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Op de voorplaat ziet u een foto van Marjolein Bastin, natuur tekenaar. Zij heeft het nieuwe logo van de ild care foundation getekend ‘i love ducklings’ (ild) en onderschrijft daarmee haar steun
voor de stichting. De natuur en schone lucht gaan haar zeer aan
het hart. Ook FIAT heeft iets met schone lucht, en helpt de foundation meer onder de aandacht te brengen.
Het editorial van het dit nummer van ild care today wordt verzorgd door Mr. Roger van Boxtel, de huidige voorzitter van de
raad van bestuur van Menzis. Hij beschrijft hierin dat eHealth kan
helpen om problemen in de zorg op te lossen, maar alleen dan als
innovatie hand in hand gaat met meer doelmatigheid. Belangrijk
is wel dat eHealth geïntegreerd wordt in de bestaande processen
en/of reguliere zorg vervangt.
In de rubriek adembenemende contacten beschrijft ondergetekende het verhaal van een mevrouw die niet overgevoelig voor de
kat, maar de stoffige silica bevattende kattenbakvulling bleek te
zijn. Ze ontwikkelde een granulomateuze reactie met verschijnselen van sarcoïdose. Na stopzetten van de expositie aan de
silica bevattende kattenbakvulling knapte ze zienderogen op.
Prof. dr. Johan Polder is als hoogleraar gezondheidseconomie
verbonden aan het departement Tranzo van de Universiteit van
Tilburg en werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over bezuinigen in de
zorg. De gezondheidszorg haalt dagelijks de krantenkolommen.
De laatste tijd gaat het opvallend vaak over de zorguitgaven, en
over de zorg die het kabinet daarover heeft. Een juiste balans is het

beste bewijs dat de zorg oneindig veel meer is dan de zorg om de
zorguitgaven.
Dr. Elske Hoitsma, neuroloog in het Diaconessenhuis te Leiden
beschrijft dat vage klachten van sarcoïdosepatiënten te maken
kunnen hebben met een dunne vezelneuropathie of autonome
dysfunctie. Voor patiënten is het erg belangrijk dat ze een verklaring vinden voor hun vaak onbegrepen symptomen en dat ze
weten dat deze klachten kunnen passen bij sarcoïdose. Bovendien
is serieus genomen worden voor hen van groot belang!
Moeiheid is een groot probleem voor chronisch zieken in het
algemeen, maar voor sarcoïdosepatiënten in het bijzonder. Moeheid is moeilijk meetbaar. Bovendien hangt dat af van de oorzaak
van de moeheid. Ook bij patiënten met interstitiële longaaandoeningen inclusief sarcoïdose kan een obstructief slaapapoe syndroom (OSAS) een verklaring zijn voor de vaak onbebegrepen
moeheid. Drs. Michiel Gronenschild, longarts in het Atrium
Medsich Centrum in Heerlen, beschrijft het voorkomen van dit
probleem, en het belang van herkenning om zo adequate behandeling te kunnen inzetten.
Dr. Petal Wijnen, research analyste op de afdeling klinische
chemie van het MUMC, Maastricht, verdedigde op 18
maart 2011 succesvol haar proefschrift: ‘Polymorphisms in
ild: friends or foe’. Een korte samenvatting treft u aan op
pagina 33.
Ik wens u veel leesplezier, Prof. dr. Marjolein Drent
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