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Kunst geeft
kleur bij ziekte
Zo’n tweeënhalf jaar geleden werd de Stichting Kunstwens in
het leven geroepen door de Rotterdamse beeldend kunstenaar
Diederik van Leeuwen. Hij had in Duitsland de uitwerking van
kunst op ernstig zieke mensen gezien en wilde dit ook in Nederland gaan doen. Hij zocht contact met dr. Rob Pieterse, hoofd
kinderoncologie in het Sophia Kinderziekenhuis, en begon daar
te werken met zeer ernstig zieke kinderen. Dat sloeg zo aan, dat
het kwam tot wat nu de Stichting Kunstwens is. Eerst werd vooral gewerkt met ongeneeslijk zieke kinderen, maar inmiddels
zijn er ook mogelijkheden voor ernstig en/of chronisch zieke kinderen en volwassenen.
Er kan veel: schilderen, tekenen, boetseren, beeldhouwen, een
boekje schrijven, maar ook muziek maken of beluisteren. Er wordt
thuis gewerkt, in een atelier of in het ziekenhuis. De kosten worden betaald uit donaties van bedrijven en particulieren. Naast individuele wensen verzorgt de Stichting ook kinderschildermiddagen in ziekenhuizen, vaak een welkome doorbreking van het dagelijkse ziekenhuispatroon. Wie meer wil weten of de stichting
wil ondersteunen, kan terecht op www.kunstwens.nl.

De stadsdokter,
Spoed, Chirurgenwerk. En natuurlijk series als ER,
MASH en The
Flying Doctors. De
Nederlandse televisie staat bol van
de medische programma’s. Op de
website van Arts
& Auto vindt u
elke week een actueel overzicht:
www.vvaa.nl.

Horeca vaart wel bij
algeheel rookverbod

Bellen met Els
lucht lekker op

Organisaties uit de gezondheidszorg gaan zich
inspannen om te ijveren
voor een rookvrije horeca. Hartstichting, Astma
Fonds, KWF Kankerbestrijding, DiabetesFonds en anderen gaan
meer aan de weg timmeren omdat hun
achterban graag wil dat de horeca in
Nederland rookvrij wordt. Dit bleek tijdens
een bijeenkomst van politici, gezondheidsorganisaties en horecaondernemers over
het onderwerp.
Veelgehoord argument tegen het verbieden van roken in de horeca is dat dit zal leiden tot omzetdaling en verlies van werkgelegenheid. Een Europese overzichtstudie
laat echter zien dat de 35 onderzoeken
waarin deze effecten naar voren komen,
allemaal waren gefinancierd door de
tabaksindustrie. De 21 studies die wel
goed waren opgezet, laten juist zien dat er
sprake is van omzetstijging. Dit was bijvoorbeeld in Italië het geval. Daarnaast is er natuurlijk ook de gezondheidswinst, niet in de
laatste plaats voor werknemers in de horeca.
Meer info op www.stivoro.nl.

Hallo, met Els! Als u belt met 0900 700
7777, zal er altijd iemand opnemen met
die kreet. Niet dat u iemand aan de lijn
krijgt die zo heet, het kan zelfs zijn dat een
man de telefoon aanneemt. De Stichting
Bel Els is een telefonische hulplijn waar nu
zo’n 35 vrijwilligers allerlei soorten bellers
aanhoren.
De gesprekken kunnen gaan over vervelende of trieste zaken, maar wie iets leuks
wil delen met een ander is ook welkom om
de telefoon te pakken. De lijn is dagelijks
van 11.00 tot 23.00 uur bereikbaar. Wie
meer wil weten over Bel Els, of de stichting
wil steunen, kan contact
zoeken via de
website www.
belels.nl.

Freecards nu ook
in de wachtkamer
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M3

Pincet en Penseel

ANNA-zorg

Het internetproject M3 voor Marokkaanse jongeren heeft de Zorgvernieuwingsprijs 2006 gekregen. M3, ontwikkeld
door het instituut voor verantwoord medicijngebruik DGV, moet Marokkaanse jongeren helpen hun ouders te begeleiden
bij hun medicijngebruik. De communicatie tussen Marokkaanse ouderen en hun
artsen verloopt vaak moeizaam, met
soms ernstige gevolgen voor de therapietrouw. In de Marokkaanse cultuur is mantelzorg door de kinderen vanzelfsprekend.
Het project kan hierbij helpen.

Leden van Pincet en Penseel exposeren
van 18 januari tot 19 april in de Medische
Bibliotheek van het AMC in Amsterdam.
Er zijn werken te zien in allerlei disciplines en met gebruik van allerhande materialen. Naast beeldhouwwerk en schilderijen is er ook fotografie en worden er collages getoond. Pincet en Penseel is een
inmiddels vijftig jaar oude vereniging van
artsen die de beeldende kunsten beoefenen. De expositie is op werkdagen te bezichtigen van 9.00 tot 17.00 uur.

ANNAzorg is een GGZ-instelling die internetondersteunende psychologische behandelprogramma’s aanbiedt via een website.
De behandelingen zijn een combinatie van
internet en face to face contacten. Een belangrijk uitgangspunt voor ANNAzorg is de
zelfwerkzaamheid van cliënten, met veel
aandacht voor psycho-educatie en terugvalpreventie. Voordeel voor cliënten is dat de
behandeling grotendeels in de eigen tijd en
de vertrouwde omgeving kan gebeuren.
Meer informatie: www.annazorg.nl.
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Ze waren al te zien in ziekenhuizen, gezondheidscentra en
apotheken, maar nu dringt de ‘freecard’ van Pakkerds® ook
door tot huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en verloskundigen. Met de freecard kunnen bedrijven hun reclameboodschap op een aardige manier onder de aandacht brengen. Het product is bedoeld voor adverteerders die zich richten op de gezondheidszorg, bijvoorbeeld
verzekeraars.
Pakkerds® claimt over een adressenbestand van 9000 wachtkamers
te beschikken, goed voor 570.000
kaarten in één keer. Samen met de
ziekenhuizen wordt een bereik gehaald van 650.000 kaarten.
Pakkerds® exploiteert sinds 2003
displays voor freecards in de gezondheidszorg. Sinds de komst
van marktwerking in de zorg
is de belangstelling voor dit
fenomeen flink
toegenomen.

WEBLOG
Steven van de
Vijver (29) is arts
en freelance-medewerker van Arts &
Auto. Sinds juli
2006 is hij voor
Artsen zonder
Grenzen gestationeerd in het oosten
van de Democratische Republiek
Congo. Eenmaal
per week maakt hij
u in zijn weblog op
www.vvaa.nl/artsen
auto deelgenoot
van zijn ervaringen.
Daarnaast blijft
ook medisch journalist Frank van
Wijck u tweemaal
per week in zijn
weblog op de
hoogte houden van
actuele ontwikkelingen in de zorg in
Nederland.

Heeft u iets te melden voor deze rubriek? Mail dan naar: artsauto@publishing-vvaa.nl

Volgende keer in

Themanummer Auto’s
Zoals altijd in het tweede nummer van
Arts & Auto extra veel auto’s en autonieuws. Zoals een artikel over de nieuwste trends en de top vijf van de belangrijkste nieuwe auto’s, een dubbelportret
over de Citroën C4 Picasso en de Renault
Grand Scenic, antwoord op de vraag
waarom auto’s tegenwoordig zo duur zijn,
aandacht voor veiligheid in de auto en
praktische tips voor wie milieuvriendelijk
wil rijden.

Verder in dit nummer:

van hersenonderzoeker
• Profiel
Gert Holstege
gevolgen van de nieuwe
• De
financieringsstructuur voor de
georganiseerde eerste lijn

• Reizen: Peloponnesos
Arts & Auto 2 verschijnt 27 januari.
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