
vanuit München om her-
senweefsel van donoren
die aan depressie leden.
Overigens werd oprich-
ter prof. Dick Swaab on-
langs door de Koninklij-
ke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen
in Amsterdam onder-
scheiden met de KNAW-
penning, vanwege onder
meer de oprichting van
de Hersenbank, dat als
een ,,visionair initiatief”
wordt beschouwd. 

Twee weken geleden
werden tijdens een confe-
rentie voor ‘hersenban-
kiers’ in Barcelona gede-
tailleerde internationale
ethische afspraken ge-
maakt, geformuleerd
door de Nederlandse Her-
senbank, over het ge-
bruik van hersenweefsel.
In de toekomst kunnen
de afspraken dienen als
leidraad voor Europese

hersen-regelgeving.

Nadere informatie: 020-566.5499.
Ook: www.hersenbank.nl e-mail:
secretariaatnhb@nin.knaw.nl

Is het verstandig om 
energiedrankjes te drinken
tijdens het sporten?

Mevr. M. Schoonbrood

VOORAL bij inspanning
gedurende een langere

tijd, zoals bij duursport, is
het erg belangrijk voldoen-
de vocht binnen te krijgen.
Dorst is dan niet de optimale
graadmeter voor de hoe-
veelheid die iemand binnen
moet krijgen. Begin al met
drinken van gewoon water
vóór de inspanning, bij voor-
keur zelfs al de avond er-
voor. Het is dan beter ge-
woon water te drinken en
dus geen (dure) sportdrank-
jes. Tijdens de inspanning is
het verstandig om 150 tot
250 ml water elke 15 tot 30
minuten te nemen. Dan kan
wel gedacht worden aan
een energiedrankje, al dan
niet zelf gemaakt. Verdunde
vruchtensappen en kruiden-
thee kunnen dienst doen.
Dat heeft als voordeel dat je
alles helemaal zelf kunt be-
palen naar eigen smaak en
inzicht. Een energiedrankje
is natuurlijk wel zo makke-
lijk. Na de inspanning zijn
zeker extra suikers gewenst,
maar dan is het misschien
gezonder deze te halen uit
heerlijk fruit in combinatie
met het water.

Parabenen
Een kennis bracht voor mij

capsules mee met glucosa-
mine/chondroïtinesulfaat uit
Engeland met daarin para-
benen. Bij navraag werd mij
verzekerd dat het totaal on-
schuldig is. Toch durf ik tot
op heden geen capsule te
slikken. Wat te doen? En be-
vatten capsules in Neder-
land soms ook deze parabe-
nen?

Annemiek Greve

ER is veel ophef geweest
over parabenen doordat

onderzoekers van de Engelse
universiteit van Reading
aanwijzingen vonden dat
deze stoffen in deodorant
mogelijk kunnen leiden tot
borstkanker, vooral omdat
de oksel en de borst vlakbij
elkaar zitten. De officiële ge-
zondheidsautoriteiten wij-
zen dit verband van de hand
omdat andere onderzoeken
deze bevinding niet onder-
steunen. Parabenen worden
dan ook onder de nummers
E214 - E219 veel toegepast in
cosmetica, sommige medicij-
nen en in levensmiddelen
zoals kant-en-klare sauzen. 

Als u helemaal op zeker
wilt spelen, neemt u de cap-

sules niet. Maar of de zeer ge-
ringe hoeveelheden in die cap-
sules werkelijk uw risico verho-
gen, is zeer de vraag. Overi-
gens behoren de E-nummers
altijd op het etiket vermeld te
staan. Sommige mensen zijn
overgevoelig voor parabenen. 

Zijn energiedrankjes
wel zo verstandig?
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Nog drie maanden en ko-
ningin Beatrix zal voor de
28ste keer, als altijd in de
Haagse Ridderzaal, de
Troonrede uitspreken. Een
moment in het jaar waar ve-
len reikhalzend naar uitzien
om officieel voor het eerst
kennis te nemen van de be-
leidsvoornemens voor een
nieuw zittingsjaar van het
kabinet. 

Echter, hoe plechtig deze
gebeurtenis ook is, vaak
vervliegen de woorden van
onze vorstin sneller dan ze
zijn uitgesproken. 

Weet u bijvoorbeeld nog
wat de Majesteit zei op de
Derde Dinsdag van septem-
ber 2005 over de gezond-
heidszorg? Welnu, dít:
,,Kwaliteit en betere dienst-
verlening staan ook in de
zorg voorop.” En precies
een jaar later, op dinsdag 19
september 2006, klonk we-
derom optimisme door in de
volgende passage: ,,De kwa-
liteit van verpleeghuizen zal
verder worden verbeterd.”
Negen maanden geleden
ging het in staccato op-
nieuw over de zorg. ,,De re-
gering zal bijzondere aan-
dacht geven aan de kwali-
teit van de zorg, met name
in verpleeg- en verzorgings-
tehuizen.”

Telkens waren het kleine
momenten van hoop en ver-
wachting. Hoe lang werd er
immers al niet gesproken
over dringend noodzakelijk
verbetering van de zorg aan
ouderen en gehandicapten.
En hoe dikwijls was al niet
geopperd de zorg weer aan-
trekkelijker te maken voor
verpleegkundigen en ver-
zorgenden. 

Drie troonredes verder is
dít de actuele toestand: door
aanhoudende bezuinigingen
op personeel schiet de zorg
in veel verpleeghuizen ern-
stig tekort. ,,Verpleegkundi-
gen en verzorgenden scha-
men zich diep omdat ze be-
woners vaak niet goed kun-
nen verzorgen. Tijd voor
verschonen of rustig helpen
bij het eten en drinken is er
niet.” Aldus voorzitter Ma-
rian Kaljouw van de V&VN,
de beroepsvereniging van
ruim 400.000 verpleegkundi-
gen en verzorgenden. ,,Het
personeel zegt zich geman-
geld te voelen tussen de
zwaardere zorg en een groot
gebrek aan collega’s”, zei
Kaljouw in BN/De Stem.
,,Ze zijn het spuugzat. Ze
staan met hun rug tegen de
muur. Slechte zorg is allang
geen incident meer in de ou-
derenzorg.”

Koningin Beatrix is be-
paald geen vorstin van loze
woorden. Toch zou ik haar
bijna het advies willen ge-
ven haar ministers om een
uitvoeringsgarantie te vra-
gen, alvorens zij straks op-
nieuw hun lege beloften uit-
spreekt. 

Troon-
beloften
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Voor uw gezondheidsvragen:
■ psychiater@telegraaf.nl
■ huisarts@telegraaf.nl
■ tandarts@telegraaf.nl
■ plastischechirurgie@telegraaf.nl
■ homeopathie@telegraaf.nl
■ apotheek@telegraaf.nl
■ fysiotherapie@telegraaf.nl
■ hartenvaatziekten@telegraaf.nl
■ orthovoeding@telegraaf.nl
■ hooikoorts@telegraaf.nl

Weer luisteren naar wat de patiënt wil
door JAN M. KEPPEL HESSELINK * 

BOSCH EN DUIN - Op de sportschool zie ik een IT-er met de T-shirt-tekst:
‘Effectiviteit is Kwaliteit maal Acceptatie’. Dat slaat dan op nieuwe soft-
ware. Het geldt ook voor de (sport)gezondheidszorg. Of de sporter nu regu-
lier of alternatief behandeld of gecoacht wordt, de effectiviteit is een pro-
duct van de kwaliteit die geboden wordt en acceptatie ervan door de sporter. 

Nu beheerst het EK-voetbal
de gemoederen, straks de ‘Chi-
nese’ Olympische Spelen. On-
verbrekelijk verbonden met
China zijn acupunctuur, aller-
lei vormen van massage en
kruiden. Aan de Sportuniver-
siteit Beijing wordt voor spor-
ters acupunctuur gebruikt; 70

procent van alle blessures
wordt daarmee behandeld.
Veel sportartsen in China zet-
ten acupunctuur ook in om de
spieren en de spelers zelf te
ontspannen. En dat werkt
goed, de acceptatie is groot en
de effecten dus ook.

Maar er is meer dan alleen

acupunctuur. Wie kent Ted
Troost niet, de haptonoom die
sporters als Ruud Gullit, Mar-
co van Basten en Richard Kra-
jicek met succes behandelde?
En de topwielrenner Jens
Kurreck, die enorm veel baat
had bij chiropractie voor zijn
nek en schouderklachten.

Waarom was dit alles zo suc-
cesvol? Omdat die sporters er
zelf ook voor gingen. 

Inmiddels zijn er zoveel mo-
gelijkheden voor sporters om
alternatief te gaan, dat er zelfs
een leerboek over geschreven
is.

Topskiërs zoals Kristen Ul-
mer gebruiken Zen-meditatie
en een bijzondere vorm van
bewegingstherapie, Rolfing
genaamd. Yoga verbetert de
functie van de longen, Qigong
en Tai Chi de balans en de con-
centratie, het normaliseert de
bloeddruk en bepaalde sup-
plementen verhogen het uit-
houdingsvermogen en verbe-
teren het herstel na inspan-
ning. 

Waarom werken die alter-
natieven zo goed bij sporters?

Kortgeleden schreef een
hoogleraar psychiatrie het vol-
gende: ,,De voorkeuren en
verwachtingen van de patiënt
spelen bij de behandeling een
heel belangrijke rol.” Dat is
een wat mooiere verwoording
van die eerder vermelde bood-
schap op dat T-shirt. Als een
patiënt de behandeling name-
lijk niet accepteert, dan is de
kans op werkzaamheid klein.

Als je ergens in gelooft en er-
voor gaat, wordt die kans veel
groter. Dat geldt niet alleen
voor topsporters maar ook
voor patiënten. 

Als patiënten graag een al-
ternatieve behandeling wil-
len, wie zijn wij dan dat we dat
onmogelijk maken, of roepen:
‘Dit is kwakzalverij? 

Het wordt tijd dat we in Ne-
derland weer eens leren luiste-
ren naar wat de patiënt zelf
graag wil. Miljoenen patiën-
ten per jaar willen iets alterna-
tiefs. Niet voor niets bleek on-
langs dat steeds meer Neder-
landers een alternatieve gene-
zer bezoeken. Omdat ze
regulier vaak ‘uitgedokterd’
zijn. En er zijn duizenden ge-
motiveerde artsen die ver-
schillende vormen van alter-
natieve geneeskunde beheer-
sen. Veel van die behandelin-
gen zijn bovendien bewezen
effectief. Uit een Zwitsers on-
derzoek bleek zelfs dat patiën-
ten die homeopathie wilden,
en dat ook kregen, goedkoper
waren voor de gezondheids-
zorg. Dus meer ruimte in Ne-
derland voor alternatief!

* Prof. dr. Jan M. Keppel Hes-
selink is arts-farmacoloog en
medisch bioloogen voorzitter
van de stichting IOCOB, die
zich inzet voor complementai-
re behandelwijzen. Hij is lid
van de Commissie Comple-
mentaire Behandelvormen van
ZonMW. Tevens is
hij adviseur van het NCRV-pro-
gramma ‘Uitgedokterd?!’

O P I N I E
ZORG
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Let op pseudo-kroep!
In deze rubriek kunt u tips
tegen allerhande gezond-
heidskwaaltjes vinden waar-
voor u niet naar de huisarts
wilt of waar de dokter geen

oplossing voor weet. Als u
ziek bent, is de huisarts na-
tuurlijk wel de aangewezen
persoon waar u naartoe
moet.

Bianca uit Leiden reageert op de recent in deze rubriek gestelde vraag wát te doen bij aan-
houdende heesheid van een kind. ,,Enkele maanden geleden was mijn zoontje Sem van
ruim twee jaar ook enkele dagen hees. Op een gegeven moment moest hij erg hoesten en

kreeg hij het benauwd. Hij klonk als een blaffende zeehond. Ik ben toen met hem naar de huisarts
gegaan. Deze zag al snel dat hij pseudo-kroep had. Sem had een matige vorm en ik moest gewoon
afwachten. Als het een ernstige vorm van pseudo-kroep is heeft je kind absoluut medicijnen no-
dig. Mijn advies is dan ook ga zeker naar de dokter als het lang duurt of te erg wordt.” 

Pseudo-kroep is een virale
ontsteking van de bovenste
luchtwegen in de buurt van de
stembanden. Door deze ont-
steking zwelt het slijmvlies
rondom de stembanden op,
met benauwdheid als gevolg.
De benauwdheid ontstaat
doordat er vanwege de gezwol-
len bovenste luchtpijp minder
lucht ingeademd kan worden.
De behandeling is gericht op
het doen afnemen van de zwel-
ling, waarna het probleem van
de ziekte verholpen is. De in-
fectie zelf gaat altijd binnen
een paar dagen over. Het komt
veel voor bij peuters tussen
drie maanden en drie jaar. 

Vroeger kregen ouders het
advies om te stomen. Het ef-
fect hiervan is echter niet aan-
getoond, maar kwaad kan het

ook niet. Tegenwoordig wordt
er bij ernstige benauwdheid
als gevolg van de pseudo-kroep
(als ondanks rust en afwachten
de benauwdheid aanhoudt) va-
ker met corticosteroïden (bij-
nierschorshormoon, zoals
prednison, in bijvoorbeeld
pulmicort) gewerkt, omdat dat
effectiever is. De corticostero-
iden zorgen ervoor dat de zwel-
ling in de larynx (het deel van
de keel dat dicht zit) sterk af-
neemt. 

Moeder Samantha geeft
haar kinderen altijd Tussikind
siroop. ,,Dit homeopathische
drankje helpt bij heesheid,
vastzittende hoest en kriebel-
hoest bij baby’s en kinderen
tot 6 jaar. Bij mijn kinderen
werkt het goed. Na een paar
dagen neemt de heesheid af.”

Ineke de Groot (33) heeft
een vraag over obstipatie. ,,Ik
kamp eigenlijk al jaren met
een moeilijke stoelgang. Nou is
dit niet een onderwerp waar ik
graag over praat, maar inmid-
dels ben ik er wel achter dat
veel vrouwen van mijn leeftijd
hier last van hebben. Net als ie-
dereen weet ik dat ik vezelrijk
moet eten, veel moet bewegen
en veel water moet drinken.
Toch helpt dit bij mij niet vol-
doende. Ik hoop dat lezers van
deze rubriek tips voor mij heb-
ben om mij te helpen van dit
vervelende probleem af te ko-
men.”

Hebt u advies voor Ineke of
heeft u andere nuttige gezond-
heidstips, mail dan naar
mbrinks@telegraaf.nl

Weefseltekort
belemmert

wereldwijde
studies

Gezocht:
HERSENEN

door RENÉ STEENHORST

AMSTERDAM – Sneloplopende tekorten aan hersenweefsel dreigen binnen
afzienbare tijd hersenonderzoek in binnen- en buitenland te belemmeren. ,,De
situatie is beslist zorgwekkend aan het worden, zeg maar nijpend”, weet dr.
Inge Huitinga, hoofd van de Nederlandse Hersenbank te Amsterdam, weten-
schappelijk onderzoeker en destijds gepromoveerd op een studie naar Multipele
sclerose. ,,Er is dringend behoefte aan nieuwe hersendonoren.”

Dat klemmende verzoek
komt op een merkwaardig
moment en vraagt meteen om
nadere toelichting. Zeker na
de midden vorige week uitge-
lekte donorbrief van minister
Klink (Volksgezondheid). De
inhoud ervan leidde tot veel
vragen over en kritische reac-
ties op hoe de bewindsman
en, breder, de regering denkt
over orgaandonatie en het op-
lossen van de tekorten aan
implanteerbare donororga-
nen. 

Vormen
Is het, nu de toekomst van

de orgaan- en weefseldono-
ren momenteel zo onzeker is,
eigenlijk wel handig juist nú
om hersendonoren te vragen.
,,Nou”, antwoordt Inge Hui-
tinga, ,,het gaat in wezen omt-
wee vormen van donatie, die
weinig met elkaar van doen
hebben. Hersendonatie is een
wezenlijk andere vorm van
‘weefselgift’, dan het voor
transplantatie afstaan van
hart, longen, nieren, pancre-
as en andere organen en
weefsels. Bij het doneren van

hersenweefsel heeft de donor
de wens te wetenschap te die-
nen. Bij een donatie voor
transplantatie is het oogmerk:
iemand van een ziekte gene-
zen of het leven redden. Daar-
om wordt altíjd gekeken of or-
gaandonatie mogelijk is.” 

,,Bovendien kunnen herse-
nen nu eenmaal nog niet ge-
transplanteerd worden”, stelt
de gepassioneerde en met het
wetenschappelijk hersenon-
derzoek vervlochten Inge Hui-
tinga, die amper twee weken
geleden prinses Máxima rond-
leidde toen deze een werkbe-
zoek bracht. 

,,Het was een eer haar te
mogen ontvangen.” De prin-
ses bezocht achtereenvolgens
het MS-centrum bij het VU
Medisch Centrum en de Ne-
derlandse Hersenbank bij het
AMC. Máxima nam bij de Her-
senbank onder meer plaats
achter een microscoop om ge-
zond en door ziekten aange-
tast hersenweefsel van nabij
te bekijken. Zij toonde zich
zeer geïnteresseerd in de moti-
vatie van hersendonoren om
bij overlijden hun brein af te
staan voor het wetenschappe-

lijk onderzoek naar hersen-
ziekten.

,,Het hersenweefsel en
eventueel het ruggenmerg vra-
gen wij te mogen gebruiken
voor wetenschappelijk onder-
zoek. Want tegen veruit de
meeste hersenaandoeningen,
zoals de ziekte van Parkinson,
Multipele sclerose, de ziekte
van Alzheimer en andere vor-
men van dementie, evenals te-

gen CVA’s (verstoppingen of
bloedingen van de hersenva-
ten), bestaan nog altijd geen ef-
fectieve geneesmiddelen.
Hoewel we als wetenschap-
pers steeds meer kennis op-
doen over de complexiteit van
het brein, en al veel geheimen
zijn ontrafeld, zijn we er nog
lang niet…”

De Nederlandse Hersen-
bank is een bijzondere weef-
selbank, en één van de totaal
19 hersenbanken in 12 Europe-
se landen. Opgericht in 1985
door prof. dr. D. Swaab van het
Nederlands Instituut voor
Neurowetenschappen te Am-
sterdam, aanvankelijk ten be-
hoeve van het Alzheimer-on-
derzoek. De bank voorziet in-
middels veel instituten voor
hersenonderzoek in de wereld
van hersenweefsel, dat zij voor
uiteenlopende soorten onder-
zoek nodig hebben. De vraag
om hersenweefsel is op dit mo-
ment groter dan het aanbod.
,,Hoewel wij slechts 100 dono-
ren per jaar hebben staat onze
bank ter beschikking aan alle
onderzoekers ter wereld”, zegt
Inge Huitinga. ,,Wat zij, onder

strikte voorwaarden voor ge-
bruik, uiteindelijk ontvangen
is goed gedocumenteerd her-
senweefsel van hoge kwali-
teit.” De telefoon gaat: verzoek

■ Bij haar bezoek aan de Ne-
derlandse Hersenbank, in het
Nederlands Instituut voor Neu-
rowetenschappen te Amster-
dam, toonde prinses Máxima
grote belangstelling voor zo-
wel het gezonde brein op
‘sterk water’ (links) als herse-
nen die zichtbaar zijn aange-
tast door de ziekte van Alzhei-
mer. De prinses werd over het
hersenonderzoek geïnfor-
meerd door het hoofd van de
Nederlandse Hersenbank, dr.
Inge Huitinga en technisch co-
ordinator, Michiel Kooreman. 

EXCLUSIEVE FOTO: 
STICHTING MS RESEARCH

■ Een volledig gezond brein zoals 
het eigenlijk behoort te zijn, 
zonder psychiatrische of 
neurologische 
aandoeningen.
FOTO:
NEDERLANDSE HERSENBANK (NHB)

■ Prof.
Jan 

Keppel
Hesselink

■ Prof. dr.
D.F. Swaab 

■ Dr. Inge 
Huitinga …

84 HERSENGEBIEDEN
Wat gebeurt er eigenlijk precies met
het hersenweefsel? Dr. Huitinga: ,,Na-
dat de hersenen en eventueel het rug-
genmerg zijn uitgenomen, worden er
ongeveer 70 hersengebieden uitge-
prepareerd en geconverseerd voor
toekomstig wetenschappelijk onder-
zoek. Afhankelijk van de klinische di-
agnose worden er tevens minstens 14
hersengebiedjes uitgesneden ten be-
hoeve van diagnostiek. Om de uitein-
delijk diagnose te kunnen stellen wor-
den deze hersengebieden onder de
microscoop onderzocht door de neu-
ropatholoog.” En: ,,Het hersenmateri-
aal wordt na de obductie (sectie) inge-
vroren bij -80 graden Celsius, of che-
misch behandeld teneinde het ge-
schikt te maken voor onderzoek.
Tevens wordt elk stukje hersenweefsel
geanonimiseerd: dat wil zeggen dat er
een unieke code aan wordt toege-
kend, zodat de onderzoeker de identi-
teit van de donor niet kan herleiden.
Op deze wijze waarborgt de Neder-
landse Hersenbank de privacy van de
donor en diens naasten.” 

Voor wetenschappelijk onderzoek 


