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beslissing over wel of niet en hoe te behandelen. De patiënt
wordt partner bij het nemen van dergelijke beslissingen.

Kwaliteit van leven, (com)passie in de zorg, en
preventie staan in dit nummer van ild care today
centraal. Dit is de basis van goede zorg. In Ziekenhuis
Gelderse Vallei Ede, het voedingsziekenhuis van
Nederland, is er sprake van gastvrije zorg met het
maaltijdconcept ‘At Your Request’ (voorplaat). Dit is
een service waarbij een patiënt de hele dag telefonisch
à la carte maaltijden kan bestellen van de menukaart
die op het nachtkastje staat, de bestelling wordt
binnen 45 minuten geleverd.

Ziel en zakelijkheid in de zorg was de titel van een
enerverend congres. Aandacht schenken aan de
patiënt, oog hebben voor de patiënt, en de hulpvraag
van de patiënt serieus nemen vergt compassie en tijd.
Maar investeren in een goede kennismaking tussen
patiënt en hulpverlener levert juist tijd op. Met de
juiste informatie kan meer gericht worden gewerkt en
onnodige onderzoeken achterwege worden gelaten. Dit
verhoogt de efficiëntie en leidt tot kostenbesparing.

In het editorial pleiten Wanda de Kanter en Pauline
Dekker, twee zeer gedreven longartsen, voor een actief
anti-rook beleid. Ze willen het aantal rokende jongeren
terugdringen. Hun motto is: ‘als je niet begint, kun je
niet verslaafd raken en hoef je ook niet te stoppen’. Zint
eer ge begint. Tabak: nee! is een nieuwe campagne, die
onlangs met veel media-aandacht is gestart.

Voor ernstige chronische aandoeningen komen steeds
meer nieuwe geneesmiddelen beschikbaar. Deze
middelen hebben vaak een positieve invloed op de
kwaliteit van leven en de patiënt voelt zich geen patiënt
meer en kan fysiek veel meer. Zo ook op vakantie, maar
daar ligt meteen een gevaar. Niet alles wat kan (sommige
vakantiebestemmingen bijvoorbeeld) is zonder risico,
aldus Ries Schouten, Medisch Microbioloog in zijn
stuk ‘een dure last Minute’.

Door het oog van de naald bevat fragmenten uit een
dagboek. Dit waargebeurde verhaal is net een verhaal
van de hand van de schrijver Roald Dahl. Marcelle
van Dijck beschrijft het dramatische verhaal van de
gevolgen van een verkeerd gemonteerde afvoer van
een nieuwe verwarmingsketel. Jammer genoeg is dit
nog steeds actueel. Jaarlijks sterven er nog steeds
onnodig mensen aan een koolmonoxidevergiftiging.

Een interview met Peter Vergouwen, topsportarts
met passie, sluit dit speciale nummer van ild care
today af. Hierin komen de raakvlakken met andere
topreferente specialismen aan de orde. Bewegen, life
style, gebalanceerde voeding en passie zijn ingrediënten
essentieel voor optimaal functioneren van sporters,
maar ook voor chronisch zieken. Weet wat je beweegt!

Waarom behandelen we patiënten en wat willen ze
eigenlijk? Prof. Jolanda De Vries, psycholoog, geeft aan dat
het gaat om de kwaliteit van leven van de patiënt. Steeds
meer wordt het belang hiervan erkend en meegewogen in
behandelplannen. Een actieve rol van de patiënt zelf in de

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