TER A F S L U ITI N G . . .

H

et afgelopen jaar is er veel gebeurd op het
gebied van interstitiële longaandoeningen.
Sommige zaken zijn al aan bod gekomen
in dit nummer van ild care today.
Na het opheffen van het ild care team en het afstoten van
de tertiaire begeleiding van vooral complexe sarcoïdosepatiënten in het MUMC te Maastricht, was het even onzeker waar de opgebouwde kennis zou kunnen worden benut in de toekomst. De raad van bestuur van Ziekenhuis
Gelderse Vallei (ZGV) te Ede heeft een uniek besluit genomen. Ondanks het feit dat het geen academisch ziekenhuis is, hebben ze zich bereid verklaard het opgebouwde
kennisnetwerk ild care verder uit te bouwen, te faciliteren,
te stimuleren en de continuïteit van de zorg te waarborgen. ZGV is het voedingsziekenhuis van Nederland en
ook bewegen is één van de speerpunten, beiden ingrediënten die een belangrijke rol spelen bij preventie en lifestyle.

met de diverse patiëntenverenigingen, en tevens bij- en
nascholing worden verzorgd. Het eerstvolgend voorbeeld
daarvan is een masterclass voor longartsen over longfibrose op 13 en 14 december. Het doel is om de kennis
zoveel mogelijk te delen om zo de zorg voor ild patiënten
nog verder te verbeteren.
Op 30 november vindt een congres plaats in Zeist met als
thema: ‘Ziel en zakelijkheid in de zorg’ (www.bsl.nl/zielenzakelijkheid). Hier wordt aandacht geschonken aan het
feit dat compassie niet hoeft te betekenen dat je niet zakelijk kunt zijn. Compassie voor je vak en in je werk sluit niet
uit dat de kosten worden bewaakt. We zullen met zijn allen
namelijk moeten streven naar het beheersbaar houden van
de kosten voor de zorg. Dat neemt niet weg dat de patiënt
op een betrokken wijze kan worden benaderd. Vertrouwen
tussen zorgverlener en patiënt is en blijft van essentieel belang. Hier zal ook in het komende nummer van ild care
today aandacht aan worden besteed.

Inmiddels is er een unieke samenwerking tussen het ild
care team ZGV en externe consulenten opgebouwd. Zo is
mede door de groeiende e-health faciliteiten een bijzondere mogelijkheid gecreëerd om de begeleiding van ild
patiënten te optimaliseren door de academie met de periferie te verbinden. Kortom er is weer sprake van FLOW!
Talenten en vaardigheden worden zo optimaal benut. De
zorg wordt niet overgenomen van de andere ziekenhuizen,
maar het team fungeert als coach. Zo kunnen bovendien
de kosten aanzienlijk worden beperkt, doordat de verwijzer zelf de diagnostiek verricht en zelf onder begeleiding
de behandeling uitvoert. Het voordeel is dat de patiënt
minder hoeft te reizen en de directe begeleiding in handen
blijft van de eigen vertrouwde behandelend arts. Naast internationale samenwerking zijn er ook nauwe banden met
verschillende afdelingen van o.a. de Universiteiten Leiden,
Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en natuurlijk
Wageningen. Kortom we kunnen weer vooruit kijken en
de netwerken benutten voor vruchtbare samenwerking in
de toekomst. Er zullen ook voorlichtingsbijeenkomsten
voor patiënten worden gestimuleerd in samenwerking

Word lid en ontvang ild care today!
U als lezer, wil ik van harte uitnodigen een abonnement
op ild care today te nemen. Via het invullen van het aanmeldingsformulier op de website kunt u zich aanmelden
voor een abonnement op ild care today (www.ildcare.eu,
link ild care today). Dit kost slechts 10 € per jaar (meer
overmaken mag ook, dat komt volledig ten goede aan de
foundation!). Nadat uw betaling is ontvangen, ontvangt
u het tijdschrift 2x per jaar. U kunt op deze website
overigens alle tot nu toe verschenen nummers vinden,
inclusief de PDFs van alle artikelen.
Als u het initiatief van de ild care foundation een warm
hart toedraagt, kunt u ook donateur worden of een eenmalige gift doen. De stichting ild care foundation beschikt
over de zogenaamde ANBI status. Dit houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden uw gift of donatie mag aftrekken. Er zijn allerlei mogelijkheden, informatie hierover is
te vinden op www.ildcare.eu.
Prof. dr. Marjolein Drent
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