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De actie “Open het dorp” is iets, wat bij iedereen die dat
mee heeft gemaakt, in het geheugen blijft gegrift. Mies
Bouwman presenteerde een 24 uur durende marathon
op de nationale televisie en presteerde het om alles en iedereen te motiveren een, in die tijd, astronomisch bedrag
bijeen te brengen. Toen al had ze compassie met de zorg.
Nog steeds is zij actief voor de stichting vrienden van
Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) te Ede.

beschrijft wat er bekend is. Daarnaast doet Annemarie
Schrijver een oproep aan patiënten met idiopathische
longfibrose (IPF) om zich in het Sint Antoniusziekenhuis te Nieuwegein aan te melden. Zo wordt in samenwerking met de longfibrose patiëntenvereniging een
poging gedaan om meer inzicht te krijgen met betrekking tot het voorkomen van IPF in Nederland.
De oorzaak van IPF is, de naam zegt het al, onbekend.
Dat maakt het ook lastig om een adequate behandeling
te vinden. Voor het eerst is er een geneesmiddel geregistreerd voor de behandeling van IPF: pirfenidone. Marlies
Wijsenbeek, longarts, gespecialiseerd in ild, beschrijft de
eerste ervaringen in het ErasmusMC te Rotterdam met
dit medicijn.

Hoe adembenemend kan een ogenschijnlijke onschuldige reis naar Oeganda zijn? Jeroen Verheul, longarts
ZGV te Ede beschrijft een waargebeurd verhaal van een
groep internationale studenten en hoe met behulp van de
sociale media iedereen snel op de hoogte is gebracht van
een wel zeer onverwachte oorzaak.
Professor Bas Bloem, neuroloog en Zorgheld van 2011
heeft een geweldig concept ontwikkeld en loopt ver
vooruit wat betreft innovatie van de zorg. Met zijn Zorgnet en Parkinsonnet maakt hij gebruik van nieuwe mogelijkheden van e-health en de door hem ontwikkelde
specialistische zorg bereikbaar voor een groot publiek.

Op 19 augustus is professor Om Sharma overleden. Hij
was een zeer gerespecteerde, toegewijde arts. Hij was er
altijd voor zijn patiënten en heeft tot vlak voor zijn overlijden fulltime gewerkt. Hij wist van geen ophouden en
hield van zijn vak. Ook was hij een geweldige onderzoeker en mentor, een voorbeeld voor velen. We zullen hem
enorm missen!

Hoe vaak interstitiële longaandoeningen (ild) voorkomen is onbekend, goede registratie ontbreekt. Prof.
Demedts, longarts en emeritus hoogleraar in Leuven,

Ik wens u veel leesplezier!
Prof. dr. Marjolein Drent
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