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Net voor de zomervakantie ontvangt u 
het nieuwe nummer van ild care today. 
Het editorial wordt deze keer verzorgd 
door Iteke Weeda, sociologe en emeri-

tus hoogleraar emancipatievraagstukken. Zij benadrukt 
in haar stuk het belang van het besef dat lichaam en 
geest niet afzonderlijk kunnen worden gezien. Gemoeds-
toestanden hebben invloed op gezondheid en het ont-
staan van ziekte. Het belang van holistisch denken wordt 
door haar benadrukt.
Tineke Wenselaar beschrijft het ziekteproces van haar 
man Harmen Wenselaar, die sarcoïdose heeft. Hij rea-
geerde niet goed op de gebruikelijke therapie, maar anti-
TNF-α-geneesmiddelen boden uiteindelijk uitkomst en 
zorgden ervoor dat ze samen weer naar de toekomst kij-
ken en plannen maken.
Biologicals zijn niet meer weg te denken in de huidige 
therapeutische mogelijkheden van vele aandoeningen. 
Het gebruik van deze middelen is niet zonder gevaar en 
de kosten zijn enorm. Op 19 maart 2010 werd in Maas-
tricht een congres gehouden, waar aan al deze aspecten 
aandacht werd geschonken. Prof. dr. Kees van Herwaar-
den, emeritus hoogleraar longgeneeskunde doet verslag.
Het verlenen van topreferente zorg is een belangrijk on-
derdeel van de huidige geneeskunde voor met name wat 
minder vaak voorkomende aandoeningen. Hiervoor 

wordt regelmatig een beroep op speciale centra gedaan. 
In de huidige tijd van digitale mogelijkheden is het  
echter niet in alle gevallen noodzakelijk dat de behan-
deling wordt overgenomen. Marjon Elfferich, fysio-
therapeut en ild care consulent, doet verslag van de moge- 
lijkheden en beperkingen van coaching op afstand.
Dat sarcoïdose niet uniek is voor mensen beschrijft Erica 
Reijerkerk. Zij is paardenarts. De presentatie van sarcoï-
dose bij het paard heeft veel overeenkomsten met het kli-
nische beeld bij de mens. Bij het paard manifesteert het 
zich vaker in de huid, in tegenstelling tot bij de mens, waar 
de longen vaker betrokken zijn. Indien de aandoening tot 
kreupelheid leidt kan dat verstrekkende gevolgen hebben.
Zandstralen kan enorme gevolgen hebben voor de gezond-
heid. Ook heden ten dage wordt het nog voor allerlei doel-
einden gebruikt. Deze techniek wordt ook gebruikt om 
spijkerbroeken een gebruikt uiterlijk te geven, zoals zicht-
baar op de voorplaat. Vakantiewerkers kunnen zo niets 
vermoedend ook aan silica worden blootgesteld. Als geen 
goede beschermende maatregelen worden getroffen, kan 
dit letterlijk tot versteende longen leiden, beschrijft Rémy 
Mostard, longarts in Heerlen, in zijn bijdrage aan dit num-
mer van ild care today.

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