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Dermasalon 2012 
groot succes

Half SEpTEMBER VONd IN HaRT VaN HOllaNd TE NIjkERk HET dERMaTOlOGIECONGRES ‘dERMaSalON 2012’ plaaTS, EEN INITIaTIEf 
VaN U-CONSUlTaNCy IN SaMENwERkING MET HET NaTIONaal HUIdfONdS. SaMEN HEBBEN zIj VEEl wERk VERRICHT OM dIT 
CONGRES TE VERwEzENlIjkEN EN MaaR lIEfST 20 SpREkERS UIT TE NOdIGEN. NaaST dE RUIM 460 dEElNEMERS waREN OOk dE 
STaNdHOUdERS GOEd VERTEGENwOORdIGd. IN dE paUzES EN TIjdENS HET NETwERkdINER waS ER VOldOENdE GElEGENHEId 
VOOR HET aaNwEzIGE pUBlIEk OM INfORMaTIE IN TE wINNEN OVER dE appaRaTUUR EN aaNVERwaNTE pROdUCTEN.

Doelstelling van dit congres 
was inzicht te geven over 
de laatste ontwikkelingen 
binnen de dermatologie die 
van belang zijn voor ieder-
een die zich bezighoudt 
met huidzorg. U-Consul-
tancy werkt daarom ook 
nauw samen met het Nati-
onaal Huidfonds, dat als 
onafhankelijke organisatie mensen met huidaandoeningen op 
allerlei manieren steunt. Zij zetten zich in voor belangrijke zaken, 
zoals meer onderzoek, verbetering van zorg en goede voorlich-
ting. Bijzonder aan dit congres was dat elke professional gratis 
één van zijn of haar cliënten mee mocht nemen. Speciaal voor 
patiënten met een huidaandoening organiseerde het Huidfonds 
een aparte sessie om deze mensen te helpen door voorlichting en 
informatieverstrekking over huidziekten. 

Boeiend ochtendprogramma
Om 11.00 uur begon-
nen de plenaire sessies 
waarbij Carla Uppel-
schoten, directeur van 
U-Consultancy, het 
openingswoord deed en 
de leden van de Advies-
raad van U-Consultancy 
bedankte voor hun 
jarenlange inzet: dr. Bert 
Oosting, werkzaam in 
het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp, Niek Ben-
nen, werkzaam in het DC 
Dermatologie in Amster-
dam, Laurens Barkema van 
het Antonius Ziekenhuis te 

Sneek en Frans Rosweide van Centrum Oosterwal in Alkmaar. Dr. 
Jannes van Everdingen, directeur Nationaal Huidfonds nam het 
woord. Patiënten met een chronische aandoening krijgen niet 
alleen te maken met vaak ernstige en uiterst vervelende klachten 
als jeuk, pijn of bloeden van de huid, maar zij kunnen ook last krij-
gen van depressiviteit, zo vertelde hij. Daarnaast zijn werkgerela-
teerde problemen voor deze mensen ook ernstiger dan vermoed. 
Verder zette hij de speerpunten en activiteiten van samenwer-
kingspartners NVDV (Nederlandse vereniging voor Dermatolo-
gie en Venereologie) en HPN (Huidpatiënten Nederland) uiteen. 
De gezamenlijke activiteiten van deze partners, de haarstichting 
en het Huidfonds noemde hij ook: kwaliteitszegel (= keurmerk), 
onderzoek naar kwaliteit van leven, online diagnosesysteem, 
adviezen aan CVZ over vergoeding geneesmiddelen en de huidal-
liantie (samenwerkingsplatform).

SchrikBarende toename huidkanker
Dermatoloog Frans Rosweide benadrukte dat huidkanker alleen 
maar kan worden aan-
gepakt als we het samen 
doen: weten van elkaar 
wat je doet, dezelfde kant 
opkijken en dezelfde taal 
spreken. Immers, huidkan-
ker is niet alleen de zorg 
van de huisarts, dermato-
loog, verpleegkundige of 
doktersassistente, maar 
voor iedereen die door 
zijn specifieke beroepsuit- 
oefening de huid beziet. 
Gedacht moet worden aan  
onder andere de schoon-
heidsspecialist, huidtherapeut, kapper en pedicure. Statistieken 
hebben uitgewezen dat het aantal huidkankerpatiënten enorm 
zal toenemen. Deze progressie wordt toegeschreven aan de toe-
genomen populariteit van zonnebaden en zonvakanties sinds de 

Openingswoord Carla Uppelschoten.

Maar liefst 460 
deelnemers waren naar 
het congres gekomen.

Boven: Carla Uppelschoten te midden 
van meerdere sprekers

Onder: dr. Jannes van Everdingen, 
directeur Nationaal Huidfonds

Dermatoloog Frans 
Rosweide.

Dr. J.E. Zeegelaar: 
Dermatologische 
problemen in de donkere 
huid.

ES121122 CONGRES.indd   39 01-11-12   16:49



E S T H É T I C I E N N E    N O V E M B E R  2 0 1 2

41   

CON
   GRES

jaren ’70. Het melanoom wordt in veel gevallen onderscheiden 
van een gewone moedervlek door gebruik te maken van de ABCD 
score (Asymmetrie, Border, Color en Differential structures). 
Daarna nam dr. Zeegelaar het woord. Hij ging in op de dermato-
logische problemen bij de donkere huid. Kennis van de donkere 
huid wordt steeds belangrijker, omdat de stijging van mensen 
met een gekleurde huid gestaag toeneemt. De stijging zal bedui-
dend groter zijn in de doelgroep jongeren. Veel voorkomende 
aandoeningen zijn: keloid, acne vulgaris (meer pigmentvlekken 
en littekenvorming), rosacea, vitiligo, lupus erythematodes en 
melasma (veelal na zwangerschap).

Strekken, lachen en Stil zijn
De laatste spreker van het ochtendprogramma was Dhyan Sutori-
us. Hij heeft gewerkt als huisarts, scheepsarts en dermatoloog en 
leidt nu lachmeditaties. 
Hij liet het publiek - na 
een sessie van strekken 
en rekken - zonder for-
ceren lachen vanuit de 
buik. Lachen relativeert 
enorm en bevordert de 
acceptatie van een situ-
atie, dat van een ander 
of van uzelf. Vervolgens 
moest iedereen in stilte 
de zaal verlaten en kon 
men genieten van een 
heerlijke lunch en een 
bezoek brengen aan 
de standhouders. Eén 
van de vele standhouders 
was Maria Galland, die 
zelf dit jaar haar 50-jarig 
jubileum viert. In dat 
kader werden maar liefst 10 potten crème mille ter waarde van 
€299 verloot. Andere exposanten waren onder andere Dalton 
Medical, Beauty2People, Fagron, Dr. Kurt Wolff, Gabson en vele 
andere. 

Op maat geSneden wOrkShOpS
Het middagprogramma bestond uit verschillende boeiende 
workshops, afgestemd op de doelgroep. Als deelnemer aan dit 
vakevenement kon men zich voor maar liefst twee workshops 
inschrijven. Niek Bennen behandelde in zijn workshop de verschil-
lende vormen van acne en de behandeling ervan. Een aandoe-
ning die wordt 
gekenmerkt door 
overmatige talg-
productie, kolo-
nisatie met pro-
pionibacterium 
acne, stoornis-
sen in het kera-
tinisatieproces 
en activatie van 
pro-inflammatoire 
signaalmoleculen 
in de huid. De workshop anti-aging en cosmeceuticals werd 
gegeven door dermatoloog Ronald Frank. In veel culturen wor-
den ouderen gezien als een bron van wijsheid, maar in de Wes-

terse samenleving is dit niet het geval. Maar wat is nou precies 
veroudering en welke behandelingen zijn er? In zijn boeiende 
presentatie lichtte hij het allemaal toe. Gynaecoloog dr. Pinas 
gaf een interessante lezing over de hormonale invloeden in de 
huid. Zo legde ze uit dat het gonadotrofine releasing hormone 
(GnRH) de hypofyse stimuleert tot het aanmaken van gonado-
trofinen FSH en LH. Deze zorgen bij de vrouw voor eirijping in de 
eierstokken en aanmaak van de vrouwelijke hormonen oestra-
diol en progesteron. Verder gaf lichtfysicus de heer Van Weelden 
de workshop over invloed van licht op de huid en vertelde dr. Ber-
retty alles over het ontstaan en de verschillen van laser en IPL en 
hun toepassingen. 

maSterclaSS dermatOlOgie SchOOnheidSSpecialiSten
Vol trots introduceerde Carla Uppelschoten dit congres een 
nieuwe opleiding voor schoonheidsspecialisten: Masterclass 
Dermatologie voor schoonheidsspecialisten. Deze masterclass 
kan in eigen tempo worden gevolgd en bestaat uit verschillende 
modules. In de masterclass ligt de nadruk vooral op (medische) 
vaardigheden, het hanteren van medische richtlijnen, het helder 
communiceren met medische disciplines en dossiervorming. 
De specialistische medische behandelingen zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke toepassingen en op medische richtlijnen. In 
iedere module zijn één of meerdere dagdelen praktijkgericht 
voor het uitvoeren van specifieke vaardigheden (horend bij de 
desbetreffende module) al dan niet onder directe coaching van 
dermatologen en andere deskundigen. Bij deze masterclass 
wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van e-learning; een moder-
ne, slimme en efficiënte manier van lesgeven. Nadat de gehele 
opleiding met succes is afgerond kan men zich uitsluitend bij de 
firma laten registreren als medisch schoonheidsspecialist der-
matologie van U-Consultancy. U krijgt dan een gevelbord met 
daarop uw titel, wat u duidelijk onderscheidt van uw collega’s. 

jubileum u-cOnSultancy
Tijdens deze dag werd ook stilgestaan bij het 15-jarig jubileum 
van U-Consultancy en kreeg de dag een feestelijk tintje. Derma-
toloog Roland Koop-
man gaf op humo-
ristische wijze ‘een 
filmische kijk op de 
huid’ en de middag 
werd feestelijk afge-
sloten door caba-
retier Rop Janze uit 
Bovenkarspel. Deze 
cabaretier kwam als 
één van de eerste 
allochtonen - gebo-
ren in Amsterdam - 
met zijn ouders naar 
Bovenkarspel. In de 
voorstelling zingt, 
drinkt, dicht, grapt 
en rapt Rop over het 
leven in het algemeen en menselijke tekortkomingen in het 
bijzonder. Een mooie afsluiter van de leerzame middag! Vanaf 
18.00 uur was iedereen nog welkom bij het netwerkdiner om 
medevakgenoten te ontmoeten en onderling ervaringen en ken-
nis uit te wisselen. Ook kon iedereen na afloop een certificaat van 
deelname ophalen. 

Boven: iedereen deed mee aan de 
lachmeditatie.

Onder: de standhouders werden tijdens 
de pauzes goed bezocht.

Niek Bennen over acne, de vormen en de 
behandeling.

Cabaretier Rop Janze

Het hele team van 
U-Consultancy dat zich 
heeft ingezet om 
Dermasalon 2012 tot 
een succes te maken.

ES121122 CONGRES.indd   41 01-11-12   16:49


