
werkende Nederlanders 
heeft last van burn- 
out-verschijnselen.

Bron: cijfers CBS.

Voor het eerst is er in Nederland een 
vrouw bevallen dankzij het terugplaat-
sen van ontdooid eierstokweefsel. De 
vrouw werd onvruchtbaar door behan-
deling met chemotherapie en dankzij de 
transplantatie kon zij toch zwanger wor-
den. De innovatieve behandeling wordt 
hier alleen in het Leids Universitair 
Medisch Centrum uitgevoerd.
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JONGE VROUWEN STERVEN  
VAKER NA HARTINFARCT
In de afgelopen 25 jaar is de overlevingskans bij een hartinfarct 
sterk gestegen. Desondanks is bij vrouwen jonger dan 65 jaar de 
kans op overlijden na een hartinfarct nog steeds meer dan twee 
keer zo groot als bij mannen in die leeftijdscategorie. Hoe dat 
komt, is onduidelijk. Mogelijk spelen hormonen een rol. Ook is uit 
onderzoek gebleken dat jonge vrouwen vaker een vaatscheur 
hebben in plaats van een bloedpropje als oorzaak van een hart-
infarct. Zo’n vaatscheur is lastiger te behandelen met een dotter-
procedure. Bron: promotieonderzoek Amber Otten aan de Radboud Universiteit.

GROEN(T)E SOEP!
Nodig 1½ l groentebouillon, 300 g geschilde aardappels (in stukjes), 
150 g diepvriesdoperwten, 2 lente-uitjes (gesneden), 2 handenvol 
verse spinazie, 150 g rucola (gesneden), 1 el gesneden dragon, 3 el 
crème fraîche. Doen Bak de lente-ui even kort aan op de bodem van 
een soeppan. Giet daarna de bouillon erop en gaar daarin de aardap-
pelstukjes en doperwten in 10 tot 12 minuten. Voeg rucola en spinazie 
toe, kook een minuut door en voeg crème fraîche en dragon toe. Pureer 
de soep met een staafmixer of blender en breng op smaak met peper 
en zout. Schep de soep in kommen en garneer met crème fraîche.

uche
Veel mensen kennen het  
verschil niet tussen droge  
kriebelhoest en vastzittende slijm-
hoest en weten dus ook niet hoe  
ze ervan af kunnen komen. Weten 
welke hoest je hebt? Hoest eens in je 
smartphone. De app Bisolvon Hoest 
Check analyseert je hoesttype en  
adviseert over de behandeling.
Verkrijgbaar via de App Store.

Bevallen na  
terugplaatsing 
eierstokweefsel ‘Ik ben dankbaar 

als ik zie hoe 
gelukkig de 

kinderen hier 
vertrekken’

DISBALANS 
“Tijdens mijn opleiding tot kinderarts en 
later in mijn werk als medisch specialist 
kwam ik tot het besef dat er iets ontbreekt 
aan het werken met kinderen binnen de 
ziekenhuiszorg. Het komt te vaak neer op 
diagnose en symptomen bestrijden. Als je 
doorvraagt bij buikpijn zit er vaak veel 
meer achter. Angst, stress of een onge-
zond eetpatroon bijvoorbeeld. Bijna altijd 
is er sprake van een disbalans. Alleen be-
handeling van de somatische aandoening 
helpt dan niet voldoende.”

VERTROUWEN 
“Twee jaar geleden zette ik de voor mij 
onvermijdelijke stap: ik zegde mijn baan 
op om een nieuw medisch centrum te 
starten waar we naar ‘heel het kind’ 
kijken. Dat was doodeng. Ik gaf de zeker-
heid van een vast inkomen op, mensen 
verklaarden me voor gek. Toch geloof ik 
heel sterk dat het de juiste stap was en is. 
Ik vertrouw op mijn gevoel.”
 
HART 
“Kinderbuik&Co is er inmiddels. Kinderen 
leren er zelf de regie over hun gezond-
heid te nemen. Als ik zie hoe blij en geluk-
kig de kinderen en hun ouders hier 
vertrekken, dan ben ik dankbaar voor het 
feit dat ik naar mijn hart heb geluisterd. 
Er zijn honderdduizenden kinderen met 
langdurige buikpijn. Ik gun het al die kin-
deren zich lekker in hun vel te voelen.”

Woont in: Bussum
Woont met: Olivier (13), 

Isabelle (13) en Julienne (9)
Beroep: kinderarts voor 

maag-, darm- en leverziektes
Sport: hardlopen en yoga
Voeding: eet biologisch en 

vegetarisch

Judith 
 Deckers-Kocken 
(47) over luiste-
ren naar je hart

1 10OP 
DE

‘Als ik straks stop met hockeyen,  il ik  
blijven bewege. Maar  at geeurt r met 
me als ik in mijn eentje moeet trine..?’

MEER GROENTE
kalm 
aan

De trein is weer eens vertraagd, je 
wordt overspoeld door e-mails en er 
zijn eindeloze to-dolijstjes af te vin-
ken. Alleen van de cover van dit boek 
word je al rustig, toch? Kalm biedt op 
acht gebieden (natuur, slaap, reizen, 
relaties, werk, kinderen, creativiteit 
en eten) tips voor meer rust, ruimte 
en tijd voor jezelf. Door Michael Acton 

Smith, € 18,95 (Uitgeverij Scriptum).

Minder vlees eten, maar 
geen idee hoe je lekker 
vegetarisch kunt koken? 
De hippe vegetariër 
biedt inspiratie voor de 
heerlijkste recepten. 
Wedden dat je het  
vlees niet eens mist? 
dehippevegetariër.nl

Naomi van As in Helden.
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GEZONDnieu s hoe gezond
leef je?


