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Atopisch eczeem: in uw dagelijkse praktijk komt u het geregeld tegen. 

Dat is niet verwonderlijk, want naar schatting hebben ongeveer 

400.000 mensen in Nederland er last van.  

Alle reden dus om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten 

en praktische tips rondom deze aandoening. 

Om het u daarbij gemakkelijk te maken, hebben wij zes verschillende 

online DermaDialogen ontwikkeld. Hierin gaan steeds twee deskundigen  

aan de hand van casuïstiek met elkaar in gesprek over de laatste  

wetenschappelijke inzichten ten aanzien van diverse aspecten van  

atopisch eczeem. Bijvoorbeeld handeczeem, jeuk of de achtergronden 

van type 2 inflammatie. In iedere dialoog geven de deskundigen veel 

praktische tips ten aanzien van de behandeling van en advisering bij 

atopisch eczeem. 

Elke dialoog duurt ongeveer 1 uur; er is accreditatie verleend door 

NVDV, VSR en NAPA.

Om het u makkelijk te maken kiest u zelf welke DermaDialogen u wilt volgen 

en op welk tijdstip. 

U registreert en logt in via 

https://platform.webinary.nl/dermadialogen/

U kunt kosteloos deelnemen.

Nu online 
beschikbaar! 

diverse e-learnings over 
atopisch eczeem

UITNODIGING  
bijzondere ondemand 
nascholing

DermaDialogen zijn
bedoeld voor

• Dermatologen

• Verpleegkundig Specialisten

• Physician Assistants



Het ON DEMAND DermaDialogen aanbod*:

1. Kinderen met eczeem en hun ouders
 Dr. A.M. van Tuyll van Serooskerken, dermatoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
 Dr. Marlies de Graaf, dermatoloog, UMC Utrecht

2. Handeczeem
 Dr. Klaziena Politiek, dermatoloog, Medisch Centrum Leeuwarden
 Dr. Wianda Christoffers, dermatoloog, Isala, Zwolle

3.	Type	2	Inflammatie
 Prof. dr. Thomas Rustemeyer, dermatoloog, Amsterdam UMC
 Dr. Edward Knol, biomedicus en immunoloog, UMC Utrecht

4. Jeuk
 Drs. Patrick Kemperman, dermatoloog, Amsterdam UMC
 Dr. Deepak Balak, dermatoloog, LangeLand Ziekenhuis

5.  PROM’s en ADCT
 Drs. Linde de Wijs, arts-onderzoeker dermatologie, Erasmus MC
 Drs. Jill Olydam, arts-onderzoeker dermatologie, Erasmus MC

6. Ontwikkelingen behandeling van atopisch eczeem
 Dr. Marjolein de Bruin-Weller, dermatoloog, UMC Utrecht
 Dr. Jorien van der Schaft, dermatoloog, Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Vindt u het antwoord niet online stuur dan 
een email naar Mark Two Academy via 
info@marktwo.nl
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• U bepaalt wanneer u kijkt

• Geen eigen bijdrage

•  Accreditatie aangevraagd

• Praktische insteek

Voor meer informatie en aanmelden ga naar 
https://platform.webinary.nl/dermadialogen 

De DermaDialogen worden mede mogelijk 
gemaakt door

*  op dit moment zijn nog  
niet alle DermaDialogen  
opgenomen. Het aanbod  
op het platform wordt  
de komende periode nog 
verder uitgebreid.


