Verslag interview met Karin Veldman en Suzanne Pasmans door Mariette Driessens,
beleidsmedewerker VSOP, november 2021

Achtergrond informatie over de geïnterviewden Suzanne Pasmans en Karin Veldman
Suzanne Pasmans is kinderdermatoloog in het ErasmusMC. Zij stond aan de wieg van de
informatieve website Huidhuis. Zij heeft een jarenlange samenwerking met Karin Veldman,
ervaringsdeskundige en bestuurslid bij de patiëntenorganisatie Huid Nederland. Karin is deelnemer
aan de PGO alliantie, die een mooi interview met Karin hebben gehouden over het belang van een
PGO:https://www.pgo.nl/toolkit/karin-wil-zo-snel-mogelijk-met-een-pgo-aan-de-slag/
Zij werken samen met de PGO leverancier Ivido, die kort de samenwerking beschrijft op hun
website: https://ivido.nl/huidprogramma/
Ook op huidhuis kun je meer lezen over hun werkzaamheden:
https://www.huidhuis.nl/behandelplannen
Interview Suzanne Pasmans samenwerking ErasmusMC, Huid Nederland Ivido
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Hoe is de stand van zaken? Hoe intensief is jullie samenwerking met Ivido? Zijn jullie al live?
De samenwerking is zeer intensief. Elke donderdag hebben ze overleg met Ivido. We werken
aan een PGO voor de zeer zeldzame aandoening Netherton, en wel wereldwijd.
Hoe gaat het met de foto upload functionaliteit? Dat is belangrijk onderdeel van het huidPGO
Opschaling. Zijn er afspraken met Huid Nederland voor uitrol naar meerdere aandoeningen?
Ja die zijn er. We willen een basisdossier dermatologie maken. Met foto, chat, contact met
zorgverlener als er sprake is van een behandelrelatie onder de WGBO. Ook werken we aan
algemene zelfmetingen.
Zijn jullie al bezig met vragenlijsten wat betreft generieke of huidspecifieke PROMs? Ja de
testomgeving is op dit moment het HIX dossier in het ErasmusMC. Het betreft huidspecifieke
PROMS als Skindex29 en DLQ1 vragenlijsten

Hoe kunnen we geleerde lessen en ervaringen delen? Moet er een patiënten/zorgverlener
uitwisseling groep die zich richt op de medische specialistische zorg komen die ervaringen
uitwisselt?
We vinden het een goed idee om bijvoorbeeld 3x per jaar, dus elke 4 maanden bij te praten met
VSOP (of wellicht grotere groep). Het is namelijk een hele klus om een PGO te implementeren. Je
hebt te maken met techniek, mensen, psychologie, drempelvrees bijvoorbeeld. Het is echt een groot
veranderproces.
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