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“Alleen als we samen ons 

best blijven doen, houden 

we de zorg in ons land ook 

de komende jaren goed én 

betaalbaar. Ik wens u en de 

uwen een gezond 2014!”
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Samen ons best blijven doen

“Nederlanders zijn over het algemeen tevreden of zelfs zeer tevreden over de 

gezondheidszorg in ons land, blijkt uit onderzoek. En terecht: onze gezondheidszorg 

behoort tot de beste van de wereld en we hebben een breed aanbod van hoge kwaliteit, 

dat voor iedereen toegankelijk is”, aldus André Rouvoet, voorzitter van 

Zorgverzekeraars Nederland. 

“
De voor iedereen ver-
plichte zorgverzekering 
in Nederland staat er 
borg voor dat iedereen 
verzekerd is voor het ba-
sispakket, waar het over-
grote deel van de zorg in 

zit. Wel zijn er ook in de basisverzeke-
ring allerlei verschillen tussen polis-
sen én in de premies. Daarnaast kunt 
u kiezen of u zich voor bepaalde zaken, 
zoals de tandarts of de fysiotherapeut, 
ook aanvullend wilt verzekeren. 

Eén keer per jaar – tussen medio no-
vember en 1 januari – kunt u kijken of 
de zorgverzekering nog aan uw wen-
sen voldoet. Als dat niet zo is kunt u 
overwegen bij uw huidige verzeke-
raar een ander pakket te kiezen of van 
verzekeraar te veranderen. Neem daar 
even de tijd voor en denk goed na, is 
mijn advies. Kijk niet alleen naar de 
premie maar ook naar de polisvoor-
waarden.

Ingewikkelde vragen
Voor veel mensen is deze periode van 
het jaar denk ik het enige moment 
dat ze echt stilstaan bij hun zorgver-
zekering. Daarom maak ik van deze 
gelegenheid gebruik uw aandacht te 
vragen voor de ingewikkelde vragen 
waar we in de gezondheidszorg ook 
voor staan. Want de zorg in ons land is 
uitstekend, maar ook erg duur. Zo duur 
dat andere uitgaven in het gedrang 

komen, als we daar niets aan doen. Ge-
lukkig snappen de meeste mensen 
dan ook dat er wat moet gebeuren aan 
de alsmaar stijgende zorgkosten, ze 
willen immers ook zelf niet teveel pre-
mie betalen. Alleen, ze willen wel voor 
zichzelf en voor hun naasten de beste 
zorg krijgen als het nodig is. Dat is in 
een notendop de opgave waar zorgver-
zekeraars, namens u, voor staan. 

Met de minister, de ziekenhuizen, 
de artsen en de patiëntenorganisa-
ties hebben de zorgverzekeraars afge-
sproken dat de zorgkosten vanaf 2014 
minder mogen stijgen. En onze inzet 
daarbij is dat de kwaliteit en de toe-
gankelijkheid van de zorg daar niet 
onder lijden. Ik ben ervan overtuigd 
dat dat mogelijk is, maar u zult mis-
schien zo nu en dan wel merken dat 
dingen anders gaan dan u gewend 
was.

Besparen zonder  
kwaliteitsverlies
Een goed voorbeeld daarvan in de af-
gelopen jaren zijn de geneesmidde-
len. De zorgverzekeraars hebben daar 
met elkaar honderden miljoenen op 

weten te besparen, door slim in te ko-
pen. Vooral daardoor konden ze voor 
2014 de premie fors verlagen! Maar het 
had soms ook tot gevolg dat mensen 
hetzelfde geneesmiddel van een an-
der merk of in een andere verpakking 
kregen. Ik snap dat dat vervelend en 
verwarrend kan zijn, zeker voor oude-
re mensen. Maar als we op die manier 
kunnen besparen zonder dat de kwa-
liteit eronder lijdt, moeten we dat er 
dan niet voor over hebben?

Zo zijn er op allerlei terreinen nog 
mogelijkheden de kosten te beperken. 
Zorgverzekeraars zullen zich daar in 
uw belang ook komend jaar hard voor 
maken. Maar u kunt daar zelf ook veel 
aan doen: door gezond te leven, door 
alleen naar de dokter te gaan als het 
echt nodig is, door de voorgeschreven 
geneesmiddelen ook volgens voor-
schrift in te nemen, door niet onnodig 
naar de eerste hulp in het ziekenhuis 
te gaan…zo kan ik nog wel even door-
gaan.

Alleen als we samen ons best blij-
ven doen, houden we de zorg in ons 
land ook de komende jaren goed én 
betaalbaar. Ik wens u en de uwen een 
gezond 2014!”
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‘Ik wil afwisseling en werken in 
verschillende zorginstellingen. 
Daarom kies ik voor HappyNurse’
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Vijf jaar geleden besloten 
 gynaecologen Eva Robertson en 
Emmy van Woerden dat het tijd 
was voor verandering.    “Toen 
wij in een ziekenhuis werkten, 
merkten wij dat niet altijd van-
uit het perspectief van de vrouw 
wordt gedacht. Wij hebben de 
vraag gesteld: wat willen vrou-
wen zelf, hoe willen zij behan-
deld worden?”, aldus Roberts-
on. De Zuidoost Kliniek werd 
gestart in Amsterdam Zuidoost.

Robertson en van Woerden heb-
ben met hun team de zorg zoda-
nig georganiseerd dat patiënten 
zich op hun gemak voelen. Er is 
veel tijd tijdens het consult, waar-
door er ruimte is voor het mense-
lijke aspect en culturele verschil-
len. Van Woerden: “wij proberen 
drempels voor gynaecologische 
zorg weg te nemen. Patiënten 
worden goed voorgelicht, er is 
veel voorlichtingsmateriaal”. Het 

hele team bestaat uit vrouwen, 
wat ook drempelverlagend werkt. 
De inrichting van de kliniek is 
warm en huiselijk. De zorg is van 
hoge kwaliteit, wat blijkt uit het 
ZKN-certificaat en de kwaliteits-
visitatie van de NVOG in 2011. Er 
is een goede samenwerking met 
de huisartsen. Er is geen wacht-
tijd, patiënten kunnen binnen 48 
u terecht. Ook met de omliggen-
de ziekenhuizen zijn goede con-
tacten. Deze manier van werken 
maakt het mogelijk om de patiënt 

zorg op maat te bieden. De zorg 
valt onder de basisverzekering. 

Dat de aanpak werkt bewijst 
het tevredenheidsonderzoek: 
 patiënten gaven een rapport-
cijfer 9,4. De kleinschaligheid, 
geduld en vrouwvriendelijkheid 
worden positief benoemd.Eva 
en Emmy: “Het is goed te mer-
ken dat patiën ten tevreden zijn, 
dat wij voorzien in een behoefte. 
We hopen nog lang deze zorg op 
maat te kunnen blijven bieden.”
  

Zuidoost Kliniek, 
vrouwenzorg op maat 

www.zuidoostkliniek.nl

wAAR Moet jouw 
zoRgveRzekeRing AAn 
voLdoen? steM Mee oP 

www.zoRgoPMAAt2014.nL!



Het aantal Nederlanders dat on-

verzekerd is voor tandartskosten 

stijgt de laatste jaren aanzienlijk. 

Momenteel heeft bijna éénder-

de (32%) van de Nederlanders van 

18 jaar en ouder geen aanvullen-

de tandartsverzekering. En dat 

percentage zal naar verwachting 

in 2014 stijgen naar 50%. Het is 

een logisch trend. Want wie aan 

het rekenen slaat, komt er vaak 

achter dat het zelf betalen van 

de voorzienbare tandartskosten 

goedkoper is dan de premie voor 

een aanvullende tandartsverze-

kering. Gevolg is dat straks ruim 5 

miljoen Nederlanders met een on-

verzekerd gebit rondlopen. Daar 

heeft het nieuwe bedrijf ixorg iets 

op bedacht. 

Toine Beljaars, directeur van 

ixorg: “Het is zorgwekkend dat 

zoveel mensen een onverzekerd 

gebit hebben. Daarom hebben 

wij iets nieuws bedacht: de ixorg-

klant bepaalt zelf of in overleg 

met zijn tandarts het bedrag dat 

hij per maand voor mondzorgkos-

ten opzij wil zetten. Als er dan wat 

met het gebit is, wordt dat be-

taald vanuit dit eigen spaarpotje. 

Zo betaal je alleen voor werkelijke 

tandartskosten. En het geld dat 

wordt ingelegd blijft altijd van de 

klant, jaar na jaar na jaar. Daar bo-

venop betaalt men een maande-

 Alleen betalen voor 
 gemaakte tandarts kosten 
en toch verzekerd zijn
Consumenten die er bewust voor kiezen om alleen de werkelijk gemaakte tandarts-
kosten te betalen, hebben tot nu toe maar één mogelijkheid: geen aanvullende tand-
artsverzekering afsluiten. Een eventueel ‘knagend gevoel’ over het onverzekerd zijn voor 
gebitsschade bij ongelukken of de vraag “heb ik wel geld om de tandarts te betalen als ik 
écht naar de tandarts moet”, maakt mensen wat onzeker. Althans, tot voor kort. Want 
er is iets nieuws bedacht: een ‘spaarpot’ voor tandartskosten inclusief een calamiteiten-
verzekering. Voor een paar euro per maand is het een aantrekkelijk nieuw alternatief.

• Toine Beljaars, directeur van ixorg.

Totaal bevolking 18 jaar en ouder:

13,2 miljoen mensen

32%
66%

32% van de Nederlanders
heeft geen aanvullende 
tandartsverzekering

4,2 miljoen mensen 
lopen dus zonder een verzekerd gebit rond
En gaan minder regelmatig naar de tandarts

66% van de Nederlanders
heeft wel een aanvullende 
tandartsverzekering

2% van de Nederlanders
weet het niet

18%
78%
Gemiddeld gaan we

heeft in 2012 minimaal 1x
de tandarts bezocht

Verzekerden 2,4 keer

Onverzekerden 1,4 keer

naar de tandarts

We gaan met z’n allen per jaar 

28 miljoen X
18 jaar en ouder

naar de tandarts per jaar 

2,1X
overweegt
te switchen
of uit te
stappen

9 miljoen 
verzekerd

18%
switch/uitstappen

4,2 miljoen 
onverzekerd

€174,–Gemiddelde uitgave 
aan daadwerkelijke 
mondzorgkosten per jaar

van de mensen zonder verzekering 
of met de intentie te switchen geeft 
minder dan € 100,– per jaar uit aan 
daadwerkelijke mondzorgkosten

38%
van de mensen zonder verzekering 
of met de intentie te switchen geeft 
minder dan € 200,– per jaar uit aan 
daadwerkelijke mondzorgkosten

63%

Tijd voor een 
alternatief!

Op basis van bovenstaande cijfers lijkt zelf betalen voor voorzienbare 
kosten in veel gevallen voordeliger dan een verzekeringspremie. 

Bijna 1/3 van de bevolking heeft die keuze al gemaakt.

Maar...
In geval van schade aan het gebit door een ongeval 

kunnen de kosten onverwacht hoog uitvallen.

Zelf betalen?

Stel dat er een product zou zijn waarbij er én een budget 
wordt opgebouwd om de voorzienbare kosten mee te 
betalen én er een verzekering is met een lage premie voor 
calamiteiten.

Hoog tijd dat dit gat in de 
markt wordt gevuld

www.ixorg.nl

50%

Het niet-gebruikte 
budget blijft van de 

consument

Calamiteitenverzekering 
die 100% dekt tot een 
bedrag van € 10.000,–

van de Nederlanders zonder verzekering of met 
switchintentie vindt zo’n product aantrekkelijk

Redenen?

Alleen betalen voor 
werkelijk gemaakte 
kosten

Duidelijk en 
overzichtelijk pakket

Bij ongeval 100% 
dekking tot € 10.000,–

Bronnen:
DVJ Healthcare, mei 2013 | Blauw Research, augustus 2013 | CBS en NOM doelgroepenonderzoek | NMT

Gat in markt 
voor financiering mondzorgkosten

lijkse deelnemersbijdrage waarin 

alle kosten voor de ongevallenver-

zekering, hulplijn voor mondzorg-

vragen en het eigen klantportaal 

zitten. Bij een ongeval met gebits-

schade (zoals een sportongeval of 

een valpartij) zijn de kosten dan 

wereldwijd honderd procent ge-

dekt tot 10.000 euro per ongeval. 

Uitstellen tandartsbezoek 
slechte keuze
Beljaars: “Wat we zien is dat men-

sen die niet meer verzekerd zijn 

ook veel minder naar de tandarts 

gaan. Men stelt tandartsbezoek 

uit tot er echt wat aan de hand 

is. Een beginnend gaatje wordt 

zo een tandwortelontsteking. 

Uiteindelijk is uitstellen duurder 

én pijnlijker. Het werkt net als bij 

een auto: de olie niet meer ver-

versen is op korte termijn voorde-

lig maar op de lange termijn heb 

je een probleem dat qua prijs en 

ongemak de uitgespaarde kosten 

overstijgt.

Waar wij mensen mee helpen is 

zorgen dat ze naar de tandarts 

kunnen blijven gaan door ze te 

helpen daar budget voor te reser-

veren, in combinatie met een ca-

lamiteitenverzekering voor onge-

vallen.” 

Als klanten hun budget 
nog niet volledig ingelegd 
hebben schieten wij voor
Je kunt ook kosteloos ‘rood staan’ 

tot het bedrag dat je op jaarba-

sis aan budget opbouwt met een 

maximum van 240 euro. Dat be-

tekent dat je tandartsrekening 

betaald wordt binnen je afgespro-

ken budget, ondanks dat het bud-

get nog niet volledig ingelegd is.” 

Beljaars: “We krijgen veel positie-

ve reacties van consumenten. Ze 

zijn ook blij verrast als ze horen 

dat ingelegde budget van het ene 

gezinslid naar het andere gescho-

ven kan worden als dat nodig is. 

Bovendien krijg je je ingelegde 

en niet gebruikte geld terug als je 

vertrekt bij ons.”

Consumentenbond 
 positief
De Consumentenbond heeft uit-

gesproken blij te zijn met de extra 

keuze die consumenten nu krij-

gen. Maar er zijn ook mensen die 

aangeven dat je beter zelf kunt 

sparen omdat je dan rente krijgt. 

Beljaars zegt daar over: “Zelf spa-

ren kan uiteraard, maar heeft 

iedereen de discipline om dat te 

doen en er vanaf te blijven tot ze 

het nodig hebben voor de tand-

arts? Bij ons krijg je inderdaad 

geen rente maar betaal je ook 

geen rente als wij je tandarts re-

kening voorschieten.”

Zelf regie nemen
Onderzoek geeft aan dat meer dan 

50% van de Nederlanders die nu 

onverzekerd is of van plan is van 

zorgverzekeraar te switchen het 

nieuwe alternatief van ixorg aan-

trekkelijk vindt. Beljaars: “De con-

sument wil graag de regie over 

zijn eigen tandartskosten. Een 

aanzienlijke groep Nederlanders 

heeft al bedacht dat zelf betalen 

voor voorzienbare tandartskos-

ten in hun geval voordeliger kan 

zijn dan een verzekeringspremie 

van een aanvullende tandartsver-

zekering. Wij dichten op deze ma-

nier een gat in het aanbod.” 

Ieder moment 
 overstappen
Op de website www.ixorg.nl kun-

nen consumenten zich aanmel-

den. Beljaars: “Veel mensen den-

ken momenteel na over wat ze in 

2014 met de zorgverzekering doen. 

Switchen, wel of geen aanvullende 

verzekering en ga zo maar door. Ze 

kunnen immers maar één keer per 

jaar een switch maken of een aan-

vullende verzekering stopzetten. 

Bij ixorg kun je ieder moment van 

het jaar klant worden. Dus wie in 

december besluit geen aanvullen-

de tandartsverzekering af te slui-

ten kan direct klant worden maar 

dat kan ook later op ieder moment 

in 2014 nog.”



op slokdarmkanker. Een Barret-
slokdarm ontstaat als gevolg van 
reflux (het terugvloeien van 
maagzuur in de slokdarm), waar-
door zich een ander type slijm-
vlies ontwikkelt. Het AMC heeft 
een verwijsfunctie in Nederland 
voor mensen met zo’n slokdarm.

“Lang niet iedereen met re-
flux ontwikkelt een Barrett-slok-
darm”, benadrukt Bergman, “en 
lang niet iedereen me een Bar-
rett-slokdarm ontwikkelt slok-
darmkanker. Maar deze groep 
loopt wél een verhoogd risico. In 
de westerse wereld zien we - voor-
al bij mannen - steeds vaker vroe-
ge vormen van slokdarmkanker, 
zo’n zes tot acht keer zoveel als 
veertig jaar geleden. Daarvan gaat 
het bij 80 à 85 % procent van de ge-
vallen om mensen met een Bar-
rett-slokdarm.” Bergman denkt 
dat die toename te maken heeft 
met de toename van opkomend 
maagzuur doordat we gemid-
deld minder bewegen en dikker 
zijn, maar ook doordat onze ma-
gen tegenwoordig zuurder zijn 

als gevolg van betere hygiëne en 
daarmee minder bacteriën.”

Onrustige cellen
Omdat er een vermoeden bestond 
dat onrustige cellen in het slijm-
vlies van een Barrett-slokdarm 

wijzen op een verhoogd risico om 
kanker te ontwikkelen, heeft de 
onderzoeksgroep van Bergman 
recent een studie verricht. Daarbij 
zijn zeventig mensen met onrus-
tige cellen behandeld met RFA en 
medicijnen, en werden zeventig 
anderen met onrustige cellen al-
leen gecontroleerd. “Binnen drie 

Dankzij een innovatieve 
endoscopische techniek 
kunnen patiënten met een 
verhoogd risico op slok-
darmkanker vroegtijdig 
worden behandeld. Neder-
land loopt voorop met het 
onderzoek naar de moge-
lijkheden en de toepas-
sing van deze techniek.

“De ontwikkelingen in ons vak-
gebied gaan razendsnel”, vertelt 
prof. Jacques Bergman, hoog-
leraar endoscopie aan het Aca-
demisch Medisch Centrum 
Amsterdam (AMC). “Tien jaar ge-
leden was een operatie waarbij de 
hele slokdarm werd verwijderd 
nog de enige behandelwijze. Met 
de nieuwe techniek, waarbij we 
met een endoscoop via de keel in 
de slokdarm en maag kijken, kun-
nen we vroeg-carcinomen (be-
ginnende kanker, red.) heel goed 
opsporen en behandelen. We snij-
den dan een stukje weefsel weg 
voor onderzoek. Nieuw is dat we 
tijdens een aantal poliklinische 

behandelingen vervolgens kleine 
oppervlakkige tumoren kunnen 
wegbranden. Dat noemen wij Ra-
diofrequente Ablatie (RFA).”

Barrett-slokdarm
Bij ongeveer tienduizend Neder-
landers met een zogenoemde Bar-
rett-slokdarm wordt regelmatig 
- om de drie jaar -  de slokdarm 
endoscopisch gecontroleerd om-
dat zij een verhoogd risico hebben 

inzicht
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Jacques Bergman
HOOGLERAAR ENDOSCOPIE 
AAN HET AMC

“Lang niet iedereen 
met reflux ontwikkelt 
een Barett-slokdarm, 
en lang niet iedereen 
met een Barett-
slokdarm ontwikkelt 
slokdarmkanker."

Als gevolg van een midden-
rifbreuk heeft Andries van 
Lonkhuizen al sinds hij zich 
kan herinneren last van reflux 
(opkomend maagzuur). “Het 
is al zo’n twintig jaar geleden 
dat in het AMC werd vastge-
steld dat ik een Barrett-slok-
darm had, dat wil zeggen een 
dikkere slijmvlieslaag. Vanaf 
dat moment ging ik elk jaar 
voor controle, want met een 
Barrett-slokdarm heb je een 
verhoogd risico op slokdarm-
kanker.”

Het endoscopisch onderzoek was geen 
pretje, maar werd door Van Lonkhui-
zen elke keer zonder verdoving man-
moedig ‘geslikt’.  “Op een gegeven 
moment vroeg dokter Bergman, de 
behandelend specialist, of ik mee wil-
de doen aan een blauwlichtonderzoek. 
Daarvoor werd een veel dikkere endo-
scoop gebruikt, wat veel ongemak gaf 
tijdens het onderzoek. Ik had ook sterk 
het gevoel proefkonijn te zijn. Daarom 
ben ik een aantal jaren niet meer voor 
controle gegaan.” Tegenwoordig krij-
gen patiënten gelukkig een roesje. 

“Totdat ik in 2000 last kreeg met slik-
ken. Ik heb toen meteen een afspraak 
gemaakt. Tot mijn grote schrik werd er 
een tumor ontdekt in mijn slokdarm. 
Nog niet zo groot, een klein padden-
stoeltje. Dokter Bergman - ik ben hem 
daar nog steeds enorm dankbaar voor - 
heeft direct, in wat eigenlijk zijn lunch-
tijd was, de carcinoom eruit gehaald.”

Daarna werd door Radiofrequente 
Ablatie (RFA) het slokdarmslijmvlies 
zodanig behandeld dat weer normaal 
weefsel ontstond. “Sindsdien ga ik na-
tuurlijk trouw naar het jaarlijks on-
derzoek,” besluit Van Lonkhuizen, “en 
werk ik graag mee aan elk voorgesteld 
nieuw onderzoek.”

Dankbaar 
na genezing

emile hilgers

redactie@mediaplanet.com

Voor meer informatie 
over Barrett en 
behandelingen:

www.barrett.nl

Vroege slokdarmkanker 
beter vindbaar en te behandelen



jaar kreeg 27 % van de onbehandel-
de groep een vorm van kanker, te-
gen slechts 1 % van de behandelde 
groep”, aldus Bergman.

Omdat de uitkomsten zo signifi-
cant waren, is de studie al na twee 
jaar gestopt. “Men vond dat de resul-
taten ten goede moeten komen van 
de patiënten die nu alleen nog ge-
controleerd worden”, legt Bergman 
uit. “Naar verwachting leidt dit tot 
nieuwe richtlijnen om de zorg voor 
mensen met een Barrett-slokdarm 
te verbeteren. Ik denk dat veel men-
sen met onrustige cellen preventief 
behandeld zullen worden. Een groot 
voordeel is dat zij volledig kunnen 
genezen, want door verwijdering 
van het vroeg-carcinoom met RFA 
en medicijngebruik kan weer nor-
maal slokdarmweefsel ontstaan. Zo 
verdwijnt de Barrett-slokdarm en 
daarmee het risico op de ontwikke-
ling van kanker.”

RFA brandt  
kankercellen weg
Bij Radiofrequente Ablative (RFA) 
wordt het meest oppervlakkige laag-

je van de slokdarmwand kortdurend 
sterk verhit, waardoor dit laagje af-
sterft. Hierna zal de slokdarm genezen 
en groeit het oorspronkelijke slijm-
vlies, het plaveiselepitheel, terug.

RFA wordt toegepast bij pa-
tiënten met dysplasie of een 
vroege vorm van kanker in de zoge-
heten Barrett-slokdarm. Wanneer 
er sprake is van zichtbare afwij-
kingen in de slokdarm zullen deze 
in de meeste gevallen eerst worden 
verwijderd door middel van Endo-
scopische Resectie. Hierna volgt 
RFA van het resterende Barrett-
slijmvlies.

Er zijn doorgaans drie RFA-be-
handelingen nodig, met tussenpo-
zen van twee à drie maanden, voor 
het beste behandeleffect. De eerste 
behandeling gebeurt met een RFA-
ballon, de volgende behandelingen 
met een kleiner ablatieapparaat-
je dat op de endoscoop kan worden 
bevestigd. 
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E
en simpele urinetest 
als aanvulling op de 
bestaande bloedtest 
kan meer duidelijk-
heid geven over het 

risico op prostaatkanker. Om ze-
ker te weten dat het om kanker 
gaat, is een biopsie nodig voor 
weefselonderzoek. Urologen zijn 
daar terughoudend mee omdat 
meestal geen kanker wordt aan-
getroffen en veel tumoren niet 
kwaadaardig zijn. Bovendien zijn 
pathologisch onderzoek en (over)
behandeling kostbaar.

Professor Jack Schalken, hoog-
leraar experimentele urologie 
UMC St. Radboud, spreekt van een 
‘duivels dillema’. “Wereldwijd is 
er veel discussie over de grens-
waarde van de bloedtest voor het 
nemen van een biopt. Leg je die 
grenswaarde hoog, dan blijven 
vroegtijdige tumoren onbehan-
deld. Bij een láge grenswaarde 
maak je veel patiënten onnodig 
ongerust. Immers, in driekwart 
van alle biopten wordt geen pros-
taatkanker gevonden. Daar komt 
bij dat ook een biopsie niet bijs-
ter nauwkeurig is. Vaak is een 
tweede of derde biopt nodig om 
de kwaadaardige tumor te vin-
den. Uiteindelijk blijkt een groot 
gedeelte van de tumoren niet be-
handeld te hoeven worden.”

Patiëntvriendelijk
Met de gen-gebaseerde urinetest 
wordt het PCA3-gen gemeten, 
dat bij prostaatkanker in ver-
hoogde mate in de urine aanwe-
zig is. Méér dan de bloedtest om 
de PSA-waarde (ProstaatSpeci-
fieke Antigen) te bepalen, maakt 

de PCA3-test onderscheid tussen 
prostaatkanker en goedaardige 
prostaatziekten, zoals prostati-
tis (infectie van de prostaat). Een 
bijkomend voordeel is dat de uri-
netest patiëntvriendelijk is in 
vergelijking met de bloedtest en 
een biopsie.

“Het heeft lang geduurd, maar 
onlangs is PCA3 opgenomen in 
de richtlijnen van de Nederland-
se Vereniging voor Urologie”, ver-
telt professor Schalken, die het 
onderzoek naar de test heeft ge-
leid. “Al in 2003 was er een eerste 
concept, in 2006 is het onderzoek 
afgerond en pas sinds kort is de 
urinetest beschikbaar in Europa 
en Amerika. De ontdekking is dus 
heel langzaam doorgedruppeld 
naar een klinische toepassing.”

Goede ervaring  
bij mannenkliniek
Bij Andros Mannenkliniek, een 
gecertificeerd zelfstandig behan-
delcentrum, wordt de PCA3-test 
al jaren geadviseerd. “Wij gebrui-
ken deze test bij patiënten met 
een verhoogde PSA-waarde en 
bij wie wij geen zwellingen in de 
prostaat voelen”, vertelt medisch 
directeur en emeritus hoogle-
raar urologie Frans Debruyne. 
“Ook raden wij de PCA3-test aan 
bij patiënten die al een biopsie 
hebben gehad waarbij geen pros-

taatkanker werd ontdekt, maar 
bij wie een nog steeds verhoogde 
PSA-waarde is gemeten. Een la-
ge PCA3-waarde betekent dat een 
tweede biopsie niet nodig is.”

Risico’s
Debruyne benadrukt dat de uri-
netest het risico op prostaatkan-
ker veel nauwkeuriger benadert 
dan de bloedtest. “Van alle biop-
ten op basis van een verhoogde 
PSA-waarde wordt maar bij een 
kwart prostaatkanker aange-
troffen, van alle biopten op ba-
sis van een verhoogde PCA3 is dat 
bij driekwart. Bovendien heeft 
de test een goede voorspellende 
waarde wat betreft de agressivi-
teit van de tumor.”      

Schalken schetst dat de ont-
wikkelingen nog in volle gang 
zijn. “We gaan nu samen met 
zorgverzekeraars onderzoeken of 
het goed is de bloed- en urinetes-
ten via de huisarts te laten uit-
voeren. Verder zijn we met ons 
onderzoek alweer een stapje ver-
der. Waarschijnlijk kunnen we 
in 2014 een urinetest introduce-
ren waarbij we niet naar één gen, 
maar naar vier genen kijken.”      

Urinetest om risico 
prostaatkanker te meten

EmilE hilgErs

redactie@mediaplanet.com

EmilE hilgErs

redactie@mediaplanet.com
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In de behandeling van prostaat-
kanker is veel vooruitgang ge-
boekt. Als er een operatie nodig 
is, dan biedt de operatierobot uit-
komst. “De robot is een technisch 
hoogstaand ‘maatje’ van de ope-
rateur”, zegt dr. Anko Kooistra, 
uroloog in Meander Medisch 
Centrum en expert in het opere-
ren met de Da Vinci robot. 

Hij en zijn collega dr. Anne Lont 
opereren jaarlijks veel mannen 
met prostaatkanker met behulp 
van de robot. “We zien dat de 
kans op erectiestoornissen en in-
continentie kleiner is.  De  patiënt 
herstelt sneller en kan eerder 
naar huis. In het Prostaatcen-
trum Midden-Nederland werken 
we met een goed op elkaar inge-
speeld team en we kijken verder 

dan de ziekenhuismuren. Voor 
uitwendige bestraling en brachy-
therapie werken we samen met 
het UMC Utrecht. Indien nodig 
wordt de prostaat met een MRI 
onderzocht, om de resultaten 
van de operatie te verbeteren. Zo 
krijgt iedere patiënt de behande-
ling die het beste bij hem past.”

In het Prostaatcentrum Mid-
den-Nederland bundelt  Meander 
Medisch Centrum de zorg rond 
prostaatkanker, vanaf eind de-
cember in een gloednieuw zie-
kenhuis in Amersfoort. Patiënten 
uit heel Nederland worden hier 
behandeld. Binnen een week is 
een eerste afspraak mogelijk. 

MEER INFORMATIE
Amersfoort  T 033 - 850 42 00
www.prostaatcentrummiddennederland.nl
prostaatcentrummiddennederland@meandermc.nl

Robot-operatie bij prostaatkanker

          

  
  

Vroege slokdarmkanker 
beter vindbaar en te behandelen



Mediq Apotheek vermindert 
de kans op ziekenhuisopnames 
dankzij Medicijnmonitor

Om de kans op complicaties 
te verkleinen, is het 
belang rijk dat medicijnen 
worden ingenomen volgens het 
gebruiks- en doseringsadvies 
van de apotheek of voor-
schrijvers. 

Uit onderzoek blijkt dat slechts 
40% van de chronische medicijn-
gebruikers zijn geneesmiddelen op 
de juiste manier gebruikt. Daarom 
introduceerde Mediq Apotheek de 
Medicijn monitor: een farmaceu-
tisch zorgprogramma dat laat zien 

of u de juiste medicijnen, in de 
juiste hoeveelheid krijgt. 
Dit gebeurt volgens de richt lijnen 
en laatste wetenschappelijke 
inzichten. Zo wordt het risico op 
complicaties en ziekenhuis opnames 
verminderd. 

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

Advertentie

Medicijnmonitor: een zorgprogramma dat laat zien of u de juiste medicijnen, in de juiste hoeveelheid krijgt

De beste ondersteuning 
bij uw medicijngebruik
Door de Medicijnmonitor en 
de nauwe samenwerking met 
uw huisarts of specialist krijgt 
u bij Mediq Apotheek de 
beste ondersteuning bij uw 
medicijn gebruik. 

De voordelen van de 
Medicijnmonitor zijn:
•  Continu controle van uw 

medicijngebruik 
•  Signalering onjuist medicijn gebruik
•  Helpt bij problemen rondom the-

rapietrouw
•  Verkleint de kans op 

complicaties
•  Behandelingen conform 

de laatste richtlijnen
•  Houdt rekening met de kosten van 

geneesmiddelen, zonder dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit

•  Wordt volledig vergoed conform 
polisvoorwaarden van zorg-
verzekeraars

Zo kan het zijn dat er een ander 
medicijn wordt voorgeschreven, 
toegevoegd of stopgezet. Boven-
dien controleren we of medicijnen 

Signalering bij onjuist medicijngebruik

Persoonlijk: Stoppen 
met het gebruik van 
ijzertabletten
Mevrouw Timmer (54) slikt al langere tijd 
ijzertabletten vanwege bloedarmoede.

Verbetering 
medicijngebruik
Mediq Apotheek introduceerde het 
farmaceutische zorgprogramma in 2011. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over uw medicijn-
gebruik of Medicijnmonitor? 
Ga naar www.mediq-apotheek.nl voor de dichtst-
bijzijnde Mediq Apotheek. U kunt zich daar ook 
heel eenvoudig laten inschrijven. 

Alle zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars zijn enthousiast over 
Medicijnmonitor. 

Apotheker en huisarts 
bekijken of het zinvol 
is het hemoglobine-
gehalte te laten 
bepalen. Wanneer dit 

namelijk weer op 
gezond niveau is, kan 
er gestopt worden met 
deze medicijnen.  

Sindsdien is van alle 
patiënten de medi catie 
gecontroleerd via de 
Medicijn monitor. Bij 
128.000 patiënten is 
daarna het medicatie-

gebruik verbeterd, wat 
leidt tot een verklei-
ning van de kans op 
ziekenhuisopname bij 
58.500 patiënten.

Ze zien de werkwijze 
van Mediq Apotheek 
als een verbetering 
van de farmaceutische 
diens t verlening. Mediq 
Apotheek heeft met 
alle zorgverzekeraars 
een contract gesloten 
waarin opti male zorg 

centraal staat. Dat 
betekent voor patiënten 
van Mediq Apotheek 
dat hun medicijnge-
bruik volledig wordt 
vergoed conform de 
polisvoorwaarden van 
de zorgverzekeraar.

Medicijnmonitor: onze garantie voor het 
beste medicijngebruik.

Schrijf u nu over naar Mediq 
Apotheek en ontvang een 
verzorgingspakket 
t.w.v € 15,- cadeau!*

goed met elkaar samengaan en of 
u voldoende medicijnen in huis 
heeft om volgens voorschrift te 
kunnen gebuiken. Uw huisarts of 

specialist blijft altijd eindverant-
woordelijk voor de medicijnen 
die u krijgt en wijzigingen 
worden altijd met u afgestemd. 

*Geldig tot 1 maart 2014.

*



Via het Landelijk Schakel 
Punt (LSP) kunnen zorg-
verleners, die zich hebben 
aangesloten, snel en veilig 
medische gegevens van een 
patiënt uitwisselen. Dat ge-
beurt alleen met de actieve 
toestemming van de patiënt 
en binnen de eigen regio.

Het LSP de digitale infrastructuur 
voor het delen van medische gege-
vens tussen zorgverleners. Huis-
artsen stellen patiëntgegevens 
beschikbaar voor bijvoorbeeld de 
huisartsenposten voor avond- en 
weekenddiensten. En apothekers 
stellen medicatiegegevens beschik-
baar aan zorgverleners zoals huis-
artsen en andere apothekers. “Het 
is geen verzameling dossiers waar 
je als behandelaar door kunt bla-
deren”, benadrukt Alf Zwilling van 
VZVZ (Vereniging Zorgaanbieders 
voor Zorgcommunicatie). “Je kunt 
alleen maar in het kader van de be-
handeling het dossier van een spe-
cifieke patiënt raadplegen bij een 
collega.” 

Toestemming
Een patiënt geeft toestemming 
aan bijvoorbeeld de huisarts om re-
levante gegevens uit het dossier 
beschikbaar te stellen aan de apo-
theker of een specialist in een zie-
kenhuis. Dat kan belangrijk zijn als 
de patiënt een onbekende arts, huis-
artsenpost of andere apotheek be-
zoekt. “Die kan dan via het LSP snel 
een samenvatting opvragen van het 
dossier bij de huisarts. Via het LSP 
gaat er tevens een bericht naar de 
huisarts van de patiënt, zodat die bij 
een volgende afspraak precies weet 
wat er is gebeurd.”

Inmiddels is het LSP in gebruik 
en stijgt het aantal patiënten dat 
toestemming geeft: nu ruim 1,6 
miljoen. Zwilling geeft aan dat de 
mogelijkheden van het LSP met na-
me relevant zijn voor ouderen en 
mensen met een chronische ziekte, 
zoals de groep mensen die onlangs 
weer de jaarlijkse griepprik heeft 
gehad. “Want zij bezoeken vaak ver-
schillende zorgverleners. Dan hoef 
je niet iedere keer opnieuw je situ-
atie uit te leggen. De zorgverlener 
weet al grotendeels wat er aan de 
hand is en kan sneller tot behande-
ling overgaan.”

Zelf volgen
De ontwikkeling van het LSP gaat 
nog verder. Patiënten kunnen nu 
al thuis op de computer meekijken 
welke zorgverleners gegevens heb-
ben uitgewisseld. In de toekomst 
zullen zij daar zelfs een melding per 
e-mail over krijgen. “Zo kun je als pa-
tiënt zelf volgen wat er gebeurt en of 
dat goed gaat.”

Toestemming geven (of intrek-
ken) aan een zorgverlener kan 
schriftelijk of via ikgeeftoestem-
ming.nl.
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Als de huisarts en de apo-
theker samen letten op 
het medicijngebruik van 
patiënten, is dat veiliger 
en kan dat kosten bespa-
ren. Dat is het doel van de 
Medicijnmonitor. Mediq 
apotheker Maureen de Vos 
en huisarts Marga Zwaan 
leggen uit hoe dit werkt.

Uit een onderzoek van enkele ja-
ren geleden bleek dat jaarlijks 
16.000 patienten als gevolg van 
onjuist medicijngebruik in het 
ziekenhuis belanden. “Daarom 
willen we proactief te werk gaan, 
juist om die problemen te voorko-
men”, zegt De Vos.

Onnodig te veel
Met een programma wordt bij-
gehouden of de patiënt wordt 
behandeld volgens de geldende 
richtlijnen, of iemand het juiste 
medicijn krijgt, en of de patiënt 
het medicijn op de juiste manier 
gebruikt. Vooral voor patiënten 
die verschillende middelen ge-
bruiken, zoals veel ouderen, zijn 
dit belangrijke aandachtspunten. 
De Vos geeft een voorbeeld: “Na 
bepaalde operaties krijgen pati-
enten vaak twee soorten bloed-
verdunners. Een daarvan moet na 
een jaar worden gestopt. Als dat 
niet gebeurt, kan iemand onnodig 

te veel slikken waardoor een bloe-
ding kan ontstaan. Het is dus van 
belang dat wij daar op letten.”

Ook huisarts Marga Zwaan 
geeft een voorbeeld: “Bij diabetes-
patiënten is het extra belangrijk 
om de cholesterolwaarde in het 
bloed laag te houden. Want diabe-

tes geeft een extra risico op hart- 
en vaatziekten. Daarom is het 
soms nodig om een cholesterol-
verlager toe te voegen om goede 
cholesterolwaarden te bereiken. 
Bij deze patiënten is de samen-

werking tussen huisarts en apo-
theker onmisbaar. Samen kunnen 
wij de patiënt volgens de richtlij-
nen behandelen. En met dit pro-
gramma zien we in één keer alle 
gegevens over het medicijnge-
bruik. We kunnen meteen zien of 
we bij een patiënt actie moeten 
ondernemen. Bovendien kunnen 
we zien of we een duur middel 
kunnen vervangen door een goed-
koper.”

Overleggen
De Vos en Zwaan kennen elkaar 
al langer via betrokkenheid bij 
een verzorgingshuis in de buurt. 
Zwaan vertelt: “Daar wordt veel 
medicatie gebruikt. Mensen ge-
bruiken medicijnen soms jaren-
lang, terwijl dat niet altijd nodig 
is. Maar als huisarts zie en weet 
je niet alles over een patiënt. Als 
mensen bijvoorbeeld vanuit het 
ziekenhuis een medicijn hebben 
gekregen, weten wij niet altijd 
waarom dat is. Maar als een spe-
cialist iets heeft voorgeschreven, 
zullen wij dat niet zo maar ver-
anderen. Door het contact met de 
apotheek weten wij nu veel meer 
over het medicijngebruik. We zien 
in één keer het hele overzicht en 
dan overleggen we of we iets moe-
ten aanpassen.”

Als het nodig is, neemt afwisse-
lend De Vos of Zwaan contact op 

met de patiënt. Mensen zijn wel 
eens verrast als de apotheker belt, 
vertelt De Vos. “Zij realiseren zich 
vaak niet dat ik als apotheker ook 
meedenk over hun gezondheid. 
Maar zij vinden dat wel prettig.” 
En Zwaan vult aan: “Patiënten 
worden ook steeds kritischer over 

hun medicijnen. Zij willen het 
beste middel en denken soms 
zelfs mee over de kosten.”

Gezamenlijk bespreken
In het gesprek met de patiënt 
wordt goed uitgelegd waarom er 
iets aan de medicatie wordt ver-
anderd. Want dat gebeurt nooit 
zomaar. “Patiënten merken dat 
wij hen gezamenlijk begeleiden 
en hun medicijngebruik bespre-
ken”, besluiten De Vos en Zwaan. 
“Mensen vinden het fijn dat daar 
goed over wordt nagedacht.”

‘In één keer alle 
gegevens over medicijngebruik’

Snel en veilig 
medische 
gegevens 
uitwisselen

“Diabetes geeft een 
extra risico op hart- en 
vaatziekten."

kees vermeer
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Uit onderzoek van het Ni-
vel komt naar voren dat slechts 
60 tot 70 procent van de lang-
durige medicijngebruikers hun 
geneesmiddelen op de juiste ma-
nier gebruikt. Per type genees-
middel en aandoening zijn er 
wel grote verschillen.

Door verkeerd medicijnge-
bruik belanden jaarlijks 16.000 
patiënten in het ziekenhuis.

Bij 128.000 patiënten is 
het medicatiegebruik verbeterd. 
Omgerekend betekent dit dat 
58.500 patiënten minder kans 
hebben op een ziekenhuisop-
name door onjuist medicijnge-
bruik.

feiten



Thuis blijven, en toch de verzorging
ontvangen die nodig is, dat kan met
een zorgverlener van Domocare.

Uw zorgverlener helpt u bij alle
zorgmomenten én bij uw dagelijkse
activiteiten.  Ze houdt u gezelschap
en is altijd in de buurt, ook ’s nachts,
zodat u niet alleen hoeft te blijven.
Bezoek ontvangen of een middagje
weg? Uw zorgverlener  begeleidt u bij 
alle activiteiten, binnen en buiten de
deur.            

OOK BINNEN UW BUDGET

Een zorgverlener van Domocare past
ook binnen úw budget.
Wilt u niet naar een verpleeg- of
verzorgingshuis verhuizen,
maar kiest u ervoor in uw eigen om-
geving te blijven? Dan is een zorgver-
lener van Domocare de oplossing. 

Een inwonende zorgverlener
dat betekent comfortabel ouder worden  

GEMOTIVEERD & BETROUWBAAR

Zorgverleners van Domocare komen 
uit heel Europa, ze zijn enthousiast,
betrokken én beschikken over een
afgeronde relevante opleiding.

- Onze kandidaten worden uitgebreid
  gescreend op beheersing van de
  Nederlandse taal. 
 Zo nodig volgt een opleiding of
 bijscholing.
- Diploma’s en certi�caten worden
  gecontroleerd.
- Een verklaring omtrent gedrag is
 aanwezig en alle nodige verzekerin-
 gen zijn afgesloten.

Domocare garandeert gemotiveerde
zorgverleners met een goede
opleiding en voldoende ervaring.         

U HEEFT DAG ÉN NACHT HULP
VAN ÉÉN ZORGVERLENER 

Bent u nieuwsgierig 
geworden over hoe 
het werkt?

Kijk dan voor meer 
informatie op 
www.domo-care.nl

of bel met 085 – 2010144.   

LANGER IN UW EIGEN HUIS BLIJVEN WONEN 
KOST U SLECHTS €625,00 PER WEEK  

Wij hechten veel waarde aan een uitgebreide 
screening en zoeken de zorgverlener die het best 
bij u en uw situatie past.   
 

Hèt alternatief voor verzorgings-
of verpleeghuis
Als zelfstandig wonen niet meer gaat, is verhuizen 
naar een verzorgings- of verpleeghuis voor veel 
mensen geen optie. Verzorging of verpleging aan 
huis biedt uitkomst: iemand die 24 uur per dag voor 
u en uw partner beschikbaar is, 7 dagen per week.

Niet langer in het ziekenhuis dan
noodzakelijk
Een verblijf in het ziekenhuis is evenmin plezierig. 
Zeker niet als u weet dat u ook thuis hoogwaardige 
verzorging en verpleging kunt krijgen. Want dat kan: 
gekwalificeerde verzorgenden en verpleegkundigen

nemen de dagelijkse zorg over wanneer u herstelt 
of in afwachting bent van verdere behandeling.

‘s Nachts niet alleen
Bent u ‘s nachts bang of zijn er veel momenten 
waarop u verpleging of verzorging nodig heeft? 
De aanwezigheid van een zorgverlener biedt veel 
verlichting, ook voor uw partner of familie.

Thuis sterven in uw vertrouwde 
omgeving
De meeste mensen geven er de voorkeur aan 
om thuis te kunnen sterven in plaats van in het 
ziekenhuis of een hospice. Wij hebben veel er-
varing in het bieden van terminale zorg.

U kunt bouwen op een vast team van verzorgenden en verpleeg-
kundigen. Zij moeten volledig op de hoogte zijn van uw situatie, 
het aanspreekpunt voor de huisarts zijn en uw wensen als uit-
gangspunt van hun handelen nemen. De medewerkers van Thuis-
zorg De Lage Landen snappen dat als geen ander.

Thuis in zorgbemiddeling
Thuiszorg De Lage Landen is een landelijk bureau voor thuiszorg 
en -verpleging. Sinds 1987 verlenen wij thuiszorg en in geheel 
Nederland 24-uurs thuiszorg, 24-uurs verpleging en verzorging, 
nachtzorg en terminale thuiszorg. Daarnaast adviseren we over 
zorg, over aanpassingen in huis en over de mogelijkheden voor 
vergoeding van de kosten

Thuiszorg De Lage Landen:

Verzorging en verpleging op niveau
Er kan een moment komen waarop u of uw partner behoefte heeft aan 24 uurs ver-
pleging of verzorging, nachtzorg of terminale zorg. Dan is het goed te weten dat er 
een organisatie is die gelooft in respect, betrokkenheid, kwaliteit en samenwerking.

Tel:   085 - 20 10 146 Secretaris van Rooijstraat 11
5261 EP Vughtwww.thuiszorgdelagelanden.nl

‘Worden mijn geneesmiddelen vergoed?’, ‘Heb ik recht op een persoonlijk adviesgesprek met mijn apotheker?’ en 
‘Wat dekt mijn zorgverzekering in geval van zwangerschap?’. De Nederlandse zorgconsument wordt zich steeds 
bewuster van het belang van een goede gezondheid en de prijs die zij daar tegenwoordig voor moeten betalen. 

Daarom heeft Service Apotheek in samenwerking met De Verzekeringsanalyse de onafhankelijke Zorgverzekerings-
analyse ontwikkeld. Deze handige online tool geeft cliënten inzicht in de farmaceutische zorgvergoedingen die de 
apotheker voor 2014 heeft gecontracteerd.

Gezondheidsthema’s
In drie stappen ziet de cliënt concreet wat er vergoed wordt op basis van een gezondheidsthema dat hij of zij zelf 
als belangrijk beschouwt. Service Apotheek voorziet haar cliënten daarin van alle informatie die nodig is om voor 
het komende jaar een zorgverzekering af te sluiten die optimaal aansluit bij de persoonlijke situatie. 

Ga naar www.zorgverzekeringsanalyse.nl en check wat u vergoed krijgt in 2014!

Benieuwd wat Service Apotheek nog meer voor u kan betekenen?

Als Service Apotheek vinden wij dat iedere cliënt zorgbegeleiding op maat verdient. En dat deze begeleiding 
niet stopt bij het ophalen van uw geneesmiddelen, maar juist verder gaat als u onze apotheek verlaat. De 
apotheekwebsite is hét online verlengstuk van uw apotheek, zodat we 24/7 voor u klaar kunnen staan!

•  Gemakkelijke herhaalservice
Zijn uw geneesmiddelen bijna op? Geen probleem. Via de website van uw Service Apotheek heeft u inzicht in 
uw afleverhistorie en kunt u gemakkelijk een herhaalrecept aanvragen.

•  Actuele gezondheidsinformatie 
Met uw persoonlijke account heeft u altijd de meest actuele informatie bij de hand over de voor u relevante 
gezondheidsthema’s. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. 

Kijk voor ons uitgebreide aanbod van services op www.serviceapotheek.nl

Service Apotheek. Gedreven door gezondheid.

Service Apotheek Zorgverzekeringsanalyse
snel en overzichtelijk uw farmaceutische zorgvergoedingen voor 2014 in kaart



Anita Wydoodt, lid Raad 
van Bestuur van Mean-
der Medisch Centrum in 
Amersfoort, is in november 
gekozen tot vrouwelijke be-
stuurder van het jaar 2013. 
Zij is onder meer verkozen 
vanwege haar ‘vernieuwen-
de en verfrissende kijk op 
gezondheidszorg’. Haar fo-
cus ligt op dialoog, trans-
parantie en de positie van 
de patiënt.

Volgens Wydoodt wordt er veel ge-
schreven over de gezondheidszorg 
en gaat dat vaak over de ‘harde’ 
kant, zoals financiering, technische 
ontwikkelingen en innovatie. “De 
klemtoon ligt nu op getallen en in-
dicatoren. Die kant moet je als zie-
kenhuis op orde hebben. Maar een 
aantal zaken blijft nu soms onder-
belicht. Die hebben te maken met 
daadwerkelijke aandacht voor de 
patiënt en ook met de aandacht 
voor de organisatie in het geheel.”

Betrokken bij  
behandeling
Aandacht voor de patiënt betekent 
dat de patiënt als echte partner 
wordt betrokken bij de keuze voor 
een behandeling. Wydoodt ziet dat 
als belangrijke ontwikkeling voor 
de komende jaren. “Met de pati-
ent wordt steeds vaker besproken 
welke behandeling passend is. Ook 
de context, oftewel de omstandig-
heden van de patiënt, moet daarin 
worden meegewogen.” 

Wydoodt vindt dat ziekenhui-
zen cijfers en feiten over de zorg 
naar buiten moeten brengen, maar 
ook bijvoorbeeld verhalen van pa-
tiënten en medewerkers. Zo heeft 
Meander onlangs een boek uitge-
bracht met herinneringen en ver-
halen van patiënten over de twee 
oude locaties van het ziekenhuis, 
die binnenkort onder de slopers-
hamer vallen. “We merken dat er 
goede lokale betrokkenheid bij ons 
ziekenhuis is. Je hoeft overigens 
niet alleen positieve verhalen te 
laten horen over je ziekenhuis, dat 
mogen ook negatieve ervaringen 
zijn.”

Open sfeer
Wydoodt pleit voor een open sfeer 
in de gezondheidszorg, waarin 
knelpunten en gevoeligheden niet 
worden verhuld maar juist worden 
besproken. Dat lijkt eenvoudiger 
dan het is in de dagelijkse realiteit. 
De rol van bestuurders daarbij is 
om zo’n sfeer toch mogelijk te ma-
ken. “Het gaat er om dat je hoort 
en weet wat er speelt en leeft in je 
organisatie. Je krijgt vaak al vroeg 
signalen als mensen ontevreden 
zijn. Je kunt luisteren naar gevoe-
lens van mensen en daar dan ook 
naar handelen. Ik denk dat dat een 
aanvullende kwaliteit van een be-
stuurder moet zijn. Het is iets waar 
ik iedere dag voor wil staan.”
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De vraag naar zorg zal de 
komende jaren toenemen. 
De bevolking is immers 
aan het vergrijzen en de 
trend is dat mensen lan-
ger thuis blijven wonen. 
Daarmee zal de vraag 
naar personeel in de zorg-
sector groeien, met name 
in de ouderen- en thuis-
zorg.

Momenteel is het echter onrus-
tig op de arbeidsmarkt in de zorg-
sector. “Er is een uitstroom onder 
ouder personeel, maar weinig 
aanwas van jongere medewer-
kers”, weet Marijke Horstink van 
bureau HappyNurse. “Dit is een 
trend die we al lang hebben zien 
aankomen. Daarnaast moet de 
zorgsector steeds meer bezuini-
gen. Dat alles geeft spanningen 
op de arbeidsmarkt.”

Meer werkdruk
Zorginstellingen proberen te-
korten eerst met eigen perso-
neel op te vullen. Dat betekent 
meer werkdruk voor medewer-
kers. “Daardoor neemt het ziek-
teverzuim toe, soms zelfs tot wel 
twintig procent”, zegt Horstink. 
Zij ziet wel dat er meer aanmel-
dingen zijn voor opleidingen in 
de zorgsector. Maar die nieuwe 
mensen zijn nu nog niet beschik-
baar voor de arbeidsmarkt. 

Ook voor zorginstellingen is de 
situatie lastig. Zij bieden men-
sen het liefst een vaste baan aan, 

maar als de zorgvraag in de toe-
komst weer daalt bestaat het risi-
co op juist te veel personeel.

Het inhuren van extern per-
soneel kan voor instellingen 
een oplossing zijn. Er is echter 
een groot financieel knelpunt: 

“Ziekenhuizen zijn niet BTW-
plichtig, maar externe bureaus 
moeten wel BTW rekenen. Daar-

door is ingehuurde zorg een stuk 
duurder. Partijen zijn hierover 
al jarenlang in gesprek, maar ze 
zijn er nog steeds niet uit. Als dit 
probleem is opgelost, zouden we 
al een hele stap verder zijn. Pas 
dan kan de markt gaan werken.”
Het voordeel van extern perso-
neel inhuren is wel dat de instel-

ling precies die arbeidskrachten 
kan plaatsen die op dat moment 
nodig zijn. 

Thuiszorg
Wat betreft arbeidsmogelijkhe-
den ziet Horstink met name een 
groei in de sector van de thuis-
zorg. Dat komt mede door het be-
leid van de overheid, dat er op is 
gericht dat mensen zo lang mo-
gelijk zelfstandig blijven. “Het is 
ook een wens van veel mensen 
zelf om thuis te blijven wonen zo 
lang als dat kan”, weet Horstink. 
“Zorg zal meer bij mensen thuis 
worden gegeven. De komende ja-
ren zullen daardoor meer mede-
werkers in de thuiszorg nodig 
zijn. Voor dat werk is het wel 
van belang dat je flexibel bent. 
De werktijden kunnen variëren, 
je werkt vaak alleen en je moet 
van de ene cliënt naar de ande-
re. Maar daardoor is dit werk heel 
gevarieerd. Dat maakt het voor 
veel medewerkers juist aantrek-
kelijk.”

De vraag naar nieuwe mede-
werkers in de zorg zal de ko-
mende jaren dus groeien, is de 
verwachting. “Als je zeker wilt 
zijn van een baan, moet je nú 
voor de zorg kiezen”, aldus Hor-
stink.

Meer personeel 
nodig in 
de zorg

Openheid 
op alle fronten

“Er is een uitstroom
onder ouder
personeel, maar
weinig aanwas van
jongere medewerkers."

kees vermeer

redactie@mediaplanet.com

“De verwachting is dat
de vraag naar 
nieuwe medewerkers
de komende
jaren blijven groeien."



“
Het marktaandeel van de 
zelfstandige klinieken - nu 
rond 4 % - kan de komen-
de jaren sneller groeien nu 
zorgverzekeraars steeds kri-

tischer inkopen.” Dat zegt Theo Roos, 
directeur van Zelfstandige Klinieken 
Nederland (ZKN). Hij constateert dat 
door veranderende wet- en regelge-
ving de klinieken steeds meer gelijk 
behandeld worden als de traditionele 
zorgverleners, ofwel de ziekenhuizen.

ZKN heeft als doelstelling de kwali-
teit van de medische behandelingen 
van zelfstandige klinieken te bevorde-

ren, onder andere door klinieken met 
het ZKN-keurmerk jaarlijks te laten 
keuren door een onafhankelijke certi-
ficeringsinstelling. Klinieken moeten 
daarbij aan strenge eisen voldoen. In-
middels hebben 130 zelfstandige kli-
nieken met samen 230 vestigingen 
het ZKN-keurmerk.

ZKN-keurmerk bekend
“Ons keurmerk is bij steeds meer 
consumenten bekend”, aldus Roos. 
“Belangrijk is ook dat huisartsen en 
andere verwijzers steeds meer naar 
zelfstandige klinieken verwijzen om-

Voor kinderen met ge-
dragsstoornissen zijn een 
vroegtijdige diagnose en 
een behandeling op maat 
cruciaal. “Als gedrags- en 
leerproblemen te laat wor-
den gezien, is de achter-
stand moeilijk in te lopen 
en hebben de kinderen 
voor de rest van hun leven 
daar last van”, zegt kin-
derarts Dop Scheewe.

Bij AlleskITs, een zelfstandig be-
handelcentrum voor kinderen 
tot 18 jaar met leer-, gedrags- en 
ontwikkelingsstoornissen, ziet 
Scheewe vooral kinderen met 
ADHD in verschillende vormen 
(concentratieproblemen en/of 
hyperactiviteit), maar ook kinde-
ren met autisme en aanverwan-
te problemen. “ADHD’ers hebben 
een verhoogd risico op bijkomen-
de stoornissen”, schetst Scheewe. 
“Uit onderzoek is bekend dat ruim 
een derde ook dyslectisch is.”

Zorg op maat
Belangrijk is een goede diagnose. 
“Bij ons komt het kind altijd eerst 
bij de kinderarts”, vertelt Schee-
we’s collega Sander Feith. “Dat is 
laagdrempelig en de kinderarts 
kan ook medische aandoeningen 
uitsluiten die reden kunnen zijn 
voor afwijkend gedrag. Elk kind 
krijgt diagnostiek op maat, door 
de kinderarts, gedragsdeskundi-
gen en indien nodig een kinder-
en jeugdpsychiater.  De diagnose 
en de behandeling op één Alles-
kITs-locatie kan plaatsvinden en 
zijn aangepast aan het kind.”

“Belangrijk is, nogmaals, het 
tijdig en proactief opsporen van 
in hun ontwikkeling bedreigde 
kinderen”, benadrukt Scheewe. 

“Scholen, huisartsen en centra 
voor jeugd en gezin spelen daar-
bij een belangrijke rol. Als een 
gedragsstoornis tijdig wordt ge-
signaleerd, kunnen de ouders dit 
met de huisarts bespreken en een 
verwijsbrief vragen. De verwij-
zing naar AlleskITs valt onder de 
verzekerde zorg voor kinderen. 
Ons doel bij de behandeling is het 
kind continu te stimuleren en te 
begeleiden zodat het later kwali-
tatief goed kan functioneren in de 
maatschappij.”

School heeft  
belangrijke rol
“Ook de school moet betrokken 
blijven bij de behandeling”, zegt 
Marianne Stavast, wiens 14-jarige 
zoon Thomas met ADHD en dub-
bele dyslexie inmiddels vijf jaar in 
behandeling is. “Toen hij in groep 
1 en 2 zat, waren er al problemen 
met Thomas door zijn gedrag en 
slechte prestaties op school. Pas 
in groep 4, toen het echt niet goed 
ging, ben ik zelf hulp gaan zoeken. 
Hulp van school kregen we niet. 
Via de huisarts en de kinderarts 
van het ziekenhuis ben ik bij Al-
leskITs terechtgekomen.”

Na de diagnose volgden weke-
lijks gesprekken met de psycho-
loog, die Thomas uitlegde wie hij 
was, wat hij had, en waarom hij 
soms woedeaanvallen kreeg. Me-
dicatie werd pas na anderhalf 
jaar voorgeschreven, toen het nog 
steeds onrustig bleef in zijn hoofd. 
Thomas’ moeder merkt verschil 
met leeftijdgenoten die ook ADHD 
hebben. “Hij heeft zorg en psychi-
sche begeleiding op maat gekre-
gen en kan er beter mee omgaan.” 

De kinderartsen vinden het 
belangrijk dat er nauw wordt 
samengewerkt tussen de verschil-
lende instellingen. “Omdat we za-
gen dat allerlei goed opgeleide 
professionals bij de behandeling 
van kinderen met gedragsstoor-
nissen gebrekkig samenwerkten, 
hebben we vijf jaar geleden dit 
behandelcentrum opgericht. Ons 
team onder leiding van een kin-
derarts met ondersteuning van 
gedragsdeskundigen biedt vanuit 
één locatie zorg op maat.”              

ontwikkeling
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Dop Scheeuwe
KINDERARTS

Zelfstandige klinieken willen kwaliteit etaleren door resultaatmetingen

Groos Mentaal Beter Jong 
verzorgt diagnostiek en behandeling 
van ADHD en aanverwante 
gedragsstoornissen en leerstoornissen 
zoals dyslexie. We werken nauw 
samen met Stichitng AllesKIts. 

We zijn een kleinschalige GGZ instelling 
met een breed scala aan hulpverlening. 
We zitten in Den Haag, Rijswijk, Delft 
en Rotterdam. Er is een korte doorlooptijd. 
Zowel het onderzoek als de behandeling 
wordt vergoed door uw verzekeraar.

Hoogwaardige, 
verantwoorde en 
persoonlijke zorg

Van Bleiswijkstraat 236
2582 LJ  DEN HAAG
T 070-3229823
E info@groosorthopedagogie.nl
 I  www.groosorthopedagogie.nl

emile hilgerS

redactie@mediaplanet.com

Sander Feith
KINDERARTS

AlleskITs heeft locaties in Rotterdam Nesselande, Rotterdam Crooswijk en Krimpen a/d IJssel. 

AlleskITs is het zelfstandig behandelcentrum voor 
diagnostiek en behandeling van kinderen met 
leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.  
AlleskITs levert kwalitatief uitstekende en veilige 
zorg en is ZKN gecertificeerd.

AlleskITs biedt
•	 Vroege	diagnose	en	snelle	behandeling	
•	 Maatwerk	door	kinderarts,	gedragsdeskundige	 

en kinderpsychiater
•	 Integrale	zorg	op	alle	AlleskITs	locaties
•	 24-uurs	bereikbaarheid	van	kinderarts
•	 Nauwe	samenwerking	met	huisartsen,	 

jeugdartsen/CJG en scholen

ADHD behandeling door de kinderartsOntplooiing in plaats van 
ontsporing door zorg op maatwww.alleskits.nl

Zelfstandig behandelcentrum voor 
leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen



dat ze de voordelen zien: kleinscha-
lig, persoonlijke aandacht, en hoge 
kwaliteit omdat artsen vaak dezelfde 
behandeling uitvoeren. Zorgverzeke-
raars hebben het ZKN-keurmerk als 
voorwaarde gesteld voor klinieken bij 
wie ze zorg inkopen.”

Er zijn verschillende ontwikkelin-
gen waardoor de klinieken de komen-
de jaren een belangrijker rol kunnen 
spelen. “Artsen kunnen nu niet vrij 
overstappen naar een privékliniek 
omdat dan hun honorarium door de 
huidige regelgeving nog aan het zie-
kenhuis blijft gekoppeld”, legt de ZKN-

directeur uit. “In het onlangs gesloten 
Bestuurlijk Akkoord Medisch Specia-

listische Zorg is opgenomen dat per 1 
januari 2015 verandert. Hierdoor ver-
betert de mobiliteit van de specialis-
ten.”

Zorgverzekeraars overstag
Een andere verandering in het voor-
deel van de klinieken is dat zorg-
verzekeraars met ingang van dit 
jaar zelf financieel risico lopen. “Ze 
kiezen voor klinieken omdat die 
gespecialiseerd zijn en efficiën-
ter kunnen werken, dus goedkoper 
zijn, dan ziekenhuizen”, verklaart 
Roos. “Wij zouden graag zien dat er 
ook en vooral vanwege de kwaliteit 
voor zelfstandige klinieken gekozen 
wordt.”

Daarom zet ZKN stevig in op 
transparantie. Roos: “We willen la-

ten zien hoeveel beter de patiënt 
wordt. Er lopen al verschillende 
projecten met vragenlijsten voor 
patiënten, bijvoorbeeld bij de or-
thopedie. De resultaatmetingen 
kunnen we publiceren op onze 
website. Zo worden we een nog 
aantrekkelijker partij voor de zorg-
verzekeraars, de verwijzers en de 
consumenten.”
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“ Ze kiezen voor klinieken 
omdat die gespecialiseerd 
zijn en efficiënter kunnen 
werken."
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Zelfstandige klinieken willen kwaliteit etaleren door resultaatmetingen

emile hilgers
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Pas als de huisarts of spe-
cialist geen verlichting kan 
bieden, komen mensen met 
chronische pijn bij anesthe-
sioloog-pijnspecialist dr. 
Henk Koning van DC Klinie-
ken. 

“Het zijn bijvoorbeeld mensen die al 
jarenlang rug- of nekklachten heb-
ben”, vertelt hij. “Vaak zijn ze al be-
handeld, door een orthopeed, een 
neuroloog of een fysiotherapeut,  
maar blijft volledig herstel uit. Wij 
gaan eerst na of er goede diagnostiek 
heeft plaatsgevonden en kijken ver-
volgens wat de beste behandeling is.”

Als alleen medicatie onvoldoende  
helpt, kan een elektrisch apparaat 
worden gebruikt. Dat zorgt ervoor 
dat via stickers op het pijnlijk gebied 
prikkels in het grove tastweefsel de 
pijn onderdrukken. Een andere be-
handeling is precisietherapie, waar-
bij het pijnweefsel dat de oorzaak 
is van de chronische pijn wordt ge-
identificeerd en vervolgens behan-
deld.

Een groot aantal van de patiën-
ten die - vaak door mond-tot-mond-
reclame - bij Koning komen, heeft 
een medisch onverklaarbare pijn. 
Bij de meesten weet hij de vinger op 
de zeker plek te leggen. “Vanmid-
dag hadden we een man op de poli 
die al meer dan tien jaar pijn aan z’n 
schouder heeft. Wij hebben een MRI 
gedaan en daaruit bleek dat een pees 
van zijn biceps was gescheurd.”

“Wij zijn laagdrempelig en op 
onze pijnpoli draait alles om pijn”, 
schetst Koning ten slotte. “Er werken 
verpleegkundigen die veel weten 
over pijn en we organiseren bijeen-
komsten over chronische pijn waar 
mensen ervaringen kunnen uitwis-
selen.”         

Pijnspecialist legt 
vinger op zere plek

Chronische pijn? Wij kunnen u helpen.

Kiezen voor pijnbestrijding bij DC Klinieken 
betekent efficiënte behandelingen zonder 
lange wachttijden. Binnen de pijncentra 
werken uitsluitend ervaren anesthesioloog-
pijnspecialisten.  

• Vergoed door uw zorgverzekeraar
• Zeer korte wachttijden
• Efficiënte behandelwijze en goede nazorg
•  Behandeling door ervaren medisch 

specialisten

Vestigingen in: Almere - Amsterdam
Maastricht - Roermond - Rotterdam - Voorschoten

www.dcklinieken.nl

De kwaliteit van pijnbestrijding is gelijkwaardig aan dat van een ziekenhuis, maar in een per-
soonlijke en kleinschalige omgeving. U staat altijd onder behandeling van dezelfde specialist; 
deze kent uw verhaal en samen met u werkt de specialist om tot de beste oplossing te komen. 

emile hilgers

redactie@mediaplanet.com

Zelfstandig Behandelcentrum  
Van Linschoten Specialisten is al ruim zeven 
jaar het centrum voor patiënten met Keel, 

Neus en Oorheelkundige problematiek.

“Onze kliniek is inmiddels uitgegroeid tot een centrum 
waarin we onze patiënten de allerbeste zorg kunnen 
bieden”, vertelt Claudia Dorland, operationeel directeur 
van de kliniek. “Er zijn op dit moment vier KNO- artsen 
werkzaam op de locatie Hilversum en drie KNO- artsen 
op onze buitenlocaties in Loenen, Driebergen, Amers-
foort en Almere. Wij bieden topzorg in combinatie met 
korte wachttijden, doordat we flexibel zijn en korte lijnen 
hebben binnen de organisatie.”

Lezen waarom ons concept werkt? 
Scan dan de QR-code of kijk op: 
www.vanlinschotenspecialisten.nl



W
e hopen dat de special Hersenen je 
is bevallen. Wanneer je de bijlage 
dichtslaat en omkeert, tref je de 
bijlage Zorg op maat aan. Hierin 

kun je onder andere lezen over besparen op 
zorgverzekeringen, arbeidsmarktontwikkeling in 
de zorgsector en maatwerk in de zorg op diverse 
gebieden.

Kijk ook op www.zorgopmaat2014.nl voor 
meer informatie en interessante artikelen!
 

We hopen dat de special Zorg 
op maat je heeft geïnspireerd. 
Wanneer je de bijlage dichtslaat 
en omkeert, tref je de bijlage 

Hersenen aan. Hierin kun je onder andere 
lezen over het ervaren van een psychose, het 
verzamelen van hersenweefsel voor wereldwijd 
hersenonderzoek, ADHD op latere leeftijd en het 
leven met het syndroom van Gilles de la Tourette.

Kijk ook op www.onzehersenen.nl voor
 meer informatie en interessante video’s!

ZORG OP MAAT

DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID
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“Alleen als we 
samen ons best 

blijven doen 
houden we de zorg 

goed én betaalbaar”
André Rouvoet Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
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Door mensen met her-
senletsel positief te 
benaderen en met acti-
viteiten te stimuleren, 
leren zij vaardighe-
den beter te gebruiken 
en meer zelfstandig te 
denken. “De ontwikke-
ling van denk- en leer-
vaardigheden voltrekt 
zich niet spontaan maar 
dient geprikkeld te wor-
den”, stelt Jo Lebeer, 
docent aan de Univer-
siteit van Antwerpen en 
gespecialiseerd in cog-
nitieve revalidatie en 
dynamische evaluatie 
van het leervermogen.

“De hersenen zijn geen star 
raderwerk, maar een levend 
systeem dat zich voortdurend 
blijft ontwikkelen en een zeker 
herstelvermogen heeft”, legt 
Lebeer uit. “Er is onderzoek ge-
daan bij proefdieren met een 
hersenbeschadiging of met be-
paalde genetische afwijkingen 
die de opbouw van de hersen-
netwerken storen. Daaruit 
bleek dat deze dieren als ze in 
een verrijkende omgeving op-
groeien, meer plasticiteit ver-
tonen en betere netwerken 
opbouwen dan diegenen die 
niets te doen hadden. Met an-
dere woorden: hersenen groei-
en door ze te gebruiken en wat 
je niet gebruikt, wordt niet 
ontwikkeld.”

Vooruitgang boeken
Lebeer heeft in zijn praktijk 
als arts te maken met kinderen 
en volwassenen met een ver-
standelijke beperking, zoals 

het syndroom van Down, maar 
ook autisme of hersenletsel 
als gevolg van een ongeval. Hij 
werkt met de zogeheten Feuer-
stein-methode, waarin de ont-
plooiingsmogelijkheden van 
het individu centraal staan. 
Leerbarrières zijn eerder ver-
trekpunten dan plafonds die 
verdere ontwikkeling belem-
meren, is de filosofie.

Bij deze methode biedt een 
‘mediator’ denk- en leervaar-
digheden plus een actieve om-
geving aan. Lebeer: “Dat kan 
zijn een potlood-en-papieroe-

fening, een denkpuzzel, of an-
dere leeractiviteiten. Door een 
uitnodigende manier van vra-
gen stellen, leert het indivi-
du vaardigheden toepassen in 
het dagelijks leven. De medië-
rende benadering maakt een 
enorm verschil. Men geeft vaak 
te vroeg op. Wij zien dat bij een 
stimulerende, positieve bena-
dering en veel geduld vooruit-
gang kan worden geboekt, ook 
bij kinderen en volwassenen 
met hersenletsel.”

Mensen met het syndroom 
van Gilles de la Tourette 
hebben last van tics: zij ma-
ken lichte tot soms ernstige 
ongecontroleerde spier-
bewegingen en geluiden. 
Tegenwoordig wordt dit in 
eerste instantie behandeld 
met gedragstherapie. Als 
dat niet helpt, kan behande-
ling met medicijnen plaats-
vinden.

Een patiënt met het Tourette-syn-
droom wordt in bijvoorbeeld films 
vaak uitgebeeld als iemand die on-
gecontroleerd scheldt en schunnige 
woorden schreeuwt. Toch is dat niet 
het juiste beeld van deze aandoening, 
vertelt kinder- en jeugdpsychiater 
Pieter Hoekstra van de Rijksuniver-
siteit Groningen. “Die verschijnselen 
zien we bij minder dan tien procent 
van de patiënten. De meeste patiën-
ten maken andere bewegingen en 
geluiden. Bijvoorbeeld overmatig 
knipperen met de ogen, het uitslaan 
van de armen, schoppen of huppelen, 
kuchen of harde geluiden.”

Hinderlijk
Hoekstra werkt mee aan een grote 
Europese studie (EMTICS geheten) 

naar de aandoening, om te onderzoe-
ken hoe deze ontstaat en verloopt. De 
tics ontstaan meestal rond het zesde 
en zevende levensjaar en nemen vaak 
in de puberteit weer af. Bij tweederde 
van de kinderen verdwijnen de tics of 
worden deze milder. Eenderde houdt 
er langdurig last van. Er zijn perioden 
dat de tics heviger zijn, bijvoorbeeld 
bij examenstress. 

De oorzaak kan erfelijk zijn, maar 
er kan ook een bacterie meespelen: de 
aandoening komt bij kinderen vaker 
voor na een infectie met keelpijn. De 
natuurlijke afweerreactie daarop kan 
uit de hand lopen en delen van de her-
senen beschadigen. 

Sommige patiënten hebben er wei-
nig last van, maar het kan ook heel 
hinderlijk zijn, zegt Hoekstra. “Want 
tics kunnen de aandacht van andere 
mensen trekken. Bovendien kunnen 
ze je dagelijkse handelingen in de weg 
staan, zoals schrijven of typen. En bij-
voorbeeld ongecontroleerd schreeu-
wen belemmert je in je sociale leven.”

Laten wennen
Het Tourette-syndroom wordt meest-
al behandeld met gedragstherapie, 
vertelt Cara Verdellen, klinisch psy-
choloog bij het HSK Expertisecen-
trum Tics in Den Bosch. “Aan een tic 

gaan vaak specifieke prikkels vooraf, 
bijvoorbeeld kriebels of irritaties. Als 
je mensen daar aan kunt laten wen-
nen terwijl ze langdurig de tics tegen-
houden, krijgen zij er controle over. 
Dit werkt bij ongeveer tweederde van 
de patiënten, die dan minimaal vijf-
tig procent minder tics hebben.” Een 
andere methode is om bij zo’n prik-
kel een tegenbeweging aan te leren, 
waardoor de tic verdwijnt. Ook hier-
mee worden goede resultaten be-
haald.

Als gedragstherapie niet werkt, is 
behandeling met medicijnen mo-
gelijk. Ook die kunnen effectief zijn, 
maar het nadeel is dat ze bijwerkin-
gen hebben. “Daarom moeten we 
daar voorzichtig mee zijn”, vindt Ver-
dellen. “Behandelaars denken nog-
al eens dat gedragstherapie alleen 
werkt bij milde tics en dat zij anders 
medicatie moeten geven. Maar dat is 
een misvatting. Ook bij ernstige tics 
kan gedragstherapie helpen. Het is 
goed om daar ook de naasten van pati-
enten bij te betrekken. Zij kunnen de 
patiënt bewust maken van de tic en 
hem of haar stimuleren en motiveren 
tijdens de therapie.”
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Tourette-syndroom vaak te 
behandelen met gedragstherapie

“De hersenen zijn geen 
star radarwerk, maar 
een levend systeem dat 
zich voortdurend blijft 
ontwikkelen en een zeker 
herstelvermogen heeft."

Feuerstein 
Centrum 

Nederland

 emile hilgers

redactie@mediaplanet.com

Actieve omgeving 
verhoogt leervermogen

behandeling



E
r is meer begrip in haar 
omgeving, als mantel-
zorger krijgt ze steun 
van een casemana-
ger, en door een inter-

netcursus is ze beter voorbereid op 
moeilijke situaties.

“Ik ben beheerder van een cam-
ping, middenin een natuurgebied”, 
vertelt Wilma. “Piet is nu 66 en ge-
pensioneerd. Hij is al op z’n 48ste 
afgekeurd en helpt mij op de cam-
ping, samen met andere vrijwilli-
gers. Enkele jaren geleden merkte 
ik al aan hem dat er iets niet goed 
ging. Hij werd snel boos om kleine 
dingen en reageerde dan heel on-
aardig, tegen de kinderen of tegen 
campinggasten. Die vonden dat 
wel vreemd, maar zeiden er meest-
al niets van. Ze wisten niet zo goed 
hoe ze er mee om moesten gaan. Ik 
voelde al wel dat het met zijn ge-
zondheid te maken moest hebben. 
Zo kende ik hem niet.”

Pas na vier jaar diagnose
“Zelf had hij niets in de gaten. Als 
ik vroeg of er iets was, of voorstelde 
om toch maar eens naar de dokter 
te gaan, wilde hij daar niets van we-
ten. Ik voelde me machteloos, want 
ook al zag en voelde ik dat er iets 

moest gebeuren, de dokter kon hem 
niet onderzoeken zo lang hij dat 
zelf niet wilde. Steeds vaker deed hij 
boze uitspraken en vergat hij din-
gen. Vier jaar lang heb ik hem voor 
de omgeving uit de wind gehou-
den. Tot hij zich uiteindelijk niet 
meer verzette en we door de huis-
arts werden doorverwezen naar een 
stichting, die hulp biedt aan men-
sen met dementie.”

“Twee keer is er een MRI-scan ge-
maakt. Daaruit bleek dat Piet Alz-

heimer heeft. Geen leuk nieuws, 
maar voor mij was het toch een 
soort geruststelling, een beves-
tiging. Ik kan mensen nu uitleg-
gen waarom Piet bepaalde dingen 
zegt of doet. Mensen begrijpen dat 
en vragen hoe het met hem is. Een 
casemanager van Geriant komt op 
huisbezoek, of wij gaan naar het 
ziekenhuis. De dokter kan medi-
cijnen voorschrijven. Kort geleden 

zijn we begonnen met pleisters, 
omdat Piet hallucineert, ook over-
dag. Dan is hij in een hele andere 
wereld. Die pleisters zorgen ervoor 
dat hij minder angstig is.”

Bevestiging: je doet  
het goed
“Genezen kunnen ze hem niet,” 
weet Wilma, “het is een onomkeer-
baar proces. Dat moet je accepteren. 
Na de diagnose realiseerde ik me: 
ik ben degene die nu mantelzorg 
moet bieden. Ik kreeg folders mee 
en bij de zorgverzekeraar heb ik een 

boek opgevraagd met nuttige tips 
over dementie. De casemanager is 
een grote steun, zij bevestigt me en 
zegt dat ik het goed doe. Ook de in-
ternetcursus via DementieOnline 
heeft me enorm geholpen. De cur-
sus helpt je minder angstig te zijn 
voor dingen die zouden kunnen ge-
beuren, maar die als ze daadwerke-
lijk gebeuren helemaal zo eng niet 
hoeven te zijn. Je begrijpt dingen 
beter en bent beter voorbereid.”

Mede dankzij de hulpverlening 
en steun uit haar omgeving heeft 
Wilma vrede met de situatie. “Je 

kunt niet weglopen”, zegt ze moe-
dig. “We zijn 42 jaar samen, dat is 
niet niks. Piet is niet meer de man 
die ik leerde kennen. Ik raak m’n 
maatje steeds meer kwijt. Maar ik 
sta er niet meer alleen voor, zoals 
in het begin van zijn ziekte. En on-
ze kleinkinderen zijn de beste pil-
letjes die we hebben. Daar kunnen 
we enorm van genieten, Piet geluk-
kig ook.”
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De diagnose Alzheimer gaf - vreemd genoeg - rust voor Wilma Westerwal. 
Al een paar jaar zag ze de gedragsveranderingen bij haar man Piet. Nu er een 
medische verklaring gevonden is, kan ze er gemakkelijker met anderen over praten.

EmilE hilgErs

redactie@mediaplanet.com

Ik ben er voor 
mijn demente vader.
Mezzo is er voor mij. 
Met een betrokken en luisterend oor wanneer ik bel.

Kijk voor info of een adres bij u in de buurt op:

www.mezzo.nl
of bel de Mezzo Mantelzorglijn:

0900-2020496 (€ 0,10 per minuut)
Op werkdagen van 9 tot 13 uur

U staat er niet alleen voor.
DementieOnline.nl 
informatie  |  tips en verhalen  |  online cursus

Zorgt u voor een naaste 
met dementie?

Mantelzorger beter voorbereid 
dankzij casemanager en internetcursus 

Wilma Westerwal
Mantelzorgster “Als ik vroeg of er iets was, 

of voorstelde naar de 
dokter te gaan, wilde hij 
daar niets van weten."



Optimale zorg bieden aan 
patiënten en grensverleg-
gend onderzoek doen. Dat 
zijn de belangrijkste doel-
stellingen van het UMC 
Utrecht Hersencentrum 
dat afgelopen zomer is ge-
opend. Het Hersencentrum 
onderscheidt zich door 
te focussen op vijf aan-
dachtsgebieden: beroer-
te, epilepsie , spierziekten, 
psychotische stoornissen 
en ontwikkelingsstoornis-
sen.

“De zorgvraag neemt toe, net als 
de medisch-technologische moge-
lijkheden”, zegt prof. dr. René Kahn, 
hoogleraar psychiatrie en voorzit-
ter van het UMC Utrecht Hersen-
centrum. “Om een hoge kwaliteit te 
kunnen handhaven, zijn bewuste 
keuzes nodig. Hersenaandoeningen 
zijn verantwoordelijk voor een derde 
van de kosten in de gezondheidszorg. 
Alleen door slim onderzoek en inno-
vatieve behandelingen kunnen we 
daar verandering in brengen.”

“Ons motto is: baanbrekend be-
ter maken”, aldus Kahn. “Dat doen 

we door nauwe samenwerking 
binnen multidisciplinaire teams, 
waarin specialisten op het gebied 
van neurologie, psychiatrie, neu-
rowetenschappen, neurochirurgie 
en revalidatie de krachten bunde-
len, én door te focussen. Vandaag de 
dag kun je niet meer claimen dat je 
overal goed in bent. Dat is niet ge-
loofwaardig. Wij hebben keuzes ge-
maakt en kunnen vol overtuiging 
zeggen dat we in Nederland de bes-
te zijn in onze focusgebieden.”

“Als mensen bij ons komen en 
hun ziekte bevindt zich niet in een 

van onze aandachtsgebieden, dan 
verwijzen we ze door naar een zie-
kenhuis dat daar wel in excelleert”, 
besluit Kahn. “Wij lopen daarmee 
vooruit op wat in de academische 
wereld steeds meer zal gaan ge-
beuren: taakverdelingen maken. 
De maatschappij gaat daar steeds 
meer om vragen en het levert ver-
nieuwingskracht, topzorg en top-
onderzoek op.”
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René Kahn
HOOGLERAAR PSYCHIATRIE EN 
VOORZITTER UMC UTRECHT 
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De Nederlandse Hersen-
bank (NHB) in Amsterdam 
verzamelt hersenweefsel 
van overleden donoren. On-
derzoekers over de hele 
wereld gebruiken dat voor 
hersenonderzoek. Onder 
meer naar de ziekte multiple 
sclerose (MS).

Mensen kunnen bij de NHB laten re-
gistreren dat zij na hun overlijden 
hun hersenen willen afstaan voor 
onderzoek. Sinds 1985 bewaart de 
NHB het hersenweefsel van deze do-
noren. Niet alleen van mensen met 
een hersenaandoening, maar ook 
van gezonde donoren. “Wij stellen 
dit weefsel beschikbaar aan weten-
schappers over de hele wereld”, ver-
telt dr. Inge Huitinga, directeur van 
de NHB.

Open toegankelijk
In geval van MS wordt het hersen-
weefsel direct na uitname in het 
VUmc gescand met een MRI en 

vervolgens onderverdeeld in klei-
ne stukjes. Bij de NHB worden deze 
stukjes geanalyseerd en worden er 
foto’s van gemaakt. “Onderzoekers 

over de hele wereld kunnen die fo-
to’s digitaal bekijken en kunnen zij 
vanaf dat moment stukjes opvragen 
die interessant zijn voor hun onder-
zoek”, legt Huitinga uit. Door een gift 
van de Vriendenloterij is deze uitge-
breide analyse van MS hersenweef-
sel en de beschikbaarheid daarvan 
mogelijk. “Het weefsel is dus wereld-
wijd toegankelijk voor onderzoek. De 
onderzoekers moeten ook de studie-
resultaten openbaar maken. Zij doen 
dat middels wetenschappelijke pu-
blicaties.”

Een van de projecten is een onder-
zoek naar de ziekte MS. Bij patiën-
ten met MS wordt de isolerende laag 
rond de zenuwcellen afgebroken, 
waardoor de signalen van en naar 
de hersenen niet meer goed worden 
doorgegeven. De oorzaak daarvan is 
nog niet bekend. Onderzoek daar-

naar is mogelijk doordat MS-patiën-
ten hersendonor zijn. Een van hen is 
Irma Drijvers, bij wie 36 jaar geleden 
de ziekte MS is vastgesteld. 

Steentje bijdragen
Irma vertelt: “Ik heb me aangemeld 
als hersendonor na een regionale bij-
eenkomst met de Hersenbank. Voor 
andere organen mag ik geen donor 
zijn, omdat ik immers MS heb. Maar 
met mijn hersenen kan nuttig on-
derzoek plaatsvinden. Het ziekte-
proces gaat bij mij nu heel langzaam. 
Wetenschappers kunnen na mijn 
overlijden in mijn hersenen bestude-

ren hoe dat kan. Zo wil ik mijn steen-
tje bijdragen aan het onderzoek naar 
MS.”

Door onderzoek worden steeds 
meer moleculen gevonden die bij het 
ziekteproces van MS zijn betrokken. 
Wetenschappers willen onder meer 
achterhalen wat de verschillen zijn 
tussen de hersenen van verschillen-
de patiënten en waardoor het ziek-
tebeloop bij de ene patiënt anders is 
dan bij de andere. “Verder is bekend 
dat bij MS het afweersysteem van de 
patiënt is ontregeld”, vertelt Huitin-
ga. “Onderzoekers halen afweercel-
len uit het hersenweefsel om daar 
onderzoek mee te doen. Ook daarover 
wordt steeds meer bekend. Dat zijn 
spannende ontwikkelingen.”

Wereldwijd MS onderzoek met Nederlands hersenweefsel

Hersencentrum

Aandachtsgebieden
 BEROERTE 
 EPILEPSIE 
 SPIERZIEKTEN 
 PSYCHOTISCHE STOORNISSEN 
 ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

UMC Utrecht Hersencentrum

‘Omdat we willen uitblinken 
in wat we doen’

www.umcutrecht.nl/hersencentrum

Focus 
op topzorg

“Ik heb me aangemeld 
als hersendonor na een 
regionale bijeenkomst 
met de Hersenbank. Voor 
andere organisaties mag ik 
geen donor zijn, omdat ik 
MS heb."
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zou jij na je oVeRLijden je 
HeRsenen af wiLLen staan VooR 

ondeRzoeK? steM Mee op 
www.onzeHeRsenen.nL!



➢ Stoppen of 
minderen met 
alcohol, roken of 
suiker, maar hoe? 

Sander Quack (eige-

naar en behandelaar 

AOT Instituut): “Iedereen 

wil graag zo � t en zo ge-

zond mogelijk ouder wor-

den. Deels hebben we dit 

zelf in de hand: De nadelen 

van roken en teveel alcohol 

zijn inmiddels wel bekend. 

Langzamerhand wordt 

ook steeds duidelijker dat 

een overmatig gebruik van 

suiker en koolhydraten 

allerlei nadelige gevolgen 

hee� , zoals een grotere 

kans op diabetes, obesitas, 

hoge bloeddruk en hart-

klachten. Het gebruik van 

alcohol en suiker is echter 

maatschappelijk enorm 

ingeburgerd. Er staat ook 

vaak een sociale druk op 

om ‘gezellig mee te doen.’ 

Geen probleem, tenzij je 

verslavingsgevoelig bent 

en een matig gebruik van 

deze verslavende sto� en 

niet meer in de hand hebt. 

De eerste stap is dan om 

voor jezelf na te gaan of 

de mate van consumptie 

nog acceptabel is: wegen 

de voordelen nog tegen de 

nadelen op?” 

Alcohol, roken of snoepen gestopt in 25 minuten

www.aotinstituut.nl  
Met uitgebreide informatie: onder 
andere  tv-interviews, ervaringen 
van klanten en artikelen in medische 
bijlagen. We  zijn aangesloten bij 
BATC, dus vergoedingen door veel 
zorgverzekeraars
  
Tel. 0346-760020  
Vestigingen Maarssen, Loosdrecht, 
Breda, Assen, Zwolle.

Tel. 071-7107421  
Vestigingen Voorschoten, 
Rotterdam en Goes.

➢ Effectief 
stilzetten van 
verslavings-
patronen

Drs. Barry  Wentzel 

(eigenaar en behan-

delaar AOT Instituut): 

“ De AOT- behandelwijze 

is ruim 26 jaar geleden in 

Israël ontwikkeld om de 

patronen te doorbreken, 

die leiden tot herhaalde-

lijk grijpen naar een be-

paald genotsmiddel. Ze 

bestaat nu bijna 3 jaar in 

Nederland en hee�  al vele 

mensen geholpen om te 

stoppen. Het slagingsper-

centage is bijzonder hoog, 

80%, een jaar na de behan-

deling gemeten (uitleg: zie 

website). mede daardoor 

wordt ze door steeds meer 

artsen aanbevolen. Na een 

introductiegesprek krijgt 

u een individuele en aan-

gename behandeling die 

de verslaving stopzet. Ook 

worden verschillende or-

ganen energetisch op een 

natuurlijke wijze gereinigd 

en gereset. Zonder me-

dicijnen, naalden, laser, 

apparaten, hypnose, trai-

ning of dieet.” De  behan-

delaars drs. Barry Wentzel 

en Sander Quack zijn al 

meer dan 25 jaar bezig met 

gezondheid, energie en 

ontwenning. Gewoonlijk  

is een behandeling direct 

succesvol. Alcoholcliënten 

of degenen die willen stop-

pen met so�  drugs worden 

enkele malen, individueel, 

ontvangen. U hee�  een 

jaar recht op gratis onder-

steuning en als u wilt na-

behandelingen.

Sander Quack (links) en Barry Wentzel (rechts)
Eigenaars en behandelaars van het AOT Instituut

Het draait om MenSen met MS 
Stichting MS Research en Multiple Sclerose Vereniging Nederland gebruiken hun hersenen
In Nederland kennen we slechts één patiëntenvereniging per aandoening. Voor MS is dat MS 
Vereniging Nederland. “Samen met Stichting MS Research zorgen we ervoor dat werelden van mensen 
met MS, zorgverleners en onderzoekers bij elkaar komen t.b.v. de juiste zorg en juiste besteding van het 
geld”, zegt directeur Jacqueline Solleveld. MS Vereniging Nederland is een nationaal netwerk bestaan-
de uit 21 regionale werkgroepen. Zo is het mogelijk om voor ruim 9.300 leden en geïnteresseerden de 
belangen te behartigen en activiteiten en themabijeenkomsten dicht bij huis te organiseren. 

Wat is er al bereikt voor mensen met MS?
Dorinda Roos, directeur van Stichting MS Research: “Als belangrijkste doel heeft Stichting MS Research 
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte multiple sclerose te stimuleren en fi nancieren.” Daarnaast 
creëert MS Research meer begrip voor een leven met MS door een breed publiek te informeren over 
de wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van de ziekte. “Dankzij de giften van 
voornamelijk particulieren is de diagnose naar MS verbeterd, het verloop van de ziekte beter in kaart 
gebracht en is de behandeling en de kwaliteit van de zorg van mensen met MS vooruitgegaan. Maar we 
zijn er nog niet!” aldus Roos.  

Wat is MS ook alweer?
MS staat voor ‘multiple sclerose’ en is een neurologische aandoening waarbij meerdere (multiple) 
verharde plekken (sclero) voorkomen in het centrale zenuwstelsel en ruggenmerg. Er is letterlijk sprake 
van ruis op de lijn. Signalen uit de hersenen komen niet op de goede plek. Mensen met MS hebben te 
maken met tal van zichtbare en onzichtbare symptomen zoals vermoeidheid, slecht zien, tintelingen 
in ledematen, spasmen, slechter lopen en vele andere symptomen. Geen mens is hetzelfde en geen 
MS-patiënt heeft precies dezelfde klachten. Daarom is de inbreng van de patiënt bij de zorg en 
wetenschappelijk onderzoek zinvol. 

Krachten bundelen. Doe je mee? 
MS Vereniging Nederland en Stichting MS Research bundelen de krachten voor een betere 
toekomst voor mensen met MS. Help mee zodat mensen met MS hun doelen bereiken: voor de 
één is dat werk combineren met de ziekte of het beklimmen van de Kilimanjaro, voor de ander is 
dat zelfstandig je afwas kunnen doen. Lid worden of doneren? Met een klein bedrag voeg je al waarde 
toe aan het leven van één van 17.000 mensen met MS. MS Vereniging Nederland geeft mensen met MS 
een stem. Kijk op www.msvereniging.nl. Help je liever door direct bij te dragen aan wetenschappelijk 
onderzoek? Ga dan naar www.msresearch.nl.

“Samenwerking tussen MS Vereniging 
Nederland en Stichting MS Research 
helpt de wereld voor mensen met MS 
mooier en hoopvoller te maken.”
Reni de Boer, Mis(s) Nederland 2007, 
heeft MS
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Ongeveer de helft van de 
migrainepatiënten heeft 
geen baat bij medicatie. 
Voor hen kan neurostimu-
latie een uitkomst zijn. Uit 
onderzoek met een ge-
bruiksvriendelijke neuro-
stimulator, die niet onder 
maar op de huid wordt aan-
gebracht, is gebleken dat 
het een veilig middel is dat 
bij een aanzienlijk deel van 
de onderzoeksgroep een 
positief effect had.

Jean Schoenen, hoogleraar neuro-
logie aan de Universiteit van Luik, 
spreekt niet van een revolutionai-
re behandelwijze, maar van een 
aanvullende therapie voor migrai-
ne. Hij leidde enkele jaren geleden 
een onderzoek waarbij patiënten 
van vijf Belgische hoofdpijncentra 
die gemiddeld zes migrainedagen 
per maand hadden, drie maan-
den lang dagelijks 20 minuten de 

stimulator droegen. Na de testpe-
riode bleek dat 38 % van de groep 
ten minste 50 % minder migraine-
aanvallen had. Er traden geen bij-
verschijnselen op en de patiënten 
waren positief over het gemakke-
lijk zelf kunnen plaatsen van de 
stimulator.

Veel voorkomend
Migraine is een veel voorkomen-
de hersenaandoening waarbij 
hoofdpijnaanvallen gepaard kun-
nen gaan met misselijkheid, over-
gevoeligheid voor licht of geluid, 
of met meestal visuele uitvals-
verschijnselen (zogenoemde au-
ra’s). Veel vrouwelijke patiënten 
met migraine hebben rondom de 
menstruatie een aanval. In Neder-
land hebben ongeveer drie miljoen 
mensen een lichte tot zware vorm 
van migraine.

Effect
Neurostimulatie kan migrai-
neaanvallen verlichten of voor-
komen. Wat betreft de geteste 
stimulator is tot nu toe slechts 
een preventieve werking bewezen. 
Bij regelmatig gebruik kan dank-
zij laagfrequente neurostimulatie 
de drempel waarbij migraine ont-
staat worden verhoogd. Dit bete-
kent minder vaak, minder hevige, 

of zelfs helemaal geen klachten. Bij 
sommige migrainepatiënten helpt 
de stimulatie ook tijdens de aanval 
en reduceert het de pijn, maar er is 
nog geen wetenschappelijk bewijs 
voor zo’n effect.  

Elektrische impulsen werken 
in op de drielingzenuw, die een 
rol speelt bij het ontstaan van de 
hoofdpijn en die de impulsen tot 
in de hersenstem en de hersenen 
leidt . “Er is een stimulator ontwik-
keld die ook in de nek impulsen 
geeft, op de zenuw in het achter-
hoofd”, aldus Schoenen. “Naar die 
techniek doen wij op dit moment 
onderzoek.”

De professor benadrukt dat neu-
rostimulatie niet voor alle patiën-
ten uitkomst biedt, maar wel een 
goede en veilige aanvullende be-
handeling is gebleken naast medi-
catie.
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Verlichting bij 
migraine

 emile hilgerS

redactie@mediaplanet.com

Spanningshoofd-
pijn hebben veel mensen 
wel eens. Deze aandoening 
is vaak redelijk eenvoudig 
met pijnstillers te onder-
drukken. Chronische span-
ningshoofdpijn verdient 
een goede medische behan-
deling.

Migraine is een een 
sterk invaliderende chro-
nische hersenaandoening, 
waaraan ongeveer 15% van 
de bevolking lijdt. In Ne-
derland hebben meer dan 
3 miljoen mensen last van 
migraine en meer dan 1 
miljoen vaker dan 3x per 
maand. Ga ermee naar de 
dokter, want er is voor de 
meesten een goede behan-
deling mogelijk, vaak met 
goedwerkende medicijnen.

Chronisch dagelijk-
se hoofdpijn komt bij 
ongeveer 1 à 2% van de be-
volking voor, maar is door 
zijn bijna permanente aan-
wezigheid een grote last 
voor de patiënt. 

Medicatie overge-
bruik hoofdpijn is niet 
wijd verbreid (< 2% van de 
bevolking), maar de aan-
doening vraagt om medi-
sche behandeling, omdat 
het vaak erg lastig is om 
van dat overmatige gebruik 
van pijnstillende medicij-
nen af te komen.

Cluster hoofdpijn is 
de minst verbreide hoofd-
pijnaandoening (minder 
10.000 patiënten), maar de 
meest ernstige. De pijn die 
in golven (clusters) komt is 
ondragelijk. Behandeling 
door een hoofdpijnneuro-
loog wordt aanbevolen.

soorten hoofdpijn

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: 

migraine voorkomen of stoppen door 20 minuten 

per dag een neurostimulator op te zetten die elektrische 

prikkels afgeeft op uw voorhoofd. 

Toch betekent de Celafy voor veel mensen het einde 

van een lange zoektocht naar de oplossing 

voor hun migraine of hoofdpijn. 

Neurostimulator behandelt 
migraine zonder bijwerkingen

Effectiviteit
Cefaly is zowel een pijnstillende als 
preventieve therapie bij migraine 
en hoofdpijn. De effectiviteit van 
de methode werd onderzocht in 
vijf universitaire hoofdpijncentra.
Patiënten met gemiddeld zes mi-
grainedagen per maand droegen 
de hoofdband dagelijks 20 minuten. 
Ruim 70% van de patiënten was na 
drie maanden (zeer) tevreden over 
de behandeling. Er traden geen bij-
verschijnselen op. 

Minder medicatie
Cefaly is veilig en brengt ongeveer de 
helft van de patiënten méér dan hal-
vering van het aantal migraineaan-
vallen. Hierdoor wordt gemiddeld 
75% minder medicatie genomen. 
3 miljoen Nederlanders lijden aan 
migraine. Dit grijpt enorm in op 
werk, school en privéleven. Een aan-
zienlijk deel van de patiënten heeft 
weinig of geen baat bij medicatie, of 
heeft teveel last van bijwerkingen.   

CEFALY UITPROBEREN

Wie Cefaly wil proberen, 
kan deelnemen aan een 

uitprobeerprogramma. Voor 
€ 49,- huurt u Celafy 40 dagen. 
Dit bedrag wordt in mindering 
gebracht op de aankoopsom, 

als u de neurostimulator
na afloop wil houden. 

Recent onderzoek bij ruim 
2000 patiënten laat zien dat 

53% na de uitprobeerperiode 
doorgaat met de therapie.

Cefaly is in ons land verkrijgbaar 
bij Medicura Zorgwinkels 

www.medicura.nl 
en via Cefaly www.cefaly.nl

Nieuwe therapie uitkomst voor 53% van de patiënten

BRON: NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
HOOfDpIjNpATIENTEN
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Onderzoekers en medische 
specialisten over de hele 
wereld verlangen naar een 
biologische test om ADHD 
vast te stellen, om te bepa-
len om welk type het gaat, 
en om de effecten van me-
dicatie en therapie te me-
ten. 

Tot nu toe wordt de diagnose bij kin-
deren gesteld aan de hand van door 
ouders en leraren ingevulde vra-
genlijsten, interviews en informa-
tie en door specialisten het gedrag 
van het kind waar te laten nemen. 
De noodzaak voor een objectieve en 
onafhankelijke test is algemeen be-
kend en wordt verhoogd door de ont-
dekking van onderlinge verschillen 
in de hersenen. Recent onderzoek 
naar de neurobiologische basis van 
ADHD is meer gericht op verbindin-
gen tussen neuronen in de hersenen 
dan de regionale verschillen van de 
hersenen. EEG (Elektro enchepha-
logram) toont een continue weer-
gave van hersenactiviteit. Door de 
hersenactiviteit op te nemen met 
behulp van elektroden op de hoofd-
huid, wordt een patroon van golven 
met verschillende frequenties weer-
gegeven. EEG-registraties worden 
geassocieerd met synaptische activi-

teit in de hersenen, waardoor dit hulp-
middel gewenst wordt voor het bestu-
deren van ADHD.

Biologische test
EEG-onderzoek van kinderen met 
ADHD vertonen meer verschillen in 
hersenactiviteit en synchronisatie 
tussen hersengebieden dan bij kin-
deren zonder ADHD. Desondanks is er 
vandaag de dag nog geen biomarker in 
de klinische routine van diagnose van 
kinderen met ADHD. Met een nieuwe 
techniek voor het analyseren van EEG 
data zou dit kunnen veranderen.

“Een biologische test zou een gewel-
dige stap vooruit zijn”, stelt dr. Olafur 
Gudmundsson, hoofd Kinderpsychi-
atrie aan het Landspitali Universi-
tair ziekenhuis in Reykjavik (IJsland). 
“ADHD is een veel voorkomende en 
heel bekende aandoening. Artsen, ou-
ders en leerkrachten vermoeden vaak 
dat een kind ADHD heeft, maar heb-
ben behoefte aan zekerheid. Daarvoor 
moeten scorelijsten worden ingevuld, 
al dan niet gecombineerd met psy-
chiatrische rapporten en observaties. 
Er zijn al verschillende medicijnen 
ontwikkeld; een biologische test kan 
waardevol zijn om te kijken wie  rea-
geren op medicatie en wie niet.”   

Om een betrouwbare test te ont-
wikkelen, is volgens Gudmundsson 

een grote datacollectie nodig van 
kinderen met ADHD, van gezon-
de kinderen, en van kinderen met 
andere aandoeningen zoals angst-
stoornissen, depressiviteit en au-
tisme. “We zouden graag meer 
onderscheid willen maken tussen 
verschillende soorten ADHD. Er 
zijn verschillende verschijnselen 
en combinaties daarvan, voor een 
passende behandeling zouden we 
graag meer differentiatie aanbren-
gen.”

Toekomst
De EEG is al onderzocht om bij 
kinderen de ontwikkeling te vol-
gen van de cortex (de buitenste 
laag van de hersenen), tekent Gud-
mundsson aan. Hij is betrokken 
bij een aantal studies naar ADHD, 
naar onder andere de erfelijke fac-
toren van deze gedragsstoornis. 
“Een EEG is niet zo duur als een  
(f)MRI en is veel minder omslach-
tig. Wij verwachten dat met be-
hulp van deze techniek binnen een 
paar jaar een biologische test alge-
meen gebruikt gaat worden voor 
de diagnose ADHD.” 

ADHD behandeling 
wordt meestal onderzocht 
door gedrag op testen of door 
de patiënt  en omgeving (ou-
ders, leerkrachten) te vragen 
naar symptomen. Betere ma-
ten lijken schoolprestaties, 
omgang met leeftijdsgeno-
ten en opvoedstijl. Ook slaap 
krijgt recentelijk meer aan-
dacht. 

ADHD wordt vooral be-
handeld met medicatie, op 
afstand gevolgd door ge-
dragstherapie, neurofeed-
back en diëten. 

Medicatie leidt aan-
vankelijk tot gemiddelde 
tot grote effecten, zowel op 
symptomen als op school-
prestaties. Wel of geen me-
dicijngebruik 6 jaar na begin 
van de behandeling blijkt los 
te staan van de verandering 
in symptomen.

Gedragstherapie richt 
zich vooral op opvoedstijl 
en gedrag van de kinderen in 
hun leefomgeving. Dit geeft 
een gemiddeld tot groot ef-
fect en lijkt geen interne stu-
ring op langere termijn te 
bieden. Onderzoek hiernaar 
ontbreekt grotendeels.

Ouders rapporteren 
bij neurofeedback een ge-
middeld tot groot effect, 
leerkrachten een klein tot 
gemiddeld effect. Lange ter-
mijn studies zijn beperkt tot 
twee jaar en laten gedragsbe-
houd zien.

Diëten laten doorgaans 
kleine effecten zien. Ze lopen 
uiteen van toediening van 
supplementen tot elimina-
tiediëten. 

Biologische test voor ADHD  
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Aandacht verbeteren bij ADHD?
De wereld beter begrijpen bij ASS?

Wetenschappelijke aanpak, vaste begeleiding.
Neurofeedback door specialisten.

www.eegresource.nl

Betrouwbaar maatwerk.
In Amsterdam, Nijmegen, Valkenburg en Zutphen.

Aandacht verbeteren bij ADHD?
De wereld beter begrijpen bij ASS?

Wetenschappelijke aanpak, vaste begeleiding.
Neurofeedback door specialisten.

www.eegresource.nl

Betrouwbaar maatwerk.
In Amsterdam, Nijmegen, Valkenburg en Zutphen.

Aandacht verbeteren bij ADHD?
De wereld beter begrijpen bij ASS?

Wetenschappelijke aanpak, vaste begeleiding.
Neurofeedback door specialisten.

www.eegresource.nl

Betrouwbaar maatwerk.
In Nijmegen, Valkenburg, Zutphen én thuis!

KATLA™ een diagnotische hulpmiddel bij ADHD  

Het IJslandse bedrijf MentisCura Diagnostics ™ heeft een 
nieuw diagnostisch hulpmiddel voor ADHD op basis van 
een nieuwe generatie van EEG analyse ontwikkeld.! 
De EEG methode meet de functionaliteit van de 
hersencentra op de elektrofysiologische eigenschappen, 
gedurende 3 minuten, terwijl de patient zich in rust 
begeeft, met de ogen gesloten. Binnen een paar minuten, 
ontvangt u een een proffesioneel rapport met een 
KATLA™ ADHD Index en KATLA™ Age Index. 
 

De ADHD Index is een biomarker die helpt de nauwkeurigheid van de diagnose 
bij kinderen met ADHD te verbeteren en helpt clinici toezicht op de effectiviteit 
van farmaceutische interventies. The Age Index kan tevens worden gebruikt om 
te screenen op verschillen in ontwikkeling van de hersenen bij kinderen. 
 
De ontwikkeling van KATLA is gebaseerd op 7 jaar onderzoek. Een aantal 
vooraanstaande universitaire ziekenhuizen en reseach organizasions werken 
samen met MentisCura, waaronder Institute for Ageing and Health, Universiteit 
van Newcastle en het Universitair Ziekenhuis van IJsland. Het bedrijf is 
toegetreden aan het consortium als partner en bestuurslid van de Stockholm 
Brain Institut, toonaangevende Zweedse universiteiten, w.o. Karolinska Institutet, 
Royal Institute of Technology en de Universiteit van Stockholm. 

Voor meer informatie ga naar www.mentiscura.nl, info@mentiscura.nl of u kunt 
contact opnemen met MentisCura Benelux 023-7979130 



Gebrek aan concentratie-
vermogen, impulsief gedrag 
en hyperactiviteit. Dat zijn 
de belangrijkste kenmerken 
van ADHD (voluit: Attention 
Deficit / Hyperactivity Dis-
order). De gedragsstoornis 
wordt veelal op jonge leef-
tijd herkend en behandeld 
met medicijnen en therapie. 
Uit onderzoek is gebleken 
dat symptomen van ADHD 
ook nog bij veel volwassenen 
voorkomen. Ook zij zijn ge-
baat bij een goede diagnose 
en behandeling.

BAs (24) merkte in het eerste jaar 
van zijn studie werktuigbouwkunde 
- nu twee jaar geleden - dat hij moei-
te had zich te concentreren. “Alles wat 
ik deed, kostte mij drie keer zoveel tijd 
als anderen. In de lessen dwaalden 
mijn gedachten voortdurend af en ik 
kon heel slecht tegen omgevingsge-
luid. Daar heb ik nog steeds last van, 
maar ik weet nu hoe ik er mee om 
moet gaan. Als dingen niet lukken, doe 
ik een stapje terug. Ik heb bijvoorbeeld 
langer de tijd genomen voor mijn stu-
die, zodat ik een betere basis heb voor 
de toekomst.”

“Omdat ik als het niet lukte met 
mijn studie last kreeg van innerlijke 
woedeaanvallen, heb ik hulp gezocht, 
uiteindelijk bij een ADHD-centrum. 
Na een intake kreeg ik therapie en me-
dicijnen. Van die medicijnen werd ik 
rustig. Maar ik keerde ook in mezelf, 
waardoor er geen interactie meer was 
met vrienden en studiegenoten. De 
gesprekken met mijn therapeut wa-
ren heel nuttig, maar met de medicij-
nen ben ik vrij snel gestopt. Ik wilde 
niet in een isolement raken.”

“Inmiddels ben ik ook niet meer 
in therapie bij het centrum. Ik medi-
teer en doe aan herwaarderingscoun-
seling. Daarbij ontdek je wie je bent 
en accepteer je jezelf volledig zoals je 
bent. Dat geeft energie, motivatie en 
drive. Ik zie ADHD niet als een ziekte, 
maar richt mij vooral op de positieve 
kanten. De therapie heeft mij gehol-
pen mijn situatie in kaart te brengen. 
Het was een opstap naar een nieuwe 
weg voor mezelf.”

BArt-JAn (42) had als kind niet 
het gevoel dat hij ADHD had. “In ons 
gezin kwam het achteraf gezien pro-
minent voor, maar mijn hyperac-
tieve broertje was bliksemafleider. 
Ik had moeite met het plannen van 
huiswerk, sporten en op tijd komen. 
Toen ik ging samenwonen, heeft mijn 
vriendin mij jarenlang gefaciliteerd. 
Zij nam bijvoorbeeld ‘s ochtends met 
mij door wat ik die dag moest doen. In 
mijn werk als ondernemer deed ik al-
leen waar ik goed in was. Wat ik nog 
niet wist, is dat doordat ik volledig 
werd gefaciliteerd, ADHD zich in mijn 
geval goed camoufleerde.”

“Toen ik twee jaar geleden verliefd 
werd op een andere vrouw, begon de 
eerste confrontatie met ADHD en 
mijn beperkingen. Al die jaren had 
ik me overeind kunnen houden, nu 
voelde ik me bang en alleen. Ik kwam 
bij een psychiater, die me een proef-
recept gaf. Toen ik het eerste pille-
tje nam, was het alsof in mijn hoofd 
het licht aan ging. Ik kreeg inzicht in 
mijn gedachten, kon verbindingen 
zien.”

“Een ADHD-centrum stelde de di-
agnose, ik krijg er nog steeds thera-
pie en coaching. Dankzij medicatie 
kan ik helder denken en heb ik min-
der concentratieproblemen. Mijn 
psycholoog houdt mij een spiegel 
voor en legt uit wat er gebeurt in het 
menselijk brein. Ik kan nu uitleggen 
wat ADHD is en wat het met je doet. 
Er blijven zaken die ik niet kan, zoals 
plannen. Maar nu ik dat accepteer, 
ontstaat er rust en kan ik me focussen 
op de dingen waar ik goed in ben.”

ervaring
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ADHD vaak op latere 
leeftijd aan het licht

Bas 
kwaM ER op zijn 22stE aChtER 
Dat hij aDhD hEEft

Bart-Jan
kwaM ER op zijn 40stE aChtER 
Dat hij aDhD hEEft

emile hilgers

redactie@mediaplanet.com
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Karen van Dartel werd op haar 
48e overvallen door een psychose. 
“Het is iets verschrikkelijks. 
Er overkomt je iets wat je totaal niet 
begrijpt.” 

D
e oorzaak van de 
psychose is nooit 
precies duidelijk 
geworden voor Ka-
ren. “Aanleg speelt 

wel een rol, mijn moeder had ook 
zoiets en heel toevallig ook op 
haar 48e. Maar ik weet niet waar 
het bij mij vandaan kwam. Ik zat 
twee jaar daarvoor wel in een 
stressvolle werksituatie. Boven-
dien deed ik een heel intensieve 
cursus. Misschien is dat de trig-
ger geweest.”

Steeds erger
Karen dacht in die tijd juist dat 
het goed ging met haar. “Ik zat in 
een flow, een soort manische pe-
riode waarin ik heel actief was en 
het goed had met de mensen om 
me heen. Ik begon toen wel last 
te krijgen van slapeloosheid. Dat 
werd steeds erger. Ik ging door 
het huis dwalen en had geen be-
sef meer van tijd. Niemand kan 
snappen wat er gebeurt. Mijn 
dochter heeft gezegd: je werd 
voor ons iemand die ‘weg’ was. Ik 
had wanen die ik hardop zei ter-
wijl ik daar zelf geen besef van 
had. Je leeft in een wereld die er 
niet is. We hadden bijvoorbeeld 
een hondje en een konijn, en die 
zag ik tegen het raam aan vliegen 
en bloedend neervallen. Dat ge-
beurde natuurlijk niet echt, maar 
ik zág het wel. Normaal ben ik 
nuchter en functioneert mijn ra-
tio goed, maar toen was dat hele-
maal weg.”

Karen voelde zich heel een-
zaam in die periode. Ze begreep 
zelf al niet wat er gebeurde, laat 
staan anderen. Wat zij ervoer, kon 
ze niet delen met haar omgeving. 
“Je zit in een hel, en daar wil je 
wel uit maar je weet niet hoe. Ik 
kon anderen niet bereiken.”

Het duurde ruim drie maanden 
voordat Karen werd opgenomen. 
Al die tijd was zij thuis. Ze kreeg 
verschillende medicijnen, maar 
die hielpen niet. Haar man en 
twee dochters (destijds 14 en 16 
jaar) hebben alles meegemaakt. 
“Dat doet nu heel veel pijn”, zegt 
Karen. “Ik was er altijd voor hen, 
maar nu zagen zij een vrouw en 
moeder die niet meer aanspreek-

baar was. Een van mijn dochters 
is lang boos op me geweest, ge-
woon omdat ze er niets van be-
greep. Mijn man snapte het ook 
niet, maar hij wilde me liever 
niet naar het ziekenhuis laten 
gaan. Hij heeft heel veel geduld 
met mij gehad.”

Ommekeer
Voor het hele gezin is het een 
heel moeilijke periode geweest, 
vertelt Karens man Jan. “De si-
tuatie werd steeds onbegrijpelij-
ker voor mij. Er is een crisisteam 
langs geweest, maar ook zij wis-
ten niet wat er aan de hand was. 
Karen kreeg medicijnen, maar 
die werkten niet. Na ongeveer 
twee maanden was het niet meer 
vol te houden, toen is zij opgeno-
men. Dat bracht gelukkig de om-
mekeer.”

Pas in het ziekenhuis kreeg Ka-
ren een medicijn dat werkte. Na 
vier dagen was zij weer ‘bij zin-
nen’. “Normaal houd ik niet van 
medicijnen, maar dit is echt mijn 
redding geweest. Het gaat nu 
goed, maar nog iedere dag moet 
ik mijn balans hervinden. Mijn 
leven is 180 graden gedraaid. Ik 
had een druk leven, met hobby’s 
en bestuursfuncties, dat heb ik 
allemaal moeten veranderen. 
Maar gelukkig heb ik daar wel 
mijn weg in gevonden.”

Karen heeft een boek geschre-
ven over haar ervaringen met 
een psychose. Dat heeft haar ge-
holpen enig inzicht in en greep 
te krijgen op wat haar is over-
komen. Er ligt nog een groot 
taboe op psychische aandoenin-
gen, weet zij. “Dat snap ik wel, 
want anderen zien je als een ‘gek 
mens’. Daardoor wordt de afstand 
heel groot. Ik hoop dat dat taboe 
verdwijnt. Ik zeg altijd: je bent 
voor twintig procent in een ziek-
te geschoten, maar voor tachtig 
procent ben je nog goed. Het is 
jammer dat je dan op die twintig 
procent wordt beoordeeld.”

rinth, maar ook met The Wearable: 
een soort bril die ervoor zorgt dat ge-
bruikers hun directe omgeving ver-
vormd en onwerkelijk ervaren, net 
als in een psychose. The Wearable 
heeft een webcam die gefilmde beel-
den en werkelijke beelden realtime 
mixt met andere beelden en gelui-
den. Dragers van het masker lijken 
snel gedesoriënteerd en in verwar-
ring. Zo kan iemand in de omgeving 
er door een gezichtsherkennings-
programma ‘demonisch’ uitzien en 
wordt de gebruiker constant afgeleid 
door stemmen en beelden die een an-
der niet ziet. 

Jennifer hoopt dat met haar pro-
jecten meer begrip ontstaat voor 
het fenomeen psychose. “Want dat 
is zó moeilijk te bevatten. Het is niet 
in woorden uit te drukken wat een 
persoon meemaakt. Het gevoel van 

onwerkelijkheid is moeilijk te be-
schrijven. Daarom hoop ik dat men-
sen het beter gaan begrijpen door het 
zelf te ervaren.”

Uit reacties blijkt dat mensen het 
heftig, indrukwekkend en bijzon-
der vonden. ‘Jouw hoofd is eigenlijk 
een stopcontact’, zegt iemand in een 
video, net als iemand die in een psy-
chose onbegrijpelijke dingen zegt. 
Anderen zeggen: ‘Ik kan er niet uit’, 
of ‘Het was niet prettig’. 

Jennifer wil op deze manier psy-
chose bespreekbaar maken. “En dat 
op een aparte, toegankelijke manier, 
búiten de wereld van de psychiatrie. 
Kunst is daar dé manier voor. En ik 
zie hoeveel behoefte er aan is: men-
sen staan soms een uur in de rij voor 
het labyrint.”

In de kinderschoenen
Het ontwikkelen van de projecten is 
voor Jennifer een lange weg geweest. 
Zij kreeg steun van onder meer de 
Johnson & Johnson Corporate Ci-
tizenship Trust, een geregistreerde 
Schotse liefdadigheidsinstelling. De 

Trust heeft de missie om duurzame 
en langdurige verbetering in mense-
lijke gezondheid te realiseren door te 
investeren in strategische partner-
schappen en innovatieve oplossin-
gen. De Trust is een onafhankelijke 
organisatie die blijk geeft van de toe-
wijding van de Johnson & Johnson 
Family of Companies voor het ver-
beteren van de levenskwaliteit in de 
maatschappij waarin haar medewer-
kers leven en werken. Andere onder-
steuning werd onder andere gegeven 
door het bedrijf Janssen, het Fonds 
Psychische Gezondheid, Fonds BKVB 
(nu Mondriaan Fonds) en het Prins 
Bernhard Cultuur Fonds.  Het na-
bootsen van psychose is volgens Jen-
nifer een onderzoeksveld dat nog in 
de kinderschoenen staat. “Ik zie in 
mijn ontwerpen natuurlijk al dingen 
die verbeterd kunnen worden. En ik 
krijg er al vragen over uit het buiten-
land. Heel spannend allemaal!”

‘Niemand snapt 
wat er gebeurt 
bij een psychose’

Zelf een psychose ervaren

KEES VERMEER

redactie@mediaplanet.com

KEES VERMEER

redactie@mediaplanet.com
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Een psychose is een toe-
stand waarbij iemands 
contact met de werkelijk-
heid ernstig is verstoord. 
Ongeveer drie procent van 
de bevolking heeft in het 
leven een keer een psy-
chose. Maar veel meer 
mensen, wel tien tot twin-
tig procent, ervaart wel 
eens een psychotisch ver-
schijnsel.

Sommige mensen hebben aan-
leg voor psychosen, maar deze 
stoornis kan ook optreden na een 
moeilijke, uitputtende periode in 
iemands leven, of het gevolg zijn 
van drugsgebruik of een depres-
sie. Vaak treedt een eerste psy-
chose in iemands leven op tussen 
16 en 25 jaar. “In die periode ge-

beurt er heel veel. De verbanden 
worden losser en tieners gaan op 
zoek naar een eigen structuur”, 
zegt psycholoog Jean-Pierre van 
der Ven van Fonds Psychische Ge-
zondheid. “Veel mensen in die 
leeftijd gaan dingen uitproberen, 
bijvoorbeeld drugs. We weten dat 
cannabis vaak een trigger is voor 
psychose. Maar er kunnen ook 
heftige gebeurtenissen zijn die 
stress geven, zoals afwijzing voor 
een opleiding of liefdesverdriet. 
Bij sommigen leidt dat tot een 
psychose.”

Beleving van de  
werkelijkheid
Iemand in psychose vertoont ver-
ward gedrag en kan geen onder-
scheid maken tussen prikkels uit 
de omgeving. Normaal gespro-
ken gebruikt een mens maar zo’n 
vijf procent van alle informatie 
en prikkels. De rest wordt wegge-
gooid. Maar in een psychose ge-
beurt dat niet. Van der Ven legt 
uit: “Als je psychotisch bent en 
ziet dat mensen naar je kijken 
bijvoorbeeld, kan je denken dat 
je wordt achtervolgd. Je probeert 
zo een verklaring te geven voor 
wat je waarneemt. Dat kan heel 

ver gaan. Je ziet beelden of hoort 
stemmen die er voor anderen niet 
zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen 
denken dat marsmannetjes een 
chip in je hoofd hebben geplaatst, 
of dat je bezeten bent door een 
duivel.”

Aan de hand van vragen aan de 
persoon over diens beleving van 
de werkelijkheid, stelt een er-
varen arts of psycholoog de di-
agnose. De eerste afweging is 
vervolgens of de persoon thuis 
kan blijven, met steun van naas-
ten en een GGZ-team dat regelma-
tig langskomt. Als de persoon een 
gevaar vormt voor zichzelf of de 
omgeving, of als die zich verwaar-
loost, volgt een opname in een 
kliniek. “Maar dat gebeurt tegen-
woordig zo weinig mogelijk”, zegt 
Van der Ven.

Omgaan met  
nieuwe situatie
Er zijn medicijnen tegen psycho-
se. Deze antipsychotica bestaan 
al vanaf medio vorige eeuw. Er 
zijn de laatste jaren nieuwe me-
dicijnen bij gekomen, met ie-
der een iets andere werking. Van 
der Ven: “De behandelaar begint 
doorgaans met het lichtste me-
dicijn en kijkt of dat effect heeft. 
Zo wordt toegewerkt naar de juis-
te medicatie en de juiste dosis. De 
patiënt moet leren omgaan met 
de nieuwe situatie en bijvoor-
beeld oppassen met stress, alcohol 
en drugs. Samen met de behande-
laar en naasten leert hij/zij om de 
eerste signalen van een eventuele 
nieuwe psychose te herkennen.”

Behandelaars bieden steeds va-
ker zogeheten cognitieve gedrags-
therapie aan. Daarin wordt met de 
persoon met psychose bijvoor-
beeld gesproken over diens bele-
vingen. “Want dat zegt iets over de 
belevingswereld en de ontwikke-
ling van de psychose. Door erover 
te praten, wordt een band tussen 
hem/haar en de behandelaar op-
gebouwd en goed nagedacht over 
de aangeboden behandeling. En 
dat is belangrijk, want er is een 
heel grote kans op terugval als 
een psychose niet wordt behan-
deld. Het is dus van belang om er 
snel mee aan de slag te gaan.”

inzicht
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Verstoord contact 
met de werkelijkheid

Een omgeving waarin ieder-
een zelf kan voelen hoe het 
is om psychotische fenome-
nen te ervaren. Dat is wat de 
Canadees-Nederlandse on-
derzoekster en kunstenares 
Jennifer Kanary Nikolov(a) 
heeft ontworpen. Dat deed 
zij met het onderzoeks-
kunstproject Labyrinth Psy-
chotica met The Labyrinth 
en The Wearable, een speci-
ale bril die de werkelijkheid 
kan vervormen.

Hoe is Jennifer hiertoe gekomen? 
Om dat uit te leggen gaat zij te-
rug naar 2005, het jaar waarin haar 
schoonzus zelfmoord pleegde. Zij had 
een kwetsbaarheid voor psychoses 
en bij haar was de diagnose schizo-
frenie gesteld. Tijdens een psychose 
worden de zintuigen aangetast waar-
door iemand vaak een andere reali-
teit ervaart. Zo kan het besef van tijd 
en ruimte verstoord zijn. Jennifer is 
zich daar in gaan verdiepen en wil-
de ook andere mensen laten ervaren 

wat een psychose kan zijn. Een mens 
zit tijdens een psychose als het ware 
in een labyrint, redeneert zij. “Je kunt 
je moeilijk oriënteren. Een psycho-
se wordt vaak ervaren als een soort 
droomlandschap, waarbij het moei-
lijk te onderscheiden is wat droom 
is en wat werkelijkheid. Je kunt bij-
voorbeeld stemmen horen, vreemde 
dingen zien of denken dat je wordt 
achtervolgd.”

Grensvlak
Al die aspecten heeft Jennifer ver-
werkt in haar Labyrinth Psychoti-
ca, The Labyrinth, een ruimte van 
ongeveer zes bij zes meter waarin 
allerlei multimediatoepassingen 
worden gebruikt om een psychose na 
te bootsen. Zij heeft dat ontwikkeld 
als artistiek onderzoeker aan de uni-
versiteit van Plymouth (Engeland). 
Jennifer werkt op het grensvlak van 
onderzoek en kunst en doet al zeven 
jaar onderzoek naar de ervaring van 
psychose. Zij was artist in residence 
bij onder andere het nationaal mu-
seum voor psychiatrie Het Dolhuys 

en bij Waag Society Instituut voor 
kunst, wetenschap en technologie in 
Amsterdam. Daarnaast heeft zij les-
gegeven in het programma Art and 
Research aan de Universiteit van 
Amsterdam en de Gerrit Rietveld 
Academie.

In het labyrint kom je allerlei ele-
menten tegen die mensen in een 
psychose kunnen ervaren, vertelt 
Jennifer. “Je hoort bijvoorbeeld stem-
men die je dingen vertellen, en doe je 
dat dan wel of niet? Je weet niet altijd 
waar de stemmen vandaan komen, 
ze komen van verschillende kanten. 
Daardoor raak je in de war. Verder 
worden in het labyrint hallucinaties 
gesimuleerd met LED-lampjes. Als je 
direct kijkt zie je niks, maar als je je 
hoofd wegdraait zie je beelden ver-
schijnen in de lucht. Een persoon in 
psychotische toestand heeft, door al-
le prikkels, vaak moeite met het on-
derscheiden van werkelijkheden.”

Bril met webcam
Het nabootsen van een psychose 
gebeurt niet alleen met The Laby-

“Behandelaars bieden 
steeds vaker zogeheten 
cognitieve gedragstherapie 
aan.”

Zelf een psychose ervaren

Jean-Pierre van der Ven
Psycholoog Fonds 
Psychische Gezondheid

KEES VERMEER

redactie@mediaplanet.com
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Neurofeedback wordt in Amerika 
gezien als een goede methode om 
ADHD te behandelen. Voordat de trai-
ning begint, wordt een qEEG afgeno-
men die de hersengolf activiteit meet.

Play Attention is een computerge-
stuurd spelprogramma die de mate 
van aandacht op het scherm zicht-
baar maakt. Het spel ‘loopt’ als de 
aandacht optimaal is. Als je aandacht 
verbetert heeft dat positieve gevol-
gen voor school- en werkprestaties. 
Al spelend verbeteren eigenschap-
pen en vaardigheden als: informatie-
verwerkingssnelheid, planning- en 

Onderzoek toont aan dat ‘iets leren’ coördinatie vraagt van verschillende 

hersen gebieden. De hersengebieden ‘praten’ met elkaar met een ongelofelijke 

snelheid. Als de timing tussen de hersengebieden niet goed is, heeft dat gevol-

gen voor het functioneren. Dit uit zich in niet-adequaat gedrag. Er zijn non- 

invasieve trainingsmethoden en nieuwe technologieën om de werking van het 

brein te verbeteren zoals Play Attention, Neurofeedback, AVE-training, TLP.  

Meer info: www.asepsychologen.nl  of  www.play-attention.nl

organisatie, werkgeheugen, impuls-
beheersing, volgehouden aandacht 
en de frustratietolerantie.  Volwasse-
nen en kinderen  met ADD of ADHD 
of PDD-NOS zijn na de training beter 
gefocust, rustiger, minder opvlie-
gend en minder snel gefrustreerd. 
Maar ook topsporters en managers 
profi teren van de training (peakper-
formance).

The Listening Program is een mu-
ziek-luister-therapie. Door het luis-
teren naar psycho-akoestische be-
werkte muziek worden de hersenen 
getraind.

Breintraining 

WWW.DUCHENNEHEROES.NL

SCHRIJF 
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2014

SAMEN TRAPPEN WE DUCHENNE DE WERELD UIT 

7 DAGEN
700 KM
4 LANDEN

1 DOEL

MOUNTAINBIKEN VOOR KIDS MET DUCHENNE
Duchenne spierdystro�e is een wrede spierziekte waarbij door een 

genfout spieren langzaam afbreken, maar de hersenen goed blijven. 
Deze ziekte heeft impact op álles. Het komt vooral voor bij jongens. 

Als peuter kunnen zij fysiek niet meekomen. Rond hun twaalfde 
kunnen ze vaak niet meer lopen. Uiteindelijk verzwakken ook de 

ademhalingsspieren en de hartspier. Dat maakt de ziekte dodelijk: 
vaak worden de jongens niet ouder dan dertig jaar. De 7-daagse 

mountainbiketocht Duchenne Heroes maakt onderzoek naar een 
medicijn mede mogelijk. 

Als je hersenletsel hebt, verandert er veel 
in je leven, in dat van je partner en gezin. 
Na een herstelperiode in een ziekenhuis of 
 revalidatiecentrum is het thuis soms lastig om 
weer grip op je leven te krijgen. Wat voor-
heen vanzelfsprekend was, krijg je niet meer 
zo makkelijk voor elkaar. Je wilt thuis en op je 
werk weer meedoen. Je wilt weer vertrouwen 
hebben in je toekomst. Met een steuntje in de 
rug is dat vaak mogelijk.

Pieter (47 jaar) leeft met de gevolgen van zijn 
hersenletsel: “Doordat mijn beperking niet zicht-
baar is, omdat ik vooral cognitieve problemen 
heb, zet ik mijzelf en mijn omgeving vaak op 
het ‘verkeerde been’. Ik heb bijvoorbeeld moei-
te met het organiseren van mijn huishouden, 
agenda en sociale leven. Daardoor worden mijn 
dagen onoverzichtelijk en onvoorspelbaar. Sinds 
ik ambulante zorg van Heliomare krijg, zie ik het 
leven weer positiever. De ambulant begeleider 
speelt een grote rol in het helpen opvangen van 

mijn ‘missers’. Zij neemt het niet van mij over, 
maar werkt samen aan een overzichtsplan. We 
bespreken mijn successen en frustraties. Als de 
ambulant begeleider weer weggaat, blijf ik altijd 
gelukkiger achter. Zonder deze steun zou mijn 
leven er heel anders uitzien!”

Heliomare heeft veel kennis en ervaring om kin-
deren, jongeren en volwassenen met niet-aan-
geboren hersenletsel (NAH) te ondersteunen 
om weer grip op hun leven te krijgen. Dat kan 
bijvoorbeeld door revalidatie, begeleiding bij te-
rugkeer naar werk of andere vormen van dagbe-
steding, trainingen om te leren omgaan met het 
hersenletsel, een periode in een observatieklas, 
gezinsbegeleiding, of door ondersteuning in de 
thuissituatie. Heliomare heeft diverse locaties in 
Noord-Holland. 

Onderzoek naar  
hersenletsel belangrijk

Hersenletsel heeft veel onzichtbare gevol-
gen. Vooral in werksituaties is hier weinig 
aandacht voor, wat vaak leidt tot problemen 
bij re-integratie. Sinds 1 augustus 2013 is 
dr. Coen van Bennekom, revalidatiearts van 
 Heliomare, benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Arbeid en Revalidatie (AMC), in het bijzonder 
bij mensen met niet-aangeboren hersenlet-
sel. Van Bennekom is van mening dat het 
arbeidspotentieel van mensen met NAH nog 
onvoldoende benut wordt. Hij richt zijn werk-
zaamheden dan ook op onderzoek naar en 
implementatie van succesvolle re-integratie, 
kosteneffectiviteitsanalyse en verdere imple-
mentatie van de richtlijn NAH en Arbeid. Op 
deze wijze bouwt Heliomare aan nog meer 
expertise op het gebied van NAH en deelt 
deze met andere organisaties.

Weer grip op je leven

Ambulant begeleider in 
 gesprek met cliënt.

Leven met 
hersenletsel 

Informatiebijeenkomsten
Heliomare heeft regelmatig informatiebijeenkom-
sten over hersenletsel. Tijdens de bijeenkomsten 
wordt informatie gegeven over de oorzaken en 
gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel en 
hoe je hier mee ook kunt gaan. Deelnemers 
worden in de gelegenheid gesteld om vragen te 
stellen en ervaringen uit te wisselen. De eerstvol-
gende bijeenkomst is op maandag 9 december 
bij het Centrum voor niet-aangeboren hersenlet-
sel in Amsterdam.

Prof. dr. Coen van Bennekom

Voor meer informatie en  vragen 
kunt u terecht bij: 

info@heliomare.nl
www.heliomare.nl/expertisecentrum

Centrum voor  
niet- aangeboren 
hersen letsel Heliomare 
T 088 920 88 00

Polikliniek  
niet- aangeboren 
hersen letsel Heliomare 
T 088 920 84 05



“Een belangrijk aspect bij al 
het onderzoek is: hoe vertalen 
we de kennis en resultaten 
naar een behandeling voor 
patiënten? Onderzoek is nodig 
voor kennisontwikkeling, 
maar het moet niet bij kennis 
alleen blijven, het moet ook 
ingezet kunnen worden voor 
de behandeling van de patiënt. 
Want dat is uiteraard het 
uiteindelijke doel."
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Steeds meer kennis over de hersenen

Peter Schoof, directeur van Hersenstichting Nederland: 
“We komen steeds meer te weten over de hersenen, waardoor het mogelijk 
wordt om hersenziekten beter en sneller te diagnosticeren 
en te behandelen.” 

O
nderzoek 
speelt bij 
het vergaren 
van kennis 
een belang-
rijke rol, 
evenals tech-

nologische ontwikkelingen. Met 
MRI kunnen we in de hersenen 
‘kijken’ en dat levert gedetailleer-
de kennis op. Zo is al bekend dat bij 
verschillende ziektes dezelfde soort 
afwijkingen te zien zijn. Dat geeft 
aan dat onderliggende processen 
overeenkomen met verschillende 
uitingsvormen. Het hersenonder-
zoek richt zich meer en meer op die 
overkoepelende processen die bij 
hersenziekten een rol spelen. Als je 
die processen in kaart kunt bren-
gen, geeft dat aanknopingspunten 
om meerdere ziekten te behande-
len.

Daarnaast wordt op het gebied 
van hersenziekten ook veel gene-
tisch onderzoek gedaan. De weten-
schap krijgt de DNA-achtergrond 
van hersenaandoeningen steeds 
beter in kaart.

Behandelmogelijkheden
Een belangrijk aspect bij al dit on-
derzoek is: hoe vertalen we de 
kennis en resultaten naar een be-
handeling voor patiënten? Want 

dat is uiteraard het uiteindelijke 
doel. Daarbij gaat het er om de re-
sultaten van vaak fundamenteel 
onderzoek te vertalen in behan-
delmogelijkheden voor de patiënt. 
Onderzoek is nodig voor kennis-
ontwikkeling, maar het moet niet 
bij kennis alleen blijven, het moet 
ook ingezet kunnen worden voor 
de behandeling van de patiënt. En 
liefst zo breed mogelijk. Een voor-
beeld is de zogeheten deep brain 
stimulation, die is ontwikkeld als 
behandeling van de ziekte van Par-
kinson, maar blijkt nu ook effectief 
bij angststoornissen en depressie. 
De techniek heeft nog wel bijwer-
kingen, maar behandelaars krijgen 
die steeds beter onder de knie.

De Hersenstichting werkt hierbij 
natuurlijk nauw samen met de ken-
niscentra en universiteiten. Bij veel 
academische centra zie je dat de 
kennis op het gebied van hersenen 
en hersenaandoeningen gebundeld 
wordt. Zo heeft het UMC Utrecht in 
juni dit jaar het Hersencentrum ge-
opend, waar innovatie, topzorg en 
toponderzoek op het gebied van 
hersenaandoeningen samenko-
men. Ook bij andere universitei-
ten komen dergelijke centra van de 
grond. Door bundeling van kennis 
en onderzoek komt de kennis over 
hersenen in een stroomversnelling.

Lichttechnologie
Maar ook bedrijven vervullen 
hierbij een steeds belangrijkere 
rol. Vanuit de overheid worden sa-
menwerkingsverbanden tussen 
kenniscentra, bedrijfsleven en ge-
zondheidsfondsen gestimuleerd.  
De Hersenstichting participeert, 
met enkele andere fondsen en 
TNO, in het Van ’t Hoff program-
ma. Metingen doen met licht-
technologie, zogeheten optische 
spectroscopie, is in opkomst. Met 
licht kun je op, door of onder de 
huid bijvoorbeeld lichaamsvloei-
stoffen, zenuwen of bloedvaten 
meten met zowel zichtbaar als on-
zichtbaar licht (zoals infrarood). 
Zo kun je onder meer meten hoe-
veel glucose of hoeveel zuurstof 
in het bloed zit, zonder dat de pa-
tiënt geprikt hoeft te worden. Ook 
kan een chirurg in de toekomst 
vooraf zien waar hij precies gaat 
snijden. Het Van ’t Hoff Program-
ma wil met de samenwerking een 
steviger basis leggen voor medi-
sche toepassingen van deze tech-
nologie en de kennis breder delen. 
Ook voor hersenonderzoek een 
spannende ontwikkeling!
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DE REDACTIE
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ONTNUCHTEREND

• geen intake gesprek
• geen behandelprotocol
• geen psychologisch onderzoek
• geen graafwerk in uw verleden
• geen dagboek bijhouden
• geen medicatie 
• geen oeverloos begrip

ALLES puur gericht op de oplossing! 

TOPFIT IN 3 SESSIES

U wilt slechts 1 ding en dat is zo 
snel mogelijk topfi t zijn en beter 
presteren dan ooit daarvoor. 
Dat is precies wat u na 3 sessies 
mag verwachten. 
Want eerst wordt iedere onzeker-
heid of angst die uw herstel in de 
weg zit geëlimineerd.
Vervolgens leert u al uw valkuilen 
direct herkennen. 

‘A LIFE CHANGING EXPERIENCE’

Dat is wat onze cliënten zeggen
over hun ervaring.
MindTuning is een ‘no nonsense’
aanpak voor DOENERS die niet
bij de pakken willen gaan neer-
zitten. Meer dan 27.000 nuchtere
aanpakkers gingen u voor.  

Zie www.mindtuning.nl.

Waarom ‘n BURN-OUT behandeling NIET lang mag duren?
Hoe langer de therapie, des te langer duurt uw herstel. En daarvoor is TIJD te kostbaar...

www.mindtuning.nl | info@mindtuning.nl | T 0182 – 612345
Frijters MindTuning BV, Mozartlaan 54-56, 2742 BN Waddinxveen (omg. Gouda)
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