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W

e kennen de heilige drie-eenheid uit de bijbel: de vader,
de zoon en de heilige geest.
Verder kennen we de politieke drie-eenheid die de wetgevende, de uitvoerende
en de rechterlijke macht verdeelt, ter
bescherming van de democratie. Ik
wil het in mijn eerste column voor
HEELdeHUID graag hebben over de
dermatologische drie-eenheid.
In Nederland kennen we verschillende
belangengroepen die zich verantwoordelijk
voelen voor goede zorg voor naar schatting
1,2 miljoen huidpatiënten. De drie belangrijkste
zijn: Huidpatiënten Nederland (HPN), het
Huidfonds (HF) en de Nederlandse Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).
Alle drie zetten zich vanuit een eigen perspectief in voor de zorg aan huidpatiënten.
HPN is hét samenwerkingsverband van
patiëntenverenigingen voor specifieke huidziekten. Zij behartigt de belangen van lidverenigingen en daardoor indirect de belangen
van de huid- en haarpatiënten bij alle relevante
organisaties, politiek en overheid.
Door het werven van donaties en het aangaan van samenwerkingsverbanden, probeert
het HF een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van huidzorg en
informatieverstrekking.
Ook de NVDV zet zich in om de kwaliteit
van de zorg te verbeteren en doet dat door het
schrijven van zorginhoudelijke richtlijnen, het
stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
en het informeren van publiek en patiënten,
via folders en website.

En dan maakt het
niet uit wie er dan
de vader, de zoon
of de heilige geest
van de ‘huidige’
drie-eenheid is.

Deze drie groepen kennen ieder hun eigen
uitdagingen. HPN ziet dat patiënten afhaken
omdat het internet de informatie gratis levert.
Maar daar dreigt men juist te verdwalen in
een woud aan informatie: er is immers geen
enkel zicht op wat wel en niet waarheidsgetrouw is. Het HF - ooit opgericht door dermatologen - probeert dat te doen door fondsenwerving. En nu mensen aan het bijkomen
zijn van de crisis is dat een hele uitdaging,
ondanks die 1,2 miljoen potentiële donateurs.
Dermatologen zien op hun beurt dat de
spreekuurtijd steeds meer wordt ingenomen
door administratie van zorg. Terwijl zij die
tijd liever besteden aan de 900.000 huidproblemen die zij jaarlijks proberen op te lossen

voor hun patiënten (bron: opendisdata.nl).
HPN, HF en NVDV hebben veel gemeenschappelijke doelen als het gaat om de zorg
voor patiënten. En er is veel overlap tussen
hun activiteiten. Er zijn zelfs gezamenlijke
projecten. Zo is er een project om vragenlijsten (PROM’s) in de dagelijkse praktijk in
gebruik te nemen.
Kortom, genoeg te doen in een veranderend zorglandschap, en als wij elkaar als de
natuurlijke bondgenoten zien die we in feite
zijn en de handen ineenslaan, kan de zorg
voor de Nederlandse huidpatiënt er alleen
maar beter op worden. En dan maakt het niet
uit wie er dan de vader, de zoon of de heilige
geest van de ‘huidige’ drie-eenheid is.

Afb. Bij een goed functionerend stoplicht werken de kleuren onderling samen.

