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gezond& wel

SPREEKUUR:

SCHIZOFRENIE

Als kind had ik nooit
last van puistjes,
maar op mijn 71e
opeens wel! Volgens
mijn huisarts is het
rosacea. Hoe kom ik
eraan en wat kan ik
ertegen doen?
Naam bij de
redactie bekend

Worstelen en bovenkomen
ARTEN van NieuwOP ZIJN ACHTTIENDE KREEG MA
ses. Pas na de laatkerk (51) de eerste van drie psycho
diagnose: schizoste, veertien jaar later, kreeg hij de
ch aanpassen, maar
frenie. Hij moest zijn leven drastis
heeft geleerd ermee te leven.

R

osacea is een veelvoorkomende chronische huidaandoening die zich uit door
middel van roodheid, kleine uitgezette bloedvaatjes
(couperose), bultjes en

PUISTJES ALS OUDERE?!
kend, maar aanleg speelt
een grote rol. Uitwendige
factoren als warmte, zonlicht, cosmetica, huidverzorgingsproducten en
sommige geneesmiddelen
kunnen de klachten echter
verergeren.
U kunt er niets aan doen
dat u rosacea heeft, maar u
kunt wel nagaan of de
dr. TIM SMITS
genoemde externe factoMC
IMA
DERMATOLOOG MÀX
ren een rol spelen. Deze
puistjes. De aandoening is kunt u dan proberen te
vermijden. Bij hevige
helaas niet te genezen,
klachten kan uw huisarts
maar is meestal goed te
medicijnen voorschrijven.
behandelen.
Bij milde symptomen zijn
Rosacea komt meer bij
vrouwen voor dan bij man- er allerlei smeersels, veelal
antibiotica. Bij meer roodnen. De oorzaak is onbe-

jes tijdelijk doet samenknijpen. Ideaal voor mensen die een kortdurende
verbetering willen bereiken zonder een ingrijpende en potentieel kostbare
laserbehandeling.
Bij ernstige en jarenlang
bestaande rosacea kan
blijvende bindweefselvorming optreden, wat de
kenmerkende bloemkoolneus (rhinophyma) kan
veroorzaken.

heid en diepere ontstekingen worden vaak antibiotica voorgeschreven (tetracyclines).
Afhankelijk van de ernst
wordt bepaald hoelang de
behandeling moet duren.
Minstens zes weken is
normaal. Bij mensen bij
wie met name de roodheid
(couperose) hinderlijk is,
kan vaatlasertherapie
worden overwogen. Doordat de uitgezette bloedvaatjes worden vernietigd,
wordt de huid minder
rood.
Sinds kort is er een
nieuw medicijn (brimonidine-gel) dat de bloedvaat-

■ Klein

■ Ook een vraag voor een
van onze experts?
Bezoek www.telegraaf.nl/
gezondheid of mail naar
spreekuur@telegraaf.nl

Kleinere moeders hebben kortere zwangerschappen en kleinere
baby’s. Onderzoekers in
Ohio (VS) volgden bijna
3500 zwangere dames.
Geboortegewicht en
-lengte worden vooral
genetisch bepaald. Maar
dat de lengte van een
vrouw de zwangerschapsduur beïnvloedt,
is een belangrijke ontdekking. Wereldwijd
worden jaarlijks 15
miljoen baby’s te vroeg
geboren; meer dan een
miljoen van hen sterft.

door Nienke Oort

V

oor buitenstaanders is schizofrenie een abstracte
ziekte. Het is lastig om je er een
voorstelling van te maken
wat iemand die daaraan
lijdt, precies ervaart. Maarten van Nieuwkerk weet helaas alles van de ziekte en
het onbegrip in zijn omgeving.
„Achteraf kunnen we zeggen dat ik van jongs af aan
aanleg voor schizofrenie
had”, vertelt hij. „Mijn eerste psychose kreeg ik op
mijn achttiende toen ik net
examen had gedaan en direct aan het werk ging. Ik
had geen tijd genomen om
bij te komen. Het werd te
veel.”
„Mijn tweede psychose
kreeg ik negen jaar later
toen mijn vrouw zwanger
bleek. Ook weer te veel
spanning en druk. Pas bij de
laatste psychose, in 1996,
werd schizofrenie vastgesteld. Een heftige boodschap, maar nu kon ik er
tenminste mee aan de slag.
Ik kreeg eerst een scheiding
te verwerken en vanwege
mijn ziekte zie ik helaas
mijn kinderen niet meer.”
Schizofrenie betekent letterlijk ’gespleten geest’. Het
betreft een hersenziekte
waarbij de patiënt gevoelig
voor psychoses is. Deze
worden veroorzaakt door
onder meer overprikkeling
van zintuigen, stress, verandering of drugs. Tijdens zo’n
psychose raakt iemand tijdelijk het contact met de

werkelijkheid kwijt.
Voor Maarten van Nieuwkerk was het een heftige ervaring om zich staande te
houden. „Mensen snappen
je niet. ’Hoezo kun je geen
hele week werken?!’ wordt
er dan gevraagd. Daarmee
heb ik erg geworsteld, maar
het is me gelukt daarmee te
dealen. Ik werk nu twee dagen per week als ervaringsdeskundige bij de GGZ in
Delft. Ik help lotgenoten te
leren om na een opname
hun zelfvertrouwen terug te
krijgen. Ik laat hen zien dat
het mogelijk is weer echt
deel van de maatschappij te
gaan uitmaken en dat zij ertoe doen!”
Bij de GGZ Delfland wordt
twee keer per jaar een dag
voor familie van patiënten
georganiseerd. „Ook zij putten veel steun uit mijn verhaal. Dan zien ze dat het
met hun familielid of partner ook weer goed kan komen en dat geeft hen energie om hem of haar te onder-

ONDERZOEK: SLIMME HERSENSTIMULATIE BIJ PARKINSON
Diepe hersenstimulatie wordt toegepast bĳ onder meer de ziekte van Parkinson. Maar het eﬀect van deze ’pulsjes in het brein’ is beperkt, en
patiënten kunnen bĳwerkingen krĳgen. Dr. Martĳn Beudel, neuroloog in opleiding en verbonden aan de bewegingsstoornissengroep van het
UMCGroningen start met ’slimme stimulatie’; alleen pulsjes op momenten dat bewegingsproblemen aanwezig zĳn. Hierdoor kan er eﬀectiever,
veiliger en eﬃciënter gestimuleerd
eerd
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1 PARKINSON

Na Alzheimer
N
meest
me
m
e voorkomende
neurodegeneratieve
aandoening

■ Terugval

Maarten van Nieuwkerk: „Het is wel degelijk mogelijk om met schizofrenie deel van de maatschappij te
FOTO RENE OUDSHOORN
blijven uitmaken.”

trouwd. „Mijn vrouw kent
mijn geschiedenis. Ik slik
medicijnen die helpen om
stressvolle momenten door
te komen. Ik
heb ze eigenlijk niet elke
dag
nodig,
maar ik wil een
psychose voorkomen.
In
combinatie
met een gestructureerd
leven en de
liefde van mijn vrouw en
haar twee kinderen red ik
het prima! Mijn leven is rijker door alles wat er met me
is gebeurd.”
Psychiater Natalie Veen,

werkzaam bij GGZ Delfland,
zegt: „Schizofrenie kan pas
worden vastgesteld als iemand een psychose heeft
gehad. Schizofrenie is in dit
geval de ziekte, de psychose
de koorts. Zonder een
symptoom kunnen we de
ziekte niet vaststellen. Achteraf blijkt vaak dat er op
jonge leeftijd al aanwijzingen waren zoals lusteloosheid, apathisch gedrag, geen
zin in school. Eigenlijk ty-

Hoe gezond eet Anja?

58 KILO, heeft een jaar geleANJA NOTTING (53), 1.77 METER,
re voeding helemaal omgeden haar eetpatroon van kant-en-kla
slecht slapen. Sindsdien
gooid na allerlei vage klachten en
bruist zij van de energie.
k heb last van onder meer allergieën. Sinds ik een nieuw eetpatroon volg, gaat het veel beter
ik
met mijn gezondheid. Mijn man en
.
aten
nd
gezo
dachten altijd dat wij
Na ons werk snelden we naar de
supermarkt en haalden we veel
pakjes en zakjes met producten vol
E-nummers. Nu ik hierop let en met
verse waren kook, smaakt alles zo
puur. Ik vind het een feestje om alles
zelf te maken en om nieuwe recepten uit te proberen.
Mijn ontbijt wisselt per dag: melk
met Brinta of biologische yoghurt
met speltcrunch en perzik. Tussenee
door drink ik rooibos- of kamilleth

I

Anja Notting: het roer ging om.

FOTO FRANK DE RUITER

Stĳfheid, trillen,
loop- en balansstoornissen,
traagheid

• ZZo’n 50.000 patiënten
tte
n in Nederland

Met medicijnen,
liefde en
structuur red
ik het
steunen in het gevecht tegen de ziekte. Ik schreef ook
twee boeken over mijn ervaringen.”
Sinds 2010 is Van Nieuwkerk weer gelukkig ge-

2 SYMPTOMEN

ten tijdens de lunch eet ik vaak spel
boterhammen. Mijn beleg varieert
van rosbief en geitenkaas tot room
kaas. Ik neem lekker roomboter
erop.
Het avondeten varieert nogal. Deze
week verse asperges met gekookte
aardappels en wat gebakken kipfilet
en maïs. Een andere avond was het
e
gewokte broccoli, wortel, courgett
ezelfg
je
toet
Als
.
look
knof
en
ui
met
maakte vla en appelmoes. De tussendoortjes maak ik meestal ook zelf.
Zoals een havermoutkoekje of kren
tenbrood met amandelspijs

Geeft zichzelf: 9

pisch pubergedrag.”
Hoe sneller de diagnose,
des te beter de ziekte onder
controle is te krijgen. Vaak
is iemand veroordeeld tot
medicijnen slikken. „Dat is
niet voor iedereen makkelijk”, zegt Veen. „Want als je
medicatie slikt, geef je toe
dat je ziek bent. Schizofrenie openbaart zich vaak al
op jonge leeftijd en vaak willen mensen er niet aan dat
ze de rest van hun leven pillen moeten gebruiken.
Sommigen ervaren bovendien bijwerkingen zoals gewichtstoename of last van
spieren. Behalve behandeling is het acceptatieproces
minstens zo belangrijk.”

Gemiddeld krijgen 2,6 van
de 10.000 mensen te
maken met schizofrene
stoornissen, globaal als zij
15 tot 54 jaar zijn. Mannen
worden vaker getroffen
dan vrouwen: 70% tegenover 30%. Schizofrenie is
deels erfelijk, maar wordt
ook veroorzaakt door
omgevingsfactoren zoals
complicaties tijdens geboorte of zwangerschap,
opgroeien in stedelijk
gebied (stressvoller bestaan) en etniciteit (migratie naar ander land/
cultuur). Als een patiënt
medicijnen gebruikt, is de
kans op een terugval 25%.
Zonder medicatie verhoogt die kans naar maar
liefst 72%.
Maarten van Nieuwkerk
beschrijft zijn ervaringen
in boeken: maartenvn.nl.

ina Noordervliet
Voedingsdeskundige Careetp
atroon echt rigoureus ver-

Anja heeft haar
veel groente
anderd. Van pakjes en zakjes naar
ucten. Fijn
prod
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ema
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kan
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eten, deze levensstijl moet echt bij
ijk gezegd is
Anja heeft het ook goed gedaan. Eerl
aden. Zij
aanr
zou
rs
ande
haar
ik
er weinig wat
en maakt
atie
vari
er goed voor
eet genoeg groente. Anja zorgt verd
t niet
wee
Ik
s.
ortje
endo
tuss
ere
lekk
heerlijke gezonde, maar toch
aan
neem
ik
r
maa
zit,
utkoekje
wat er bijvoorbeeld in een havermo
wordt
ier
man
pure
een
op
dit
dat
eet,
van iemand die zo bewust
gemaakt.
ig en zij sport daarbij ook. Wat
Anja eet niet te veel en niet te wein
en, is om haar fruitinname
haar leefpatroon nog mooier zou mak
l deze week in haar eetdaggeva
elk
in
ik,
iets te verhogen. Dat mis
boek.
.nl
■ Meedoen? Eetdagboek@telegraaf
Krijgt 9,5

Depressie,
angst,
dementie

3 BEHANDELING
Dopaminerge medicatie:
D
werkt goed, maar geeft
w
op den duur bĳwerkingen.

Afbraak dopaminerA
ge ssystemen in diepe
hersenkernen betrokken bĳ oa motoriek

Daarna,
indien mogelĳk, o.a,
D
diepe
hersenstimulatie:
d
Elektroden
geplaatst in
diepe
hersenkernen die
motoriek
aansturen.

Oorzaak onbekend
O
5% heeft erfelĳke
5
vvorm
vo
vor
o

Elektroden
verbonden
met een
stimulator
met batterĳ
onder het
sleutelbeen.

Stimulator
vuurt
(constant)ca. 130
pulsen per
seconde af.

1. hersengolven
(luisteren)
2. analyseren

3. slim
stimuleren
stimulator

door DENISE HOOGLAND
BRON: UMCGroningen, zie ook:
www. movementdisordersgroningen.com

IK
LEEF!

ONDERZOEK

Symptomen als stĳf- en
S
traagheid ﬂuctueren,
bĳvoorbeeld door medicatie, stress, vermoeidheid. Tĳdens deze
symptomen zĳn afwĳkende hersengolven te
meten. Door golven
continu te meten,
kunnen er automatisch
alleen pulsen worden
gegeven wanneer
eer er
symptomen zĳn.
n.

elektrode

GRAPHIC: REDACTIE ILLUSTRATIE

■ Paleodieet

Mensen met het metaboolsyndroom, een
voorstadium van diabetes type 2, hebben baat
bij het paleodieet. Door
geen granen, zuivel en
geraffineerde suikers te
eten, wordt de buikomvang verminderd en
worden de bloeddruk en
vetzuren in het bloed
verlaagd. Dat blijkt uit
literatuuranalyse waaraan het Leids Universitair Medisch Centrum
heeft meegewerkt. In
ons land kampt een op
de drie mannen en een
op de vier vrouwen
tussen 30 en 70 jaar met
het metaboolsyndroom.

Alternatief:
A
meten
eten
symptomen,
symp
mpt
zoals
als bĳv.
trillen,
n, door smartwatch die signaal naar
stimulator stuurt.
stimula
Naast Parkinson
N
mogelĳk ook toepasmogelĳ
m
bĳ patiënten met
baar b
tremor (trillen) of
dystonie (verkrampingen).

■ Voor reacties en suggesties:
medisch@telegraaf.nl

’Nog even van werk genieten’
Daarmee was
, EEN JAAR later endeldarmkanker.
EERST KREEG HIJ HUIDKANKER
ige cellen
ard
: ook zijn blaas raakte met kwaada
Jos van der Linden (65) er nog niet
iszitten
thu
van
erd. Gevolg? Twee stoma’s. Maar
besmet en moest worden verwijd
wil de Hagenaar niets weten.

’I

k had het liefst weer
fulltime
gewerkt,
maar helaas heb ik
daar de tijd niet meer voor,
want in november mag ik
met pensioen. Ik werk nu
nog zoveel als mijn lichaam
het toestaat en daar geniet
ik van!
Twee stoma’s had ik liever
niet gehad, maar er is prima
mee te leven. Ik houd ze
goed in de gaten en verschoon ze ook zelf. De eerste kreeg ik na kanker in
mijn endeldarm. De tumor
moet er al een tijd hebben

gezeten, want ik had al jaren
last. Dat werd achter afgedaan als een prikkelbare
darm. Het gevolg was dat
mijn darm niet meer was te
redden.
Nog geen vijf jaar later
bleek ik bloed in mijn urine
te hebben. Ik wist meteen
dat het foute boel was. Toen
bleek ik blaaskanker te hebben. Mijn blaas moest eruit
en nu heb ik ook een urostoma. Momenteel kamp ik
met een verstopte urineleider waardoor mijn linkernier wordt aangetast. Van-

Weer op lichaam
vertrouwen

daar dat ik nog niet zoveel
kan werken, ik moet te vaak
naar het ziekenhuis om dit
onder controle te krijgen.
Als dat probleem is opgelost, wil ik op mijn lichaam
gaan vertrouwen, want dat
vertrouwen heeft een deuk
opgelopen. Straks ben ik
met pensioen en wil ik graag
leuke dingen gaan doen. Op
vakantie gaan vind ik een
beetje spannend. Ik ben
bang dat ik halsoverkop
naar het ziekenhuis moet.
Mijn zoon wil graag eens
naar de Biënnale in Venetië.
Het is mijn doel hem te zijner tijd te vergezellen.
Tot die tijd ga ik mijn hobby als imker weer proberen
op te pakken of in elk geval
wat vrijwilligerswerk bij de

vereniging doen. Ik heb alle
benodigde spullen in de kelder staan, dus wie weet lukt
het me om ooit weer een bij-

envolkje te houden.”

N.O.

Ook uw verhaal vertellen? ik
leef@telegraaf.nl

Jos van der Linden: „Ik probeer
mijn hobby als imker weer op te
pakken.” FOTO RENE OUDSHOORN

