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Innovaties in het
Radboud
In het Radboudumc in Nijmegen is Mirjam Schaap arts-onderzoeker op het gebied
van innovaties bij psoriasis. Hoewel de coronacrisis beperkingen oplevert, heeft
haar vragenlijstonderzoek naar de behandelbehoeftes van kinderen en jongeren met
psoriasis niet stilgestaan. Daarnaast kan er gewerkt worden met data die al voor de
lockdown beschikbaar waren. ‘En langzaamaan is onderzoek in levenden lijve weer
steeds beter mogelijk.’
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Het idee bestond al langer, maar er is
maanden aan gewerkt om een veilige
en toegankelijke website op te zetten.
De aanleiding voor de community was
dat de artsen Marieke Seyger en Finola
Bruins in het kinderpsoriasisspreekuur
van het Radboudumc steeds vaker te
horen kregen dat kinderen in contact
wilden komen met lotgenootjes, om te
kunnen delen waar ze tegenaan lopen.
Het past natuurlijk ook in de trend dat
kinderen en jongeren steeds meer online
en op social media actief zijn. Toch is
vooralsnog het Oudercafé het meest
actief.
Kinderpsoriasisverpleegkundigen van
het Radboudumc zijn betrokken bij de
site. Schaap: ‘Als zorgverleners willen
we niet te veel ingrijpen in de chatgesprekken. Wel vindt er een check op
medische feiten plaats. Enkele onderwerpen waar de kinderen informatie
over uitwisselen zijn: insmeren, hoe
doe je dat het beste?; hoe ga je om met
vervelende opmerkingen? We hopen
te bereiken dat kinderen en jongeren
elkaar vinden en elkaar helpen om zelf
de regie te nemen over hun psoriasis.
Onderwerpen die in het Oudercafé vaak
voorbijkomen, zijn met name praktische
dingen, zoals tips voor het dagelijks
insmeren en voor het behandelen van de
hoofdhuid.’
Het bestaan van de community is eerst
binnen de eigen patiëntenpopulatie
bekendgemaakt. Verder is het nog niet
actief naar buiten gebracht. ‘Eerst de
kinderziekten eruit, maar de community
is nu open voor iedereen met psoriasis.’
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