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V

oor u ligt het 7e nummer van ild care today.
Het editorial wordt verzorgd door Prof. Dr.
Jules van den Bosch. Hij is één van de pioniers, die met veel interesse de diffuse ofwel
interstitiële longaandoeningen (ild) op de kaart heeft gezet o.a. door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Zelf heb ik het genoegen gehad om zijn eerste promovendus te mogen zijn. In zijn betoog spreekt hij zijn
bezorgdheid uit over de zorg rondom ild.
Jenny Penders vertelt over haar leven met longfibrose en
is trots dat ze haar vijftigste verjaardag heeft kunnen vieren. Ondanks dat ze erg achteruitging heeft ze 10 jaar
geleden de longfibrosevereniging in Nederland mede opgericht. In 2003 heeft zij een succesvolle dubbele longtransplantatie ondergaan. Ze is nog iedere dag dankbaar
en leeft daardoor heel intens en viert het leven.
Drs. Steven Gans, longarts het Sint Jansdal Ziekenhuis te
Harderwijk, heeft wel een hele bijzondere hobby. Hij is
als consulent verbonden aan het Dolfinarium. Hij vertelt
met veel enthousiasme over de diagnostische mogelijkheden en hoe we van de problemen bij deze zoogdieren
kunnen leren. Ten gevolge van aspiratie hebben ze regelmatig infecties, maar dit kan ook interstitiële longafwijkingen veroorzaken.
Dr. Anton Cox, longarts, voormalig werkzaam in het
Sint Radboud UMC Nijmegen, bespreekt de problemen

die kunnen ontstaan bij champignonkwekers. Schimmels vormen de grootste boosdoeners! Naast zijn deskundigheid op het gebied van ild, heeft hij een grote
hobby: vlinders. Er zijn zelfs soorten naar hem vernoemd, die hij zelf heeft ontdekt. Zijn collectie is uniek.
Dr. Atie Verschoor is als chemicus verbonden aan Expertise Centre Environmental Medicine (ECEM) van de
afdeling Inwendige Geneeskunde van het Ziekenhuis
Rijnstate te Arnhem en Velp. Zij beschrijft de gezondheidsrisico’s voor mensen betrokken bij het laden en lossen van containers. Om insecten te bestrijden worden
pesticiden in de container gebracht. Dit kan grote gevolgen voor de gezondheid van betrokkenen bij het laden en
lossen hebben.
Naast een zeer nuttige website over mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen (www.pneumotox.com) is er
nu ook een website ontwikkeld met informatie over
een vermoede relatie van bepaalde beroepen, blootstelling aan toxische stoffen en het ontstaan van longaandoeningen. Vanessa Zaat werkzaam als arbeidshygiënist bij
het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen beschrijft hoe de website PneumoWork
(www.pneumowork.eu) werkt.
Ik wens u veel leesplezier,
Prof. dr. Marjolein Drent
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