012 Onder de aandacht

Huidziekten
in de kunst
Sinds eind april zijn in
de gratis app DermArts
oude en nieuwe kunstobjecten te zien waarin
huidziekten het hoofdthema of een detail zijn.
Dermatoloog Marianne
Crijns voorziet de objecten van een korte
medische en kunsthistorische uitleg. De app
heeft als doel om huidziekten bij zorgverleners
en liefhebbers van kunst
en geneeskunst op een
bijzondere wijze onder
de aandacht te brengen.
Ook kunnen zorgverleners oefenen met het
observeren en het herkennen van details. De
gebruiker kan met de DermArts-app het observeren leren
op een eigen gekozen tijdstip. Gedurende 30 weken wordt
iedere vrijdag een nieuw kunstwerk met een begeleidende
video toegevoegd. Beschikbaar voor Android en iOS.

Zo moe
Doodmoe zijn, uitgeput en
brak tot in elke vezel. Een
paar weken rustig aandoen en extra nachtrust
helpt niet. Wat is er aan de
hand? En vooral: hoe komt
iemand af van deze blijvende vermoeidheid die ook
wel gelabeld wordt als ME/
CVS? Hierover schreef baVerlotin
g
lanscoach Wilma van Erven
Niet normaal zo moe. Als
ervaringsdeskundige verhaalt ze over haar frustraties, wanhoop en de therapieën
die ze ondergaat. Ook geeft ze gesprekken weer met
behandelaars, artsen en lotgenoten over deze onbegrepen vermoeidheidsziekte die zo’n enorme impact heeft
op het hele leven. Zo’n 800.000 Nederlanders worstelen
dagelijks met ernstige vermoeidheid. Daarnaast is het
een van de belangrijkste symptomen van ‘long-COVID’.
Niet normaal zo moe biedt inzichten en inspiratie om in
balans te blijven en er niet aan onderdoor te gaan.
€ 21,90, uitgeverijlente.nl

Arts en Auto mag drie exemplaren weggeven. Kans maken?
Stuur een mail met uw naam en lidmaatschapsnummer naar
verloting@artsenauto.nl o.v.v. ‘Niet normaal’. Kijk voor de
winnaars op artsenauto.nl/verloting (na 10 juli 2021).

Oproep goede doelen
Veel Arts en Auto-lezers zetten zich in voor goede doelen
die wij, op uw verzoek, onder uw aandacht brengen.
Door COVID-19 is er veel aandacht voor vaccineren.
Herman Stiggelbout, oud-huisarts, roept op om via de
site polio-coronavaccinatie.nl een donatie te doen voor
de strijd tegen polio, ook een ziekte waarbij vaccineren
van groot belang is. Het initiatief is onderdeel van EndPolioNow, een langlopend project van Rotary Internationaal, om samen met onder meer WHO en Unicef polio
de wereld uit te krijgen.
In juli gaan zestien studenten, onder wie geneeskundestudenten Myrthe van Gastel en Bas Ruys, vanuit Leiden
en Groningen 2.750 kilometer fietsen naar Lissabon om
geld in te zamelen voor onderzoek naar de preventie van
hart- en vaatziekten onder het motto ‘Heart to Handle’.
Mocht COVID-19 roet in het eten gooien, dan fietsen de
studenten eenzelfde afstand door Nederland. Dit jaar
gaat het geld naar het AMC-onderzoek naar familiair
hartfalen. Informatie en donaties: hearttohandle.nl

Zorgnetwerk
Diagnose Onbekend
Het platform diagnoseonbekend.nl is een overzichtswebsite
voor verwijzers van kinderen of volwassenen bij wie een diagnose uitblijft, ondanks een uitgebreide diagnostische zoektocht. Het platform wijst verwijzers in de goede richting binnen
het netwerk van zorgverleners met expertise op dit gebied.
Er zijn in Nederland meerdere centra en poliklinieken die zich
richten op kinderen en/of volwassenen bij wie er geen diagnose gevonden kan worden of die een erg zeldzame aandoening
hebben. Deze centra hebben zich verenigd in het Zorgnetwerk
Diagnose Onbekend. Vaak gaat het om patiënten met (ultra)
zeldzame aandoeningen met een complexe zorgbehoefte.
De samenwerking binnen het zorgnetwerk draagt bij aan een
landelijk uniforme werkwijze voor deze patiëntengroep.

