed mogelijk te kunnen informeren over
alles wat met psoriasis te maken heeft. Het is wel jammer dat er
twee belangenverenigingen voor mensen met psoriasis zijn (de PVN
en de PFN, red.). Je komt als gezamenlijke club veel krachtiger over.
De huidige voorzitters moeten dan ook de uitdaging aangaan om
binnen een jaar opnieuw te beginnen, als één vereniging. Nu is het
moment.’

Kees-Peter de Roos. (Foto Anita Pantus)
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