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Fit 5

Paginatitel

Het was even zoeken. Waar vind
je een huisarts die goed en onder-
houdend kan schrijven over de
eerstelijnszorg? Het is André van
Loenen uit Zaandam geworden.
Om de week schrijft hij een co-
lumn voor de bijlage Fit. 
Dokter van Loenen weet wat hij
wil: ,,Ik ben al eens benaderd
door een dagblad met het verzoek
vragen van lezers te beantwoor-
den. Dat vind ik ouderwets. Te-

genwoordig kun je elke aandoe-
ning googlen. Bovendien hoop ik
dat mensen zo’n goede relatie met
hun huisarts hebben dat ze weten
dat ze met hun vragen terecht-
kunnen bij de praktijk.’’
Zijn praktijk, gevestigd in Me-
disch Centrum Zaanzorg waarvan
hij zelf directeur is, biedt meer
dan de gewoonlijke huisartsen-
zorg. Je kunt er bijvoorbeeld ook
terecht voor een kleine ingreep of

echo. ,,En we zijn overduidelijk
gezinsdokter; we kennen niet
alleen en hele gezin maar vaak
ook de rest van de familie.’’ Van-
daar dat hij de geuzennaam ’ge-
zinsdokter’ draagt. 
André van Loenen wil niet alleen
over zijn ervaringen met patiën-
ten schrijven, maar lezers ook een
eerlijk inkijkje gunnen; wat ge-
beurt er nu precies in een dyna-
mische huisartsenpraktijk. André van Loenen WIM EGAS

Huisarts van Loenen wordt vaste Fit-columnist 

Gezondheidsmanagement binnen
de topsport. Waarom zouden we
ons daarin als mindere goden
willen verdiepen? Om een simpele
reden: wat voor topsporters telt,
geldt voor ons allemaal. In de
drang naar perfectie wordt binnen
de topsport alles vastgelegd: voe-
ding, trainingsschema met resulta-
ten, belastbaarheid van persoon en
lichaam en noem maar op. Als
chef-arts van de olympische ploeg
zei Rein van den Hoogenband
daarover in een interview met
artsenvakblad Medisch Contact:
,,De banden die getest worden
door Max Verstappen, zitten straks
ook onder jouw Fiatje.’’
Paul McGinley staat aan het hoofd
van de medische staf van Cirque du
Soleil. Het internationale circusge-
zelschap draait wereldwijd 19
shows en verzorgt in totaal 7.000
voorstellingen per jaar. De medi-
sche ondersteuning verschilt per
land. Dat heeft onder meer te ma-
ken met wetgeving. McGinley
stuurt wereldwijd vijftig stafleden

aan en is verantwoordelijk voor elk
medisch protocol. Daarbij helpt hij
de artiesten optimaal te presteren
en blessures te voorkomen. ,,Al is
dat met die gevaarlijke acrobatiek
nooit helemaal te voorkomen.’’
,,Veiligheid boven alles. Maar onze
artiesten zoeken nu eenmaal graag
de grenzen op. Dus kijken we op
welke manier wij ze het best kun-
nen ondersteunen. Daar zijn uit-
eenlopende wetenschappelijke
modellen voor. Belangrijk is dat je
kijkt naar belastbaarheid. Wat kan
een acrobaat psychisch en lichame-
lijk aan? Op dit moment zitten we
op een gemiddelde van twee onge-
lukken per 1.000 voorstellingen.
Soms moet je als bedrijf ook willen
investeren. Aan een trampoline-act
deden eerst 10 acrobaten mee. Nu
elf. Dit geeft de groep net iets meer
ruimte om tijdens de show te her-
stellen van de meest heftige in-
spanningen. En dat voorkomt
problemen.’’ 
McGinley vertelde over zijn werk
op het symposium Topzorg=Top-
sport! dat Nyenrode Business Uni-
versiteit en het Amsterdam Institu-
te of Sport Science (AISS) onlangs
verzorgden. Ook Robert Eenhoorn,
algemeen directeur van AZ, was
daar. Hij stelt dat je als medisch
team er alles aan kunt doen om je
topsporters en -artiesten conditio-
neel sterk te houden maar dat de
mentaliteit ook invloed op vitali-
teit heeft. ,,Als je succesvol bent,

ligt luiheid op de loer.’’
De voormalig tophonkballer leerde
in Amerika (hij speelde onder
andere voor de New York Yankees
en Anaheim Angels) dat karakter
zeer bepalend is. Natuurlijk moet
je goed voor je topspelers zorgen
maar ze moeten zelf ook willen
investeren.
Ook Siem de Jong sprak op dat
symposium. Over zijn ervaringen
met zorg als geblesseerd topspor-
ter. Volgens hem kun je als me-
disch team van de meest innovatie-
ve technieken en systemen ge-
bruikmaken, maar draait uiteinde-
lijk alles om vertrouwen. ,,Ik had
een klaplong en moest geopereerd
worden. Ik wilde die beslissing niet
alleen nemen. Daarom sprak ik
met een arts die ik honderd pro-
cent vertrouwde.’’

Nancy Ubert

Beter voorkomen
dan genezen...
Topsporters en circusarties-

ten als de acrobaten van
Cirque du Soleil nemen
soms grote risico’s met hun

gezondheid. Achter de schermen
proberen betrokken zorgverleners
een topsportgeneeskundig klimaat
te scheppen. Met de gevleugelde
uitspraak ’beter voorkomen dan
genezen’. 

Een beeld uit de voorstelling Amaluna van Cirque du Soleil. FOTO EPA/MARIO RUIZ

In de drang naar
perfectie wordt

binnen de
topsport alles

vastgelegd

Het is 6.00 uur. Een kop koffie, mijn
laptop erbij. Dat is op doordeweekse
dagen altijd hetzelfde ritueel. Ik heb
een innige relatie met mijn laptop. De
digitale snelweg heeft het werk zo-
veel makkelijker gemaakt. Thuis log
ik in op mijn huisartseninformatie-
systeem, waar alle medische gegevens
van patiënten staan opgeslagen en
waar berichten van diverse zorgverle-
ners, waaronder de huisartsenpost,
binnenkomen.
Ik lees dat mevrouw ’Pieterse’ van-
ochtend om 5.00 uur nog de huisart-
senpost heeft bezocht met haar zoon-
tje Mark van 4. Mark was ’s nachts
rechtop in zijn bedje gaan staan en
door zijn slaperigheid uit zijn bed op
de grond gevallen. Hij had even ge-
huild en kreeg een flinke buil achter
op zijn hoofd. Mijn dienstdoende
collega had hem onderzocht. Mark
was helder bij het onderzoek en rusti-
ger dan normaal. Hij had verder geen
pijn over zijn lichaam behalve bij de
buil. Het viel mee. Met het advies
hem na twee uur slapen wakker te
maken en naar mijn spreekuur te
komen gingen moeder en Mark huis-
waarts. Ik kijk nog even in het me-
disch dossier van Mark. Een gezonde
snuiter, is mijn conclusie.
Drie uur later komt de vrolijke krul-
lenbol aanrennen en roept hard: ’Ik
heb een buil op mijn hoofd dokter!’
Alle andere patiënten in de wachtka-
mer weten nu waarom hij mij een
bezoekje komt brengen.
In mijn spreekkamer gaat Mark met-
een aan de slag met de houten kogel-
baan. Ik had naar aanleiding van het
onderzoek van mijn collega ook niet
anders verwacht. De hoogte van de
val was lager dan dat de kleine vent
lang is, Mark had niet gebraakt en
toonde geen verandering in zijn
gedrag. Moeder komt met een lach
binnen. Ze wil over het voorval pra-
ten, maar Mark komt bij haar op
schoot zitten en vertelt
me dat hij ’s nachts
zijn ogen open deed
en een lichtje in de
lucht zag. Hij wilde
dat beter bekijken en
ging daarom in zijn
bedje staan.
Ook ik vind bij het on-
derzoek verder
geen afwijkin-
gen. ’En die bult
geneest prima’,
stel ik moeder
gerust. Mark
heeft kennelijk
andere verwach-
tingen van mij
en begint be-
hoorlijk sip te
kijken. De
dokter kan
toch op zijn
minst vertel-
len wat dat
lichtje van vannacht
is geweest...

Lichtje 
in de nacht

Huisarts Andre van Loenen heeft een eigen dokters-
praktijk en is directeur van Medisch Centrum Zaanzorg
waar verschillende hulpverleners met elkaar samenwer-
ken. Om de week schrijft hij voor deze krant.
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