
Chatten met je hulpverlener en via
internet virtueel een les in je eigen
klas bijwonen (e-learning): deze en
andere virtuele gezondheidsnieuw-
tjes werden vorige week donderdag
in Rotterdam gepresenteerd aan
meer dan 400 aanbieders van
gezondheidsinformatie tijdens het
congres Digitaal Gezond 2003. 

“Internet is een groeimedium”, zo
opende Drs. Hans Krosse, direc-
teur van het Nationaal Instituut
voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie (NIGZ) het con-
gres. “De helft van de Nederlan-
ders blijkt inmiddels regelmatig
het internet te gebruiken. Ze e-
mailen met een hobbyclub, zoe-
ken er bijvoorbeeld een vrouw of
man om mee uit te gaan of ze be-
stellen bioscoopkaartjes. Allerlei
alledaagse dingen die vijf jaar ge-
leden nog voornamelijk via fol-
ders, telefonische gesprekken en
aan de kassa gebeurden.”

Ook de gezondheids- en wel-
zijnssector blijft volgens Hans

Krosse niet achter: “Van GGD’s tot
ziekenhuizen en van zorgverzeke-
raars tot patiëntenorganisaties, al-
lemaal hebben ze de laatste jaren
internet gevonden om contact te
leggen en te houden met cliën-
ten.”

Op het congres was persoonlijk
advies aan cliënten als thema
sterk vertegenwoordigd. Een suc-
cesvol voorbeeld is de NIGZ-websi-
te drinktest.nl, met driehonderd-
duizend bezoekers in de eerste
vier maanden na lancering. “Ze-
ventig procent van hen doet ook
daadwerkelijk de drinktest”, zo
meldde Annemarie Huiberts van
het NIGZ in een workshop. “En dat
ondanks het feit dat drinken toch
nog vaak als een taboeonderwerp
wordt gezien.”

Een andere vorm van maatwerk
is e-counseling, waarbij clienten
een behandeling kunnen onder-
gaan, onder andere voor post-trau-
matische stressstoornissen en bur-
nout. De verslavingszorginstelling
Jellinek biedt sinds kort zelfs de

mogelijkheid om met een hulpver-
lener te chatten. Internet biedt
dus steeds vaker alle stappen in de
gezondheidszorg aan, van infor-
matie over een bepaalde ziekte tot
behandeling aan toe.

De redactie van Metro Gezond-
heid vroeg zich bij al deze jubel-
verhalen af of de ontwikkeling
van internet als ‘halve dokter’ wel
zo gunstig is. Denken mensen bij
ieder pijntje niet snel het ergste?
Er is immers heel wat informatie
te vinden op de 5000 ‘gezonde’
websites die Nederland inmiddels
telt. Een lage rugpijn wordt mis-
schien voor een hernia aangezien
en een beetje buikpijn voor darm-
kanker. Hans Krosse wuift onze
bezwaren resoluut van de hand:
“Dezelfde bezwaren werden in de
jaren ’60 geuit, toen de eerste me-
dische encyclopedieën aan huis
verkocht werden. Daar was aan-
vankelijk ook - ten onrechte - veel
weerstand tegen. Natuurlijk zijn
er altijd hypochonders die van het
ergste uitgaan. Maar het is nooit

een argument om geen informatie
te verstrekken. Bovendien waar-
schuwen veel websites tegen zelf
dokteren.”

Ook dr. Jan Steyaert van de Fon-
tys Hogescholen in Eindhoven en
spreker tijdens het congres ziet
gezondheidsinformatie op inter-
net eerder als winst dan als
bedreiging. “Door internet komen
mensen juist beter geïnformeerd
bij de dokter. Een deel van de
geïnformeerde patiënten hou je
zelfs thuis omdat ze weten dat ze
niet voor elk kwaaltje naar de
dokter hoeven.” De grootste uitda-
ging zit volgens Steyaert in het
gebruiken van internet om bur-
gers te verleiden tot gezond ge-
drag. “Tegenwoordig investeren
mensen massaal in hun eigen
ongezondheid door te roken, te
weinig te bewegen en door overge-
wicht. Internet is onpersoonlijk.
Bij het invullen van zelftesten
heeft dat als grote voordeel dat
mensen veel eerlijker zijn over
hun eigen gedrag.” Angela Severs
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Een poppetje in traditioneel Chinees kostuum draagt dezer da-
gen een nieuw attribuut: een masker tegen de SARS-epidemie, waar gis-
teren in China acht nieuwe gevallen van werden gemeld.

WEER ACHT GEVALLEN SARS IN CHINA

Zelf je medicatie aanpassen in
plaats van elke week naar de trom-
bosedienst? ’s Nachts thuis de nie-
ren spoelen (dialyseren) in plaats
van drie keer per week naar het
ziekenhuis? Tegenwoordig krijgen
patiënten steeds meer mogelijkhe-
den om thuis de nodige zorg te krij-
gen via ‘telemedicine’. 

Sandra van Breugel van de Neder-
landse Patiënten Consumenten
Federatie (NPCF) schetste tijdens
een workshop op het congres
Digitaal Gezond 2003 de verschil-
lende mogelijkheden aan de hand
van Tim, een fictieve patiënt.
‘Telebaby’ stelde Tim’s ouders in
staat om thuis via internet te kij-
ken naar hun drie maanden te
vroeg geboren baby die in de cou-
veuse lag. Een paar jaar later bel-
de ‘HealthHero’ Tim dagelijks op
de basisschool om hem eraan te
herinneren dat hij op dat tijdstip
zijn medicijnen tegen een aange-

boren hartafwijking moest inne-
men. Toen Tim uiteindelijk een
pacemaker had gekregen, was het
de ‘CardioWallet’, een stetho-
scoop op afstand, die ervoor zorg-
de dat hij niet elke week naar de
cardioloog op controle hoefde.
Als hij te ziek was om naar school
te gaan, kon hij door ‘e-School’
toch de lessen van zijn eigen klas
thuis via internet bijwonen.

Zomaar vier voorbeelden van
de inmiddels 15 à 20 toepassingen
die op kleine schaal, vaak door en-
thousiaste zorgverleners in hun
vrije tijd ontwikkeld zijn. Volgens
Sandra van Breugel kan telemedi-
cine veel voordeel voor patiënten
opleveren. “Al is het wel belan-
grijk dat telemedicine gezien
wordt als een aanvulling op per-
soonlijke contacten tussen pa-
tiënt en arts. Het moet niet zo
zijn dat de arts alleen de getallen
ziet en niet meer de persoon
erachter.” Angela Severs

Telemedicine nuttige aanvulling
op persoonlijk contact met arts

Bijna de helft van de bevolking
heeft een of meer langdurige aan-
doeningen. Ouderen hebben er
vaker last van dan jongeren en
vrouwen vaker dan mannen.

Dat blijkt uit cijfers uit 2001 die
het Centraaal Bureau voor de Sta-
tistiek gisteren op haar website
heeft gepubliceerd. Migraine, ho-
ge bloeddruk, klachten aan het
bewegingsapparaat en gewrichts-
slijtage zijn veel voorkomende
langdurige aamdoeningen.

Van de jongeren onder de 18
had in 2001 een op de vijf ten
minste één langdurige aandoe-
ning. Bij hen gaat het vaak om ast-
matische aandoeningen (11 por-
cent) eczeem (6 procent) en mi-

graine (6 procent).
Bij de 18-64-jarigen is migraine

de meest voorkomende langduri-
ge aandoening. Een op de vier
vrouwen en een op de tien man-
nen heeft er last van. Hoge bloed-
druk, gewrichtsslijtage en klach-
ten aan rug, nek, schouder en
pols komen bij mannen en vrou-
wen even vaak voor.

Driekwart van de 65-plussers
had in 2001 een chronische aan-
doening, Gewrichtsslijtage en
hoge bloeddruk zijn echte ouder-
domskwalen.

Suikerziekte, onvrijwillig uri-
neverlies en ernstige rug-, nek-, en
schouderklachten komen bij
ongeveer een de tien 65-plussers
voro (ANP)

Bijna helft van bevolking heeft
langdurige aandoening

Internet Aan de vooravond van
het congres Digitaal Gezond 2003
heeft de vereniging Ypsilon infor-
matiesites gelanceerd op het ter-
rein van schizofrenie en psycho-
se. Deze vereniging voor familie-

leden van mensen met schizofre-
nie of een psychose heeft meer
dan 2000 webpagina’s onderge-
bracht op de websites www. psy-
choseplein.nl en www.schizofren-
ieplein.nl. (Scriptum)

Nieuwe websites over schizofrenie 

Een nieuwe methode moet voor-
komen dat getransplanteerde
hoornvliezen worden afgestoten.
Wanneer vlak na de operatie in-
jecties gegeven worden met cel-
len die invloed hebben op de af-
stoting kan dat proces mogelijk
stoppen. Dat blijkt uit onderzoek
aan verschillende internationale
topinstituten op het gebied van
de oogheelkunde.

Onderzoeker Tanja Slegers van
de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) bracht tijdens jarenlang
promotieonderzoek in beeld
hoe dit proces werkt en vond
een methode die mogelijk af-
stotingsreacties voorkomt. Ge-
transplanteerd hoornvlies
wordt namelijk vaak afgesto-
ten. 

In Nederland worden elk
jaar duizend hoornvliestrans-
plantaties uitgevoerd; vijf tot
35 procent mislukt daardoor.
Dit gebeurt ondanks inname
van remmende medicijnen. Die
hebben bovendien allerlei bij-
werkingen. Het lijkt erop dat de
nieuwe, veelbelovende metho-
de geen nadelige bijwerkingen
heeft.

Slegers keek naar de functie
van zogeheten macrofagen, of-
wel immuuncellen. Deze ma-
crofagen zijn uit te schakelen
via injecties met clodronaat
liposomen, stoffen die ervoor
zorgen dat het nieuwe weefsel
als het ware onzichtbaar wordt
voor het immuunsysteem. Uit
onderzoek met honderden rat-
ten bleek dat de hoornvliezen
van onbehandelde dieren bin-
nen twee weken werden afge-
stoten. Wel behandelde ratten
stootten het niet of nauwelijks
af. 

“Na het geven van de injec-
ties bleek het transplantaat dus
langdurig beschermd tegen
een destructieve reactie van het
immuunsysteem”, constateert
Tanja Slegers. “Bij de dieren
zijn de normale immunologi-
sche mechanismen in mindere
mate aanwezig of zelfs hele-
maal  afwezig als gevolg van
liposomen.” André Spaansen

Nieuwe remedie
tegen afstoting
donorhoornvlies 

Nieuwe website voor Trimbos-instituut
Internet Onlangs lanceerde het
Trimbos-instituut een nieuwe
website. Drankjewel.nl informeert

en ondersteunt jongeren en vol-
wassenen die ouders met een
drankprobleem hebben. (Scriptum)




