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April is de Maand
van de Filosofie.
Een bloemlezing voor
deze week.
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Ramen dicht?
ie berk, hm, misschien voorlopig toch
maar even met een grote boog omheen.
Deze en volgende maand gaat die boom
zich voortplanten, en het stuifmeel (pollen) dat
daarbij door de lucht dwarrelt, kan een flinke
hooikoorts veroorzaken.
Elk jaar als de lente aanbreekt, gaan de neuzen jeuken en de ogen tranen. Het hooikoortsseizoen is weer begonnen.
En wat moet je dan? Of wat kun je dan. Eerst
het ‘hooikoortsweerbericht’ lezen natuurlijk.
Op internet, of op Teletekst – dat kan al sinds tijden. Tegenwoordig kun je ook een sms’je ontvangen: 40 cent per bericht via weeronline.nl
of gratis als klant van Mediq-apotheken. Per
dag kunnen hooikoortslijders zo beslissen of
de frisse lucht ze goed zal doen, of dat de deuren en ramen beter dicht kunnen blijven.
Naar schatting
lijdt ongeveer 20
procent van de NeMEER
derlanders aan hooiEr staat veel onzin op het
koorts, maar het verinternet over hooikoorts,
moeden is dat veel
waarschuwt allergoloog
hooikoorts ongereOek Phaff. Voor je het
gistreerd blijft. En
weet, heb je dure medicijdus onbehandeld.
nen aangeschaft, terwijl je
Op initiatief van de
niet eens allergisch bent.
Rotterdamse allergoloog Oek Phaff
Enkele betrouwbare
heeft het Maasstad
websites:
Ziekenhuis een speHOOIKOORTS.
ciale hooikoortspoliWEERONLINE.NL
kliniek opgericht.
(zonder www)
Een verwaarloosWWW.LUMC.NL
de hooikoorts verPollen Informatie
groot de kans op astDienst LUMC (tik in
ma met 40 procent.
‘pollen’ bij Google)
Phaff: ‘Hooikoorts
wordt echt onderschat. Omdat het vanzelf wel weer over gaat
door verandering van het seizoen of het weer.
Maar het komt elk jaar weer terug, en het wordt
elk jaar erger.’ Met als uiterste gevolg dus astma. Vooral bij kinderen is er bovendien kans op
het ontwikkelen van andere allergieën zoals die
voor huisstofmijt.
In de polikliniek wordt uitgebreid getest op
alle soorten allergieën en tekenen van astma.
Aan de hand daarvan wordt een behandelplan
vastgesteld. ‘Hoe hoog de dosis van een medicijn moet zijn, hangt af van de hoeveelheid pollen waaraan je wordt blootgesteld, maar ook of
er longmedicatie of ontstekingsremmers aan te
pas moeten komen door astma.’ Mochten reguliere medicijnen als antihistaminica niet baten,
kan de arts kiezen voor immunotherapie, een
inenting tegen een bepaalde allergie.
Bij het behandelen van hooikoorts is het handig te weten dat niet elke hooikoorts hetzelfde
is, zegt Letty de Weger van de pollendienst van
het Leids Universitair Medisch Centrum. ‘In het
voorjaar zijn het bomen als de els en de berk
die pollen afgeven. Maar de meeste mensen
krijgen vooral last van grassen, die in mei gaan
bloeien. Grassen produceren sterke allergene
eiwitten, en ze zijn overal.’
Hooikoorts wordt over het algemeen ingedeeld in drie categorieën: boompollen, graspollen en kruidpollen. Hooikoorts door bloemen
komt nauwelijks voor, omdat bloemen meestal
worden bestoven door insekten, en het stuifmeel dus niet in contact komt met de mens.
‘Vaak zeggen mensen dat ze allergisch zijn voor
fluitekruid, maar ze zijn dan meestal allergisch
voor de grassen die op hetzelfde moment gaan
bloeien.’
Wat niet wil zeggen dat iemand niet kan
gaan niezen van bloemen: veel soorten bloemenstuifmeel kunnen in principe een allergische reactie opwekken.
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GETAL
Bas Haring geeft een toelichting op zijn essay Het aquarium van Walter
Huijsmans. De toekomst van de aarde is het onderwerp.
Dinsdag 7 april, 19.30 uur. Selexyz Verwijs, Passage 39, Den Haag.
Woensdag 8 april, 14.30 uur. Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein 102, Amstelveen.
Donderdag 9 april, aanvang 20 uur. Openbare Bilbliotheek Hoorn, Wisselstraat 8, Hoorn.
Afshin Ellian, hoogleraar sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit,
over verzoening en de multiculturele samenleving.
Dinsdag 7 april, aanvang 20 uur. Faculteit der wijsbegeerte, Oostmaaslaan 950, Rotterdam.
Religie: splijtzwam of verzoener? Debat met Bert Keizer, Antoine Bodar,
Frank en Maarten Meester, Harun Yildirim, Manuela Kalsky.
Woensdag 8 april, aanvang 20 uur. Tumult, Domplein 5, Utrecht; reserveren op
tumultdebat.nl

UITGESPROKEN

Alle 35 duizend startbewijzen
voor de 25ste editie van de Dam
tot Damloop (zondag 20 september) waren binnen twee dagen
verkocht. Wat betekent: de hele
zondag is uitverkocht. De inschrijving voor de traditionele 10 mijl van
Amsterdam naar Zaandam opende op 1 april om 0.00 uur op internet
(www.damloop.nl), hardlopers bleven er zelfs voor op om een plaatsje
te kunnen bemachtigen. Er zijn nog wel enkele plaatsen voor de jubileumloop op zaterdagavond 19 september (Dam tot Dam by night), die de
organisatie eenmalig aan het programma heeft toegevoegd. Hierdoor
kunnen 25 duizend extra lopers meedoen. Lang niet alle inschrijvers
zullen ook daadwerkelijk aan de start verschijnen. De ervaring leert dat
20 procent afhaakt.
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MARTIN SELIGMAN
AMERIKAANSE GELUKSPROFESSOR
IN PSYCHOLOGIE MAGAZINE, APRIL 2009,
OVER DIERENEXPERIMENTEN.
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Pimpen is
goed voor het
zelfvertrouwen

TEKST CHARLOTTE HUISMAN
FOTO'S MARTIJN BEEKMAN
Michelle (6) uit Amersfoort, links als zichzelf, rechts als chirurg.
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De ene fout
is de andere niet

eck Weathers werd beroemd in 1996, toen hij tijdens een dramatisch verlopen Mount Everest-expeditie
vrijwel uit de dood opstond. Hij
verloor een onderarm, vingers,
tenen en zijn neus. De dokter
had hem al opgegeven.
Later zei Weathers: ‘Ik geloof
niet dat je de dokter die verklaarde dat ik dood was of spoedig zou sterven, iets kwalijk
kunt nemen. Het was misschien
niet zijn beste diagnose, maar
we maken allemaal fouten.’
Wat een vergevingsgezindheid. Kennelijk niet omdat de
klimmer niets aan de tocht had
overgehouden.
De psycholoog Cathy van Dyck
beschrijft in het nieuwe nummer van het Netherlands Journal
of Psychology op welke manier
een leidinggevende kan voorkomen dat fouten leiden tot catastrofes bij gevaarlijk werk, zoals
bergbeklimmen of vliegen.
Een van de basisregels is opvallend genoeg: betracht een zekere mildheid ten opzichte van
het maken van fouten. Waar
mensen werken, gaan nu eenmaal dingen mis. Deze tolerante houding helpt mensen hun
fouten toe te geven.
Als de fout echter is gemaakt,
dan is de tolerantie voorbij. Snel
en kordaat ingrijpen is nu het
devies. Negatieve gevolgen moeten worden voorkomen of geminimaliseerd. Daarna kan de organisatie lessen trekken uit het
gebeurde, om herhaling te voorkomen. Fouten worden als onvermijdelijk geaccepteerd,
maar toch wordt alles op alles
gezet om ze te voorkomen.
Maar die houding is vaak lang
niet zo open. Dat komt doordat
fouten en overtredingen met elkaar worden verward. Een fout
maakt iemand die goede bedoelingen heeft per ongeluk, terwijl een overtreding een bewuste schending is van de veiligheidsregels, zoals het nog snel
even door rood licht rijden.
Tegen die overtredingen is
streng optreden noodzakelijk,
want ongelukken ontstaan eigenlijk nooit door een noodlottige opeenstapeling van foutjes.
Op de Everest ging het mis –
op die ene dag in 1996 kwamen
acht mensen om – omdat er tegen de regels in geen afspraken
waren gemaakt over het uiterste tijdstip waarin het noodzakelijk was af te dalen, eventueel
voordat de top was bereikt. Dit
vergeet men soms, omdat veel
overtredingen onbestraft blijven. Ook door rood rijden leidt
meestal niet tot een ongeluk.
Tolerant voor fouten, hard tegen overtredingen – dat is het
beste recept om ongelukken te
vermijden.
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Het kindersymposium ‘Dit ben ik’ in het Wilhelmina
Kinderzoekenhuis in Utrecht is niet alleen ‘voor de leuk’.
Het ziekenhuis vraagt chronisch zieke kinderen om tips
en advies voor hun behandeling.

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hoe
groot de behoefte is aan zo’n bijeenkomst, bleek uit de belangstelling; er
waren twee keer zoveel aanmeldingen als het beschikbare aantal plaatsen. Met ouders, zusjes, broertjes en
vriendjes erbij waren ongeveer vijfhonderd bezoekers naar het symposium gekomen.
De sfeer in het ziekenhuis is deze
middag ronduit uitgelaten. Er is zoveel te doen in de verschillende ruimtes dat de kinderen wel moeten kiezen. Dennis Alders (12), een pienter
ogende jongen in een rolstoel, wil
graag prikken. Hij vertelt dat hij sinds
vier jaar een zeldzame ziekte heeft
waardoor zijn bindweefsel verhardt.
‘Meestal kom ik hier voor onderzoeken, maar nu voor de leuk, om plezier
te maken’, zegt hij.
De kinderen kunnen zelf even dokter zijn, maar ze kunnen zich ook laten optutten voor een make-over, of
ervaren hoe het is om in een rolstoel
te zitten of heel dik te zijn; voor dat
laatste kunnen ze zich in een opblaas-

pak laten hijsen. Ook mogen ze meepraten over mogelijke verbeteringen
in het ziekenhuis.
Om dat laatste is het professor Wietse Kuis, voorzitter van de divisie Kinderen van het WKZ, vooral te doen.
Met stemkastjes kunnen de kinderen
aangeven of ze bijvoorbeeld behoefte
hebben aan een training waardoor ze
zelfverzekerder worden. Daar is volop
animo voor, blijkt uit de stemming.
En dus komt er binnenkort zo’n cursus; een ‘skillslab’, noemen ze het.
Kinderen met een handicap of een
chronische ziekte varen er wel bij als
ze wat assertiever worden. Liever wat
minder steun en hulp, meent Kuis. ‘Ze
moeten leren dat ze zelf hun leven in
de hand hebben.’
Enthousiast vertelt Kuis over een
jongen in een rolstoel die ging duiken op Curacao. ‘Een spastisch kind
dat stand-up comedian wordt, dat is
ons ideaal. Als voormalige patiënten
mij trots opbellen en zeggen: ik heb
een baan, dan ben ik blij.’ Vandaar
ook de make-overruimte. Kuis: ‘Dat

pimpen is goed voor het zelfvertrouwen. Dat je ziet dat je er goed uit kunt
zien met een handicap.’
Bij de wachtruimte voor de kaptafels staan vooral meisjes in de rij. Pim
Pinter (7) vertelt dat hij als baby al
acht keer is geopereerd. Danique (8),
helemaal in het roze, wordt ondertussen gekapt en opgemaakt. Ze krijgt
glitters in haar haar en roze oogschaduw op haar oogleden. Daarna is er
een uitgebreide fotoshoot.
Danique Meijer heeft een verminderd afweersysteem en is astmatisch.
‘Het afgelopen jaar zijn we zeker dertig keer in het ziekenhuis geweest’,
vertelt haar moeder Sylvia Wennekes.
Maar voor deze dag rijden ze graag
nogmaals naar het ziekenhuis vanuit
Doetinchem. Wennekes: ‘Voor Danique is het fijn om te zien dat er meer
kinderen zijn die wat hebben. Dat ze
niet de enige is.’ Danique straalt. ‘De
make-over is wel het leukste van de
dag’, zegt ze.
Moeder Wennekes is, net als veel andere ouders en kinderen, lovend over
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‘Om me met mijn
onderzoeksobjecten te kunnen
identificeren besloot ik mezelf
eveneens elektrische schokken
toe te dienen.
Ik at zelfs hondenvoer.’

CHRONISCH ZIEKE KINDEREN SPELEN DOKTERTJE IN KINDERZIEKENHUIS

okter Daan (11) draagt een
lange, groene jas en een
mondkapje.
Geconcentreerd voert hij met een minuscuul cameraatje aan
een staaf een kijkoperatie uit op een
groene paprika. ‘Kijk goed uit’, waarschuwt de assistente. ‘Dit apparaat is
even duur als een grote auto.’
De medewerkster van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in
Utrecht hoeft niet bang te zijn: de kinderen zijn vandaag uiterst geconcentreerd. Daan kijkt met een serieus gezicht naar de groene bubbels, die
door zijn handelingen op de monitor
verschijnen. Nu is Daan even dokter,
meestal komt hij naar het ziekenhuis
omdat hij suikerpatiënt is. Ook de
meeste andere kinderen hebben al zo
vaak een behandeling ondergaan in
het ziekenhuis dat ze nu zelf wel eens
(een pop) willen prikken of een zalfje
willen maken.
Ruim tweehonderd chronisch zieke kinderen waren zaterdag op het
kindersymposium ‘Dit ben ik’ in het

HART EN ZIEL

‘Skillslabs’
‘Dit ben ik’ is het derde kindersymposium dat het
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) organiseert.
Het WKZ vraagt chronisch zieke kinderen regelmatig naar hun mening en past het beleid van het
kinderziekenhuis hierop aan. Dit jaar is de vraag
van het ziekenhuis gericht op de behoefte van kinderen aan trainingen die hun leren beter om te
gaan met problemen als moe zijn, dik zijn, gepest
worden of moeilijk kunnen bewegen. Doel van de
trainingen is dat de kinderen zelfverzekerder worden. Als je lekker in je vel zit, voel je je minder
ziek, is het idee. Later dit jaar begint het ziekenhuis met deze zogenoemde skillslabs.

het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
‘Hier wordt veel beter gekeken naar
het kind zelf, en ook de ouders worden serieus genomen.’
Een andere moeder vult aan: ‘De
sfeer is hier zo anders dan in andere
ziekenhuizen. Iedereen is hier vriendelijk. Dat is zo belangrijk voor de kinderen.’
Moeder Wennekes: ‘En ze zijn hier
zo goed gespecialiseerd. In sommige
ziekenhuizen moeten ze soms wel elf
keer prikken, hier is het in één keer
raak.’
Het prikken blijkt een thema te zijn
in het kinderziekenhuis. Uit een vorig
symposium kwam twee jaar geleden
naar voren dat kinderen prikken een
probleem vinden, vertelt Kuis. ‘Wij
hebben toen een apparaat ontwikkeld waarmee je de vaten beter kunt
zien en je dus veel beter kunt prikken.
Nu willen andere ziekenhuizen het
ook. Dit apparaat is dus ontwikkeld
vanuit een vraag van de kinderen.
Daarom is het belangrijk kinderen
naar hun mening te vragen.’

AD BERGSMA
......................................................

ELKE MAANDAG IN DEZE RUBRIEK:
PSYCHOLOGIE. REAGEREN?
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