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Dan gaat het niet alleen om zorgverleners. De gebruikers,
de patiënten hebben vaak dezelfde routine. Je gaat naar de
huisarts als je je niet goed voelt. En als die je doorstuurt ga
je naar de polikliniek voor onderzoek. Misschien volgt er
een behandeling en vervolgens moet je weer naar de poli
voor de nacontrole. En chronisch zieken gaan vaak twee of
drie keer per jaar naar de specialist of de huisarts, ook als
hun aandoening niet erger wordt of even in remissie is. Gewoon ter controle.

stand door dokter of gespecialiseerd verpleegkundige worden bekeken. Bezoek aan het ziekenhuis is er dan alleen nog
als het echt nodig is.
Patiëntenfederatie Nederland weet uit eigen onderzoek dat
een deel van de patiënten het preig vindt als zorg vaker digitaal en dus op afstand wordt geleverd. Dat scheelt enorm
in de belasting voor de patiënt. Je hoe niet te reizen om bij
de dokter te komen, hij komt digitaal ‘langs’, en als het een
beetje meezit op een tijd die jou ook uitkomt.

In deze coronatijden zien we ineens een andere ontwikkeling. Mensen hebben – noodgedwongen - veel vaker dan
vroeger op afstand contact met zorgverleners. Dat is winst:
voor de zorgverlener en de patiënt. Beeldbellen met de arts
blijkt vaak net zo effectief als een fysiek contact. Wij zeggen
daarom: thuis kan het ook. Steeds meer patiënten meten
zelf hun bloeddruk en houden waardes bij. Die dan op af-

Zorg op afstand of digitale zorg moet in de toekomst doodgewoon zijn. Een toekomst die wat ons betre gisteren al is
begonnen. Laten we er samen aan werken dat binnen vijf
jaar alle ziekenhuizen hybride zorg aanbieden. Hybride betekent een combinatie van in het ziekenhuis en op afstand.
Zodat patiënten de keuze hebben. Het kan, het is gemakkelijk en het is beter voor dokter en patiënt.
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Nooit meer angstig op de fiets!
Bent u het veilige en vertrouwde gevoel op de fiets kwijt? Misschien door ouderdom,
lichamelijke beperking of onzekerheid? Er is nu een fiets die u de vrijheid van het
fietsen weer zal teruggeven!
Onze 4Wielers zijn de meest comfortabele, stabiele
en veilige ﬁetsen die er bestaan. Omdat deze op
vier wielen rijden is er geen mogelijkheid om om
te vallen. Dit in tegen stelling tot een gewone ﬁets
of een driewieler! Fiets alleen, op de ‘Quattro Solo’
of gezellig samen, op de ‘Quattro Duo’ en geniet
weer van het ﬁetsplezier en uw mobiliteit. Het
grote voordeel van een 4Wieler is dat u niet hoeft
te wennen. Het ﬁetst namelijk als een gewone ﬁets.
Onze 4Wielers zijn comfortabel én veilig. Door de
hydraulische remmen kunt u zonder veel kracht tot
stilstand komen. Met zijn 66 cm breedte past de
ﬁets door iedere deur. De ‘Quattro Solo’ is tevens

inklapbaar waardoor deze als loophulp gebruikt
kan worden en overal kunt stallen. U loopt er
gemakkelijk mee de lift of winkel in. Heeft u meer
ﬁxatie nodig? Dan kiest u een zitting, rugleuning,
armsteunen en gordel. Heeft u meer wensen?
Vraag dan naar de vele extra mogelijkheden.

Bel 088 - 444 0000 voor een proefrit,
bij ons in de showroom óf gewoon
bij u thuis. Wel zo makkelijk!
www.4wieler.nl

Unieke
terugkoopgarantie!

als
Ook ike
E-b ar!
a
leverb grote
een
Voor eradius
acti

v.a.

€ 3.995,-

Kunt u onverhoopt (na max.
2 jaar na aankoop) niet meer
van de ﬁets gebruikmaken?
Dan nemen wij de ﬁets terug
en u betaalt alleen over de
gebruiksperiode
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IN SAMENWERKING MET BIOPARTNER CENTER LEIDEN

Leiden is de bruisende kraamkamer van
gezondheidsinnovaties
Life Science start-ups en
scale-ups staan voor tal
van uitdagingen, zoals de
tijd die de ontwikkeling
kost, de financiering
en andere risico’s.
Wat hen vooruithelpt,
is een omgeving van
gelijkgestemden. Een
elkaar versterkend
ecosysteem, met krachtige
ondersteuning, zoals het
Leiden Bio Science Park.
Waar BioPartner zorgt voor
goedkope huisvesting,
goede labfaciliteiten,
ervaren begeleiding en een
inspirerend kennisnetwerk.
Het Leiden Bio Science Park is
een van de gezichtsbepalende
centra op het gebied van life
science binnen Europa. Het is
een unieke bundeling van kennisinstellingen en ruim 160
bedrijven in de life sciences.
Met de Universiteit van Leiden
en het LUMC, en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Zuid-Holland is sprake van een
ijzersterk, elkaar versterkend
ecosysteem. Sinds de jaren
’80 is het de kraamkamer voor
succesvolle biotech- en farmaceutische bedrijven als Crucell,
Pharming (bekend van de genetisch gemodificeerd stier Herman) en BaseClear.
Kennisnetwerk
Vaak vinden de eerste stappen
plaats vanuit een van onze bedrijfsverzamelpanden, stelt BioPartner-directeur Thijs De Kleer.
Als recent voorbeeld van een
succesvolle startup noemt BioPartner-directeur Thijs de Kleer
In Ovo, een bedrijf dat voor de
pluimvee-industrie een oplossing heeft bedacht om vroegtijdig het geslacht van eieren te
bepalen. “Het bedrijf is een lieveling van dierenwelzijnsorganisaties en eierenproducenten.”
“In Leiden werken bedrijven
met veel passie om de wereld
beter te maken,” vertelt Rebekah Bikker, manager strategie
& communicatie bij BioPartner.
“De kracht van het sciencepark
en BioPartner is dat mensen
elkaar formeel en informeel
kunnen ontmoeten. Daar zijn
hele structuren voor, zowel qua
kennisondersteuning als netwerkevents, zoals ontbijten en
het life science café.” De Kleer
valt enthousiast in: “De ondernemer kan zich op het primaire
proces richten. Wij helpen hem
met alle randzaken eromheen,
van huisvesting en de basisin-

richting van het laboratorium
tot het incubatienetwerk. Het
is geweldig leuk om te doen. Je
voegt iets toe aan de ontwikkelingen van start-ups en scale-ups.”
Versnelde groei
Een groot voordeel van BioPartner is dat startups organisch
kunnen groeien, dankzij de
flexibiliteit qua kantooroppervlak. Een lab inrichten is een
enorme investering voor startups. BioPartner biedt laboratoriumruimtes, met labtafels, zuurkasten en centrale inkoop van
specialistische gassen, waar
startende bedrijven zo aan de
slag kunnen. Het netwerk dat
het Leiden Bio Science Park
en BioPartner bieden, draagt
bij aan een versnelde groei en
helpt bij het vinden van investeerders. Bikker noemt als voorbeeld het initiatief ‘Show me
the Money’ dat kleine startups
in contact brengt met allerlei
vormen van financiering en investeerders. Waar nodig zoekt
BioPartner actief mee naar oplossingen, zoals bij een startup
die op zoek was naar extra testcapaciteit. Wij hebben bij de
universiteit gevraagd of zij nog
ruimte over hadden. Zo breng
je die weer samen. Je krijgt op
allerlei manieren een verdubbeling van krachten. Dat kan om
praktische zaken gaan, zoals
apparatuur die je kunt delen of
gekwalificeerd personeel. Er is
een heel cluster dat gezamenlijk werkt aan de toekomst van
de gezondheidszorg.

“Als je interactie en
uitwisseling van
kennis belangrijk
vindt, móet je je op het
Leiden Bio Science
Park vestigen”.
Ze vervolgt: “Wat je vaak ziet, is
dat bedrijven gespecialiseerde
apparatuur nodig hebben. We
zijn aan het kijken hoe we daar
nog een stap in kunnen maken.
Wat je al ziet is dat bedrijven
onderling een soort van structuur hebben, waarbij ze elkaar
helpen. Regelmatig is er een
mailtje waarin huurders elkaar
vragen ‘heeft iemand voor mij
het volgende XYZ apparaat te
leen?”
Een belangrijke toegevoegde
waarde vormt het netwerk en
de ondersteuning en begeleiding van starters, verklaart De
Kleer. “De kern is de interactie
op allerlei verschillende manieren. Het stimuleren dat je de
buren kent. Dat is voor iedereen een win-winsituatie.” Binnen BioPartner is ‘executive in
residence’ Barbara Brunnhuber
verantwoordelijk voor de contacten met starters. “Barbara
helpt met advies en fungeert
als klankbord. En als het nodig
is brengt ze je in contact met de
juiste ondernemer die bereid is
om kennis te delen.” Bovendien
is er een incubatorprogramma
opgezet – ‘Unlock’ – dat starters
helpt bij het vinden van finan-

ciers of subsidies, maar ook
hulp bij het leren presenteren
van een plan. Onderdeel van
het programma is het mentornetwerk. “Het is heerlijk als je
een-op-een kunt sparren met
iemand die het klappen van de
zweep kent en met dezelfde
problemen heeft geworsteld.”

schreeuwend tekort aan in Nederland. Iedereen heeft het over
de prachtige innovatieve bedrijven, maar als je als starter je
idee niet kunt uitbouwen vanuit
een kantoortje en lab, dan komt
je bedrijf niet van de grond.”

Krachtenbundeling
De kracht zit in de kennisketen,
de unieke manier van samenwerking. Als voorbeeld noemt
Bikker de Biotech Training Facility, een opleidingsinstituut dat
is opgericht om de lacune tussen onderwijs en bedrijfsleven
te vullen. “De farmaceutische
industrie vraagt om een specifiek soort kennis en ervaring. Bijvoorbeeld over de richtlijnen die
je moet volgen als je werkzaam
bent in een productieomgeving.
Die praktische kennis is niet
heel erg aanwezig op hogescholen, universiteiten en mbo. Je
werkt in een volledig nagebouwde productiefaciliteit, waar je de
kennis opdoet die nodig is om
aan de slag te gaan. Er zijn maar
drie van dit soort instellingen in
Europa.” De krachtenbundeling
achter de Biotech Training Facility is tekenend voor de wil tot
samenwerking, meent De Kleer.
“Het LUMC en de universiteit
hebben bijgedragen; Leiden Bio
Science Park heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de
Europese Unie; BioPartner heeft
de huisvesting geregeld.” De
Kleer eindigt het gesprek met
een oproep; “Je hebt een fysieke
infrastructuur nodig. Daar is een

Circulair
Awards 2021
BioPartner Center Leiden beheert
ruim 18.000 m2 werkruimte op
het Bio Science Park Leiden. Deze
biedt alle faciliteiten die startende
ondernemers in de life sciences
nodig hebben. De nieuwste locatie,
BioPartner 5, is het eerste energieneutrale laboratoriumgebouw van
Nederland en finalist bij de Landelijke Circulair Awards 2021.

Incubatororganisatie
BioPartner-directeur Thijs De
Kleer: “Ik zeg altijd ‘we zijn
geen vastgoedorganisatie; we
zijn een incubatororganisatie’.
BioPartner is een stichting.
We zijn er niet voor de winst.
Ik hoef geen dividend uit te
delen.”

4 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

VSOP

Een hoopvolle toekomst voor patiënten met
zeldzame aandoeningen.

W

ie denkt dat
zeldzame
aandoeningen
niet vaak voorkomen, heeft
het mis. Het treft 1 op de 17
mensen: dat zijn dus ruim
1 miljoen Nederlanders.
Er zijn namelijk meer
dan 7.000 verschillende
zeldzame aandoeningen.
Op Zeldzameziektendag
28 februari vragen
honderden (inter)nationale
patiëntenorganisaties
aandacht voor deze
problematiek. Ook de
VSOP, de Nederlandse
patiëntenkoepel
voor zeldzame en
genetische aandoeningen
waarin meer dan 90
patiëntenorganisaties
samenwerken.

In de afgelopen decennia is
gelukkig al veel verbeterd voor
mensen met zeldzame aandoeningen. Zo zijn er door het
ministerie van VWS inmiddels
350 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen aangewezen. Daarmee wordt duidelijk
waarnaar je als zorgverlener
moet doorverwijzen en waar
je als patiënt terecht kan voor
de beste zorg. En door innovaties in DNA-onderzoek zijn
diagnoses makkelijker te stellen, want de meeste zeldzame
aandoeningen hebben een genetische oorzaak. Ook hebben
stellen met een kinderwens

en een genetisch risico, goede opties om te zorgen dat zij
hun aandoening niet doorgeven aan volgende generaties,
zoals embryoselectie via IVF.
Daarnaast worden er voortdurend stappen gezet in het
ontwikkelen van betere geneesmiddelen voor zeldzame
aandoeningen. Michael van
der Linde is één van de ca.
1.500 patiënten in Nederland
met de zeldzame aandoeningen zoals hemofilie A, een genetische bloedstollingsziekte
die voornamelijk bij mannen
voorkomt. Hij weet uit ervaring hoe hard het kan gaan
met de ontwikkeling van innovatieve
geneesmiddelen.
‘Toen ik klein was, waren er
gelukkig al wel medicijnen
die ervoor zorgden dat ik geen
bloedingen kreeg’, vertelt hij.
‘Maar door een reactie van het
immuunsysteem tégen de medicijnen werkten die niet altijd even goed. In die tijd heb
ik aardig wat bloedingen in
mijn gewrichten gehad. Daardoor liep ik gewrichtsschade
op, waar ik nu nog steeds last
van heb’.
‘Maar tegenwoordig’, vervolgt
Michael, ‘zijn de medicijnen
al veel beter. Er groeit nu een
generatie jongens op die bijna helemaal geen bloedingen
meer zal hebben en die medicatie gebruikt die je gemakkelijker en minder vaak toe hoeft
te dienen. Er zat wel een be-

hoorlijke tijd tussen het moment dat het medicijn werd
goedgekeurd en het moment
dat het beschikbaar kwam
voor patiënten. Gewoon omdat het zo duur is. Dat is frustrerend. En dan praat ik nog
vanuit de luxepositie dat er
al een medicijn bestond voor
hemofilie. Kun je nagaan als
je een aandoening hebt waar
nog geen enkel medicijn voor
is. Als je dán weet dat er een
medicijn is goedgekeurd, maar
je krijgt het niet omdat het te
duur is, dan is dat bijna niet
te verteren. En met de honderden innovatieve, maar ook
dure medicijnen en therapieën die momenteel ontwikkeld
worden, zullen we nog vaak
tegen dat probleem oplopen.’
De huidige medicijnen voor
hemofilie A zijn nog altijd
slechts symptoombestrijding.
De genetische oorzaak – het
niet aanmaken van het stollingseiwit – wordt daarmee
niet opgelost. Hij heeft het gen
doorgegeven aan zijn dochter.
Zij is daarmee ‘draagster’ van
hemofilie en heeft 25% kans

“28 februari 2021
is het internationale
zeldzameziektendag.”

om later ook een zoon te krijgen met hemofilie A.
Met innovatieve gentherapie
wordt het nu echter mogelijk
met één behandeling langdurende (levenslange) correctie
en verbetering van de symptomen te krijgen. ‘Simpelweg’
door de DNA-code van het
defecte gen in de cellen te
brengen zodat deze alsnog de
ontbrekende eiwitten gaan
aanmaken. En de ontwikkelingen op het terrein van gentherapie gaan snel. Er zijn al diverse producten voor ernstige
genetische zeldzame aandoeningen goedgekeurd door de
Europese medicijnautoriteit
EMA: voor een afweerstoornis,
een oogaandoening die tot
blindheid leidt, de bloedziekte
beta-thalassemie en de spierziekte SMA.
Ook voor hemofilie A is er
een gentherapie in ontwikkeling die voor Michael en zijn
(klein)kinderen uitkomst kan
bieden. De effectiviteit ervan
houdt misschien minder lang
aan dan gehoopt voor een - in
principe- eenmalige behandeling, waardoor de hemofiliepatiënten die deelnemen aan
het onderzoek nu langer moeten worden gevolgd om te zien
hoe lang en goed de therapie
werkt. Dat is belangrijk voor
de patiënt, maar uiteraard ook
om te beoordelen of de kosten
opwegen tegen het resultaat.

Als een bepaalde gentherapie
z’n belofte waarmaakt en een
patiënt inderdaad in één keer
volledig kan genezen, vragen
fabrikanten zeer hoge prijzen
voor het middel: soms bijna
twee miljoen euro. De minister van VWS is degene die
– op advies van Zorginstituut
Nederland - een besluit neemt
over het al dan niet vergoeden van dergelijke therapieën
en zo ja, voor welke prijs. Dat
zijn heel lastige afwegingen,
waarbij allerlei partijen in de
samenleving worden betrokken, ook een organisatie als
de VSOP. Om nog veel meer
patiënten met genetische
zeldzame aandoeningen en
toekomstige generaties een
betere toekomst te kunnen
geven, zijn nog veel meer innovaties nodig, die echter ook
betaalbaar zullen moeten zijn.
Wilt u meer weten over
gentherapie? Kijk dan op
www.biomaatschappij.nl/
online-dossier/dossier
gentherapie/ voo
uitgebreide informatie.
Weten wat patientenorganisaties en de VSOP
doen om mensen met
zeldzame aandoeningen
een betere toekomst te
geven? Kijk dan op vsop.nl.

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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ZELDZAME ZIEKTEDAG 28 | 02 | 2021
Takeda ondersteunt de wereldwijde oproep van patiëntenorganisaties om te laten merken hoe vaak
zogenaamd ‘zeldzame ziekten’ voorkomen, tijdens Zeldzame Ziektedag 2021. EURORDIS, de Europese
patiëntenorganisatie voor zeldzame ziekten, heeft Takeda dit jaar de Black Pearl company award
toegekend.
Takeda krijgt deze erkenning ‘voor haar voortdurende betrokkenheid bij de samenwerking met patiënten
met zeldzame ziekten en haar overleg met patiënten in de vroege stadia van ontwikkeling en het ontwerp
van klinische onderzoeken’. De prijs wordt dit jaar voor de tiende maal uitgereikt.
De sterrenhemel symboliseert voor Takeda de meer dan 300 miljoen patiënten, families, verzorgers en
anderen die moeten omgaan met een van de meer dan 6000 zeldzame ziekten. Takeda biedt wetenschap,
innovatie en ondersteuning aan mensen die getroffen zijn. Op Zeldzame Ziektedag delen we wereldwijd
de verhalen van patiënten en lotgenoten via sociale media. Pas als je al die individuele verhalen bij elkaar
optelt, zie je het grotere plaatje. Zeldzaam is sterk. Zeldzaam is trots. Zeldzaam is veel. Samen kunnen we
werken aan een snellere toegang tot diagnose, behandeling, zorg en sociale kansen voor elke patiënt met
een zeldzame ziekte.

TAKEDA. OP ZELDZAME ZIEKTEDAG EN ELKE DAG,
VOOR PATIËNTEN MET ZELDZAME ZIEKTEN.

C-APROM/NL/GEN/0007 FEBRUARY 2021
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PARKINSON

Wat is er bekend over de ziekte van Parkinson?

H

et klassieke beeld
van de ziekte
van Parkinson is
ongetwijfeld dat van een
trillende, oudere man.
De werkelijkheid is dat
bijvoorbeeld ook vrouwen
Parkinson kunnen krijgen.
Maar vooral dat het aantal
motorische en nietmotorische symptomen
enorm divers is. Dat maakt
diagnose en behandeling
ingewikkeld. Gelukkig zijn er
steeds meer hoopgevende
ontwikkelingen voor een
patiënt.

Wat hebben Rob de Nijs, Ernst
Daniël Smid, Jerney Kaagman
en wijlen Prins Claus met elkaar
gemeen? Dat ze lijden of leden
aan de ziekte van Parkinson, een
complexe
neurodegeneratieve aandoening, dat wil zeggen
dat lichaamsfuncties geleidelijk
minder worden doordat zenuwcellen in de hersenen afsterven.
De ziekte van Parkinson – genoemd naar de Engelse arts
James Parkinson – ontstaat dus
in de hersenen, maar bij iedere
patiënt is het precieze ziektebeeld weer anders. Dat is een
reden dat er veel misverstanden
bestaan rond Parkinson. Tijd om
een aantal van die misverstanden en fabels uit de weg te ruimen.
Motorische én niet-motorische symptomen
Wellicht de bekendste associatie met Parkinson is dat de pati-

ënten trillen. Nu is dat inderdaad
een mogelijk symptoom van de
ziekte, maar bijvoorbeeld een
op de drie mensen met Parkinson heeft niet of nauwelijks last
van trillen. Het is dus een misverstand om te denken dat alle
Parkinsonpatiënten trillen. De
hoeveelheid mogelijke klachten
is groot én uiteenlopend. Ga
maar na: naast trillen (tremor)
kan iemand last hebben van het
trager worden van bewegingen,
stijve spieren, houding- en evenwichtsproblemen en loopstoornissen. Kortom, van motorische
problemen.
Hoewel deze het bekendst zijn,
zijn er ook talloze niet-motorische symptomen van Parkinson.
Zoals spraakproblemen, verminderde reuk, slaapstoornissen,
obstipatie, vermoeidheid, lage
bloeddruk, slikproblemen, stemmingswisselingen, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Het verschilt per individu
welke klachten iemand heeft.
Daar komt nog eens bij dat dezelfde klacht bij de ene patiënt
veel heftiger is dan bij de andere. En zelfs dat bij een en dezelfde patiënt een klacht op het
ene moment veel meer aanwezig kan zijn dan op het andere.
Daarom is de diagnose Parkinson ook zo ontzettend lastig
te stellen. Een neuroloog kijkt
vooral naar uiterlijke kenmerken
en het ziektebeloop. Soms laat
hij bijvoorbeeld een MRI- of CTscan doen om andere oorzaken
uit te sluiten. In principe kan een
harde diagnose tijdens iemands
leven niet worden gesteld. Een

arts leidt Parkinson daarom af
uit het totale beeld van een patiënt.
Steeds meer patiënten
met Parkinson
Nog een misverstand: Parkinson
komt alleen bij oudere mannen
voor. Ook dat klopt niet. De recentste cijfers tonen aan dat
bij ongeveer 53.000 mensen de
diagnose Parkinson (of een aanverwante ziekte) is gesteld. Dit
betreft circa 31.500 mannen en
21.500 vrouwen. En inderdaad
is de kans op Parkinson groter
naarmate je ouder wordt, maar
toch komt de ziekte ook al voor

‘Gelukkig staat het
wetenschappelijk
onderzoek niet stil.’

bij bijvoorbeeld vijftigers. Met
andere woorden, ook vrouwen
van rond de 50 kunnen Parkinson
krijgen. Het slechte nieuws daarbij is dat door de vergrijzing het
aantal patiënten in de komende
jaren flink toeneemt. Maar hoewel Parkinson een progressieve,
chronische ziekte is waarvan helaas nog geen genezing mogelijk
is, is er toch ook goed nieuws. En
dat is dat de vervelende symptomen op verschillende manieren
en voor langere tijd kunnen worden onderdrukt, wat de kwaliteit
van leven ten goede komt.
Behandelmogelijkheden
De behandeling is zeker gezien
het individuele karakter van
Parkinson (geen patiënt is hetzelfde) maatwerk. Er bestaan
een aantal medicijnen die de
symptomen kunnen verlichten.
Een bekend voorbeeld daarvan

is het medicijn levodopa, in feite een biologisch preparaat dat
het tekort aan de bij Parkinson
betrokken stof dopamine aanvult. Maar ook een hersenoperatie, zoals Deep Brain Stimulation, kan uitkomst bieden om
de klachten van Parkinson te
verminderen. Tijdens zo’n operatie plaatst een neurochirurg een
elektrode in de hersenen, die
een klein gedeelte van de hersenen stimuleert waardoor de
symptomen van Parkinson deels
onderdrukt worden. Een hersenoperatie kan een goede behandeling zijn voor die mensen
met Parkinson bij wie de medicijnen eerst goed gewerkt hebben,
maar later niet meer. Daarnaast
staat uiteraard het wetenschappelijke onderzoek gelukkig niet
stil. Onder meer gentherapie en
stamcelonderzoek bieden hoop
voor de toekomst.

VERCISE
Systemen voor Diepe Hersenstimulatie

Gepersonaliseerde behandeling
van bewegingsstoornissen
•
•
•
•

Directionele stimulatie
Kleine batterij voor patiëntcomfort
Langste levensduur van batterij – 25 jaar
MRI-compatibiliteit*

Voorwaardelijk
MRI-veilig

# VERCISE™ – ready 4 Innovation

* Het Vercise Gevia-systeem en alle Vercise-elektroden (vóór implantatie van de stimulator zonder extensies) zijn MRI-veilig bij scans van het volledige lichaam. Een MRI-scan kan veilig worden uitgevoerd, indien alle instructies worden opgevolgd volgens de ImageReady™ MRI-richtlijnen voor Boston Scientific DBS-systemen.
Alle genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. LET OP: Deze producten mogen wettelijk alleen worden verkocht door een arts of op voorschrift van een arts. De bijsluiter die bij het product is toegevoegd dient te worden geraadpleegd voor indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en instructies.
NM-605107-AA © 2019 Boston Scientific Corporation of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

www.bostonscientific.eu
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BEWUST LEVEN

Lekker in je vel en meer rust in je hoofd

I

n contact staan met
je eigen behoeftes en
daar ook naar handelen.
Het is het recept voor een
gelukkiger leven. Je hoeft
niet te ‘zweven’ om dat doel
te bereiken.

Meer bewegen, minder drinken, betere voeding, vaker
rust nemen. Goede voornemens die ‘best haalbaar’
zijn, houden we onszelf voor.
En toch blijken ze lastig na
te streven. De meeste goede voornemens kunnen we
samenvatten onder de noemer ‘gezond en zelfbewust
leven’. Een gezond voedingspatroon en meer lichaamsbeweging komen niet alleen
je fysieke, maar ook je mentale gezondheid ten goede.
Tegelijkertijd zul je mentaal
stevig in je schoenen moeten staan om patronen te
doorbreken en aan een verandering van levensstijl te
werken. Je moet je, met andere woorden, goed bewust
zijn waarom je iets doet.
Veel mensen zetten een geschrokken stapje achteruit
als de term ‘zelfbewustzijn’
valt (‘Ik ben niet zo’n zwever hoor’). Nergens voor nodig, want zelfbewust leven
is niks meer dan nadenken
over een paar vragen en leven naar de antwoorden.
Waar word je echt gelukkig
van? Ben je geworden wie of
wat je wilde zijn? Wie en wat
is belangrijk voor je en waar-

“Een gezond voedingspatroon en meer
lichaamsbeweging komen niet alleen je fysieke,
maar ook je mentale gezondheid ten goede.”
in wil je geen energie meer
steken omdat het je alleen
maar energie kost?
Rust en ruimte
In een zelfbewust leven sta
je in contact met je eigen

behoeftes en je handelt daar
ook naar. Dat is natuurlijk
makkelijker gezegd dan gedaan, want je moet er wel
de rust en de ruimte voor in
je hoofd vinden. In bijna alle
zelfhulpboeken die over deze

zoektocht zijn verschenen,
keert deze belangrijke les altijd terug: gezonde voeding
en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat je lekker in je vel zit. En als je lekker in je vel zit, laat je minder
snel negatieve gedachten
toe. Je accepteert wie je bent
en je creëert de rust en de
ruimte in je hoofd die nodig
is om, inderdaad, zelfbewuster (gelukkiger) te leven.

Feiten
• Je hoeft niet te mediteren om
je hoofd leeg te maken. Maak
een wandeling en zet je zintuigen open. Luister en ruik.
• Hou van je lijf en laat je niet
gek maken door de zogenaamd
perfecte lichamen
• Goede voeding is geen straf.
Ontwikkel je smaakpapillen.

IN SAMENWERKING MET KANNICK

Kannick: unieke behandeling van burn-out en
vermoeidheidsklachten na Corona
Werkstress gerelateerd
verzuim kost miljarden
per jaar, maar de aanpak
ervan laat vaak te wensen
over. Kannick onderscheidt
zich met een uniek en
succesvol multidisciplinair
herstelprogramma.

Kannick staat voor “Kan ik” en
is het nieuwe bedrijfszorglabel
van revalidatiecentrum
Winnock. Centraal staat
de begeleiding van
werknemers met fysieke en
vermoeidheidsklachten, waarbij
psychologen, fysiotherapeuten
en reintegratiedeskundigen
nauw samenwerken. Jack
van de Klundert, bewegingsen reintegratiedeskundige
van Kannick: “Vaak hebben

mensen al behoorlijk wat
onderzoeken bij verschillende
specialisten achter de rug en
belanden ze in een vicieuze
cirkel. Vermoeidheid of pijn
waarvoor geen oorzaak wordt
gevonden, dat heeft een
negatief effect op de mentale
conditie.” Of andersom, vult
Dennis Voorendt, psycholoog bij
Kannick, aan: “Veel mensen met
een burn-out hebben een hoog
arbeidsethos en gaan daarbij
over hun grens heen. Maar
ons biologisch systeem heeft
evenwicht nodig, het raakt in de
stress als dat er niet meer is.”
Multidisciplinaire aanpak
De wisselwerking tussen fysieke
klacht en mentale kracht is voor
de specialisten van Kannick

een belangrijk uitgangspunt.
Van der Klundert: “We bieden
een periode van intensieve
behandeling met voor- en
na begeleiding voor mensen
met bijvoorbeeld burn-out of,
zoals we nu ook tegenkomen,
vermoeidheidsklachten na
corona. Dat zijn groepssessies
en individuele begeleiding
waarin ik dagelijks overleg met
collegas van ons team van

professionals. “Fysiek leer ik
mensen op een lager niveau te
starten dan ze kunnen en dan
stapsgewijs weer op te bouwen.
Daarbij leer ik een cliënt ook
hoe je kunt aanvoelen wanneer
je een stap te veel zet. Of te
weinig.”
De unieke multidisciplinaire
aanpak van Kannick, onderdeel
van het Zorg van de Zaak
Netwerk, is succesvol, ook

omdat de persoon centraal
staat en niet de klacht. De
omgeving van de cliënt
wordt actief betrokken bij het
programma. Voorendt: “We
voeren gesprekken met de
direct leidinggevende en met
de partner of een familielid.
Wat is hun visie? Wat voor
bijdrage zouden ze kunnen
leveren aan het herstel? We
proberen cliënten weer het
gevoel te geven dat ze controle
hebben over hun functioneren.
Dan ontstaat er een nieuwe
balans en nemen spanning en
klachten af.”
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HOLLANDBIO

Nederland toonaangevend in life sciences-sector

“Met technieken waarmee we ons land beter h
trekken we de wijde wereld in”

G

enezing voor
allerlei erfelijke
ziekten dankzij
gentherapie en
diervriendelijk kweekvlees
in de supermarktschappen.
Volgens Annemiek
Verkamman, managing
director van HollandBIO,
staan we aan de vooravond
van nieuwe grote
doorbraken in de life
sciences-sector. Ze vertelt
waar we nu staan, wat we
kunnen verwachten én wat
daarvoor nodig is.

Hoe ziet de Nederlandse
life sciences-sector er op
dit moment uit?
“Met rond de 500 biotechbedrijven en meer dan 40.000
fte vormt de Life Sciences
een sector van betekenis
voor de Nederlandse economie. Bekende Nederlandse
koplopers zijn Galapagos,
Genmab en Janssen – richtinggevende
wereldleiders
op gezondheidsgebied. Of
denk aan DSM, dat in Delft

een grote biotechcampus
heeft neergezet. Ten slotte
is Nederland wereldleider
in biotech die zich op planten richt. Dat komt natuurlijk
door onze wereldbefaamde
universiteit in Wageningen,
die op zichzelf ook weer innovatie aantrekt. Zoals de
Innovation Hub van het World Economic Forum, of Seed
Valley, waar toonaangevende
bedrijven zitten die zich toeleggen op het verbeteren van
planten.”
Wat is jullie rol als
HollandBIO?
“Wij zijn de belangenvereniging van meer dan 225 biotechnologiebedrijven in Nederland. Ons doel is dat deze
bedrijven maximaal kunnen
bijdragen aan een gezonde
en duurzame samenleving.
Concreet streeft HollandBIO
ernaar obstakels die biotechbedrijven hinderen, uit
de weg te ruimen. Hoe krijg
je bijvoorbeeld de enorme
hoeveelheid kennis van de
Nederlandse universiteiten
naar praktische toepassing
bij Nederlandse bedrijven?

En welke wet- en regelgeving
staat een snelle en brede
beschikbaarheid van biotech innovaties in de weg?
Die obstakels wegnemen is
niet altijd gemakkelijk, en
is vaak een kwestie van de
lange adem. Zo hebben we
na een intensieve samenwerking met stakeholders
en de overheid gezorgd voor
soepeler
vergunningverlening voor klinisch onderzoek
in Nederland naar cel- en
gentherapie en vaccins. Ons
werk bestaat voor een groot
deel uit het slechten van dit
soort barrières, zodat we uiteindelijk bijdragen aan het
tot volle bloei laten komen
van de Nederlandse life sciences-sector.”

‘Gentherapie kan
genezing voor tal
van ziekten gaan
betekenen.’

ANNEMIEK VERKAMMAN,
MANAGING DIRECTOR VAN HOLLANDBIO

Wat zijn in uw ogen grote
recente life sciencessuccessen?
“Het was een jaar geleden
ondenkbaar dat we op dit
moment al meerdere goedgekeurde en effectieve coronavaccins tot onze beschikking hebben. Waar de
doorbraak van mRNA-vaccins
in eerste instantie leek te
komen bij de behandeling
van kanker, blijkt deze technologie gelukkig ook zeer
geschikt tegen infectieziekten zoals het coronavirus. In
het verlengde daarvan is er
ook een mooi voorbeeld van
eigen bodem, met de vaccintechnologie van de Leidse
ontwikkelaar Janssen. Deze
innovatieve technologie is
eerder ingezet voor de bestrijding van ebola en hiv,
maar vormt nu ook de basis voor een vaccin tegen
het coronavirus. Een ander
mooi voorbeeld zijn de verschillende
toepassingen
die bedrijven in Nederland
nu ontwikkelen en inzetten
om het aantal dierproeven
te verminderen, zoals een
proefdiervrij alternatief voor
chemische
veiligheidstesten. Een laatste voorbeeld
uit een heel andere hoek, de
landbouw, is te vinden in de
ontwikkeling van een nieuw
soort banaan door onder andere biotechbedrijf KeyGene.
De banaan die we nu vaak
consumeren, staat onder
druk van een ziekte die zich
wereldwijd snel verspreidt.
KeyGene helpt mee in de
zoektocht naar het ontwikkelen van een bananensoort
die daar resistent tegen is.”
Van verleden en heden
naar toekomst. Hoe ziet de
sector er in 2030 uit?
“We hopen dat die dan is verdubbeld ten opzichte van 2015.
Dat betekent dat we in totaal
ruim € 7 miljard aan bbp en
ruim 70.000 fte bijdragen aan
de Nederlandse economie.
Dat is niet alleen onze ambitie, maar Nederland is ook
goed gepositioneerd om uit te
groeien tot de biotech hub van
Europa. Met die groei geven
we niet alleen onze economie, maar ook gezondheid en
duurzaamheid een boost. Zo is

het in 2030 mogelijk om van
iedere patiënt een persoonlijk
DNA-profiel te maken op basis
waarvan we precies de juiste
behandeling van een ziekte
selecteren. Ook kan in 2030
de Nederlandse consument
in de supermarkt kiezen voor
kweekvlees van eigen bodem,
oftewel echt vlees, gemaakt
uit dierlijke cellen. Er is geen
enkel dier nodig voor dit vlees,
dat daardoor een bijdrage levert aan de oplossing van het
stikstofprobleem. En Nederland is dan nog steeds de op
een na grootste exporteur van
landbouwproducten in de we-
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hebben gemaakt,
Speler van
formaat
De Nederlandse biotech
sector levert innovaties van
wereldniveau. Zo dragen
we bij aan gezondheid,
duurzaamheid en
economische groei.
De Nederlandse life
sciences sector is een
speler van formaat.
Met toonaangevende
onderzoeksinstituten,
een hoogopgeleide
beroepsbevolking,
uitstekende
gezondheidszorg, een
innovatie-minnende overheid
en onze centrale ligging is
Nederland de ultieme R&D
innovatie hub van Europa.
Met andere woorden: de
ideale omgeving voor elke
life sciences onderneming!

reld, maar nu geholpen door
gewassen die goed blijven gedijen in een veranderend klimaat. En op deze manier kan
ik nog wel even doorgaan met
voorbeelden van het maatschappelijke belang van biotechnologie. Daarmee begint
de Life Sciences-sector steeds
meer op de watersector te lijken: met technieken waarmee
we ons land beter hebben gemaakt, trekken we de wijde
wereld in.”
Wat is ervoor nodig om dat
allemaal te bereiken?
“Consequent en stabiel over-

heidsbeleid is essentieel. Onderzoeks- en ontwikkeltrajecten – of dat nu voor vaccins,
geneesmiddelen, planten of
kweekvlees is – zijn namelijk
heel lang, risicovol en kostbaar. Toepassingen uit biotechnologie hebben op dit
moment al een effect, denk
aan insuline of behandelingen tegen kanker, maar het
grootste deel van de opbrengsten ligt nog voor ons. Daarom is het zo belangrijk dat we
komen tot een langetermijnvisie op het stimuleren van de
sector en het snel omarmen
van innovaties. De doorslag-

gevende slagingsfactor daarbij is dat we onze (kennis)infrastructuur van wereldklasse
beter benutten. Nederlandse
wetenschappers en ondernemers hebben toonaangevende kennis en inzichten, maar
slagen er vaak nog niet in om
hun ideeën om te zetten in
concrete toepassingen. Wij
moeten hen in staat stellen
hun uitvindingen zo goed en
snel mogelijk uit het lab te
krijgen, naar de maatschappij.
Daarnaast kunnen we drempels verminderen door weten regelgeving voor innovaties meer in te laten spelen

op toekomstige ontwikkelingen. Een gebied waar dat nu
spaak loopt is bijvoorbeeld
bij cel- en gentherapie, waarmee we ziektes zoals kanker
beter kunnen behandelen. Er
zijn zelfs hoopgevende signalen dat we met die techniek
bepaalde ziektes definitief
kunnen genezen, fantastisch
nieuws natuurlijk! Maar hoe
beoordeel je als overheid zo’n
op een individu toegespitste
behandeling, wat vinden we
dat als maatschappij waard
en hoe kun je daar afspraken
over maken met ontwikkelaars?”

Waarvan gaat de
gemiddelde Nederlander
het meest merken in de
komende jaren?
“We staan aan echt de vooravond van een doorbraak
van tal van hoogtechnologische innovaties. Denk hierbij
aan nieuwe geneesmiddelen, waarvan ik gentherapie
een mooi voorbeeld vind van
wat biotechnologie allemaal
vermag. Kort gezegd kun je
met gentherapie het DNA
van iemand met een erfelijke aandoening repareren. Dit
kan dus genezing voor tal
van ziekten gaan betekenen.
Ook op andere vlakken gaan
mensen de toegevoegde
waarde van biotechnologie
merken. Bijvoorbeeld doordat ze in de supermarkt kunnen kiezen voor kweekvlees
of voor duurzame gewassen
die bijdragen aan een beter
klimaat en dierenwelzijn. Zo
zetten we techniek dus in
om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en
gezondheid het hoofd te bieden.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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GGZ E-HEALTH

Via de app of online bij je gezondheidsgegevens

A

pps en online
winnen terrein in de
gezondheidszorg.
Het verandert ongemerkt
de communicatie met
zorgverleners. Binnen niet
al te lange tijd kun je vanaf
je smartphone of tablet je
eigen medische gegevens
bekijken. De coronacrisis
zorgt voor een versnelde
doorbraak van e-health,
zoals online consults of
beeldbellen, en trainingen
en therapie op afstand.

De coronacrisis heeft behoorlijke impact op de mentale gezondheid, waarschuwen hulpverleners. Volgens het Lifelines
Corona-onderzoek van onder
andere het UMCG en de Rijksuniversiteit geven inwoners in
Noord-Nederland hun leven op
dit moment gemiddeld een 6,9.
Aan het begin van de coronacrisis was dit een 7,4.
De coronacrisis maakt de noodzaak om te innoveren direct
zichtbaar. Het stimuleert digitale zorg en ondersteuning op afstand. Zonder e-healthprogramma’s, webbinars, hulp-apps en
zelfs virtual reality waren de
wachtlijsten van de GGZ en therapeuten overlopen. Het helpt
mensen zo om weer grip op de
situatie te krijgen.
Inzage in gegevens
Naast digitale zorg is er een
tweede ontwikkeling die door
Covid-19 minder aandacht heeft
gekregen, maar op termijn een
enorme impact gaat hebben op

het contact tussen burger en
zorgverlener. Burgers hadden
tot voor kort nog geen inzicht
in de gegevens van het eigen
dossier van hun huisarts, maar
sinds juli 2020 is het wettelijk
verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot deze
medische gegevens. Om deze te
kunnen inzien is de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
ontwikkeld. Wat minstens zo
belangrijk is, is dat je zelf bepaalt aan wie je welke gegevens
verstrekt. Een PGO biedt toegang tot de medische gegevens
van verschillende zorgverleners,
zoals je huisarts en apotheek.
Zoals de naam al aangeeft gaat
het om informatie over je persoonlijke gezondheid. Je kunt
als patiënt de gegevens ophalen uit je persoonlijke dossier
van je huisarts, het ziekenhuis,
de apotheek en andere zorgverleners. Je kunt als patiënt ook
zelf gegevens toevoegen aan
het PGO.
Veilig uitwisselen
In een PGO worden verschillende soorten informatie over
gezondheid – bijvoorbeeld over
behandelingen, onderzoekuitslagen of data zelfgemeten
met apps en wearables – bij elkaar gebracht in een soort per-

In een PGO is de
informatie bij elkaar
gebracht in een soort
persoonlijke datakluis.

Persoonlijke info
Een PGO biedt online inzage in
je eigen medische gegevens,
zoals deze te vinden zijn in
meerdere informatiesystemen,
maar ook bijvoorbeeld de
gegevens van gezondheids- en
bewegingsapps.

soonlijke datakluis. Daar zit een
belangrijk onderscheid met het
elektronisch patiëntendossier,
dat in 2011 in de Eerste Kamer
sneuvelde vanwege een gebrek
aan waarborgen rondom de beveiliging van de persoonsgegevens. Voor de PGO is naar aanleiding hiervan is een nieuwe
standaard vastgesteld voor het
veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen burgers,
zorgverleners en zorgprofessionals. Websites of apps met
een MedMij-label voldoen aan
veilige en betrouwbare uitwisselding van gegevens. De PGO’s
worden door commerciële partijen ontwikkeld. De eersten zijn
al op de markt of in een vergevorderde testfase. Het kost tijd,
onder meer doordat de implementaties door de coronacrisis
vertraging hebben opgelopen.
Uiteindelijk is het de bedoeling
om aan je PGO de medische gegevens te koppelen, zodat al de
gezondheidsgegevens op één
plek zijn verzameld. Zo moet het
vanaf 2021 mogelijk zijn om de
gegevens van je huisarts in je
PGO te verzamelen.

EXPERT
AB KLINK,
LID RVB COÖPERATIE VGZ
Wat is het Netwerk zinnige
zorg?
“Een samenwerking van 12
ziekenhuizen, vier GGZinstellingen, drie V&Vinstellingen en Coöperatie
VGZ. Samen bedenken,
implementeren en kopiëren
we voorbeelden van zinnige
zorg voor de patiënt. Het
Catharina ziekenhuis in
Eindhoven is een voorbeeld
voor velen. Ze hebben
38 elders ontwikkelde
initiatieven overgenomen,
naast de 12 eigen
ontwikkelde initiatieven.”
Wat is jullie rol als VGZ?
“Het doel is het voorkomen
van overbodige zorg.
Nederland is hierin uniek.
We zijn het enige land dat
gepast gebruik en zinnige
zorg op de agenda heeft
gezet én hier actief beleid
van maakt. Zinnige zorg leidt
tot betere zorg, slimmere
inzet van schaars personeel

Bekendheid PGO’s vergroten
Het succes van de PGO’s ligt
in handen van de burger en
de zorgaanbieders. De Patiëntenfederatie Nederland spant
zich met het programma ‘PGO
on Air’ in om de bekendheid te
vergroten. Patiënten-, branche-,
consumenten- en welzijnsorga-

en lagere kosten. VGZ
verzamelt en deelt ‘good
practices’, zodat zoveel
mogelijk zorgaanbieders
zinnige zorg aanbieden aan
de patiënt.”
Heeft u een voorbeeld?
“We werken met vijf
ziekenhuizen uit het
Netwerk zinnige zorg aan
Samen Beslissen, waarbij
de patiënt actief betrokken
is bij de medische opties
en het bepalen van het
behandelplan. Een ander
voorbeeld is telemontoring
hartfalen, waarbij
hartpatiënten met een app
thuis gezondheidswaarden
meten zoals zuurstof
(saturatie), bloeddruk,
hartslag of activiteit (aantal
stappen). De zorgverlener
kijkt mee en kan ingrijpen
bij opvallende afwijkingen,
wat de patiënt een veilig
gevoel geeft.”

nisaties werken in een zogenoemde PGO-alliantie samen
om zorgverleners het belang en
nut van PGO’s duidelijk te maken. Vanuit het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport wordt zorgverleners opgeroepen om mee te doen en data
te ontsluiten naar patiënten.

IN SAMENWERKING MET FLEXCHAIR®

Flexchair® voorkomt én behandelt chronische rug- en nekklachten
Een gezonde leefstijl is een
bewegende leefstijl. De
manier waarop je beweegt
bepaalt de kwaliteit van je
beweeggedrag en uiteindelijk
het rendement dat je uit
bewegen haalt.

Statisch zitten wordt met de
Flexchair 100% omgebogen
naar dynamisch en actief
zitten. De Flexchair is klein en
heeft geen rug- of armsteun.
De Flexchair geeft een fit en
vrij gevoel tijdens je zittende
werk en is zeer handelbaar, juist
op thuiswerkplekken waar de
ruimte beperkt is.
Gezond beweeggedrag
vermindert rug- en
nekklachten
Rompstabiliteit is de basis
van gezond beweeggedrag.
Zonder rompstabiliteit val je
sneller om en kun je armen

>>

en benen moeilijker bewegen.
Bewegingsarmoede verslechtert
de rompstabiliteit en leidt
tot blessures aan rug, nek,
armen en benen. Hoe meer
rompstabiliteit, hoe makkelijker
en energiezuiniger je beweegt.
Dit merk je tijdens het werken,
maar ook tijdens je dagelijkse
activiteiten en sporten. Op de
Flexchair train je onbewust je
diepe rompstabiliteit.
Over passief en actief zitten
Heb je zittend werk? Doe het
dan bewegend. Het bekken en
de lage rug hebben beweging
nodig om optimaal te kunnen

Meer informatie? www.ﬂexchair.com of info@ﬂexchair.com

functioneren, juist op de
zittende werkplek en zonder
je bekken op slot te zetten.
Rug- en nekklachten, uitval
en arbeidsverzuim zijn geen
uitzonderingen. Vaak gaan
mensen onbewust actief op het
puntje van de stoel zitten om
meer te kunnen bewegen.

Naar het idee van Wim Don,
fysiotherapeut en i.s.m. de
TU Delft is het 2x3D dubbel
beweegsysteem ontwikkeld.
Dit systeem wordt toegepast in
de Flexchair. 2x3D versterkt het
natuurlijke beweeggedrag van
de rug en het bekken. De diepe
rompstabiliteit neemt toe.
Rug- en nekklachten
verminderen of verdwijnen.
Paramedici gebruiken de
Flexchair in een speciale
uitvoering als diagnostisch en
therapeutisch instrument bij
het behandelen van o.a. rug- en
nekklachten en neurologische
beelden zoals MS.

‘Jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek’
E-health

Online behandeling met e-healthplatform Jouw Omgeving

We zien somberheidsklachten en eenzaamheid
toenemen in de huidige tijd. Door de coronacrisis is er
minder of geen persoonlijk contact mogelijk tussen
mensen. Wie hulp nodig heeft moet bovendien lang
wachten, waardoor klachten vaak verergeren. Het
internet biedt mogelijkheden om op afstand hulp te
bieden, laagdrempelig en tijdig. Bijvoorbeeld in het
geval van Eva.

Eva gaat naar de huisarts
Eva (20) voelt zich eenzaam. Haar relatie is uit
en ze woont en studeert in de stad, ver van haar
familie en vrienden. Omdat Eva zich steeds
slechter voelt, gaat ze naar de huisarts. Ze wordt
verwezen naar een GGZ-instelling.

Eva krijgt de diagnose depressie

Eva schrikt ervan en haar somberheid neemt toe.
enGelukkig
en valt de wachttijd voor de behandeling
mee, omdat Eva online kan beginnen. De
behandelaar maakt een account aan in Jouw
e Omgeving voor Eva en legt uit dat de behandeling
n.‘blended’ zal plaatsvinden: een combinatie van
gesprekken en het zelf online werken aan doelen.

toekomstbestendige zorg

Eva start met Jouw Omgeving

Eva betrekt haar ouders
De ouders van Eva hebben inmiddels ook
een account in Jouw Omgeving en kunnen
zien aan welke doelen Eva werkt. Dat maakt
het makkelijker voor Eva om met hen over
haar gevoelens te praten. Hierdoor wordt de
relatie met haar ouders hechter. Niet alleen
de behandelaar, maar ook Eva zelf schrijft
rapportages in Jouw Omgeving.

In een videogesprek formuleren Eva en de
behandelaar samen de doelen waar Eva de
komende tijd aan zal werken. De doelen zijn
terug te vinden in Jouw Omgeving. Een hele
opluchting voor Eva, die begint te voelen dat zij
zelf iets kan doen om haar situatie te verbeteren.
Eva gaat aan de slag met twee doelen: 1) ‘mijn
stemming verbeteren’ en 2) ‘mijn sociale netwerk
uitbreiden’.

Eva betrekt haar vriendin Iris

Eva werkt aan haar doelen

Door te oefenen met de behandelaar lukt het
Eva ook om haar studiegenoot Iris in vertrouwen
te nemen. Eva trekt nu samen op met Iris in de
opleiding en ze voelt zich een stuk beter en meer
ontspannen. Met de behandelaar maakt Eva een
plan om terugval te voorkomen. De behandeling
wordt afgesloten.

Eva
werkt
zelfstandig
in
het
online
behandelprotocol ‘Doepressie’. Tussendoor
bespreekt zij via videobellen met de behandelaar
de voortgang en gaan ze dieper in op onderdelen
van de module. Eva wil ook graag werken aan
het verstevigen van haar netwerk. De Sociale
Netwerkkaart in Jouw Omgeving geeft inzicht.
Eva ontdekt dat ze behoefte heeft aan meer
steun van haar ouders en ze oefent met de
behandelaar hoe zij hierover met haar moeder in
gesprek kan gaan.

Mensen met een hulp- of zorgvraag
bereiken het beste resultaat en
ervaren de beste zorg door zelf aan het
roer te staan. Jouw Omgeving is een
e-healthplatform voor behandeling,
begeleiding en zelfhulp. De cliënt, diens
netwerk en de zorgprofessionals werken
samen op een visuele, interactieve
en gebruiksvriendelijke manier.
Jouw Omgeving biedt inzicht in de
voortgang van het behandeltraject en
vergroot daarmee de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van zowel de cliënt
als zijn omgeving. Voor zorgprofessionals
biedt het werken met Jouw Omgeving
ondersteuning en structuur in alle fases
van het behandelproces. Jouw Omgeving
helpt effectieve zorg te bieden die past
bij deze tijd.
Jouw Omgeving wordt ingezet door
zorginstellingen en zelfstandige
praktijken in de jeugdhulp, ggz,
gehandicaptenzorg en binnen wijkteams.
Iets voor jouw organisatie? Kijk op
www.jouwomgeving.nl (of scan de QR
code) en plan een demo.

Eva kan zelf verder
Eva kan op ieder moment nog inloggen op Jouw
Omgeving om haar terugvalplan te bekijken, de
gemaakte opdrachten in te zien en de verslagen
te lezen. Dit stelt haar gerust en geeft voldoende
vertrouwen om zelf verder te gaan. Eva heeft de
grip op haar leven weer terug.

88

Goede zorg start online. Het maken van een
afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept
of een consult, het kan allemaal online. In deze
tijden is dat belangrijker dan ooit. Weet uw
patiënt snel zijn weg te vinden op uw website?
En vindt hij daar ook de kwaliteit van dienstverlening die hij van u gewend is?

Biedt u patiënten ook
digitaal de juiste zorg?

Al meer dan 200 praktijken en zorgorganisaties
hebben we inmiddels geholpen bij deze digitale
professionaliseringsslag.

Wij helpen u graag met:

Website
ontwikkeling

Huisstijl ontwerp

Google optimalisatie
en monitoring

eHealth advies
& toepassingen

Mobiele
apps
Projectmanagement
communicatietrajecten

Vraag nu een gratis
websitescan aan op
ehealth88.nl/websitescan.
Of stuur een bericht naar
info@ehealth88.nl
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SMART ZORG

Innovatie en kwaliteit zorg gaan hand in hand

D

e uitdagingen van
de gezondheidszorg
kunnen niet los van
elkaar worden gezien. Het
begint met de vergrijzing.
Hoe ouder je wordt, hoe
meer zorg je nodig hebt.
Dat legt weer druk op
de zorg, met stijgende
zorgkosten en een tekort
aan zorgmedewerkers.
De positieve kant van het
verhaal? De coronacrisis
vergroot de noodzaak tot
innoveren en samenwerken.

Nu we massaal gedwongen
thuiswerken om Covid-19 eronder te krijgen, vallen veel
bezwaren tegen videovergaderen reuze mee en zien we
zelfs de voordelen. Dat geldt
ook in de zorg. Het blijkt dat
er veel meer mogelijk is als
je gedwongen bent om outof-the-box te denken. De druk
die de coronacrisis op de zorg
legt en het vermijden van risico’s heeft tot tal van creatieve oplossingen geleid.
Het contact met zorgverleners
verloopt meer en meer digitaal of op afstand. Zeker bij
risicogroepen. Een voorbeeld
is een speciale trainingskit
voor mensen die midden in
een chemotraject zitten. Het
Amsterdam UMC heeft een
project opgezet, zodat deze
kwetsbare groep onder begeleiding van fysiotherapeuten
thuis aan hun fitheid kunnen
werken, waardoor ze toch in
aanmerking komen voor een

operatie en daarna sneller
herstellen. Bij innovatie wordt
al gauw gedacht aan nieuwe
technologie of een nieuwe uitvinding. Maar de meeste innovaties beginnen met de wil om
te veranderen. Het gaat om de
overtuiging dat het nieuwe
beter is dan het bestaande.
Een crisis is vaak een aanjager
van innovatie, omdat deze om
onconventionele oplossingen
vraagt. Slimme zorgoplossingen zijn er vaak al. En vinden
nu hun weg naar de praktijk.
Klant centraal
Covid-19 stimuleert de zoektocht naar waar er winst is te
behalen. In tijd, in kosten, en
in gemak. In de zorg dat laatste niet onbelangrijk. Voor de
patiënt of cliënt moet de innovatie makkelijk zijn te gebruiken en het gevoel bieden dat
het een vooruitgang is. Het is
de reden waarom technisch
gedreven innovaties vaak mislukken. De klant moet centraal
staan. Je moet de gebruiker
meekrijgen. Eenvoud moet
voorop staan. Denk aan slimme elektronica in en rondom
de woning, ook wel domotica
genoemd, waardoor ouderen
langer veilig zelfstandig kunnen blijven wonen.

Smart data
Digitalisering zorgt ervoor
dat gezondheidszorg steeds
meer gepersonaliseerd en op
maat kan worden geleverd. In
de eerstelijnszorg vindt het
contact steeds meer plaats
in een digitale omgeving,
waar een patiënt zelf een afspraak maakt, herhaalrecepten aanvraagt, labuitslagen
bekijkt en het eigen medisch
dossier kan inzien.
Betere gezondheidszorg begint met preventie, dankzij
gezondheidsapps en slimme
‘wearables’, zoals smartwatches, die continue gegevens
meten en vergelijken. Deze
verzamelen
bloedwaarden,

In de eerstelijnszorg
vindt het contact steeds
meer plaats in een
digitale omgeving.

GEEF MILA EEN JEUGD
Om onze jeugd een jeugd te geven, innoveren we continu. Vanuit
ons Expertisecentrum versterken we het vakmanschap van onze
professionals via innovatieve projecten.
Zo hebben we bijvoorbeeld JeugdReclassering 2.0. Hier helpen onze
Jeugdreclasseerders om dromen waar te maken. Zodat het oude
criminele gedrag van jeugdigen verandert naar een nieuw leven, op
weg naar succes.
En we hebben Time of Your Life, waarbij onze coaches kwetsbare
jongeren een kans geven om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen.
Zo doen jongeren mee in de samenleving.
Welk project past bij jou?
Werk je bij Partners voor Jeugd, dan kun je onderdeel worden van zo’n
innovatief project.
Misschien werk je wel mee aan doorontwikkeling van onze methodieken,
zodat we onze jeugd nog beter beschermen.
Wij willen dat elk kind een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Zodat
alle jeugdigen zich kansrijk kunnen ontwikkelen.

WERKENBIJPARTNERSVOORJEUGD.NL

hartslag en ademfrequentie,
je slaappatroon, je stemming, of je genoeg beweegt
et cetera. Met de coronacrisis komt daar een nieuwe
markt bij: de sneltesten en
vaccinatiepaspoorten. Wie zo
meteen op vakantie naar het
buitenland wil, of naar een
festival, moet een negatieve
test kunnen overleggen. En
wat is dan betrouwbaarder
dan een elektronisch bewijs?
Samenwerken in de keten
Een trend die de toekomst
van de zorg sterk gaat bepalen, is de roep om samenwerking. Er is een toenemende
aandacht voor slimme ke-

tens. Zoals apps, elektronische dossiers en beeldbellen de communicatie tussen
de zorgverlener en patiënt
steeds makkelijker maakt,
stimuleren deze ook de samenwerking in de zorgketen
stimuleren deze. Door te leren van elkaars expertise en
de ideeën die het verschil
maken. Want de kennis is
er. Door de coronacrisis is de
druk om multidisciplinair te
samenwerken en de behoefte
aan korte lijnen toegenomen.
Hierdoor is slimme zorg in
een stroomversnelling gekomen. De impact van Covid-19
op de gezondheidszorg is in
die zin blijvend.
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IN SAMENWERKING MET VGZ

Gezamenlijke focus op zinnige zorg urgenter dan ooit
Nederland heeft een goed
functionerend zorgstelsel
dat de krachtige dynamiek
bezit innovatief te blijven
tijdens maatschappelijke
uitdagingen. De COVID-19pandemie is daarvan het
bewijs. In sneltreinvaart
zijn nieuwe (digitale)
zinnige zorg initiatieven
ontwikkeld, bestaande
kwaliteitsinitiatieven
opgeschaald door heel
Nederland, en is de
onderlinge uitwisseling
van goede voorbeelden
van zinnige zorg enorm
toegenomen. We moeten de
dynamiek van dit zorgstelsel
koesteren en inzetten om
antwoorden te formuleren op
de uitdagingen die op ons pad
komen, zoals de vergrijzing,
de personeelstekorten en
de steeds verder oplopende
zorgkosten. Dit betekent
dat de samenwerking
tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars vanuit
een gezamenlijke focus op
zinnige zorg urgenter wordt
dan ooit.
Nederlandse zorgstelsel:
één van de beste van Europa
De Zorgverzekeringswet
(Zvw) introduceerde
in 2006 gereguleerde,
vriendschappelijke competitie.
En zo ontstond een goed
samenspel tussen de
resultaten van zorgaanbieders
en zorgverzekeraars enerzijds
en de resultaten van de
landelijke overheid door weten regelgeving anderzijds.
Ab Klink, lid raad van bestuur
Coöperatie VGZ: ‘Het resultaat
is een verscheidenheid aan
innovaties die gezorgd hebben
voor een zorgstelsel met
kwalitatief goede zorg, een
goede toegankelijkheid en een
betere uitgavensbeheersing.
De Argumentenfabriek
concludeerde in hun
onderzoek dat de Zvwuitgaven, gecorrigeerd voor
de budgetverschuivingen,
niet harder groeiden dan de
economie. Een indrukwekkend
resultaat.’
De Zinnige Zorg revolutie
Dit indrukwekkende resultaat
is het gevolg van intensieve
samenwerkingen tussen
ziekenhuizen en Coöperatie
VGZ op het vlak van zinnige
zorg. Gepaste, innovatieve
zorg voor de patiënt tegen
lagere kosten, gebaseerd
op slimme ideeën van
zorgprofessionals. Sinds

2015 startten er omvangrijke
veranderprogramma’s bij de
negentien alliantiepartners
binnen het netwerk
Zinnige Zorg. Zo werden
honderden zorginnovaties
ontwikkeld waarvan 138
bewezen effectief. Deze
kwaliteitsinitiatieven zijn
de motor voor verandering
binnen de zorg en onderling
commitment.
Ale Houtsma, voorzitter raad
van bestuur van het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis), een
van de alliantiepartners:
‘Het veranderprogramma
hielp mee bij het creëren van
aandacht voor het voorkomen
van overbodige zorg, voor
méér patiëntgerichte zorg
én voor een intensievere
samenwerking in de
zorgketen. Een van onze
strategische ambities is niet
voor niets waardevolle en
zinnige zorg.’
De ruimte voor innovatie
die het Nederlandse
zorgstelsel biedt is een
van de redenen waarom
ons land in vergelijking tot
andere Europese landen ruim
bovengemiddeld scoort op
het gebied van kwaliteit en
toegankelijkheid.
Klink: ‘Gereguleerde,
vriendschappelijke
competitie zorgt voor
verandersnelheid, voor variatie
tussen zorgaanbieders

en zorgverzekeraars, voor
experimenteren en leren, voor
werkwijzen die aansluiten bij
de intrinsieke motivatie van
artsen en verpleegkundigen
én voor opschaling van zinnige
zorg door heel Nederland.
Het netwerk Zinnige Zorg is
één van de toonaangevende
samenwerkingsverbanden in
Nederland en daagt de rest uit
te volgen.’
Intelligent samenwerken
met gezamenlijke focus
Negentien koplopers,
afzonderlijk uniek, gezamenlijk
van grote waarde.
Houtsma: ‘De variatie tussen
de netwerkpartners leidt
tot snel leren van elkaars
werkwijzen, elkaar inspireren,
delen van een veelvoud aan
kwaliteitsinitiatieven en
gezamenlijk innoveren.’
De ziekenhuizen uit het
netwerk namen tot op
heden naast de door hen
zelf ontwikkelde ideeën met
elkaar 173 elders ontwikkelde
kwaliteitsinitiatieven over.
Zinnige zorg is een feit, een
landelijke beweging die
bovendien opgenomen is in
vele verkiezingsprogramma’s
van politieke partijen.
Stuwende kracht achter
opschaling
Coöperatie VGZ wil,
vanuit haar rol binnen dit

zorgstelsel, de mooie en
bewezen zorginnovaties
samen met zorgverleners
verder vorm geven, invoeren
en opschalen door heel
Nederland.
Klink: ‘Coöperatie VGZ is
de stuwende kracht achter
de opschaling van de
kwaliteitsinitiatieven die
ontwikkeld worden door onder
meer onze netwerkpartners.
Met vijf ziekenhuizen
schalen we het initiatief
‘Samen Beslissen’ op en
met zes ziekenhuizen zetten
we in op ‘Telemonitoring
COPD en Hartfalen’. Zo past
het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis telemonitoring
toe bij zes patiëntgroepen
en maken 800 patiënten hier
inmiddels gebruik van. Het
Maxima Medisch Centrum
breidde telemonitoring voor
patiënten met hartfalen uit
naar patiënten met COPD.
En het Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis spreekt van
een verdubbeling van het
aantal patiënten die via
telemonitoring behandeld
worden.’

De toekomst van
Zinnige Zorg
Houtsma: ‘Zorgaanbieders
die blijven inzetten op de
benodigde cultuurverandering die maakt dat zij bestaande en
nieuwe kwaliteitsinitiatieven
implementeren en in
sneltreinvaart opschalen zijn de nieuwe koplopers. Zij
hebben een duidelijke strategie
die gericht is op digitale
zinnige zorg én durven de next
steps te zetten.’
Klink: ‘En deze nieuwe
koplopers verdienen
het om een stap voor te
krijgen in bijvoorbeeld de
contractafspraken die wij met
hen maken. De overheid kan
de wet- en regelgeving en de
financiële prikkels zo inrichten
dat als digitale zinnige zorg
een passend substituut
is voor fysieke zorg, deze
gestimuleerd wordt. Want
dan versnellen we samen
de uitstroom van minder
effectief gebleken zorg en
bieden we de patiënt gepaste,
innovatieve zorg tegen lagere
kosten. Zo houden we de zorg
toekomstbestendig.’
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TESTOSTERONTEKORT

Klachten verminderde testosteron
wordt niet altijd herkend

T

estosteron
deficiëntie,
een te lage
testosteronwaarde, is een
medische aandoening die
grote impact kan hebben
op het welzijn en de
gezondheid. De afname
van testosteron is een
natuurlijk proces.

Vier op de tien mannen van
45 jaar en ouder hebben een
testosterontekort. Het probleem is dat slechts 5% van
deze groep hiervoor wordt
behandeld. Door een te laag
testosteronniveau ben je een
andere versie van jezelf aan
het worden. De bijbehorende
klachten, zoals vermoeidheid,
lusteloosheid, slecht in je vel
zitten en minder zin in vrijen
worden niet meteen aan een
tekort aan testosteron gerelateerd. Hierdoor worden gezondheidsrisico niet altijd op
tijd onderkend. Vaak wordt
aan een depressie of burn-out
gedacht.
Geleidelijke afname
Het verlies van testosteron is
een natuurlijk proces. Waar
bij de vrouw de hormoonhuishouding in korte tijd van 100%
naar nagenoeg nul gaat, vermindert de hoeveelheid testosteron bij mannen vanaf
een jaar of 35 geleidelijk. Met
als gevolg dat de effecten van
testosteron deficiëntie relatief
onbekend zijn bij mannen. Dit

in tegenstelling tot overgangs
klachten. Deze zijn uitgebreid
medisch
gedocumenteerd,
met alle klachten en oplossingen. Bij de man voltrekt het
onderliggende probleem zich
grotendeels aan het oog van
de buitenwereld. Klachten vertalen zich naar ‘niet lekker in
je vel zitten’. Het leidt al gauw
tot relativerende reacties als
‘dat hoort bij het leven’, waardoor gezondheidsrisico’s over
het hoofd worden gezien.
Verbeterde levensstijl
Testosteron heeft impact op
huid, lever, de bescherming
van bloedvaten, spierkracht en
botsterkte. Met een tekort aan
testosteron wordt het lichaam
onvoldoende
onderhouden.
Dat kan op de langere termijn
tot allerlei gezondheidsklachten leiden. Een hormoon is
een bouwstof die je lichaam
reguleert. Minder testosteron
verstoort het functioneren
van je lichaam. Je kunt het
effect vergelijken met diabetes of schildklierklachten. Als
je lichaam de insuline of het
schildklierhormoon niet meer

Minder testosteron
verstoort het
functioneren
van je lichaam.

(voldoende) aanmaakt, krijg je
deze toegediend. Een testosteron therapie verbetert het
energieniveau, de conditie en
de zin in seks.
Testosteron deficiëntie kan
op termijn tot botontkalking
leiden en bloedarmoede veroorzaken. Mannen met overgewicht en diabetes hebben
een verhoogde kans op een
te laag testosterongehalte.
Het verbeteren van de levensstijl – meer bewegen, minder
alcohol en een gezond dieet –
vermindert de klachten die bij
een tekort aan testosteron horen, maar vaak is aanvullende
medicatie nodig. Hiermee kan
de hormoonspiegel worden teruggebracht tot een normaal
niveau, zodat de balans herstelt. Het zorgt ervoor dat het
energieniveau weer omhooggaat en je weer zin krijgt om
te sporten en je libido herstelt.
Het is belangrijk om de testosteronwaarde te weten en
te meten. Zorgverleners herkennen de klachten van testosteron deficiëntie niet altijd
en missen daardoor de juiste
diagnose. Daarom is het zaak
dat je als man zelf alert bent
op de klachten die bij een tekort aan testosteron horen,
zoals neerslachtigheid, een
gebrek aan energie, geprikkeldheid en een verminderde
zin in intimiteit. Als je het gevoel hebt dat je een minder
leuke man bent dan je was,
is dat een alarmsignaal dat

EXPERT
ROBERT VAN HEES,
4WIELER

“Daar ben ik nog lang
niet aan toe!”
Een overschatting die vaak
te horen is als men de enige
echt veilige 4Wielerfiets
ergens ziet staan of rijden.
Dus rijden ouderen te lang
door op hun eigen fiets of
kopen een e-bike als de
conditie minder wordt. Men
realiseert zich niet dat men
maar één keer verkeerd
hoeft te vallen en fietsen
daarna misschien niet meer
mogelijk is.
Zo jammer!
Want op de 4Wielerfiets
zit je precies zo als op een
gewone fiets: rechtop en
op een zadel. Je hoeft er
niet op te leren fietsen
en het allermooiste is: je
kunt er niet mee vallen! Je
kunt erop blijven zitten bij

je serieus moet nemen. Het
gaat niet alleen om je welzijn
en functioneren thuis en op
je werk, maar heeft ook grote
impact op je gezondheid op de
langere termijn.
Positief effect
Een laag testosterongehalte is

een stoplicht. Je kunt hem
inklappen en gebruiken als
loophulp. Meenemen de
lift in. Hij past met 66cm
door elke deur. Als meer
steun nodig is kan een
rugleuning, armsteunen en
gordel gemonteerd worden.
Uiteraard is de 4Wieler
verkrijgbaar als e-bike.
4Wielerfietsen zijn niet
goedkoop dus biedt 4Wieler.
nl de Terugkoopgarantie,
een hele zorg minder als
het later toch niet meer zou
gaan.
Advies: wacht niet langer
en maak een proefrit.
Ervaar zelf dat u op
een 4Wieler tot op hele
hoge leeftijd veilig kunt
blijven genieten van fijne
fietstochten.

een aanwijzing voor een slechtere algemene gezondheid en een
verhoogde kans op ouderdomsziekten, zoals hart- en vaatziekten en mortaliteit. Behandeling
van testosteron deficiëntie met
testosteron therapie heeft positief effect op het welzijn en de
gezondheid van de man.

IN SAMENWERKING MET MANNENKLINIEK DE BOER

Testosterontekort? Er is echt iets aan te doen
Vermoeidheid, sombere
gedachten, weinig zin in
seks: bij mannen met zulke
gezondheidsklachten wordt
nog steeds te weinig de
relatie gelegd met een tekort
aan testosteron.

>>

“Je moet over je
schaamte heen durven
stappen.”
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inmiddels weten we dat
een tekort aan testosteron
de levensverwachting naar
beneden haalt.”
Levenslust terug
Een behandeling trekt de
kwaliteit van leven weer

omhoog, ook bij een groot
aantal jongere mannen met
dezelfde klachten. Bijvoeren,
noemt De Boer het: “Het
behelst meestal niet meer dan
elke ochtend een beetje gel
op de schouder smeren. De
levenslust komt daarmee weer
terug. Je mag dus hopen dat
je huisarts de juiste diagnose
stelt. En je moet ook over
je schaamte heen durven
stappen.” Want niet alleen
onwetendheid bij hulpverleners,
ook schaamte bij mannen om
met hun huisarts te praten over
bijvoorbeeld verminderde zin
in seks, staat een behandeling
in de weg. De Boer, van origine
huisarts, begon daarom
zijn Mannenkliniek. Naast

testosterontekort behandelt hij
er “alles tussen knie en navel”:
erectiestoornissen, te vroeg
of juist te snel klaarkomen,
plasproblemen. Zijn kliniek
kan zonder verwijzing van de
huisarts worden bezocht en
de behandeling wordt volledig
vergoed vanuit het basispakket
van de zorgverzekeraar. De hulp
is deskundig, de omgeving
prettig vertrouwd. “Mannen
onder elkaar hè,” zegt De Boer.

de boer

mannen
GEZONDHEID & ZORG

Je bent een man van
middelbare leeftijd, chronisch
moe, vaak somber en eigenlijk
amper nog zin in seks. Is dit
de beruchte midlife crisis?
“Daarmee wordt dat soort
klachten vaak verward,”
stelt medisch seksuoloog en
mannenarts dr. Bert-Jan de
Boer van Mannenkliniek de
Boer in Bilthoven. “Nog veel
te weinig wordt de link gelegd
met een testosterontekort.
Wat op een depressie lijkt, is

niets anders dan lusteloosheid
omdat er een energiebron
is uitgevallen.” De Boer is
onder andere gespecialiseerd
in testosterondeficiëntie:
“Vrouwen komen in de
overgang en ze komen
daar ook weer uit. Mannen
komen, zeg ik wel eens, in
de neergang. Huisartsen zien
dat nog vaak als een normaal
verloop van het leven. Maar
als de klachten voortkomen
uit een testosterontekort,
kun je er zeker iets aan doen.
Dat zou ook moeten, want
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WAT JE MOET WETEN OVER TESTOSTERON TEKORT
Testosteron is een mannelijk hormoon dat een belangerijke rol speelt in het lichaam van de man. Met het ouder

worden, neemt het testosterongehalte geleidelijk af. Dit is een normaal proces. Het vormt pas een probleem als er

klachten ontstaan. Een tekort aan testosteron kan grote impact hebben op het welzijn én de gezondheid van de man.

Testosteron neemt af
vanaf 35 jaar.

Bijna
van de mannen van 45 jaar en ouder heeft
een tekort aan testosteron. Bij mannen met overgewicht
en of diabetes komt het zelfs vaker voor. (Mulligan 2006)

Meest voorkomende klachten
Testosteron
daalt met 1,5%
per jaar. De
afname van
testosteron
kan leiden tot
klachten.

moeheid

afname libido

stemmingswisselingen

spierzwakte

gebrek aan energie en motivatie
slechte concentratie
en geheugen
erectie stoornissen

slaapstoornissen
depressieve gedachten

5%

wordt
behandeld
Test je op een
testosteron tekort

Er wordt geschat dat
slechts 5% van de mannen
met Testosteron Deficiëntie
wordt behandeld met
Testosteron Therapie.
(Nieuwenhuijzen
Kruseman: NTvG 2006)

Afvallen en gezonde levensstijl
zijn belangrijk in combinatie met
Testosteron Therapie

Mocht je willen weten
of je last hebt van
testosteron tekort, doe
dan de test en krijg
direct de uitslag. De test
bestaat uit 17 vragen en
neemt slechts enkele
minuten in beslag.

Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door Besins Healthcare
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DIABETES

Goede mondverzorging bij diabetes

D

iabetes is de
volksziekte nummer
1. Diabetes heeft
negatieve effecten op
de gezondheid van het
gebit, het tandvlees en de
mond. Maar er is ook een
wisselwerking. Een goede
mondgezondheid helpt bij
het onder controle houden
van de bloedsuikerwaarden.
Dat is essentieel
voor de bijbehorende
gezondheidsklachten.

Ontstoken tandvlees
Een op de veertien Nederlanders heeft diabetes. Deze groep
heeft een verhoogde kans op
het krijgen van andere aandoeningen, waaronder tandvleesontsteking. Ontstekingen
aan het tandvlees zorgen bij
diabetes vervolgens voor een
extra hoog risico op hart- en
vaatziekten, een beroerte en
andere complicaties. Het is
een dwingende reden om de
invloed van goede mondverzorging voor je gezondheid serieus te nemen.
Iemand met diabetes heeft een
verhoogde kans op problemen
met de tanden en tandvlees.
Ongeveer 20 tot 30 procent van
de mensen met diabetes heeft
last van milde tot ernstige
tandvleesontsteking (bron: Diabetesfonds). Dat komt mede
door een te hoge bloedsuiker,
wat de start is van allerlei ontstekingen of deze verergert.
Hierdoor raakt het tandvlees
sneller, vaker en ernstiger geïrriteerd en ontstoken.

Mondverzorging
Voordat iemand de diagnose
diabetes krijgt te horen, zijn er
vaak al een aantal jaren verstreken. Dat betekent dat je al
enige tijd met een verstoorde
bloedsuikerspiegel rondloopt.
Mensen met diabetes zijn gevoeliger voor ontstekingen en
infecties. Dus ook het tandvlees en kaakbot ontsteken
sneller. Problemen met je tandvlees kan er ook op wijzen dat
je diabetes hebt, zonder dat je
het weet. Tandartsen en mondhygiënisten kunnen dus een
rol spelen bij het opsporen van
deze ongediagnosticeerde gevallen.
Mondverzorging is meer dan
minimaal twee keer per dag
tenminste twee minuten lang
de tanden poetsen. Als je diabetes hebt, is dat extra reden
om regelmatig op controle
te gaan bij de tandarts en
een mondhygiënist te bezoeken. Oók als je geen klachten
hebt. Mondaandoeningen zoals tandvleesontsteking merk
je namelijk zelf vaak niet op.
Naast
tandvleesontsteking
verhoogt diabetes ook de kans
op gaatjes, onder andere door
de suiker in het speeksel, en
op het hebben van een droge
mond.
Parodontitis
Tandplak ontstaat tussen de
tanden en kiezen en op de
overgang naar het tandvlees.
Als je de tandplak niet verwijdert, kan het verkalken tot
tandsteen. Tandplak veroorzaakt daarnaast ontstekingen
aan het tandvlees. Als je tandvlees chronisch ontstoken is
– een risico dat groter is als je

Alleen goed
poetsen is
niet genoeg
Goede mondhygiëne
begint met tweemaal per
dag goed poetsen (twee
minuten) met een zachte
tandenborstel; goed de
ruimte tussen de tanden
en kiezen reinigen met
rubberen tandenstoker,
interdentale rager of floss
en het gebruik van mondspoelmiddel met fluoride.

Als diabetespatiënt
is mondzorg extra
belangrijk om het
risico op parodontitis
en ontstoken tandvlees
te verminderen.
diabetes hebt en last hebt van
een fluctuerend bloedsuikerspiegel – versterkt dat de problemen. Het zorgt ervoor dat
de pockets – de ruimte tussen
het tandvlees en de tanden en
kiezen – steeds dieper worden.
De chronische ontsteking van
het tandvlees – ook wel parodontitis genoemd – kan zich
uitbreiden in de richting van
het kaakbot, waarna het tandvlees nog verder terugtrekt en
de problemen zich verder vergroten. Dat heeft negatieve
gevolgen voor de bloedsuikerwaarden. Daarnaast kunnen

de bacteriën in de bloedbaan
terecht komen en zo op andere
plekken in het lichaam nieuwe
ontstekingen veroorzaken.
Slechte mondzorg in combinatie met diabetes kan er kortom
voor zorgen dat je in een vicieuze cirkel van gezondheidsklachten terechtkomt. Een
mondhygiënist kan helpen bij
het verwijderen van tandsteen
en daarmee de veroorzaker van
de ontsteking wegnemen. Als
diabetespatiënt kun je actief je

mond verzorgen om het risico
op parodontitis en ontstoken
tandvlees te verminderen. Preventieve mondzorg bestaat uit
drie stappen: poetsen, reinigen
tussen de tanden en spoelen.
Maar het begint vooral met
aandacht voor de bloedsuikerwaarde. Tandvleesontsteking
hangt direct samen met een te
hoge bloedsuikerspiegel. Minder suiker en het aantal eeten drinkmomenten beperken
tot zeven per dag helpt daarbij.

GOEDE MONDGEZONDHEID
bevordert de diabetesbehandeling
TANDVLEESONTSTEKING EN DIABETES
BEÏNVLOEDEN ELKAAR IN EEN
VERSTERKENDE, WEDERZIJDSE RELATIE

DIABETES
PREVALENTIE:
1 OP 11
PERSONEN
Diabetes verhoogt
risico op parodontitis
2-3 x hoger risico bij
mensen met diabetes
Diabetes verergert de ernst
van de tandvleesontsteking

PARODONTITIS
PREVALENTIE:
1 OP 2
PERSONEN
OUDER DAN 60
Parodontitis
verhoogt het risico
op complicaties ...
... en heeft nadelige
gevolgen voor de
bloedsuikerwaarden

WAT KUN JE DOEN?

Een goede mondgezondheid draagt bij aan goede
bloedsuikerwaarden en vermindert het risico op complicaties

Verzorg jouw mond goed in

3 EENVOUDIGE
STAPPEN

1

POETS

2

REINIG
TUSSEN
jouw
tanden

3

SPOEL

GEBRUIK EEN
INTERDENTAAL PRODUCT
voor betere tandplakverwijdering*
ALLEEN
TANDENPOETSEN

60%

TANDPLAK
VERWIJDERING

TANDENPOETSEN
+ INTERDENTAAL REINIGEN

85%
TANDPLAK
VERWIJDERING

1: The Japanese Journal of Conservative Dentistry 48 (2): 272-277, 2005. - 2: Slot DE1, Dörfer CE, Van der Weijden GA, The efficacy of
interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review, Int J Dent Hyg. 2008 Nov;6(4):253-64.

GEZONDER LEVEN
MET DIABETES

MEER WETEN?
DOWNLOAD
DE BROCHURE!
www.diabetes.gum.nl
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Zeg, kent u de matrassenman?
Die woont in Scheveningen

V

eel internationale
vernieuwingen rond
matrassen komen
uit Den Haag, specifiek
uit een kleine fabriek in
Scheveningen. Daar worden
kwaliteitsmatrassen
ontwikkeld, geproduceerd
en verkocht. Spillen hierin
zijn Oscar Jol en Chris
Nederhorst, ondernemers
en matrassenexperts.
Binnen de bedden- en
matrassenbranche zijn zij
wereldberoemd, maar bij
het grote publiek zijn ze
totaal onbekend. Hoe zit
dat?

Sinds 1998 is het bedrijf Royal
Health Foam matrassen gevestigd in Scheveningen dat matrassen ontwikkelt, produceert
en verkoopt. Geen hightech fabriek op een industrieterrein,
maar een pand dat gewoon in
een woonwijk staat. In het pand
is ook een showroom gevestigd waar consumenten allerlei soorten matrassen kunnen
uitproberen die in eigen huis
zijn ontwikkeld. Dat is bijzonder want meestal worden matrassen ‘ergens’ in een fabriek
gemaakt, daarna geïmporteerd
en vervolgens verkocht via een
winkel of via internet. Juist de
combinatie produceren én verkopen maken het Scheveningse
bedrijf uniek.
Pionier en vooraanstaande
ziekenhuizen.
Er is nog een factor die Royal
Health Foam bijzonder maakt
en dat zijn Oscar en Patricia Jol
en Chris Nederhorst, oprichters
en eigenaren van het bedrijf. Al
in 1989 begonnen zij samen H2O
Waterbedden in de Javastraat
wat ze ruim 10 jaar gerund hebben. Nederhorst en Jol zijn matrassenexperts die binnen hun
vakgebied alom bekend zijn,
maar voor het grote publiek totaal onbekend. Veel zaken die
nu alom geaccepteerd zijn, zijn
door hen bedacht, ontwikkeld
en op de markt gebracht. Zo experimenteerde zij met verschillende schuimsoorten om zo te
komen tot matrassen die geschikt zijn voor medisch gebruik.
Het gevolg is dat het bedrijf nu
leverancier is voor verschillende
vooraanstaande ziekenhuizen.
Proefslapen neemt risico
miskoop weg
“Wij zijn de eersten geweest die

>>

Close-up van een matras

Premium Air matras binnenzijde

Stro matras

met gratis proefslapen begonnen in 1998”, vertelt Chris Nederhorst van de Scheveningse
matrassenfabriek Royal Health
Foam. Hij krijgt pretogen als hij
doorgaat met vertellen hoe hij
tegen de stroom in is gegaan:
“De hele markt was er tegen.
Mijn leveranciers waren boos,
omdat zij vonden dat er sprake
was van oneerlijke concurrentie. Mensen kochten opeens
risicoloos bij ons in tegenstelling tot bij onze concurrentie.
Maar eerlijker kunnen we niet
zijn. Wij zijn duidelijk en open
naar onze klanten. Nog steeds
zijn wij uniek met de bijzondere
combinatie van 45 dagen proefslapen en niet- goed -geld-terug- garantie. Dus mensen krijgen geen waardebonnen of iets
dergelijks als de matras niet
bevalt maar hun geld terug!” In
de showroom aan de Soetensstraat in Scheveningen en op
de website is een koopjeshoek
waarop de retour gekomen matrassen staan. Deze gaan met
een buitengewoon hoge korting
direct in de uitverkoop. “Dit zijn
matrassen, waarbij achteraf de
voorkeur uit was gegaan naar
een wat hardere of juist iets
zachtere matras.
Vakhandel en huismerken
Toch kunnen mensen ondanks
Corona heel goed slagen bij het
vinden van het juiste matras.
Het proefliggen in de beddenshowroom biedt toch geen echte garantie of het nieuwe matras ook echt goed en prettig
zal slapen. Alleen door er echt
thuis op te slapen weet je 100%
zeker of het matras bij je past

Van links naar rechts Oscar Jol,
Patricia Jol , Chris Nederhorst

en fijn slaapt. Een niet goed
geld terug garantie is dan wel
zo fijn. “Telefonisch begeleiden
we de klant bij het vinden van
het voor hen perfecte matras.
Dus het matras dat precies bij
de klant past”. Royal Health
Foam heeft geen hoge reclame- en marketingkosten en levert niet via winkels. Het bedrijf
levert de vakhandel en maakt
verschillende huismerken voor
beddenwinkels. “Jammer genoeg willen veel collega’s
vooral prijstechnisch goedkoop
inkopen waardoor er niet veel
eer aan het vakhandel-werk te
behalen valt. En dat is nou juist
zo jammer want het matrassen vak is een ambacht waar
juist wel veel eer aan te behalen valt. Ik vind het veel leuker
matrassen te ontwikkelen en
klanten te helpen die echt baat
hebben bij goede kwaliteit en
dat waarderen”.

Oude ambacht matrassen fabriek grote foto

compliment omdat fabrikanten,
leveranciers en winkeliers binnen de branche weten dat de
Haagse ondernemers altijd op
zoek zijn naar nieuwe ontwikkelingen om uiteindelijk hun klanten een goede slaap te kunnen
garanderen. Nederhorst: “Niet
met marketingpraatjes, maar
met gedegen advies dat is gestoeld op kennis, kunde en jarenlange ervaring”.
Medische toepassingen
Nederhorst en Jol hebben contact met de TU Delft, TU Eindhoven en werkte met Philips samen aan verschillende “slaap”

Concurrenten kopiëren
Zoals veel technische ontwikkelingen bij matrassen in de
loop der jaren gekopieerd worden door concurrenten gebeurt
dat ook bij Royal Health Foam
veelvuldig. Lastig, maar Jol en
Nederhorst zien dat als een

Royal Health Foam matrassen (www.healthfoam.com) Soetensstraat 18 , Scheveningen, 070-3387010

projecten. Ook leveren ze aan
diverse ziekenhuizen en maken
ze speciale matrassen voor boten, caravans, campers. Sinds
begin dit jaar mogen we ook
schuimen leveren aan Zeilmakerij Vrolijk in onze Scheveningse haven. Leuk om met andere
vakspecialisten samen te werken!
Kortom, op het gebied van écht
goed slapen is Royal Health
Foam het “stille” adres waar
nog maar weinig mensen van
af weten maar waar de hele
matrassen branche al jaren van
profiteert. Doe zelf ook uw voordeel!

Van links naar rechts Oscar Jol en Chris Nederhorst

18 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

ICT EN INFORMATIEBEVEILIGING

Patiëntveiligheid aankelijk
van goed functionerende ICT

Z

iekenhuizen zijn zich
steeds meer bewust
van de afhankelijkheid
van ICT-systemen, maar
minder goed voorbereid op
ICT-uitval.

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector
waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en
uitgewisseld. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV)
constateert in het rapport
‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval
in ziekenhuizen’ dat ziekenhuizen zich bewust zijn van de
afhankelijkheid van ICT-systemen, maar minder goed zijn
voorbereid op uitval. “Informatiebeveiliging is één van de
onderwerpen, naast IT-beheer
en business continuity management, die op het hoogste
bestuursniveau van het ziekenhuis thuishoren,” op grond
van het NEN rapport.
Digitale weerbaarheid
Door de toenemende afhankelijkheid van ICT is het van
belang dat de ziekenhuissector de digitale weerbaarheid
op orde brengt, benadrukt de
OVV. Aanleiding voor het rapport waren meerdere ICT-storingen in verschillende ziekenhuizen. Deze hadden impact
op de zorg. Soms klein, zoals
laboratoriumuitslagen
die
telefonisch moesten worden
doorgegeven, met een grotere

kans op het maken van fouten. In enkele gevallen waren
ziekenhuizen gedwongen om
behandelingen uit te stellen
en een tijdelijke opnamestop
door te voeren.
Een van de aanbevelingen is
dat ziekenhuizen de risico’s
in kaart brengen en moeten
evalueren wat is misgegaan.
Voor wat betreft de risico’s
die samenhangen met informatiebeveiliging, zou de norm
NEN 7510 dan het uitgangpunt
moeten zijn. Deze norm biedt
zorginstellingen een raamwerk voor het opstellen van
een geïntegreerd informatiebeveiligingsbeleid.
“Ziekenhuizen zijn wettelijk
verplicht om te zorgen voor
een adequate beveiliging van
informatiesystemen die voor
het leveren van patiëntenzorg
cruciaal zijn,” stelt Shirin Golyardi van NEN. NEN 7510 biedt
een concrete aanpak voor ziekenhuizen om de risico’s die
uitval van ICT met zich meebrengt voor de zorg aan patienten, adequaat te beheersen.
De richtlijnen en uitgangspunten van NEN 7510 helpen ziekenhuizen daarnaast bij het

borgen van adequate veiligheidsmaatregelen en bieden
handvatten om de kwetsbaarheid en niet-beschikbaarheid
van ICT-systemen te testen.
Persoonsgegevens
Voor het leveren van goede
zorg zijn ziekenhuizen steeds
meer afhankelijk van het goed
functioneren van de ICT. “Al
zeker vijftien jaar wordt ICT
steeds relevanter en raken
datasystemen steeds meer
verbonden. Daar hoort een
volwassenheid bij qua informatiebeveiliging. Om zijn punt
te benadrukken, maakt hij een
vergelijking met de informatiebeveiliging bij banken. “De
overheid beschouwt het betalingsverkeer als vitale infrastructuur. De banken handelen
daarnaar. Die zien ISO 27001,
de internationale norm voor
informatiebeveiliging (die als
basis geldt voor NEN 7510) als
een uitgangsdocument voor
het meest basale beveiligingsniveau.” “Ziekenhuizen moeten zich aan NEN 7510 houden,
maar de mate van bewustzijn
van de afhankelijkheid van
ICT-systemen is kennelijk heel

Als een ziekenhuis aan de norm voldoet, gee
een onaankelijke certificatie-instelling een
NEN 7510-certificaat af met een geldigheid van
drie jaar. NEN beheert een publiek register met
de certificaathouders.

Informatiebeveiliging
in de zorg
verschillend, concludeert de
Onderzoeksraad”, vertelt Golyardi. “Certificatie is niet verplicht en ziekenhuizen hebben
daardoor veel speelruimte om
te bepalen hoe de implementatie van het wettelijk verplichte managementsysteem
voor
informatiebeveiliging
plaatsvindt. Alle ziekenhuizen
geven aan te voldoen aan de
NEN 7510 norm, maar lang niet
alle ziekenhuizen zijn gecertificeerd. Wat NEN betreft is
certificatie een logische laatste stap om de implementatie
van informatiebeveiliging op
de juiste wijze in een organisatie te borgen.”

NEN is een onafhankelijke

Integrale test
Vaak is er een grote afstand
tussen ICT en het zorgproces,
doordat beide afzonderlijk
worden benaderd.Hij benadrukt dat het belangrijk is
dat deze door middel van een
brugfunctie aan elkaar zijn gelinkt. NEN 7510 geeft een kader waarbinnen ziekenhuizen
de voor hun proces relevant
geachte informatiebeveiliging
kunnen specificeren, inclusief
de daarbij behorende maatregelen.

in binnen- en buitenlang tot

Met NEN 7510 worden de risico’s in kaart gebracht. “Vaak
ontbreekt het aan een integrale test. Systemen worden vaak
afzonderlijk getest, ook qua
back-up, maar systemen en

stichting die het maken van
afspraken tussen marktpartijen faciliteert die worden
vastgelegd in normen. NEN
certificeert zelf niet. NEN 7510
vormt al sinds 2004 (inmiddels 3de editie) dé standaard
voor inrichten en beheren van
informatiebeveiliging in de
zorg. Hierbij draait het om de
beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van patiëntinformatie. NEN faciliteert de
ontwikkeling en beheer van
de norm, die dankzij de input
van een groot aantal experts
stand is gekomen. De norm
bepaalt niet welke maatregelen precies moeten worden
genomen, maar beschrijft ‘best
practices’ en welke afwegingen
moeten worden gemaakt voor
het bepalen van de nodige
beheersmaatregelen voor de
geïdentificeerde risico’s binnen
een zorginstelling.

applicaties zijn meer en meer
‘connected’. Daar wordt onvoldoende op getest, waardoor
het lijkt het of alles werkt.
Hierdoor kunnen relatief kleine problemen uitgroeien tot
een systeemprobleem,” stelt
de Onderzoeksraad.

IN SAMENWERKING MET ONCOLIZE

OncoLize bestrijdt tumoren effectief van binnenuit...
Nu investeerders gezocht
“Al over 18 maanden
kunnen wij met de
beroemde Mayo Clinic
de eerste patiënten
behandelen met
alvleesklierkanker,
gevolgd door
borsttumoren bij
MD Anderson.”
“Onze sterke resultaten op de
meest agressieve vorm van
longtumoren zijn recent in een
internationaal gerenommeerd
medisch vakblad gepubliceerd.
Dus gaan wij nu doorpakken.
In het komend jaar zoeken wij
investeerders die naast een
goed rendement, ook impact
willen zien voor minder bedeelden wereldwijd.”

Injecteerbare
medicijndepots
Aan het woord is Mike G.W.
de Leeuw, ondernemer/investeerder in injecteerbare
medicijndepots tegen kanker.
Zijn studie tumor virologie en
zijn carrière bij UniLever, DSM
Pharma en DSM China brachten hem tot het oprichten van
DSM BioMedical, Branching
Tree en InGell Labs. Met OncoLize richten hij en zijn ervaren managementteam zich
nu op het behandelen van
agressieve tumoren. Het nieuwe bedrijf heeft wereldwijd
de exclusieve rechten op een
product dat gemengd wordt
met bekende Chemo-medicijnen of moderne Immuno-medicijnen. Deze vloeibare for-

mulering wordt direct in een
tumor geïnjecteerd via een
lange, dunne naald of via een
bestuurbare katheter. Binnen
enkele seconden verandert de
vloeistof in een stevige gel als
medicijndepot. Over een periode van een week wordt het anti-kanker medicijn ter plekke
afgegeven in de tumor.
Daarmee kan de concentratie
van het medicijn in de tumor
tot 100 maal hoger worden
dan ooit mogelijk via pillen of
een infuus. Buiten de tumor is
het medicijn daarentegen niet
of nauwelijks meetbaar.
Betere behandeling
tegen lagere kosten
Gemiddeld 70% van alle tumoren worden ontdekt als ze

nog in een lokale of regionale fase zijn. ‘Chemo’ is op zich
zéér effectief en door het nu
te lokaliseren met deze depots
voorkomt men de typische bijwerkingen en de schade aan
het immuunsysteem. Dat bij
elkaar verbeterd de kansen en
de kwaliteit van leven voor de
patiënten… tegen lagere kosten.

Informals &
Angels gezocht:
“Voordat wij de Series-A
ophalen om de studies in de
mens te starten, willen wij het
kantoor vestigen, de laatste
studies afronden met onze
research partner en de toelating
aanvragen tot de Amerikaanse
klinieken, naast het uitbreiden
van de patenten. Wij zoeken
investeerders die vanaf €50.000
ieder, in totaal tot een bedrag van
€750.000 willen inzetten, naast
onze eigen inzet. Nieuwsgierig?
Maak kennis maken met ons, onze
missie en de propositie door ons
een bericht te sturen”.

invest@oncolize.com
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NIE T MEER PRIKKEN VO OR
EEN BLOEDG LUCOSE ME TING +
SC ANNEN NIE T NODIG

*

AL ARMEN ÈN WA ARSCHUWING EN
WERK T ME T SM ARTPHONE S #

MINDER

WATERBE S TENDIG §
KLEINE SENSOR

MET DIABETES

G EM AKKELIJK TE PL A AT SEN

BEZIG ZIJN

10 DAG EN DR A AGTIJD SENSOR
DELEN G LUCOSEWA ARDEN * *

DAG EN NACHT

VO OR KINDEREN VANAF 2 JA AR
TOEPA SSING TIJDENS
Z WANG ERSCHAP MOG ELIJK

Mia B. (Typ 1-Diabetes)

OOK GESCHIKT VOOR PLAATSING
OP DE ACHTERKANT VAN DE BOVENARM

*Met één blik op mijn
smartphone of smartwatch zie ik meteen
mijn glucosewaarden
en zie ik welke kant ze
op gaan.#

Wilt u meer weten?
Onze klantenservice helpt u graag verder
Dexcom Nederland · www.dexcom.com ·
nl.sales@dexcom.com · 08000 201 985

Dexcom G6 - Real-time continue glucosemonitoring (CGM). II Studies bevestigen dat Dexcom
GCM-systemen de kwaliteit van leven en het welzijn van de gebruikers aanzienlijk kunnen verbeteren. Ze voelen zich over het algemeen zekerder in het omgaan met hun diabetes, hypoglykemie
en hypoglykemie komen minder vaak voor en de tijd binnen het doelbereik kan langer worden
behouden. 1, 2, 3+ Als de glucosewaarschuwingen en controlewaarden op de Dexcom G6 niet
overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen, gebruik dan een bloedglucosemeter om
beslissingen te nemen over de behandeling van uw diabetes. # Een lijst met compatibele apparaten
is te vinden op www.dexcom.com/compatibility. § De Dexcom G6-sensor en -zender zijn waterdicht
en kunnen, mits correct geïnstalleerd, tot 24 uur lang meer dan twee meter onder water worden
ondergedompeld.
** Aparte volg-app vereist. Gebruik het Dexcom G6-systeem altijd in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing die bij uw apparaat is geleverd en beschikbaar is op www.dexcom.com. Neem
alle indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen in acht.
Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat u ernstige hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) of
hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegels) niet herkent en / of een beslissing over een behandeling
neemt die bijwerkingen kan hebben. Als de waarschuwingen over uw glucosemetingen en de
bedieningselementen op de G6 niet overeenkomen met uw symptomen, gebruik dan een BG-monitor om beslissingen te nemen over uw diabetesbehandeling. Zoek indien nodig medisch advies
en hulp, ook in geval van een medisch noodgeval. 1 Lind M et al. Continuous Glucose Monitoring
vs Conventional Therapy for Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Treated With Multiple
Daily Injections – The GOLD Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(4):379-387. 2 Beck RW et al.
Effect of initiating use of an insulin pump in adults with type 1 diabetes using multiple daily insulin
injections and continuous glucose monitoring (DIAMOND): a multicentre, randomised controlled
trial. [published online ahead of print July 12, 2017]. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 3 Beck
RW et al. Continuous glucose monitoring vs usual care in type 2 diabetes on multiple daily injections: a randomized trial. Ann Int Med. 2017 Sep 19; 167 (6): 365-374 Dexcom, Dexcom G6, Dexcom
Follow, Dexcom Share en Dexcom CLARITY zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in
de VS en kunnen in andere landen zijn geregistreerd. © 2021 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.www.dexcom.com | +1.858.200.0200 | Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121
VS | Dexcom, Watchmoor Park, Building 3, Camberley, GU15 3YL, UK | LBL020793 Rev001.

Altijd op de hoogte van politieke, bestuurlijke
en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorgsector
Nieuwe regels, Kamervragen of wetten lijken uit het niets te ontstaan. Hoe temt u de politieke en
maatschappelijke werkelijkheid? Zeker nu, met Tweede Kamerverkiezingen nabij, is het van groot
strategisch belang om snel inzicht te hebben in wat er speelt in de zorgsector. Hoe blijft u op een
overzichtelijke manier op de hoogte van relevante informatie?
Speciaal voor de zorgsector is de Zorgmonitor ontwikkeld. Zo bent u altijd én snel op de hoogte van actuele
en relevante informatie.

Probeer de Zorgmonitor gratis en vrijblijvend!

De Zorgmonitor is powered by:

Kijk voor meer informatie op:
www.stakeholderintelligence.nl/zorgmonitor
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

MAX IS ER.
STEUN ONS EN WORD LID!
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2. Deelname aan exclusieve ledenactiviteiten
3. Korting op onze evenementen en voorstellingen
4. Gratis persoonlijk advies van de MAX Ombudsman
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