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Editorial: Zeldzaam
Hendrien Witte, directeur patiëntenvereniging en
Michael Rutgers, algemeen directeur Longfonds.
Adembenemende contacten…Risico’s van polyurethaanschuim
(PUR). Dr. Louis Verschoor, internist Expertise Centre
Environmental Medicine, Arnhem.
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Kristalartritis ofwel jicht: een onderschat probleem?
Dr. Tim L. Jansen, reumatoloog, UMC St. Radboud, Nijmegen.

28

18

Behandeling met methotrexaat: nog veel winst te behalen!
Drs. Anne Cremers, arts-onderzoeker, ild care team,
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Werken met ‘flow’ leidt tot creativiteit en levenslust!
Prof. dr. Maaike Meijer, hoogleraar Centrum voor Gender en
Diversiteit, Universiteit Maastricht.
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Moeheid en de biologische klok:
een rol voor melatonine? Dr. Marcel Smits, neuroloog,
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afsluiting: Inspiratie…
André Rieu, violist, leider van het Johann Strauss Orkest en
ondernemer, Maastricht.
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