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Zorgverlenersnetwerk rondom psychiatrische 
patiënt
In april is een pilot van start gegaan van PsyNet, een platform 

waar de verschillende zorgverleners van psychiatrische patiën-

ten gezamenlijk een behandelplan kunnen uitvoeren. Doel is 

de onduidelijkheid weg te nemen, die kan ontstaan over welke 

behandelaar waar voor verantwoordelijk is. Om PsyNet moge-

lijk te maken is een gezondheidsportaal ontwikkeld om de 

betrokken zorgverleners inzicht te bieden in relevante infor-

matie over de behandeling van de patiënt. Ook kan het por-

taal worden gebruikt voor onderling overleg. De patiënt zelf 

heeft ook toegang tot het portaal. De pilot van PsyNet duurt 

negen maanden. 50 tot 100 patiënten die één of meerdere 

ernstige psychiatrische stoornissen hebben, nemen deel. Zij 

zijn in zorg bij minimaal twee van de organisaties die aan de 

pilot deelnemen: het UMC Utrecht Hersencentrum, Altrecht, 

Victas Verslavingszorg, Stichting Beschermende Woonvormen 

Utrecht (SBWU), de Utrechtse huisartsen en apothekers, 

MoleMann Mental Health en de gemeente Utrecht. 

Als de pilot slaagt wordt het systeem verder uitgerold en aan-

gepast voor andere aandoeningen. Voor meer informatie kunt 

u terecht bij projectleider Freek Baars (F.Baars@umcutrecht.

nl) en op de website van het UMC Utrecht Hersencentrum. 

Bron: UMCU, Huisartsennieuwsbrief april 2014

Landelijke registratie van 
neurosarcoïdosepatiënten 
Neurosarcoïdose (NS) is een complexe en zeldzame aandoe-

ning, die zich op allerlei manieren kan presenteren en waarbij 

veelal diverse specialismen zijn betrokken. NS kent een grote 

diversiteit aan klinische verschijningsvormen. Afhankelijk van 

de lokalisatie van de granuloomvorming kan vrijwel ieder 

neurologisch beeld ontstaan. Dunnevezelneuropathie is een 

frequent voorkomende neurologische complicatie van sar-

coïdose. Het wordt getypeerd als epifenomeen en daarmee 

als ‘para-neurosarcoïdose’. Geschat wordt dat Nederland 

tegen de 10.000 sarcoïdosepatiënten telt en daarmee 800-

1600 patiënten met NS. Aangezien er een gebrek is aan 

grote prospectieve series is er grote behoefte aan centrale 

registratie van voorkomende gevallen. In juni 2014 start een 

online landelijke registratie van neurosarcoïdosepatiënten. 

Behandelaars van deze patiënten wordt verzocht online 

een kort formulier in te vullen op www.neurosarcoidose.nl. 

Deze registratie zal tevens als kennisbank gaan fungeren. 

Het is een initiatief van de ild care foundation (www.ildcare.

nl) in samenwerking met de Sarcoïdose Belangenvereniging 

Nederland (www.sarcoidose.nl) en de internationale World 

Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous disor-

ders (WASOG: www.wasog.org). 

Bron: ild care foundation, Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland, WASOG

Gladskin bestrijdt gericht de S. aureus bacterie
Wie last heeft van acne, eczeem, rosacea of algemene 

huid irritatie, kan baat hebben bij de Gladskin producten 

die sinds vorig jaar op de markt zijn. Deze producten zijn 

in de EU geregistreerd als medisch hulpmiddel (klasse 1) 

en  ontwikkeld door het Nederlandse biotechnologiebedrijf 

Micreos Human Health, in samenwerking met het Federale 

Technologie Instituut van Zwitserland, ETH Zurich.

Micreos is gespecialiseerd in de ontwikkeling van produc-

ten tegen gevaarlijke en ongewenste bacteriën. Met haar 

fagentechnologie is het voor het eerst mogelijk om gericht 

bacteriën te bestrijden. Daarmee wil het bedrijf in veel 

toepassingen antibiotica gaan vervangen, nu resistentie 

een steeds groter probleem is. 

Het werkzame bestanddeel van de Gladskin producten 

is Staphefekt™. Dit enzym richt zich specifiek op de 

Staphylococcus aureus bacterie, die de meerderheid van alle 

bacteriële huidinfecties veroorzaakt, en veel huidproble-

men waarbij de huidbarrière niet optimaal is, verergert. Het 

bijzondere van het enzym Staphefekt™ is dat het de goede 

bacteriën, die essentieel zijn voor een gezonde huidflora, 

intact laat. Bij mensen met acne, eczeem, rosacea en huid-

irritatie blijkt het aanpakken van uitsluitend de S. aureus 

bacterie belangrijke verlichting te bieden. Hierdoor kan het 

gebruik van antibiotica in veel gevallen worden voorkomen 

of beperkt. 

Uit een klanttevredenheidonderzoek (n = 539) dat recen-

telijk in samenwerking met het Streeklaboratorium voor 

de Volksgezondheid Kennemerland is uitgevoerd blijkt 

dat  84% van de Gladskin Acne-gebruikers daadwerkelijk 

vermindering ervaart van hun acne, en dat 86% van de 

Gladskin Rosacea-gebruikers merkt dat de huid veel rusti-

ger, minder rood en minder geïrriteerd is. Algemeen wordt 

aangenomen dat door de onmiddellijke celdood die het 

enzym induceert, de bacterie geen mogelijkheid heeft om 

resistentie te ontwikkelen. 

Micreos heeft al enkele andere producten op de markt 

die ook zijn gebaseerd op de fagentechnologie. Twee 

daarvan worden gebruikt in de voedingsmiddelenindus-

trie: LISTEX™ dat de Listeria-bacterie bestrijdt, vooral 

bekend vanwege het gevaar voor zwangere vrouwen, en 

SALMONELEX™, in december jl. goedgekeurd door de 

Amerikaanse FDA, tegen de Salmonella-bacterie. Micreos 

werkt in Nederland onder meer samen met het UMC 

Utrecht, TNO en het Erasmus MC te Rotterdam en verwacht 

in 2014 en 2015 verschillende additionele producten op 

basis van haar technologie te introduceren.

Bron: Micreos Human Health, mei 2014




