
voor     door mensen 
met ichthyosis

&

ichthyosisnetwerken.nl

ichthyosisnetwerken @ gmail.com NL 74 ABNA 0415 5978 62

22 september 2018
Netwerkendag Eindhoven 
Ontmoet lotgenoten en Ichthyosis professionals

�

Ik ben geboren met de zeldzame huidaandoening ichthyosis. Je spreekt dat uit als: 
IG-TI-O-SIS. De verhoorning van mijn huid verloopt anders dan normaal, daardoor ontstaat 
schilfering. Dit gebeurt door een fout in mijn erfelijk materiaal. Ichthyosis is niet 
besmettelijk, het is geen ernstige (zon)verbranding of het gevolg van slechte verzorging. 

Het is ons streven onze omgeving en de samenleving bewust te maken van wat ichthyosis 
is, en wat dit betekent voor mensen met deze aandoening. We hopen zo onbegrip, staren 
en pesten tegen te gaan of te verminderen. We zetten in op verbinding, tussen lotgenoten 
en tussen arts en patiënt.

www.ichthyosisnetwerken.nl



Programma, onder voorbehoud van wijzigingen: 

10.00 uur Ontvangst 

10.30 uur Opening door dagvoorzitter en Algemene 

Ledenvergadering 

11.15 uur Samenspraaksessies tussen 

ervaringsdeskundige patiënten en 

deskundigen uit het specialistenveld. 

 We gaan in groepen uiteen en bespreken met  

wat goed gaat en wat beter kan.  

12.30 uur Lunch 

13.45 uur Workshopsessies met keuze uit: 

 - Empowerment voor ouders en voor 

patiënten zelf 

 - Onder de loep: masterclass 

 - Smeer 

 - Digitale media voor 12-18 jaar 

15.30 uur Plenaire bijeenkomst van alle aanwezigen 

16.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 

17.00 uur Naar huis met een goodybag en een goed 

gevoel! 



Net als op onze eerste Netwerkendag willen we meerdere 

workshoprondes houden, zodat u als bezoeker voor 

meerdere dingen kunt kiezen. 

De massages die in de middag worden aangeboden vinden 

doorlopend plaats en op basis van inschrijving. 

In de goodybag zitten onder andere producten van: 

 Dr. Leenarts: www.drleenarts.com 

 Feetpoint Tynaarlo: www.feetpoint.nl 

 Graham’s: www.grahams.nl 

 Louis Widmer: www.louis-widmer.nl 

 Galderma: Cetaphil: www.galdermabenelux.com 

U kunt stands bezoeken van onder andere: 

 Ellen Swanborn, ichthyosis kwartetspel: 

www.swanbornillustrating.com 

 Galderma: www.galdermabenelux.com 

 La Roche Possay: www.laroche-posay.nl 

 Dermacura: www.dermacuraverband.nl 

 



Kinderen: 

Kinderen zijn de leden van de toekomst. Daarom zorgen wij 

voor kinderopvang tijdens deze dag. Bij voldoende 

aanmelding van oudere kinderen zorgen we voor passende 

workshops. 

Met hulp van: 

Van Straat tot Laan, dagvoorzitterschap en vermaak van de 

kinderen 

 Toine Straatman 

 Elise van der Laan 

www.vanstraattotlaan.nl 

Unieke Samenwerking: 

De tweede Netwerkendag van de Vereniging voor Ichthyosis 

Netwerken wordt georganiseerd voor en door mensen met 

Ichthyosis. Leden van de vereniging hebben hiertoe 

samengewerkt met Professor Dokter Peter Steijlen, Dokter 

Antoni Gostynski, zalfverpleegkundige Ellen Sijbers en 

secretaresse Marjan van den Boogaard, allen werkzaam voor 

de afdelingen dermatologie in Eindhoven en Maastricht. 

Deze dag is gratis bij te wonen door leden van de Vereniging 

voor Ichthyosis Netwerken en hun introducees. Niet-leden 

zijn van harte welkom, maar wij vragen dan een vergoeding 

van € 25. U kunt ook ter plekke lid worden. 



Deze artsen zijn aanwezig: 

Professor Dokter Suzanne Pasmans 

 

Suzanne Pasmans is dermatoloog en immunoloog en heeft 

zich verder toegelegd op kinderdermatologie. Zij is bijzonder 

hoogleraar kinderdermatologie en geeft leiding aan het team 

Kinderdermatologie van het Erasmus Medisch Centrum in 

Rotterdam. Suzanne is initiator en voorzitter van de 

domeingroep Kinderdermatologie van de Nederlandse 

Verenging voor Dermatologen en Venerologie. Zij neemt 

zitting in de Medische Adviesraad van de Vereniging van 

Ichthyosis Netwerken. De aandoeningen binnen deze groep 

hebben haar speciale aandacht. Het Erasmus Medisch 

Centrum is door de minister erkend als Expertisecentrum 

voor het Netherton Syndroom in het kader van Zeldzame 

Huidziekten. 

 ‘Een betrokken specialist die af en toe haar witte jas verruilt 

voor hardloopschoenen, om bijvoorbeeld de Marathon van 

Rotterdam te lopen.’ 



Dokter Virgil Dalm 

 

Virgil Dalm studeerde geneeskunde aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam. Sinds mei 2011 is hij als internist-

immunoloog en staflid verbonden aan de afdelingen 

Inwendige Geneeskunde en Immunologie van het Erasmus 

Medisch Centrum te Rotterdam. 

Virgil Dalm werkt als clinicus binnen het zogenaamde 

Afweercentrum van het Erasmus MC, een gespecialiseerd 

centrum waarin de zorg voor patiënten met (aangeboren) 

stoornissen in het functioneren van het afweersysteem is 

geconcentreerd. Hij is hij nauw betrokken bij klinische studies 

die (kunnen) leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden voor 

deze patiënten. Op deze manier maakt Dokter Dalm ook deel 

uit van het Netherton Expertiseteam. 

Virgil Dalm onderstreept het belang van een 

patiëntenvereniging. Een patiëntenvereniging maakt een 

aandoening ‘zichtbaar’, voor medepatiënten maar ook voor 

instanties. 

Ichthyosis kent vele vormen, bij de meeste vormen speelt het 

afweersysteem een rol.  Virgil Dalm wil de vereniging graag 

ondersteunen op dit vlak. 



Dokter Marieke Bolling 

 

Marieke Bolling is staflid en dermatoloog in het Universitair 

Medisch Centrum in Groningen.” Genodermatosen (=erfelijke 

huidaandoeningen) in het algemeen hebben altijd mijn 

interesse gehad. Daar vallen de ichthyoses met alle 

verschillende vormen ook onder. Samen met professor 

Jonkman, dermatoloog en klinisch geneticus Peter van den 

Akker ben ik verantwoordelijk voor de zorg en diagnostiek 

rondom genodermatosen in het UMCG. Het primaire doel is 

om optimale diagnostiek en (multidisciplinaire) begeleiding 

en behandeling te bieden voor patiënten met een 

genodermatose. We willen onder andere onderzoek doen 

naar de patiënten met ichtyosis waarbij de oorzaak (op DNA 

niveau) onduidelijk is. Wij hopen met op literatuur en 

ervaring (in samenwerking met andere in ichthyoses 

gespecialiseerde centra) gebaseerde protocollen de zorg voor 

de patiënt met een vorm van ichthyosis verder te 

optimaliseren, en waar mogelijk bij te dragen aan het meer 

evidence-based maken van behandelingen (klinische 

onderzoeken), waarvan de patiënten uiteindelijk profiteren.”  

 



Professor Dokter Peter Steijlen 

 

Prof. Peter Steijlen is dermatoloog en hoofd van de afdeling 

dermatologie van het Maastricht Universitair Medisch 

Centrum+ (MUMC+). Deze afdeling heeft als speerpunt 

genodermatologie (erfelijke huidziekten). Hierbinnen zijn de 

ichthyosen een van de belangrijke aandachtsgebieden.  

De patiëntenzorg betreft niet alleen de diagnostiek van 

ichthyosis, maar ook de behandeling van ichthyosis en het 

geven van erfelijkheidsadvies aan patiënt en familie.  Er 

bestaat in het MUMC+ een goede samenwerking met de 

afdeling Klinische Genetica (dr. Maaike Vreeburg), 

kindergeneeskunde en kinderneurologie.  Om patiënten 

reistijd te besparen heeft het MUMC+ ook een spreekuur in  

Veldhoven (locatie Maxima Medisch Centrum). Prof. Peter 

Steijlen is eveneens verbonden aan het Catharina Ziekenhuis 

te Eindhoven (CZE); patiënten met ichthyosis kunnen ook op 

deze locatie advies krijgen. 

 



Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats op het 

laboratorium “Experimentele Dermatologie” onder leiding 

van dr. Michel van Geel.   

De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra 

heeft de afdeling dermatologie van het MUMC+ erkent als 

Expert Centrum voor ichthyosen. Dit betekent dat de 

voorziening extra gefaciliteerd wordt. Het Expert Centrum is 

opgenomen in de European Reference Network Skin. 

Dokter Maaike Vreeburg 

 

Maaike Vreeburg is klinisch geneticus in het MUMC+ te 

Maastricht. Ze werkt sinds 2003 aan de polikliniek klinische 

genetica. In 2004 startte ze met collega’s een 

multidisciplinaire polikliniek van de afdelingen klinische 

genetica en dermatologie waar patiënten met vragen over 

erfelijke aandoeningen van huid, nagels, tanden, haren en 

bloedvaten van de huid( de zogenaamde 

genodermatosen)  terecht kunnen.  In 2008 voltooide ze haar 



opleiding tot klinisch geneticus en werkt sindsdien in deze 

functie in het MUMC.  Sinds mei 2015 is zij hoofd van de 

polikliniek klinische genetica. 

 

Dokter Antoni Gostynski 

 

Mijn naam is Antoni Gostynski. Sinds 1 januari 2018 werk ik 

als dermatoloog in het Maastricht Universitair Medisch 

Centrum. Eerder heb ik mijn opleiding in het Universitair 

Medisch Centrum in Groningen gevolgd en in 2014 

promoveerde ik daar op therapie voor erfelijke blaarziekten 

(epidermolysis bullosa, EB). Naast interesse in de 

huidaandoeningen hebben erfelijkheid en zoeken naar 

mogelijke therapieën bij genetische huidaandoeningen altijd 

mijn interesse gehad.  

In mijn werk ben ik samen met Prof. dr. Peter Steijlen en dr. 

Maaike Vreeburg verantwoordelijk voor het ‘erfelijke 



huidaandoeningen spreekuur’ in Maastricht en 

Eindhoven/Veldhoven. Onze aandacht ligt onder andere op 

Ichthyosis en palmoplantair keratoderma (PPK), waarvoor wij 

in Maastricht een nationaal expertise centrum hebben. Mijn 

doel is om patiënten met Ichthyosis en PPK goed onder 

controle te houden en hen een kans te bieden om gebruik te 

maken van nieuwste ontwikkelingen zowel in Nederland als 

wereldwijd. Hiervoor werk ik graag samen met andere centra 

in Nederland en in het buitenland. Daarnaast ben ik altijd 

laagdrempelig benaderbaar voor vragen en zie ik mijn 

patiënten regelmatig terug. Ook zoek ik nieuwe 

mogelijkheden om patiënten te spreken zonder dat ze bij mij 

hoeften te komen. Zo start ik binnenkort een pilot met 

videoconsulten. Ik hoop veel te kunnen betekenen voor de 

Ichthyosis patiënten! 

 

Deze workshopleiders zijn aanwezig: 

Empowerment, sta in je kracht: 

 

Johannes Verheijden geeft een workshopsessie voor ouders 

van kinderen met ichthyosis en voor volwassenen met deze 

aandoening. Hoe sta je in je kracht?  



Wat heb je daarvoor nodig? Hoe wil je versterkt worden in je 

rol als ouder voor een kind dat meer of andere zorg nodig 

heeft? Hoe doe je dat als je de aandoening zelf hebt? 

Johannes Verheijden is jarenlang ervaringsdeskundige en 

heeft dit onderwerp binnen verschillende patiëntengroepen 

besproken. Hij is coördinator bij de BOSK, een organisatie van 

en voor mensen met een lichamelijke handicap. 

Onder de loep: 

Medisch specialisten geven een masterclass Ichthyosis, voor 

wie er alles over wil weten. Drie delen:  

 Hoe ontstaat de aandoening? 

 De glazen bol: welke remedies zijn er, welke hoop 

mag je hier op vestigen? Science fiction of realiteit? 

 Toelichting op veel gebruikte behandelingen: 

retinoiden, biologicals in de heel nabije toekomst? 

Smeren? 

Smeer: 

 

Ellen Sijbers is zalfverpleegkundige in het Catharina 

Ziekenhuis in Eindhoven. Zij zal uitleggen hoe je op een juiste 

wijze zalven gebruikt.  



Zij kreeg voor haar werk als zalfverpleegkundige de ‘Mooi 

Mens Trofee’ van IZZ, en daarnaast een budget om haar 

werkwijze uit te rollen in diverse ziekenhuizen. 

Relax: 

Klankmassage: 

 

Zou je graag een massage ondergaan, maar durf je door je 

huid niet uit de kleren? Probeer dan eens een klankmassage. 

Je gaat bij deze massage gekleed op de massagetafel liggen 

en ontspant door klankschalen die op je lichaam gezet en 

aangeslagen worden. Dit alles gebeurt volgens de Peter Hess 

methode. Peter Hess heeft de trilling van schalen 

natuurkundig onderzocht. De schalen die bij deze methode 

gebruikt worden zijn allemaal gestemd en hebben een 

keurmerk. De trilling van de schalen geeft diepe ontspanning. 

Brunhilde Kuijper (www.coachingdoorklank.nl)  is 

conservatorium geschoold in blokfluit en zang.  Zij begeleidt 

in Assen twee koren en zij heeft leerlingen voor blokfluit en 

zang. Bij Brunhilde draait het om klank: wat is klank en wat 

doet het met je? Klankmassage is haar passie. 



Klassieke massage: 

 

Mijn naam is Saskia Slooff, masseur bij Pepworks 

(www.pepworks.nl). Ik heb een massagepraktijk speciaal voor 

mensen die moeite hebben om zich te laten aanraken, om 

wat voor reden dan ook. Denk hierbij aan littekens, 

huidziekten, overgewicht, overbeharing, etc. 

Zelf heb ik psoriasis sinds mijn negende en was tot enkele 

jaren geleden dertig kilo zwaarder. Ik weet dus heel goed hoe 

het voelt om niet lekker in je vel te zitten, maar ook hoe 

lekker het is als je je wel durft te laten masseren. 

Op deze dag verzorg ik hand- en arm-massages om iedereen 

kennis te kunnen laten maken met het plezier van aanraking. 

Schroom niet en kom gezellig langs! 

 

 

 

 

 



Digitale media: 

 

Bij voldoende aanmelding van jongeren tussen 12 en 18 jaar 

organiseren we een workshop Digitale media. Tim Laukens zal 

deze workshop geven. Tim is door de Vereniging voor 

Ichthyosis Netwerken gevraagd om een film over Ichthyosis te 

maken en heeft veel verstand van allerlei media. Tim heeft 

zelf een vorm van Ichthyosis. 

 

Algemene ledenvergadering: 

Wij zijn een vereniging en zijn in die hoedanigheid verplicht 

om ons jaarlijks te verantwoorden aan onze leden. Ook is ons 

beleid een gezamenlijk beleid. Leden ontvangen bij 

aanmelding de agenda en het jaarverslag Tijdens de 

Algemene Ledenvergadering zullen wij ook vertellen over de 

plannen voor dit en volgende jaren. 

 

 



Kom jij ook naar de tweede Netwerkendag van de Vereniging 

voor Ichthyosis Netwerken op zaterdag 22 september 2018? 

 

Geef je dan op via www.ichthyosisnetwerken.nl 

Laat daar weten: 

 Met hoeveel mensen je komt 

 Welke workshops je wilt volgen 

 Of we rekening moeten houden met een dieet 

 

Wij zorgen voor kinderopvang, dan hebben de papa’s en 

mama’s de handen vrij voor het volgen van gesprekken en 

workshops. 

 

Wij zijn een vereniging voor en door mensen met Ichthyosis! 

 

 

 

http://www.ichthyosisnetwerken.nl/

