
3
I L D  C A R E  T O D A Y  •  J A A R G A N G  0 7  •  N U M M E R  0 1  •  N A J A A R  2 0 1 4

Nog zoveel te onderzoeken. Juist bij IPF.

Farbe/colour:
PANTONE 288 CV

Ook de kleine IPF-patiëntengroep verdient 

grote aandacht. Zeker van een farmaceutisch 

familiebedrijf met jarenlange ervaring in 

onderzoek en ontwikkeling van innovatieve 

geneesmiddelen voor longziekten mag u 

dat verwachten. Naast COPD en astma 

krijgt ook IPF alle aandacht van onze 

respiratoire onderzoekers.

Meer weten over wat Boehringer Ingelheim 

doet om IPF-patiënten op te sporen?

Kijk op www.soundsofipf.com
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Zijn mensen geschikt om de ruimte in te gaan? De omstan-
digheden zijn extreem, maar ons lichaam kan zich aanpassen. 
Ruimtevaarders moeten de volgende eigenschappen hebben: 
het zijn dromers, die met het gekke ideeën komen. Denkers, 
die gaan uitrekenen of iets kan. Doeners, de technici en inge-
nieurs die het bouwen. En durfallen, de astronauten die in een 
raket gaan zitten. André Kuipers vertelt zijn verhaal en zijn 
adembenemende ervaringen in de ruimte. Zie ook zijn toe-
lichting in een interview op de website van de ild care founda-
tion (www.ildcare.nl). 

Theatervoorstellingen van de  Theatergroep Plezant  maken 
diepe indruk. In een interview vertelt Walter Supèr, schrijver 
en artistiek leider over wat Plezant zoal doet. Ze spelen stuk-
ken met thema’s waar mensen in de zorg in de dagelijkse prak-
tijk mee te maken hebben. Op indringende wijze wordt bij-
voorbeeld in de voorstelling ‘Dag en nacht’ aandacht besteed 
aan mensen die te maken hebben gekregen met een medisch 
incident. Wat doet het met de arts, als hij of zij beschuldigd 
wordt van een medische fout? Wat is een fout? Is daar sprake 
van als je een bepaalde inschatting maakt en op grond daarvan 
een beslissing neemt? Is er dan nog sprake van teamgevoel bin-
nen vakgroepen en maatschappen, als je zoiets overkomt? 

Het immuunsysteem is erg gevoelig voor allerlei vormen van 
stress en staat onder invloed van het autonome zenuwstelsel. 
Dan zou je denken dat het niet beïnvloedbaar is door het in-
dividu zelf. Het verhaal van de ‘iceman’ werpt een heel ander 
licht op het begrip autonoom. Is ons afweersysteem toch con-
troleerbaar en beïnvloedbaar? Dr. Matthys Kox beschrijft een 
interessant experiment. Zou dit ook toepasbaar zijn bij men-
sen met stoornissen in het autonome zenuwstelsel? Dat is 
maar één van de opkomende vragen als je zijn verhaal leest.

Tumor necrosefactor alfa (TNF-α) remmende middelen of-
wel biologicals worden steeds meer voorgeschreven. Degenen 
die daarmee behandeld worden zijn gevoeliger voor infecties 
en reizen is niet zonder gevaar. Vooral tuberculose kan een 
bedreiging vormen en maatregelingen zijn daarom essentieel. 
Dr. Marleen Bakker illustreert aan de hand van en paar voor-
beelden de risico’s. Tuberculose ontstaan onder TNF-α blok-
kerende therapie kan lastig te herkennen en diagnosticeren 
zijn en een zeer agressief beloop hebben.

Geneeskunde op maat wordt steeds belangrijker. Niet ieder-
een is hetzelfde en niet iedere vorm van therapie past bij ieder-
een. Prof. dr. Angela Maas zet zich in voor vrouwen met hart-
aandoeningen. Er is behoefte aan speciale aandacht voor de 
behandeling van vrouwen aangezien de pathofysiologie van 
hartvaatziekten enorm verschilt tussen mannen en vrouwen. 
Bovendien wordt de beste medische behandeling niet meer 
alleen bepaald door wetenschappelijke inzichten. De mening 
van patiënten is minstens zo belangrijk als de zogenaamde 
‘expert opinion’ in de richtlijnen.  Geneeskunde op maat is 
ook aandacht hebben voor wat de patiënt zelf wil. 

Op 26 juni 2014 is Dr. Anne Cremers gepromoveerd op het 
proefschrift getiteld: ‘Hoe kunnen we de therapeutische op-
ties van sarcoïdose verbeteren?’ Hierin is ook veel aandacht 
voor het belang van geneeskunde op maat en het advies luidt 
ondermeer niet meer standaard doseringen van geneesmid-
delen uit te gaan. Er is ook een app ontwikkeld over het opti-
male gebruik van methotrexaat (MTX) bij sarcoïdose. Zie 
advertentie op pagina 30.

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