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Kijk dan op één van de  
websites

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over huidafwijkingen.
 

Huidaandoeningen (algemeen)

• www.huidarts.info
  Dit is de website van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 

Venereologie (NVDV). De NVDV is de beroepsvereniging van de Neder-
landse dermatologen.

• www.huidarts.com
  Deze site is zowel voor patiënten als artsen en wordt onderhouden door 

huidartsen en andere experts in Nederland.

• www.huidfonds.nl
 Deze website is van de patiëntenvereniging.

• www.dermnetnz.org
 Een site ontwikkeld in Nieuw-Zeeland over huidaandoeningen.

Eczeem bij kinderen

• www.umcutrecht.nl/digitaaleczeemcentrum
 Dit is een website van het digitaal eczeemcentrum van het UMC Utrecht.

• www.umcutrecht.nl/eczeem-kinderen
 Een website van het UMC Utrecht voor ouders van kinderen met eczeem. 
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• www.VMCE.nl
  Hier vindt u informatie van de patiëntenvereniging voor mensen met 

constitutioneel eczeem.

• www.leefmeteczeem.nl
  ‘Leef! met eczeem’ is een training via internet voor ouders van kinderen 

met eczeem. Opgeven kan via de behandeld arts.

• www.eczeemastma.nl
  Van alles geprobeerd, maar toch nog last van eczeem en astma? Dan is er 

een nieuwe intensieve behandeling voor kinderen. Op deze website leest 
u daar meer over.

Atopie syndroom: voedselallergie, astma, 
hooikoorts en noodset

• www.umcutrecht.nl/eczeem-kinderen
 Op deze site vindt u informatie over het atopie-syndroom

• www.ernstigeallergie.nl
• www.anafylaxis.nl
• www.ernstigeallergie.nl
 Dit zijn websites van patiëntenverenigingen.

• www.leefmetvoedselallergie.nl
  Een training via internet voor ouders van kinderen met voedselallergie: 

‘Leef! met voedselallergie’. Opgeven via de behandelend arts.

• www.umcutrecht.nl/digitaaleczeemcentrum
 Hier staat informatie over astma bij kinderen met ernstig eczeem
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Hemangiomen en vaatmalformatie
 

• www.aardbeivlek.nl
  Informatie over een aardbeivlek (hemangioom) en via de site kunt u een 

persoonlijk advies voor uw kind hierover krijgen.

• www.umcutrecht.nl/vaatafwijkingen
  Deze website is van het centrum voor Aangeboren Afwijkingen Utrecht 

(CAVU).

• www.hevas.eu
 Dit is een website van een patiëntenvereniging.

Digitiaal patiëntendossier van uw kind

Uw kind heeft een ‘Persoonlijk digitaal patientendossier’. Deze kunt u inzien via 
de link:www.patient1.nl

Nog vragen voor de behandelend arts?

U kunt uw vraag stellen:
• via een van de patiëntenportalen van het UMC Utrecht waar uw kind 

of u is aangemeld: Patiëntenportaal algemeen UMC Utrecht: 
Mijn UMC Utrecht 
www.umcutrecht.nl/mijnumcutrecht

• kinderdermato@umcutrecht.nl
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