VOORWOORD

Marjolein Drent is hoogleraar interstitiële longziekten (ILD), afdeling Farmacologie
en Toxicologie, FHML, Universiteit Maastricht, en als longarts verbonden aan het
ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Haar oratie
was getiteld: ‘Adembenemende contacten’. Zij begeleidt onderzoekers, verzorgt onderwijs, is betrokken bij allerlei (internationale) organisaties en patiëntenverenigingen
en auteur van meer dan 400 wetenschappelijke publicaties. Ze is de oprichter en
voorzitter van de ild care foundation. email: m.drent@ildcare.nl.

M

et gemengde gevoelens schrijf ik dit
voorwoord. Voor u ligt het vooralsnog
laatste papieren exemplaar van ild care
today. We hebben besloten om meer
duurzaam informatie te gaan verstrekken middels een
digitale nieuwsbrief en de website.
Marcel Levi, hoogleraar geneeskunde en de kersverse
voorzitter van NWO heeft een roerige periode achter de
rug als Chief Executive van de University College London
Hospitals gedurende de COVID-19 pandemie. In het
editorial bepleit hij dat ondanks de huidige specialisaties
dokters hun interesse in al het andere niet verliezen en
bereid blijven patiënten met alternatieve of bijkomende
problemen te helpen. Dit om eindeloze versnippering,
waarvan patiënten steeds meer de dupe dreigen te worden,
te voorkomen.
Thomas van der Graaf aarzelde geen moment toen hij de
kans kreeg op zijn werk met een pitch een lans te breken
voor een goed doel. Dat zou zonder twijfel de ild care
foundation worden. Hij heeft daar een bijzondere band
mee. Bovendien kon hij hier een prijs mee winnen. Hij won
en de stichting ontving van het bedrijf ‘the Hup’ maar
liefst 4000 euro! Proficiat en natuurlijk heel erg bedankt!
Medicijnen kunnen naast het beoogde effect ook allerlei
bijwerkingen veroorzaken. Prof. dr. Johny Verschakelen,
emeritus hoogleraar radiologie, bespreekt aan de hand van
voorbeelden de rol van computertomografie in de diagnostiek ‘drug-induced’ longaandoeningen.
Moeheid gaat gepaard met een gebrek aan energie en
veerkracht, en concentratieverlies. Het leidt tot onvermogen, machteloosheid en teleurstelling. Voor mensen met
een chronische aandoening is dit een enorm probleem en
gaat het bovendien gepaard met onbegrip. Het meten van

moeheid is lastig. Dr. Helen Michielsen, psycholoog,
ontwikkelde daarvoor de fatigue assessment scale (FAS).
Wat is het geheugen, hoe werkt het en kun je het
beïnvloeden? Hoe belangrijk ons geheugen is, hoe het komt
dat we vergeten en waarom het juist goed is dat we niet alles
onthouden, komt aan de orde in een Webinar van Rudolf
Ponds, hoogleraar medische psychologie en klinisch
neuropsycholoog. Marjon Elfferich, beleidsmedewerker
van de ild care foundation, doet daar verslag van.
De huidige COVID-19 pandemie heeft de continuïteit
van zowel de gezondheidszorg als onderzoek enorm op de
proef gesteld. Noodgedwongen moesten zorgverleners en
patiënten leren omgaan met maatregelen op het gebied van
sociale afstand, besmettingsrisico’s, en minder controlemogelijkheden. Tegelijkertijd werd er naarstig gezocht naar
nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit en continuïteit van
de zorg te waarborgen. Dr. Marlies Wijsenbeek, longarts,
beschrijft hoe eHealth-toepassingen, zoals thuismonitoring, de afgelopen maanden in een stroomversnelling zijn
gekomen.
In dit nummer wordt verslag gedaan van 2 proefschriften.
Dr. Els Beijer, onderzocht of mogelijke triggers gerelateerd
zijn aan de presentatie en het beloop van sarcoïdose door het
identificeren van trigger-gerelateerde fenotypes (verschillende vormen van klinische presentatie). Dr. Sebastiaan van
der Bent, dermatoloog in Alrijne Ziekenhuis, Leiden onderzocht de complicaties en mogelijke behandeling daarvan
van tatoeages. Hij heeft tevens een tatoeage poli opgezet.
In het stuk ter afsluiting treft u een korte terugblik op
14 jaar uitgave ild care today.
Ik wens u veel leesplezier,
Prof. dr. Marjolein Drent
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