Nuttige websites

Hieronder worden enkele websites genoemd waarop informatie over
(huid)kanker te vinden is.

www.kwfkankerbestrijding.nl

KWF Kankerbestrijding

www.nfk.nl

Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties

www.huidarts.info

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

www.stichtingmelanoom.nl

Stichting Melanoom

www.cbo.nl

CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (richtlijnen basaalcelcarcinoom en melanoom)

www.ikcnet.nl

Vereniging van Integrale Kankercentra

www.nki.nl

Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKIAVL)

www.huidziekten.nl

Website met zeer uitgebreide informatie over huidziekten, waaronder
huidkanker

www.huidinfo.nl

Website met veel folders over huidziekten, waaronder huidkanker

www.huidconsult.nl

Website waar patiënten gratis per e-mail of telefoon dermatologen kunnen consulteren

www.nevusnetwerk.nl

Nevus Netwerk Nederland. Vereniging voor mensen met aangeboren
reuzenmoedervlekken

www.myskincheck.nl

Site met informatie over wat men kan doen om huidkanker te voorkomen
en hoe verdachte moedervlekken herkend kunnen worden

www.verstandigzonnen.nl

Platform Verstandig Zonnen

www.chirurgenoperatie.nl/pagina/

Zeer uitgebreide uitleg over (de chirurgische behandeling van) het mela-

hoofd_hals_huid/melanoom.php

noom
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Over de auteurs

Dr. Anton C. de Groot (1951) heeft van 1980-2002 als dermatoloog gepraktiseerd in het Carolus Ziekenhuis en het Willem-Alexander Ziekenhuis te ‘sHertogenbosch. In 1988 promoveerde hij op het proefschrift Adverse reactions
to cosmetics. Hij was in 1990 medeoprichter van het Nederlands Tijdschrift
voor Dermatologie en Venereologie, waarvan hij tussen 1990 en 2005 gedurende 10 jaar hoofdredacteur is geweest. De Groot heeft vier boeken geschreven, waarvan twee Engelstalige (Unwanted effects of cosmetics and drugs used in
dermatology en Patch Testing), die beide drie edities hebben gehad, de meest
recente (Patch Testing) in 2008 (www.patchtesting.info). Hij heeft meer dan
350 publicaties op zijn naam staan, waaronder – meestal als enige of eerste
auteur – meer dan 50 hoofdstukken in internationale boeken, zoals in de
bekende Meyler’s Side Effects of Drugs serie. Zijn speciale interessegebieden
zijn contactallergie, bijwerkingen van cosmetica en ongewenste effecten van
geneesmiddelen die in de dermatologie gebruikt worden. In de Nederlandstalige literatuur heeft hij – onder meer in tijdschriften geheel gericht op
huisartsen – over een breed scala aan dermatologische onderwerpen geschreven. De Groot’s Nederlandse boektitels zijn Casuïstiek in de Dermatologie, deel I
(voor huisartsen, 2009) en Voeten en Huid (voor pedicures, 2009), die hij beide
samen met dr. J. Toonstra schreef.
Dr. Johan Toonstra (1949) is sinds 1983 als dermatoloog verbonden aan het
Meander Medisch Centrum, eerst op de locaties Soest en Baarn en sinds 2005
in Baarn en Amersfoort. Tevens is hij sinds 1983 werkzaam in het Universitair
Medisch Centrum Utrecht als parttime staﬂid, waar hij de SUMMA-poli leidt
voor tweedejaarsstudenten geneeskunde die een verkorte artsenopleiding
volgen. In 1991 promoveerde hij op het proefschrift Differential diagnostic
aspects of acute and chronic photodermatoses. In 1994 was hij met H. van Weelden
redacteur van het boek Licht en huid ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van de kliniek in Utrecht. Momenteel is hij redacteur van de rubriek Leerzame
Ziektegeschiedenissen van het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en
Venereologie. Toonstra heeft zo’n 150 publicaties op zijn naam staan over
een breed palet aan onderwerpen in de dermatologie, waaronder bijdragen
aan een tiental handboeken, met het Textbook of Pediatric Dermatology (2006)
als meest recente. Zijn speciale aandachtsgebieden zijn fotodermatosen, der-
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matopathologie en de relatie tussen huid en interne aandoeningen. Tijdens
de PAOH-nascholingsdagen heeft hij de afgelopen jaren verscheidene keren
voordrachten gehouden of een quiz verzorgd voor huisartsen. Toonstra’s
recente Nederlandse boektitels zijn Casuïstiek in de Dermatologie, deel I (voor
huisartsen, 2009) en Voeten en Huid (voor pedicures, 2009), die hij beide samen
met dr. A.C. de Groot schreef.
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