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O 
plettende lezers weten inmid-
dels dat wij een zoon van 19 
jaar oud hebben, ik heb al 
eens een stukje over hem 

geschreven. Maar we hebben nog twee 
kinderen en Èen daarvan, de jongste , 
Bo is zoals alle kinderen van 10 een 
nieuwsgierig Aagje. 
 
Aagje 

 
Omdat onze oudste assistente Rina al 
een tijdje ziek is (nu al een week of 4) 
bellen we af en toe met haar , of zij 
met ons. Tijdens een van die gesprek-
ken ging het over een aantal mogelijk-
heden met betrekking tot haar klach-
ten , ze moet erg hoesten en heeft 
koorts en voelt zich ziek. Algemene ma-

laise zeggen wij dan dus als artsen. 
In ieder geval, kleine potjes hebben 
grote oren want een dag later was Bo 
bij mijn ouders op bezoek en wist ze te 
vetrellen dat Rina misschien naar Tim-
boektoe moest. 
 
Het heeft ons een tijdje gekost om de 
oorsprong van dat verhaal te achterha-
len, maar nu weten we het; 
Een mogelijke diagnose bij de boven 
omschreven klachten is de ziekte van 
Besnier Boeck. 
Overigens heeft Rina deze ziekte niet, 
het gaat alweer wat beter met haar. 
Mocht u haar een hart onder de riem 
willen steken, dan kunt het postadres 
bij ons op de praktijk vragen. 
 
De ziekte van Besnier Boeck 

Schaumann. 

 
Een andere naam voor deze ziekte is 
Sarcoidose en misschien herkent u het 
nu wel, het is namelijk dezelfde ziekte 
waar Willem Alexander aan heeft gele-

den (zegt men).De klachten bij deze 
ziekte zijn;  
 
Koorts, afvallen,vermoeidheid , ge-
wrichtspijnen. En hoesten. Soms is er 
sprake van pijnlijke rode zwellingen 
onder de huid en vurige rode bobbels 
op de schenen.  
 
De ziekte komt voor bij relatief wat jon-
gere mensen (het meest tussen de 20 
en 40 jaar) en daarmee was de diagno-
se bij Rina al wat minder waarschijnlijk. 
 
Het is een ontstekingsziekte waarbij de 
oorzaak onbekend is, door de ontstekin-
gen ontstaan dus zwellingen en die tre-
den vaak op rond de longen (daarom 
hoesten mensen dan). De diagnose 

stellen is niet simpel, op de longfoto 
zou je de zwellingen kunnen zien maar 
daarmee heb je de diagnose nog niet 
gesteld omdat er meer ziektebeelden 
zijn die de zwellingen kunnen veroorza-
ken (bijvoorbeeld Tbc). 
 
Niet simpel 

 
De behandeling is ook al niet simpel, 
meestal worden hoge doseringen pred-
nison gegeven. Prednison is een bijnier-
schorshormoon dat in hoge doseringen 
alle ontstekingsreacties onderdrukt, 
waarmee de ziekte dan dus tot rust 
komt. 
Een bijwerking van dit hormoon is wel 
dat je veel vocht vast gaat houden en 
daar krijg je net als WA een dikke kop 
van. Na een jaar of twee herstel het 
merendeel van de patiënten vanzelf. 
 
Nu we het toch over de Koninklijke fa-
milie hebben; 
Ik las de rescentie van het boek “voor 
de troon wordt men niet ongestraft ge-

boren”, dat gaat over de eerste drie 
Willems op de troon ,en wat blijkt ?  
De Willems waren eigenlijk geen van 
drie-en helemaal fris, nummer 1 was 
voornamelijk uit op geld, nummer twee 
werd gechanteerd met zijn biseksualiteit 
en nummer 3 was “half waanzinnig”. 
 
Niets 

 
Met zo’n term kan ik dus niets. 
Wat is dat nou  “half waanzinnig”? Blijk-
baar dus in ieder geval niet geheel 
waanzinnig, dus dat is mooi. 
Maar wat is waanzin? 
Het lijkt me zo’n middeleeuwse term, 
aandachtige lezers weten dat er in de 
psychiatrie gediagnosticeerd wordt via 
het Dsm-4 boekje (zie mijn stukje , een 
etterbakje).  
Ik kan u vertellen dat waanzin als zoda-
nig niet voorkomt in dat boekje (laat 
staan halve waanzin).  
Ik neem dus aan dat men een psycho-
tisch toestandsbeeld bedoelde. 
 
Psychose 

 
Een psychose is een ziektebeeld waarbij 
de patiënt het normale contact met de 
werkelijkheid verliest en die werkelijk-
heid anders interpreteert dan zijn om-
geving dat doet. 
Bij zo’n psychose komen de volgende 
aandoeningen voor; 
 
Wanen; men koestert denkbeelden die 
niet in overeenstemming zijn met de 
algemeen geaccepteerde werkelijkheid, 
en is daar niet van af te brengen on-
danks logisch redeneren. Een duidelijk 
voorbeeld is paranoia, ik heb wel eens 
een patiënte gehad die zeker wist dat 
de buren haar door middel van gaska-
naaltjes door de muren aan het vergifti-
gen waren, dat die kanaaltje onzicht-
baar waren maakte niet uit. 
 
Hallucinaties; het waarnemen van za-
ken die er niet zijn, dat kan gaan over 
geluiden, geuren of bijvoorbeeld men-
sen. Ik had eens een patiënt die ’s 
nachts op de bank sliep omdat er een 
vreemde in zijn bed lag. 
 
Verward denken;patiënten denken 
enorm snel en zijn in hun gedachte-
sprongen niet bij te houden, of soms 
helemaal niet (mijn hoofd is leeg) 
 
Goed van Willem de derde weten we 
dat dus niet, in die tijd werd je toch al 
gemakkelijk als half waanzinnig geken-
merkt. Ziektebeelden die toen niet be-
kend waren ,zoals bijvoorbeeld een te 
snel werkende schildklier , leiden uitein-
delijk ook tot verward denken en in Wil-
lems tijd dus tot opname in het gekken-
huis. 
Dus wie zegt ons dat er niet wat anders 
aan de hand was? 
 
Mazzel 

 
Als ik u nu vertel dat Sarcoidose een 
ziekte is die in bepaalde families vaker 
voor komt, en dat een langdurige vorm 
van Sarcoidose een verhoogd calcium-
gehalte in het bloed geeft , en dat een 
verhoogd calciumgehalte een wisselend 
bewustzijn probleem geeft? 
Ik denk dat we alleen maar kunnen 
vaststellen dat Willem Alexander heeft 
gemazzeld. 
 
Jaco Beeker 
www.drbeeker.nl 
info@drbeeker.nl 

 

Zuwe Zorg  
goedgekeurd op 
kwaliteit van zorg  
 

S 
inds 13 november kan heel Zu-
we Zorg* zeggen HKZ-
gecertificeerd te zijn. Zuwe Sna-
velenburg, Zuwe Zorgcentrum 

Woerden en Zuwe Maria-Oord hebben 
op deze dag het HKZ-certificaat ge-
haald. Zij werden eerder dit jaar voor-
gegaan door de Thuiszorg, Jeugdge-
zondheidszorg, Diëtistenpraktijk Zuwe 
en het Maatschappelijk werk. 
De zorgcentra zijn met name goed be-
oordeeld op de gemotiveerde en cliënt-
gerichte houding van de medewerkers. 
Zij hebben laten zien dat de zorg in de 
zorgcentra van goede kwaliteit is.  
 

Grote waarde 

 

Het HKZ-certificaat is het belangrijkste 
kwaliteitskeurmerk voor zorgverleners. 
Certificatie-instelling Lloyd’s heeft het 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Lloyd’s 
heeft grote waardering voor het voe-
dingsbeleid en de aandacht voor de 
slikproblematiek onder de ouderen. 
Daarnaast is de goede organisatie voor 
het bevorderen van de deskundigheid 
van de zorgmedewerkers positief beoor-
deeld. Het certificaat is voor Zuwe Zorg 
van grote waarde, omdat het een be-
kroning is op hard werken. Aan cliënten 
en partijen als het Zorgkantoor en de 
Inspectie voor de Volksgezondheid kan 
Zuwe Zorg laten zien dat ze de interne 
zorgorganisatie goed op orde hebben.  
 
Geïnteresseerden kunnen voor meer 
informatie over de HKZ kijken op 
www.hkz.nl.  
Meer informatie over Zuwe is te vinden 
op www.zuwe.nl. 
 

Politie stelt  

onderzoek in 
 

V 
inkeveen – De politie stelt een 
onderzoek in naar de brand die 
vrijdagmorgen 23 november 
omstreeks 4.45 uur uitbrak in 

een horecagelegenheid aan de Baam-
brugse Zuwe. 
  
Door de brand werd een groot deel van 
het gebouw verwoest en moet worden 
gestut wegens instortingsgevaar. Door 
de brand en de rookontwikkeling moes-
ten enkele omwonenden tijdelijk hun 
woningen verlaten. Er raakte niemand 
gewond. 
  
De brandweer wist te voorkomen dat 
een aangrenzende winkel met woning 
in vlammen opging. Rond 6.15 uur kon 
het sein 'brand meester' worden gege-
ven. Gedurende de brand en het na-
blussen was de Baambrugse Zuwe voor 
het doorgaande verkeer afgesloten en 
werd ter plaatse omgeleid.      
 

Snelheidscontrole 
 

V 
INKEVEEN – Bij een snelheids-
controle zaterdag 24 november 
tussen 14.30 en 16.30 uur op 
de prov.weg N201 zijn 69 be-

stuurders betrapt. Zij reden sneller dan 
de toegestane 80 km/u. De hoogst ge-
meten snelheid bedroeg 121 km/u. Er 
passeerden 2571 bestuurders de radar-
post. De overtreders krijgen de bekeu-
ring toegezonden. 


