Beste opleiders,
Op 21-6-2018 stuurde wij u een mail over de mogelijke betrokkenheid van aios bij het schrijven
van patiëntenfolders. We kozen echter voor de verkeerde toonzetting waardoor het leek alsof wij,
als foldercommissie, aios willen verplichten tot het meewerken aan de folders. We hebben spijt
van die mail en we willen u vragen die te beschouwen als niet-verzonden. Het is natuurlijk niet
aan de commissie om te bepalen wat aios wel of niet moeten doen.
Misschien waren we onachtzaam of ietwat slordig maar vooral bovenmatig enthousiast. Want na
een paar jaar een kabbelend bestaan te hebben geleid, is de commissie nu weer op volle sterkte
én, evenzeer belangrijk, vol ambitie.
Uit veel patiëntenenquêtes blijkt dat patiënten moeite hebben om betrouwbare informatie te
vinden over huidaandoeningen (of voortekenen daarvan). Die informatie is er, alleen staat het
nog niet voor de patiënt op papier.
Wat kunnen we hieraan doen?
Het probleem heeft twee aspecten. Om aan de informatiebehoefte te voorzien willen we het
aantal folders fiks ophogen, van 60 nu tot 200 (dat is dus wat we bedoelen met onze ambitie).
Echter bestaat onze commissie maar uit 6 personen en hebben wij veel hulp nodig om alle
folders te realiseren. Daarnaast weten we al jaren dat via zoekmachines onze folders makkelijk
vindbaar zouden moeten zijn. Dit is onder aandacht gebracht van de Commissie PR en van de
Redactiecommissie Website (er komt – op termijn – dus een geheel gemoderniseerde website).
Dit alles maakt dat wij enthousiast aan de slag willen gaan. En we zouden daar graag aios bij
willen betrekken. Zoals gezegd: niet als verplichting maar optioneel. Waarbij wij hopen dat zij
dit leuk en leerzaam werk vinden. Zou u aan uw aois willen voorleggen of zij bereid zijn mee te
werken aan één of meer folders? Als u dat wilt stimuleren, zouden wij u zeer erkentelijk zijn.
In de bijlage sturen we u een lijst van mogelijke nieuwe onderwerpen waarover wij een folder
willen gaan uitbrengen. Dit om een globale indruk te geven waar de commissie zich de komende
maanden en jaren mee gaat bezighouden.
Wie meer informatie wil ontvangen, kan zich altijd wenden tot Ingrid van Wessel tel: 0645482526, e-mail: i.vanwessel@dcav.nl of Gamze Piskin tel: 06-14685994, e-mail:
gamze_piskin@yahoo.com. Aios die belangstelling hebben voor patiëntenvoorlichting kunnen
zich aanmelden bij Miranda Staartjes, die onze commissie secretarieel ondersteunt
(m.staartjes@nvdv.nl).
Met vriendelijke groet,
Gamze Piskin, voorzitter commissie Patiëntenvoorlichting

