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Beste lezer,
Laatst sprak ik iemand die op eigen initiatief een genetische
screening had laten doen omdat ze zich zorgen maakte over
bepaalde chronische ziekten die in haar familie voorkomen.
Ze bleek inderdaad een verhoogd risico te lopen. In overleg
met haar arts paste zij vervolgens haar leefstijl aan om zo
haar risico te verlagen. Een mooi voorbeeld van zelf de verantwoording nemen voor je gezondheid! Oftewel ‘patient
empowerment’, het thema van deze zesde editie van Mi
Salú.
In dit nummer belichten we het begrip patient empowerment van diverse kanten. We interviewden huisarts Jerry
Semper over teamwork met zijn patiënten en vroegen aan
twee patiënten hoe zij zelf hun gezondheid managen.
Verder vind je in deze Mi Salú tips voor meer empowerment
en een overzicht met preventieve screenings. Handig om uit
te knippen en op te hangen!
Ons streven voor 2020 is om samen met de patiënt de zorg
op Curaçao naar een hoger niveau te tillen. Doe jij mee?
Veel leesplezier!
Rudy A.E. Le Blanc
Directeur LabdeMed
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Patient empowerment
Manager van je eigen gezondheid

Bewust omgaan met je gezondheid gaat verder dan gezond eten, voldoende bewegen en proberen stress te ver-

mijden. Ook meebeslissen over je medische situatie is belangrijk. Het is misschien even wennen maar uiteindelijk
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levert ‘patient empowerment’ – zoals dit officieel heet – veel voordelen op voor jou en je behandelend arts.

Zelfredzaamheid

jaartje ouder bent. Zoek informatie over gezondheids-

Patient empowerment betekent ‘het zelfstandiger en

onderwerpen die jou aangaan. Ken je medische geschie-

zelfredzamer worden van patiënten’. Dat kan op allerlei

denis zodat je altijd de juiste gegevens paraat hebt als

manieren: bijvoorbeeld door je goed voor te bereiden

dat nodig is. Maak gebruik van preventieve controles die

op een gesprek bij de arts en vragen te stellen als je

voor jou van toepassing zijn, ze zijn er niet voor niets!

een medische term niet begrijpt. Of door zelf over je

In dit nummer staat een handig overzicht waarin de

gezondheid te waken met behulp van bijvoorbeeld ge-

belangrijkste in kaart zijn gebracht.

zondheidsapps en door het verzamelen van informatie.
Kortom, maatregelen waarmee jij jouw welzijn goed in
de gaten houdt. En waarmee artsen of andere zorgver-
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leners sneller en beter op jouw specifieke gezondheidssituatie kunnen inspelen.

Bewuste keuzes
Iemand die zich verantwoordelijk voelt voor haar of zijn
gezondheid is eerder geneigd om bewuste en gezonde
keuzes te maken. Stel: uit bloedonderzoek blijkt dat het
cholesterolgehalte in je bloed aan de hoge kant is.
Dan kun je in plaats van ‘nietsdoen en afwachten’ ook
zelf actie ondernemen door uit te zoeken wat je eraan
kunt doen en bijvoorbeeld je eetgewoontes aanpassen.

Eigen gezondheid managen
Ook als je niet ziek bent, is het belangrijk om je gezondheid in de gaten te blijven houden, zeker als je een

Spiekbriefje voor bij de arts

Deze tips kunnen je helpen om je goed voor te
bereiden op een gesprek met je arts.
• Bedenk vooraf hoe je je klacht(en) kort en bondig
kan beschrijven. Zet dit op papier of in je telefoon.
• Geef duidelijk aan wat je voelt en vanaf wanneer
je klachten zijn begonnen.
• Heb je vragen? Noteer ze vooraf zodat je niets
vergeet.
• Neem een vertrouwd persoon mee naar het
consult. Twee horen en onthouden meer dan één.
• Begrijp je een medische term niet? Vraag dan om
uitleg.
• Luister aandachtig en vat in je eigen woorden
samen wat de arts gezegd heeft. Zo kun je
controleren of je alles goed hebt begrepen.
• Vraag door als er iets niet duidelijk is.
• Vraag waar je meer informatie kunt vinden over
je ziekte of aandoening.
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‘Wat kun jij zelf doen om te
herstellen?’
Arts en patiënt als team

Be healthy, be fit
een lichamelijk onderzoek ook informatie van jou nodig.
Jij kent je eigen lichaam immers het best. Geef dan ook
duidelijk aan wat je klachten zijn. Als je dit lastig vindt,

Patient empowerment kan ook helpen om je meer betrok-

kan het helpen om vooraf thuis een ‘spiekbriefje’ te

ken te voelen bij de behandeling die de arts je voorschrijft.

maken. Dat geeft jou houvast en biedt de arts nuttige

Om je klacht te kunnen behandelen heeft een arts naast

aanknopingspunten.

Do’s:

Don’ts:

•

•

•

Wees open en eerlijk tegen je arts. Een gezondheidsprobleem is niets om je voor te schamen.

verschillende ziektebeelden, laat je huisarts daarom

Als je twijfelt of een behandeling of medicijn werkt,

altijd de diagnose stellen.

geef dat tijdig aan.
•
•

•

vindt afkomstig is van een betrouwbare bron.

arts of apotheker als je vragen hebt.

Niet alles is waar of van toepassing op jouw situatie.

Krijg je nieuwe medicijnen voorgeschreven? Vraag of

•

Vraag bij de apotheek waarvoor het medicijn is en
Als je liever geen medicijnen slikt, vraag dan naar

Wijk niet van het afgesproken behandelplan af en hou
je aan controleafspraken.

•

Laat je herstel niet alleen van de arts of de medicatie
afhangen. Neem ook je eigen verantwoordelijkheid.

check of het voor jou is. Fouten maken is menselijk.
•

Check of de medische informatie die je op het internet

Lees de bijsluiter van je medicijnen en raadpleeg de

ze je andere medicijnen kunnen beïnvloeden.
•

Ga niet zelf ‘dokteren’. Veel symptomen passen bij

•

Stel preventieve testen niet uit omdat je bang bent

andere behandelmogelijkheden.

voor een slechte uitslag. Meten is weten! Misschien

•

Denk na over wat je zelf kunt doen om te herstellen.

maak je je ongerust om niets en zelfs bij slecht nieuws

•

Noteer je medische gegevens in je telefoon of op een

kan vroegtijdige opsporing juist de kans op een

briefje voor in je portemonnee.

succesvolle behandeling vergroten.

HEALTH APPS

Wil jij bewuster met
je gezondheid omgaan?
Laat je inspireren
door deze handige
health apps*.

MyFitnessPal

Deze veelzijdige dieetapp heeft
een enorme voedseldatabase

waarin je je dagelijkse calorieën
inname kunt bijhouden. De app
laat ook zien welke voedings-

stoffen je binnenkrijgt en geeft
tips voor gezonde recepten.

Daily Water

Wist je dat je lichaam 2 liter wa-

Seven - 7-minute workout
Dé workout app waarmee je

dagelijks in 7 minuten stevig aan
je conditie kunt werken, waar

je maar wilt. Een virtuele coach
motiveert om vol te houden en
de 3D animaties laten zien hoe
je de oefeningen moet doen.

Mindfulness App

Creëer meer rust in je hoofd met
deze meditatie app die je helpt

ter per dag nodig heeft? Kom jij

om te weten: ook als je telefoon vergrendeld is, zijn het
medische ID en ICE-contacten te openen.
Noteer naast je naam en leeftijd en ICE-contactpersonen ook belangrijke medische zaken zoals aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes, hartproblemen etc.),

beginner of gevorderd, lang

een seintje als het tijd is voor je

of kort.

volgende glas water.

op een briefje of in je telefoon. De standaard Gezond-

ICE (In Case of Emergency) contacten instellen. Goed

uitproberen: geleid of stil,

water je per dag drinkt en geeft

het belangrijk om je medische gegevens bij je te dragen,

gegevens in te vullen. In Android toestellen kun je je

Je kunt verschillende meditaties

app eens. Hij houdt bij hoeveel

Een ongeluk kan helaas iedereen overkomen. Daarom is

heid app in de iPhone biedt voldoende ruimte om deze

om meer in het moment te zijn.

daar niet aan? Probeer dan deze

Heb jij je medische gegevens bij je?

LdMAPP

Met onze eigen LabdeMed app

heb je snel toegang tot informatie
over al onze diensten. Overal en

24/7. Bekijk met de LdMApp ook

zelf je testresultaten via ons online
patiëntenportaal.

HEART RATE PLUS
Met deze app kun je je hartslag zelf controleren, waar en
wanneer je maar wilt. Door
simpelweg je wijsvinger op de
cameralens en de flitser van je
telefoon te plaatsen en de app
zijn werk te laten doen.

medicijngebruik, allergieën, bloedgroep, orgaandonor,
wel/geen lenzendrager.
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*De genoemde apps zijn gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play.
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tur sponsors, tur boluntario,
tur dunadó mensual,
tur partner & tur trahadó.
For 70 years
of supporting us to serve
our community.

‘We moeten het samen doen’
Interview met huisarts Jerry Semper

TO
FINISH
MY
ROUTINE

Hoe kijken zorgverleners op Curaçao tegen patient empowerment

aan? Zitten onze lokale artsen eigenlijk wel te wachten op mondige
en zelfredzame patiënten? De Curaçaose huisarts Fitzgerald (Jerry)
Semper denkt van wel. Hijzelf moedigt zijn patiënten aan om zich
te verdiepen in hun gezondheid en om vragen te stellen tijdens
een consult.

WHAT’S YOUR GOAL?

Jerry Semper werkt al 25 jaar als huisarts op Curaçao.

30g
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100mg
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Vanuit zijn praktijk in het Mahaai Medical Center legt hij

naar een arts gaan en vergeten daardoor belangrijke vra-

uit waarom het belangrijk is om zelf meer verantwoorde-

gen te stellen. Als je ze van tevoren bedenkt en opschrijft

lijkheid te nemen voor je gezondheid: ‘Het is jouw lichaam,

voorkom je dat.’

jouw leven. Zorg er goed voor!’

U bent een voorstander van patient
empowerment?

Is het verstandig om informatie op te zoeken
op internet?
‘Internet is een nuttige informatiebron maar kent ook

‘Zeker! Het maakt patiënten bewuster en ze voelen zich

negatieve kanten’, aldus dr. Semper. ‘Zonder medische

meer betrokken bij de behandeling die ik voorstel. Ik vind

achtergrond kun je de informatie op internet niet goed

het juist prettig als een patiënt vragen stelt als hij/zij iets

filteren. Meestal blijft het slechtste scenario dan hangen

niet begrijpt. Hierdoor kan ik mijn advies beter op de

en dat kan voor onnodige onrust zorgen. Ik adviseer dan

zorgvraag afstemmen. De ‘ideale’ patiënt is wat mij betreft

ook om de informatie die je online vindt altijd met je arts

iemand die om uitleg vraagt. Dan ga je bewust met je

te bespreken. Hij of zij kan ook aangeven waar de juiste

gezondheid om.’

informatie over jouw aandoening te vinden is.’

Hoe word je een bewuste patiënt?

Teamwork

‘Door jezelf te verdiepen in de gezondheidsonderwerpen

Hij vervolgt: ‘Ik werk graag samen met mijn patiënten aan

die jou aangaan. Informeer jezelf en werk actief mee aan

hun herstel, als een team. Mijn deel bestaat uit deskun-

je herstel. Bereid jezelf goed voor op een consult bij de

dige kennis, ervaring en advies en de patiënt doet zijn/

dokter of de specialist. Veel mensen zijn nerveus als ze

haar deel. We moeten het samen doen!’

LabdeMed patiëntenportaal
Sinds eind 2019 heeft LabdeMed een online patiëntenportaal waarin patiënten zelf hun testresultaten kunnen
bekijken. ‘Een geweldig initiatief’, vindt huisarts Semper.
‘We moeten alleen oppassen dat patiënten geen slapeloze nachten krijgen van minder belangrijke afwijkende
labwaarden. Gelukkig hebben ze in zo’n geval altijd hun
huisarts om uitleg te geven.’
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Voorkomen is beter dan genezen!

Om gezond te blijven is het goed om af en toe de vinger aan de pols te houden. In dit over-

zicht zijn de belangrijkste preventieve medische controles en handelingen in kaart gebracht.

Per levensfase zodat je in één oogopslag kunt zien wat voor jouw situatie van toepassing is.

2-15 maanden

5-7 dagen

• Vaccinaties volgens GGD

• Neonatale gehoorscreening éénmalig

2-4 jaar

4-12 jaar

• Gebitscontrole 2x per jaar
• Gehoortest elke 2 jaar

12-25 jaar

• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest 1x per 10 jaar

25+

Screening op:
• Baarmoederhalskanker
elke 3-5 jaar

• Vaccinaties volgens GGD
• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest elke 2 jaar
Let op: Dit overzicht is in principe bestemd voor personen die geen
specifieke gezondheidsklachten hebben. Personen met concrete klachten
moeten het controleschema van hun behandelend arts aanhouden.
Bronnen:
Fundashon Prevenshon (FP), Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Ministerie van
Gezondheid, Milieu & Natuur, Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC),
Gezondheidsnet.nl, LabdeMed.

45+

Screening op:
• Borstkanker elke 2 jaar
• Baarmoederhalskanker
elke 3-5 jaar

• Bloedonderzoek elk jaar
• Gebitscontrole 2x per jaar • Bloedonderzoek elk jaar
• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest elke 10 jaar
• Gehoortest elke 5 jaar

25+

• Bloedonderzoek elk jaar
• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest elke 10 jaar

60+

• Griepprik
• Bloedonderzoek elk jaar
(glucose & cholesterol)

• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest elke 1-2 jaar
8 • Mi Salú #6

45+

Screening op:
• Prostaatkanker
(bij klachten*)
• Bloedonderzoek elk jaar
• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest elke 5 jaar

Screening op:
• Darmkanker
elke 2 jaar (tot 75 jaar)
• Prostaatkanker
(bij klachten*)

50+

Screening op:
• Darmkanker elke 2 jaar
• Borstkanker elke 2 jaar
• Baarmoederhalskanker elke 3-5 jaar
• Bloedonderzoek elk jaar
(glucose & cholesterol)

Wat zijn mijn rechten en plichten bij de dokter?
Als patiënt heb je bepaalde rechten maar ook plichten. Dit is wettelijk vastgelegd. Zo heb je het recht om je

medisch dossier in te zien en ben je verplicht om mee te werken aan de behandeling waarvoor je toestemming hebt
gegeven. Wij hebben de belangrijkste afspraken over patiëntenrechten (en plichten) voor je op een rijtje gezet.

Rechten

Plichten

Als patiënt heb je het recht om in begrijpelijke taal geïn-

Als patiënt moet je een arts duidelijk en eerlijk vertel-

formeerd te worden door je arts*. Hij/zij geeft uitleg over

len wat je scheelt. Soms is dat lastig. Misschien schaam

je ziekte of aandoening, de onderzoeken en behandelin-

je je voor je klacht of denk je dat het allemaal niet zo

gen en de mogelijke gevolgen daarvan. Je hebt het recht

belangrijk is. Toch zul je over die drempel moeten stap-

om mee te beslissen over je behandeltraject.

pen. De arts heeft jouw informatie nodig om de juiste

• Informatie over je ziekte of aandoening

• Informatie geven over je gezondheidstoestand

diagnose te kunnen stellen en om in overleg met jou de

• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest elke 3-5 jaar

• Inzage van je medisch dossier

50+

gezondheid. Je mag altijd aan een arts vragen of je het

• Meewerken aan de behandeling

dossier in mag zien. Daar heb je recht op.

Een arts moet erop aankunnen dat je meewerkt aan

Screening op:
• Darmkanker elke 2 jaar
• Prostaatkanker (bij klachten*)
• Bloedonderzoek elk jaar
(glucose & cholesterol)

• Gebitscontrole 2x per jaar
• Oog controle elke 2 jaar
• Gehoortest elke 3-5 jaar

Screening op:
• Baarmoederhalskanker
elke 3-5 jaar (tot 65 jaar)
• Borstkanker elke 2 jaar (tot 75 jaar)
• Darmkanker elke 2 jaar (tot 75 jaar)

*Kijk voor meer informatie over prostaatkanker op www.prinseswilhelminafonds.org

In het medisch dossier staat informatie over jouw

• Privacy en geheimhouding

beste aanpak te kiezen.

de behandeling waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Dat betekent dat je je aan de adviezen van de arts

Een arts moet jouw privacy beschermen. Alle medische

houdt, controleafspraken nakomt, op tijd je medicijnen

en persoonlijke gegevens moeten vertrouwelijk worden

inneemt etc.

behandeld en mogen niet aan andere personen worden
gegeven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

• Onderzoek of behandeling weigeren

• Betalen voor behandeling
Er is doorgaans een betalingsverplichting voor geleverde zorg. In de meeste gevallen verloopt de betaling via

Formeel moet jij toestemming geven voor onderzoeken

je zorgverzekering. Als dat niet zo is dan wordt dit van

en behandelingen. Als jij een bepaalde behandeling

tevoren aangegeven.

of ingreep redelijkerwijs niet ziet zitten, mag je deze

*of andere zorgverlener

weigeren. Vraag je arts naar alternatieve opties.
Bronnen: Burgerlijk Wetboek, Patiëntenfederatie Nederland
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Hoe mondig zijn we in de praktijk?
Interview met twee patiënten, Nicole & Lesley
Patient empowerment is voor Nicole* eigenlijk

vanzelfsprekend. De 54-jarige Curaçaose gaat bewust
met haar gezondheid om en luistert goed naar haar
lichaam. Sinds een paar maanden maakt ze gebruik
van het LabdeMed patiëntenportaal.

Hoe gezond leef jij?

mijn vitamine B12- en magnesiumniveaus checken bij de
huisarts. Het is even wennen, maar inmiddels begrijp ik
waar de waardes voor staan. Zo zag ik laatst ook dat mijn
cholesterolgehalte gedaald was doordat ik gezonder ben
gaan eten. Mooi meegenomen, toch?’

‘Ik wandel elke dag, doe een paar keer per week aan yoga

Goed contact met je huisarts dus?

en volg danslessen. Verder let ik op mijn voeding door

‘Zeker! Ik kan alles met hem bespreken. Als iets onduidelijk

gezonde producten te eten en wat minder vaak vlees.’

is vraag ik sowieso altijd door. Ik vind dat je zelf een groot

Wat doe je nog meer om gezond te blijven?

‘Ik wil niet te veel van
de kostbare tijd van
de dokter in beslag nemen’

Praten over prostaatkanker
bij de Barbershop
Om de krachten te bundelen ging LabdeMed
eind 2019 een partnerschap aan met JCI Creative
Leaders in Curaçao (JCI CLIC) en de stichting Prinses
Wilhelmina Fonds (PWF). De eerste gezamenlijke
actie bestond uit zes ‘Barbershop Sessions’ waarbij
voorlichting werd gegeven over prostaatkanker. In
2020 staan er meer acties in de planning.
Prostaatkanker is een van de meest voorkomende

deel aan je gezondheid kunt bijdragen door er bewust

kankersoorten bij mannen, ook op Curaçao. Het zijn

mee om te gaan.’

vaak mannen tussen de 60 en 85 jaar die ermee

‘Ik houd mijn gezondheid goed in het oog. Het patiën-

te maken krijgen. Maar ook bij jongere mannen –

tenportaal is daarbij erg handig. Via mijn persoonlijke

vanaf 45 jaar – kan prostaatkanker voorkomen. Er

account kan ik de uitslagen zien van testen die ik bij
LabdeMed heb laten doen. Ik bespreek ze uiteraard altijd

Pas later kwam ik erachter dat dit te maken heeft met

met mijn huisarts.

bloedarmoede. Als ik had geweten dat het alleen daarom
ging, was ik minder ongerust geweest. Een goeie les voor

‘Ik vraag altijd door bij mijn
huisarts als ik iets niet begrijp’

de volgende keer!’

is ook goed nieuws: deze soort kanker ontwikkelt
zich langzaam en kan in veel gevallen succesvol
behandeld worden. Zeker als de ziekte in een vroeg
stadium ontdekt wordt.

Misschien helpt het om thuis uw vragen
alvast op te schrijven en mee te nemen?

Waarom wil je die uitslagen zelf ook zien? Dat
doet de dokter toch al?

‘Dat is een goed idee. Dan kan ik er van tevoren rustig over
nadenken. Zo vergeet ik ook niet om zelf vragen te stellen!’

‘Omdat ik graag weet wat er in mijn lichaam gebeurt.
*De personen op de foto’s zijn niet de geïnterviewde

Sinds ik minder vlees ben gaan eten laat ik regelmatig

personen. De namen zijn om privacy redenen aangepast.

Als U niet bij ons kunt
komen, komen wij bij U!
Heb jij onze LabBus al voorbij zien komen? Deze
mobiele labservice van LabdeMed is regelmatig te

De 75-jarige Lesley* is nog kwiek voor zijn leeftijd. Toch
merkt hij dat de jaren gaan tellen. Hij gaat de laatste
tijd regelmatig naar de huisarts omdat hij last heeft
van vage klachten. Tijdens zo’n consult vindt hij het
lastig om uit te leggen wat er precies scheelt.

vinden op evenementen en in de wijk. In de LabBus

Bespreekt u die zorgen met de dokter?
‘Dat vind ik lastig. Ik wil niet te veel van zijn kostbare tijd in
beslag nemen. Hij heeft het altijd zo druk! Eigenlijk geef ik

r in

ikbaa

Besch

’

tores

ps
de ‘Ap

kun je gratis je bloeddruk, bloedsuiker en cholesterolgehalte laten meten. Loop gerust even binnen om
een kijkje te nemen!

alleen antwoord op zijn vragen. Soms begrijp ik iets niet wat
hij vertelt, maar ik durf niet zo goed om uitleg te vragen.’

Wat vervelend die gezondheidsklachten!

Wat begrijpt u bijvoorbeeld niet?

‘Ja, ik kwakkel een beetje. Niets ernstigs, maar toch maak ik

‘Laatst zei de huisarts dat ik mijn bloed moest laten testen.

me zorgen. Ik ben tenslotte niet meer de jongste!’

Hij gebruikte daarvoor een moeilijk woord: hemoglobinege-

Met de nieuwe LdMApp
kunt u snel naar ons
patiëntenportaal

halte.
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LabdeMed

PLaats de namen bij de juiste lichaamsdelen!

MAAG • OOG • LONGEN • HERSENEN • HART • NIEREN • LEVER • MILT • DARMEN • MOND

1

Wish you had results in an hour instead of days?

10
2

Faster Diagnosis is now possible for:
•
•
•
•
•

Sepsis
Meningitis/Encephalitis
Gastrointestinal infection
Upper respiratory tract infection
Pneumonia

With the Biofire Filmarray technology labs can test up to 33 bacteria,
viruses, parasites and resistance genes in one simple test.
This test takes only one hour!
• Reduce unnecessary exposure to antibiotics
• Save healthcare costs by giving the correct treatment faster

9

3

4

8

7
Need a Biofire Filmarray test?
Contact LabdeMed, (Laboratorio de Medicos)
for more information, tel: +5999 736 1030

6

5

Your first choice partner in laboratory automation
1. hersenen, 2. mond, 3. hart, 4. maag, 5. darmen, 6. lever, 7. milt, 8. nieren, 9. longen, 10. oog
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