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Nieuwsbrief

Van de voorzitter
We kijken terug op drukke maanden met veel activiteiten en we
merken dat deze activiteiten niet onopgemerkt blijven. We zijn
heel blij met het hoge aantal deelnemers aan de enquêtes die wij
recent hebben uitgevoerd, op deze manier hebben de uitkomsten
ook statistisch gezien het gewenste gewicht. Ook blikken we terug
op de activiteiten rondom Wereldnetelroosdag, we spraken met
verschillende ervaringsdeskundigen en zijn verheugd dat we weer
kennis hebben kunnen delen met mensen die nog zoekende zijn
naar de juiste behandeling van hun huidaandoening.
Natuurlijk volgen we ook de actualiteiten op de voet en hoeden een
vinger aan de pols bij ontwikkelingen rondom medicijntekorten
en de reactie van het Zorginstituut Nederland op het korten in de
bestaande zorg.
Last but not least vragen wij aandacht voor online bijeenkomst die
wij organiseren op 16 november over huidaandoeningen en COVID-
19. Lees het bericht op onze website en meld je aan!
Houd onze social media in de gaten voor aankondigingen van onze
activiteiten. Ook wanneer jullie zelf nieuws met onze achterban
willen delen, laat het ons weten, we nemen het graag op in onze
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uitingen.

16 NOVEMBER
HUIDAANDOENINGEN EN

COVID-19

HuidNederland
en kwaliteit

Huid- en
haarpatiënten
leveren hun bijdrage
aan de ontwikkeling
van
kwaliteitsrichtlijnen
van medisch-

Terugblik op
Wereld
netelroosdag

Op 1 oktober 2020 was
het Wereld
Netelroosdag.
HuidNederland heeft
de gehele maand
oktober aandacht

Huid en corona
Bijzondere
tijden

2020 is een bijzonder
jaar. Hoe we er ook
naar kijken, iedereen
is geraakt door wat er
dit jaar is gebeurd. In
januari zagen we hoe
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specialisten. De mate
van participatie kan
echter verschillen.
Voor een
uitgebreidere vorm
van
patiëntenparticipatie
kunnen wij een
beroep doen op KIDZ-
subsidie (Kwaliteit,
Inzicht en
Doelmatigheid in de
medisch
specialistische Zorg).

lees verder >>

oktober aandacht
gegeven aan deze
huidaandoening. We
gingen in gesprek
met
ervaringsdeskundige
n zoals Suzanne die
in een drietal
verschillende
filmpjes verteld over 
hoe het is om te
leven met urticaria
en afgelopen week
gingen we in live op
Instagram in gesprek
met dermatoloog
Martijn van Doorn.
Dit gesprek is terug te
kijken op ons
Instagram
account. Verder is
een korte animatie
gemaakt met heldere
uitleg over wat
netelroos (urticaria)
is. Onze website blijft
je informeren, ook na
oktober! 

lees verder >>

januari zagen we hoe
het COVID-19 virus
China op z'n kop
zette, niet lang
daarna dook het op
in Noord-Italië en
voor we het wisten
zaten we in maart
ook in Nederland in
een intelligente
lockdown. Een tijd
waarin we allemaal
op onszelf en onze
directe omgeving
werden
teruggeworpen.
Afspraken met artsen
gingen soms niet
door of werden
vervangen door een
telefonisch consult. 

lees verder >>

HuidNederland
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Thema's Blog - Nieuws
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