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DDrent for president!
WASOG streeft naar multidisciplinaire aanpak  
in de toekomst
Tijdens het WASOG wereldcongres in oktober 2014 is prof.dr. Marjolein Drent 
benoemd tot president. Drent heeft haar sporen ruimschoots verdiend en zet zich 
als bijzonder hoogleraar interstitiële longaandoeningen (ild) aan de Universiteit 
van Maastricht, longarts, en voorzitter van de ild care foundation al jaren in voor 
deze grillige ziekte. 

Multidisciplinaire aanpak is de 
toekomst
Drent gaat zich in deze functie nog 
meer inzetten om wereldwijd artsen 
te verbinden die met sarcoïdose en 
andere longziekten bezig zijn. Dat 
blijft niet alleen beperkt tot longart
sen, maar daar worden juist ook vele 
andere specialisten bij betrokken. 
Drent: ‘Multidisciplinaire teams zijn 
namelijk essentieel. Door deze teams 
te verbinden kan heel gemakkelijk 
kennis worden uitgewisseld. Hierbij 
maken we gebruik van internet, 
ehealth, telemedicine, consulten 
op afstand en het ontwikkelen van 
elearning modules voor artsen.’ 

Drent: ‘Het is natuurlijk een enorme 
eer om tot president te worden 
benoemd. Mijn hele carrière staat 
in het teken van sarcoïdose en 
andere interstitiële ofwel diffuse 
longaandoeningen. Allemaal relatief 
zeldzame aandoeningen. We weten 
van sarcoïdose dat iemand aanleg 
kan hebben om het te ontwikkelen 
en dat er vele verschillende prikkels 
zijn die dat kunnen stimuleren en 
versterken, maar veelal blijft het 
gissen naar een mogelijke oorzaak. 
Er zijn nog veel onbeantwoorde 
vragen. Die hopen we de komende 
jaren te kunnen beantwoorden. Ik 
vind het fantastisch om daar ‘een 
bijdrage aan te mogen leveren.’

Volgens Drent is het van groot 
belang krachten te bundelen en 
te verbinden. In haar nieuwe rol 
zal zij dit meer dan ooit kunnen 
stimuleren en faciliteren. Grenzen 
bestaan niet meer als men optimaal 
gebruik maakt van netwerken en 
contacten. Er wordt een platform 
ontwikkeld waar artsen elkaar 
onderling vragen kunnen stellen en 

patiënten kunnen bespreken. Ook 
zal voorlichtings materiaal voor pati
enten en richtlijnen worden ontwik
keld. Het streven is geneeskunde 
op maat. De patiënt staat hierbij 
centraal en is partner in het bege
leidingstraject. Ook worden goede 
voorlichtingscampagnes gestart 
en wetenschappelijk onderzoek 
wordt gestimuleerd. Hierbij werkt 
de WASOG nauw samen met de ild 
care foundation en patiëntenorgani
saties als de Foundation for Sarcoi
dosis Research. 

Drent is al sinds 1995 betrokken bij 
de WASOG. Daar ontmoette zij ook 
Elly Boogaard, voormalig voorzit
ter van de SBN, waardoor ze ook 
betrokken raakte bij de SBN. 

of reageren? 
www.wasog.org en www.ildcare.nl

Meer weten

WASOG staat voor World Association for Sarcoidosis and 
Other Granulomatous Disorders. De WASOG houdt zich 
bezig met interstitiële longaandoeningen (ild), waaronder sarcoïdose en 
longfibrose. De WASOG organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten 
waar experts samenkomen en geeft een eigen tijdschrift uit.

Professor Bob Baughman, 
 Cincinnati USA (vorige WASOG 
 president) overhandigt prof.
dr. Marjolein Drent de WASOG-
medaille.


	SarcoScoop december 2014

