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Van harte welkom op de Wereld Eczeem Dag 2022! Deze informatiemiddag is bedoeld 
voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met eczeem. Jong en oud, ouders, 
partner, vrienden of de buurvrouw, iedereen is welkom. De tweede editie bouwt voort 
op het goede uit 2019, met veel informatie over eczeem en hoe je er in het dagelijkse 
leven mee omgaat. 

Nieuw dit jaar zijn de post-it-sessies, waar in kleine groepen een thema wordt behan-
deld. Meer diepgang dus, en meer aandacht voor je persoonlijke situatie met eczeem. 
Daarnaast is de aankomende Wereld Eczeem Dag breder en gevarieerder opgezet. 
De dag is dus zeker ook interessant voor iedereen die vorige keer aanwezig was.

Het thema in 2022 is In beweging. Bewegen is goed voor je lichaam en geest, zeker als je 
een chronische ziekte hebt. Hoe kun je werken aan je conditie en psychisch ontspannen 
zonder al te veel te douchen? In beweging is ook een oproep om niet te berusten in je 
situatie. Ga ertegenaan, zoek nieuwe oplossingen! De wetenschap is flink in beweging 
en de afgelopen anderhalf jaar zijn er veel nieuwe middelen op de markt gekomen. 
Ook zijn bestaande middelen beschikbaar gekomen voor kinderen. En dat betekent dat 
er mogelijk voor jou nu wél een oplossing is om de impact van je eczeem te verminderen 
en je kwaliteit van leven te verbeteren. 

Trek dus je eigen plan. Maar doe dat niet alleen, er is hulp. Bij de VMCE vind je goede 
voorlichting – onder meer via ons tijdschrift GAAF! en de website www.vmce.nl – en 
kun je deelnemen aan allerlei activiteiten met lotgenoten. Ook heeft de VMCE een 
actieve, besloten Facebookgroep, waar je terechtkunt met al je vragen. Verderop in 
dit boekje lees je hoe je lid kunt worden; de Wereld Eczeem Dag is dan gratis.

Meld je snel aan, dan kun je als eerste een keuze maken uit 
de workshops. We hopen je te zien op de Wereld Eczeem 
Dag op zaterdag 29 januari 2022!

Dirk van der Veen
Bestuurslid van de Vereniging voor 
Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)

Kom in beweging Programma:

Einde

Programmatijden: Keuze uit maximaal 2 workshops

Inloop en inspiratiemarkt
13:30 uur13:00 uur -

Verrassend openingsprogramma
14:30 uur13:30 uur -

Workshopronde 1 en inspiratiemarkt
15:30 uur14:45 uur -

Workshopronde 2 en inspiratiemarkt
16:30 uur15:45 uur -

Workshopronde 3 en inspiratiemarkt
17:30 uur16:45 uur -

De Wereld Eczeem Dag is bedoeld voor mensen met eczeem en 
partners, vrienden, familieleden, zorgverleners en andere betrokkenen. 

Een groot deel van de dag is informatief en niet geschikt voor kinderen. 
Bestel je toegangskaart via www.eczeemdag.nl. Voor leden van de 

VMCE is de dag gratis. Niet-leden betalen ¤ 5,00 per persoon.

www.eczeemdag.nl
Bestel je toegangskaart via:
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VMCE
In een gezamenlijke opening zal de VMCE je natuurlijk van harte welkom 
heten en ingaan op het thema Eczeem in beweging: blijf niet stilstaan en neem 
geen genoegen met je situatie. Door in gesprek te gaan kun je mogelijk nog 
verbeteringen van je huid bereiken. 

Eczeem in beweging
Na deze introductie bespreekt een panel van deskundigen de impact van 
eczeem op de kwaliteit van leven en je seksualiteit. Hier komen ook de laatste 
ontwikkelingen in behandelmogelijkheden aan bod. De panelleden zijn:

Marjolein de Bruin-Weller – dermatoloog, Nationaal expertisecentrum 
Eczeem, UMC Utrecht
Patrick Kemperman - dermatoloog Amsterdam UMC locatie AMC
Hanneke Termeer - seksuoloog 
Louise Lutkes Schipholt - ervaringsdeskundige en blogger

Wat beweegt jou?
De opening wordt afgesloten door voormalig topatleet Olga Commandeur, die
je letterlijk in beweging brengt. Olga Commandeur, die nu vooral bekendheid
geniet als presentator van het dagelijkse tv-programma Nederland in Beweging!,
laat je zien wat een goede beweeghouding is en wat dat met je doet. En hiervoor 
hoef je echt niet naar de sportschool: bewegen zit ook in alledaagse en huis-
houdelijke activiteiten. Bewegen is het beste medicijn voor je gezondheid en het 
kan nog leuk, haalbaar, uitdagend en prikkelend zijn ook!

Openingsprogramma met

Olga Commandeur
13:30 – 14:30 uur
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Positief in het leven
staan helpt enorm

Louise, 22 jaar

Louise (22) werkt als huidtherapeut en heeft daarnaast 
een eigen blog over haar leven met eczeem.  

www.likelouise.com

Jeuk!
“Al vanaf mijn babyjaren heb ik atopisch 
eczeem. Mijn moeder heeft het ook, en ik 
wist niet beter dan dat ik hormoonzalven 
moest gebruiken op de voorkeurslocaties 
(mijn ellebogen en knieholten). Pas in mijn 
pubertijd werd ik me echt bewust van mijn 
eczeem. Er kwamen veel meer plekken op 
mijn handen en voeten en ik had enorme 
jeuk. Toen ben ik voor het eerst naar een 
dermatoloog geweest, die me sterkere 
hormoonzalven gaf.

Smeerschema
Later kreeg ik er hooikoorts, dierenaller-
gieën en coeliakie bij. Ik ben zo’n drie-vier 
jaren non-stop verkouden geweest en de 
coeliakie had veel invloed op de uiting en 
uitbreiding van mijn eczeem. Toen bleek 
dat ik allergisch was voor zo ongeveer alle 
cosmetica die ik gebruikte. Ik had dus ook 
contacteczeem. Met een strak smeersche-
ma is het allemaal vrij goed gekomen.

Blog
In 2016 ben ik begonnen met mijn blog. 
Ik merkte dat vriendinnen het niet altijd 
begrepen als ik niet meeging naar een 
dagje strand ofzo. Via mijn blog wilde ik 
iedereen informeren over mijn eczeem en 
lotgenoten inspireren. Mijn blog werd al 
snel opgepikt en ik werd gevraagd nieuwe 
merken cosmetica uit te proberen. Naast 
mijn blog zit ik ook op Instagram. Op mijn 
blog ben ik heel open over mijn eczeem, 
maar op Instagram niet. Daar vind ik het 
fijn om net als anderen te zijn.

Explosie
Eind 2018 kreeg ik een explosie aan 
eczeem. Mijn hele lichaam zat onder en er 
kwam ook nog een infectie bij. Ik had net 
een nieuwe dermatoloog en die zei: ‘Ach, 
dat hebben meer mensen.’ Terwijl het echt 
heel heftig was en ik niet meer wist wat 
ik moest doen. Later heeft ze duidelijk 
en uitgebreid uitleg gegeven. Zij vertelde 
dat ze me niet bang had willen maken. En 
ik heb mijn kant van het verhaal verteld. 
Toen begrepen we elkaar beter. 

Uitlaatklep
Ik heb veel baat gehad bij lichttherapie. 
Maar dat was niet voldoende: ik kreeg ook 
antibiotica en heb meerdere kuren met 
corticosteroïden gehad. Ik let nu nog beter 
op dat ik goed smeer. En ik probeer mijn 
emoties niet te heftig te laten worden, 
want dan wordt het eczeem meteen erger. 
Gelukkig heb ik altijd heel goed met mijn 
moeder kunnen praten. Ook mijn vriend 
begrijpt waar ik mee zit; hij kent me al acht 
jaar. En mijn blog is mijn uitlaatklep.

Aan de bel trekken
Eczeem was voor mij altijd vrij gemakkelijk 
en iets wat bij mij hoorde, maar door die 
explosie ben ik het als heftig gaan erva-
ren. Korte mouwen wil ik sinds die tijd 
niet meer dragen, dat is een soort fobie 
geworden. Gelukkig gaat het met mijn huid 
goed, die is weer hetzelfde als voorheen. 
Ik trek sneller aan de bel en houd er meer 
rekening mee. En verder zorg ik dat ik mijn 
negatieve emoties kwijt kan. Want positief 
in het leven staan helpt enorm!”
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Bezoek de inspiratiemarkt en doe mee aan de workshops! Er zijn
drie rondes waarbij je zelf kan kiezen wat je wilt gaan doen. In een 
ronde bezoek je de inspiratiemarkt en de andere 2 rondes kun je 
een workshop uitzoeken. Elke ronde duurt drie kwartier. Via de 
website www.eczeemdag.nl kun je je keuze maken en van tevoren 
inschrijven. Wees er snel bij, want vol is vol!

Wat wil jij 
meemaken?

INSPIRATIEMARKT EN WORKSHOPS

Workshops:

Een huidaandoening betekent vaak meer dan 

jeuk, pijn en vermoeidheid. Mensen met 

een ziekte als eczeem ervaren vaak ook 

depressiviteit, angst en/of schaamte. Deze

psychosociale aspecten kunnen grote ge-

volgen hebben voor hun dagelijkse leven.

Behandeling van een huidziekte gaat dan 

ook niet alleen over verbetering van de 

huid, maar ook over de impact van de 

ziekte. In de app Happi Huid beantwoorden 

mensen met een huidaandoening vragen 

die hun inzicht geven in de mate waarin de 

ziekte hun kwaliteit van leven beïnvloedt. 

De uitkomsten kunnen gespreksstof zijn in 

het consult. Dermatoloog Patrick Kemper-
man uit het Amsterdam UMC locatie AMC 

1. Eczeem is meer 
dan je huid

Op de inspiratiemarkt vind je diverse be-

drijven die producten of diensten hebben 

voor mensen die leven met eczeem.

Inspiratiemarkt

Op de inspiratiemarkt zullen ook miniwork-

shops plaatsvinden. Met een klein groepje 

mensen kun je in gesprek gaan. Houd de 

website in de gaten.

Mini-workshops

heeft psychodermatologie als aandachts-

punt en werkte mee aan de ontwikkeling van

de Happi Huid app. Tijdens de workshop 

geeft hij meer inzicht in de psychosociale 

problemen die bij eczeem kunnen spelen, 

niet alleen bij de patiënt maar ook bij ouders

en gezin. Ook worden strategieën besproken 

om deze gevolgen te signaleren en te ver-

minderen, en verduidelijkt hij hoe eHealth 

hierbij kan helpen.

2. De apotheker
denkt met je mee

Er zijn allerlei vettende crèmes en zalven 

die helpen je huid te verbeteren. Maar 

welke werkt het best voor jou? Maakt de 

volgorde van smeren uit? Mag je ook op 

een open huid smeren? Kan een crème 

daadwerkelijk je kwaliteit van leven verbe-

teren? En wat doe je als je geen tijd of zin 

hebt om te smeren? Apotheker, clinical 
pharmacist Petra Hoogland (Service Apo-

theek) verzorgt deze praktische workshop 

en vertelt hoe jouw eigen apotheker je 

kan helpen. Ook laat ze je het verschil 

ervaren tussen diverse crèmes en zalven.

3. De toekomst
van de eczeem-
behandeling

4. Oogziekten
bij eczeem

Bij eczeem kun je op twee manieren oog-

problemen krijgen. De eczeem zelf kan zich

uiten als oogontsteking, wisselend van ernst 

en met zeer wisselende gevolgen voor de 

ogen. Wat kun je hieraan doen en wat kan 

de oogarts voor je betekenen? Verder zijn 

er andere oogziekten die vaker voorkomen 

in combinatie met eczeem. Welke oog-

ziekten zijn dit, welke klachten geven ze, hoe

kom je ze op het spoor en wat is eraan te

doen? Oogarts Chantal van Luijk uit het UMC

Utrecht vertelt in deze workshop meer over 

mogelijke oogproblemen bij eczeem.

Het Nationaal expertisecentrum Eczeem van 

UMC Utrecht is het centrum voor mensen 

met ernstige eczeem. Het expertisecentrum 

doet veel onderzoek naar de werkzaamheid 

en veiligheid van behandelingen. Dermato-
loog Marjolein de Bruin-Weller van het 

expertisecentrum geeft een korte presentatie 

over toekomstige ontwikkelingen en gaat 

tijdens haar workshop in gesprek met de 

workshopdeelnemers.
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Aan het einde van de dag 
ontvang je een goedgevulde 

goodiebag

11. Smeren kun
je leren

Verpleegkundig specialist Jette de Groot 
(UMC Utrecht) informeert je over zalven 

en smeren en je kunt je vragen stellen en

enkele basiszalven en crèmes testen. Wan-

neer je eczeem hebt, bestaat de basisbe-

handeling uit neutrale zalven/crèmes en 

hormoonzalven. Voor het effect van de 

zalven is het belangrijk om te weten hoe

deze zalven gebruikt moeten worden. Daar- 

bij kun je denken aan: Hoeveel moet je 

smeren? Waar moet je smeren? Hoe vaak 

moet je smeren? Hoelang moet je smeren? 

Wat moet je wanneer smeren? Deze work-

shop gaat in op al deze vragen en je maakt

kennis met de nieuwe app 'Zalf smeerwijzer'.

De Zalfapp geeft uitleg en informatie over 

het gebruik van hormoonzalven en neutrale 

zalven/crèmes.10. Eczeem voor
beginners

Eczeem is een chronische aandoening waar

veel Nederlanders last van hebben. Als je

pas net weet dat je huidaandoening eczeem

is, dan heb je vast veel vragen: hoe ontstaat 

eczeem, welke vormen bestaan er, wat kun

je ertegen doen? En wat helpt om die jeuk

te verlichten? Dermatoloog DirkJan Hijnen 

uit het Erasmus MC in Rotterdam verzorgt 

een interactieve workshop met uitleg over 

eczeem en veel ruimte voor je vragen. 

In de workshop zal dermatoloog Marie-
Louise Schuttelaar en een verpleegkundig 

consulent van de afdeling Dermatologie 

uit UMC Groningen vertellen wat de ver-

schillende uitingen zijn en hoe je deze 

kunt behandelen.

A

B

Hoe kan allergie je eczeem beïnvloeden

Soms kun je een allergische reactie ont-

wikkelen: uitslag van een zonnebrandcrème, 

bultjes van parfum of eczeem als je je haren 

wast. Dit is een vorm van contactallergie: 

een reactie op prikkels die maakt dat je 

allergieën ontwikkelt. Prof. dr. Thomas 
Rustemeyer, dermato-allergoloog uit het 

Amsterdam UMC, locatie AMC, ziet dit 

regelmatig in zijn praktijk. Hij vertelt hoe

een allergie je behandeling kan beïnvloeden,

en hoe een allergie je eczeem kan beïn-

vloeden. Waar kun je zelf op letten? Er is tijd 

om met dhr. Thomas in gesprek te gaan.

9. Hoe kan allergie
je eczeem beïn-
vloeden

5. Intimiteit en
seksualiteit bij
eczeem

Hoe kun je ervoor zorgen dat seks met 

eczeem plezierig is? Het grootse seksuele 

orgaan is de huid en ondanks de eczeem-

plekken zijn er ook plekjes die prettig aan-

voelen. Maar seks is niet alleen lichamelijk:

voor plezierige seks moeten lijf en brein 

samenwerken. Seksuologe Hanne Termeer
geeft uitleg en praktische tips hoe je zelf

aan je seksualiteit en intimiteit kan werken.

7. Eczeem en
kinderen

Ongeveer 20% van de kinderen in Nederland

heeft eczeem. Eczeem begint veelal op jonge 

leeftijd en heeft vaak een grote impact op 

het kind en zijn/haar familie. Eczeem kan 

zich bij kinderen op elke leeftijd anders 

presenteren en zij ervaren verschillende 

problemen door hun eczeem. Ouders zijn

vaak op zoek naar de oorzaak van de klach-

ten van hun kind en de juiste behandeling 

hiervoor. Hierbij krijgen zij soms tegen-

strijdige adviezen. In deze workshop gaat 

(kinder)dermatoloog Marlies de Graaf 
(UMC Utrecht/ Wilhelmina Kinderzieken-

huis) in op leeftijdsaspecten bij het kind 

met eczeem en komen feiten en fabels van 

eczeem bij kinderen aan bod. Het wordt 

een interactieve sessie waarbij ook zeker 

ruimte zal zijn voor vragen. Deze workshops 

is voor ouders van kinderen met eczeem.

8. Handeczeem
Eczeem aan de handen en tussen de vingers 

is een vaak voorkomend probleem. Handen

worden immers veel blootgesteld aan kou, 

water, zeep en chemicaliën. Daar kan de

huid op reageren met een irritatie of allergie

in de vorm van eczeem. Dat is anders dan

een schimmelinfectie of bacteriële infectie.

Handeczeem kan ook samenhangen met 

constitutioneel eczeem. Er zijn dus veel 

vormen van handeczeem met verschillende 

oorzaken. Bij elke vorm is een goede huid-

verzorging extreem belangrijk om roodheid,

schilfering, blaasjes, kloofjes, jeuk en soms

vochtafscheiding te voorkomen. 

Eczeem is een ontstekingsziekte en om die 

reden kunnen ook andere plekken dan de 

huid aangedaan zijn. Zo gaat eczeem soms 

gepaard met een ontstoken slokdarm of 

ontstekingen in de darm. En omdat de 

ontstoken huid in verbinding staat met de

bloedvaten, is er ook contact met weefsels 

en organen, die daardoor kunnen ontsteken.

Pijn in de buik? Neem er geen genoegen 

mee maar meld dit aan je arts!  In deze 

workshop wordt onder andere besproken 

welke signalen duiden op bijverschijnselen 

van eczeem.

6. Eczeem en
darmklachten
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Wereld Eczeem Dag 2019,  cijfer 8,5             Laten we 

meer bekendheid         creëren             
voor eczeem. Goed  om     er    een dag 

bij stil te staan en lotgenoten te zien. Je ziet dat 
je niet de enige bent. Afwisselend programma,

leer   zaam, gezellig en ontroerend. Veel 
tips    en bewustwording. Een dag vol 

            begrip en erkenning.
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Sanofi Genzyme richt zich op de thera-

peutische gebieden immunologie (atopisch 

eczeem, astma en reuma), multiple sclerose, 

oncologie (onder meer prostaatkanker en

huidkanker) en zeldzame ziekten (ziekte van

Fabry, Pompe, Gaucher en MPS-1 en de 

zeldzame bloedziekte TTP). 

Juiste behandeling aan 
de juiste patiënt
De filosofie van Sanofi Genzyme draait om

het geven van de juiste behandeling aan de

juiste patiënt op het juiste tijdstip. Een 

patient care lead vertelt: “Ons doel bij de 

ontwikkeling van therapieën voor (chronische) 

ziekten is het onder controle krijgen van de 

ziekte, zodat deze geen of zo beperkt mo-

gelijk schade aanricht. Het gaat om behoud 

en het liefst verbetering van kwaliteit van 

leven. En dat kan voor iedereen iets anders 

betekenen, want het hangt van je levensstijl 

en levensdoelen af.

Daarvoor is het belangrijk dat je als patiënt 

helder kunt maken wat je doel is in het leven 

en welke dingen je belangrijk vindt. Reis je 

veel, fiets je graag of wil je blijven werken. 

Voor zo’n afgewogen keuze moet je inzicht 

hebben in de behandelmogelijkheden en 

de impact hiervan op je aandoening, op je 

dagelijks leven en op je persoonlijke levens-

doelen. Informatie en educatie gekoppeld 

aan je persoonlijke wensen en situatie. 

Zorg op maat dus.”

Atopische driehoek
Heb je atopisch eczeem? Dan heb je meestal 

ook de erfelijke aanleg voor overgevoeligheid

van je afweer- of immuunsysteem. Anders 

gezegd: je hebt een atopische constitutie. En 

daardoor is de kans groot dat je ook last van 

astma en/of allergieën krijgt. Denk bijvoor-

beeld aan pollen (hooikoorts), huisstofmijt, 

dieren of voedsel. Deze aandoeningen kunnen

gelijktijdig optreden of elkaar opvolgen. De 

relatie tussen astma, allergie en eczeem 

heet daarom ook wel de atopische driehoek.

In de ontwikkeling van therapiën voor ato- 

pisch eczeem kijkt Sanofi Genzyme dus ook 

naar de andere aandoeningen binnen de 

atopische driehoek.

Indehuidvan.nl
Om meer bekendheid te geven aan atopisch 

eczeem is Sanofi Genzyme de website 

Indehuidvan.nl gestart. Indehuidvan is een

platform boordevol blogs – verhalen, 

ervaringen en tips van eczeempatiënten en 

professionals – en alles over symptomen, 

klachten, diagnose, behandeling en medicatie

Tevens vind je op Indehuidvan tips en 

checklists om samen met je arts in de lead 

te blijven op je eigen behandelpad.  

www.indehuidvan.nl

Sanofi Genzyme, een onderdeel van Sanofi, helpt mensen met invaliderende 
en complexe aandoeningen die vaak moeilijk te diagnosticeren en te 
behandelen zijn. Sanofi streeft ernaar om de behoeften van mensen met 
deze aandoeningen echt te begrijpen zodat de juiste patiënt de juiste 
behandeling krijgt op het juiste tijdstip.

Sanofi Genzyme
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Vereniging voor Mensen met
Constitutioneel Eczeem (VMCE)

Postbus 26, 3860 AA Nijkerk
Telefoon: 033 - 2471044 (09-17 uur)
Fax: 033 - 4654964
E-Mail: info@vmce.nl

VMCE informatie

De VMCE geeft op de allereerste plaats voorlichting en
beantwoordt vragen. Want inzicht in het eigen eczeem of
dat van je kind of partner kan helpen bij het leren omgaan
met de aandoening. Veel informatie is al te vinden op de
website (www.vmce.nl). Verder is er voor leden het kwartaal-
blad GAAF!, waarin naast nieuws en medische informatie
ook lotgenotenverhalen staan. Een belangrijk communicatie-
middel is ook de besloten Facebookpagina die alleen toe-
gankelijk is voor leden. En voor wie daar behoefte aan 
heeft, verstrekt de VMCE via de hulplijn individueel advies 
over bijvoorbeeld behandeling en vergoedingen. Het be-
hartigen van de belangen van eczeempatiënten, bij onder
andere de verzekeraars maar ook bij de overheid, vormt
een belangrijk onderdeel van de activiteiten. De afgelopen
jaren stond die belangenbehartiging voornamelijk in het teken
van het behouden van vergoedingen en behandelingen. 
De vereniging neemt daarnaast deel aan landelijk overleg 
over diverse richtlijnen voor behandeling. Verder stimuleert 
de VMCE (wetenschappelijk) onderzoek naar oorzaken en 
behandeling van eczeem. Dit gebeurt door intensief contact 
met mensen en organisaties die onderzoek doen naar de 
medische, sociale, psychische en financiële problematiek 

rondom constitutioneel eczeem. De vereniging organiseert 
ook regelmatig lotgenotenbijeenkomsten. Voor kinderen 
zijn deze gratis uitjes gezellige dagen vol avontuur en ont-
spanning. Voor volwassenen zijn dit workshops. Deze activi-
teiten gaan altijd gepaard met een gezellige lunch.

Lidmaatschap

Met meer leden kan de VMCE nóg meer betekenen voor 
mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als je 
lid wordt! Een lidmaatschap kost ¤ 27,50 per jaar. Ga naar 
www.vmce.nl en geef je op. Je ontvangt dan bovendien het 
welkomstpakket ter waarde van ruim ¤ 35,- met daarin zes 
folders, twee boekjes én de dvd ‘Leven met Eczeem’. Als je 
nu lid wordt van de VMCE dan kun je gratis naar de Wereld 
Eczeem Dag op 29 januari 2022. Een lidmaatschap is meer 
dan de moeite waard!
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Aanmelden
Bestel je toegangskaart op www.eczeemdag.nl en kies meteen de 
workshops die je wilt doen. Hoe eerder je er bij bent, hoe meer 
keuze in de workshops. Voor leden van de VMCE is deze dag gratis. 
Niet-leden betalen ¤ 5,00 per persoon.

Vragen?
Bel of mail Volle Maan Communicatiebureau, die deze dag voor de VMCE organiseert: 

020 524 60 90 of info@volle-maan.nl

Van der Valk hotel in Breukelen is goed bereikbaar met de auto (geen parkeerkosten) 

en met het openbaar vervoer.

Locatie: Van der Valk Breukelen
Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Sponsors:
Op www.eczeemdag.nl vind je een 

volledige overzicht van de sponsoren 

die deze dag mogelijk maken.
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www.eczeemdag.nl

De informatiemiddag 'In beweging' wordt georganiseerd door 
de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel 

Eczeem (VMCE) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).


