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Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

NIEUWS
waartse trend is de zuigelingensterfte bij niet-westerse herkomstgroepen gemiddeld nog een kwart tot een derde hoger. Bij kinderen is het sterfterisico vooral bij Turken en Marokkanen nog
relatief hoog. Bij de oudere groep - adolescenten en jonge volwassenen - vallen verder de Antilliaanse mannen op door hun
naar verhouding hoge sterftecijfers. De hogere frequentie van
moord en doodslag speelt daarbij een belangrijke rol.
Weinig hart- en vaatziekten Marokkanen
Aan de opvallende daling van de sterftecijfers heeft een afname van de sterfte door hart- en vaatziekten veel bijgedragen. Bij
zowel autochtonen als allochtonen daalde deze sterfte fors; de
sterftecijfers zijn het laagst bij Marokkaanse mannen. Het sterfterisico van veertigers en vijftigers in laatstgenoemde groep is
ongeveer half zo groot als dat van autochtonen. Daarentegen is
het sterfterisico van Surinaamse mannen op middelbare leeftijd
ongeveer twee keer zo groot als dat van autochtonen.
Minder vaak kanker
De sterfte door kanker is bij niet-westerse allochtonen lager dan
bij autochtonen. Een belangrijke uitzondering vormt longkanker bij Turkse mannen. Verder komt maagkanker bij niet-westerse allochtonen relatief vaak voor. Leverkanker is als doodsoorzaak relatief frequent bij Surinaamse mannen. (Bron: integraal
overgenomen uit de Zorgkrant)

Doofheid loert jaarlijks bij twintigduizend MP3-gebruikers
Elke dag een paar uur lang naar te harde muziek luisteren kan
leiden tot blijvende schade aan het gehoor. Doofheid loert jaarlijks bij ruim 20.000 jongeren die hun MP3’s te vaak te hard te
zetten. Audicien Alfonso Corti heeft enkele simpele tips om muziekdoofheid ten gevolge van te harde MP3-muziek te helpen
voorkomen.
• Luister minder dan 2 uur per dag; dan hou je tijd over voor je
vrienden
• Maximaal 5 dagen per week en in het weekend met oordopjes
naar de disco
• Niet zo hard dat anderen kunnen meeluisteren, kopen ze er
zelf maar één
• Zorg dat je de omgeving nog hoort, zeker als ze over je roddelen
• Gebruik een koptelefoon in plaats van oordopjes, klinkt muziek nog beter ook
• Luister thuis over boxen, kan de rest van de familie ook meegenieten
‘Slechthorendheid treedt op steeds jongeren leeftijd op’, zegt
Rob Gelderloos van Alfonso Corti. ‘Vroeger kreeg je rond je zestigste/zeventigste last van slechthorendheid, wij zien nu steeds
meer mensen die al rond hun veertigste met serieuze gehoorproblemen kampen.’ Volgens Gelderloos kan 15 minuten luisteren
naar geluid boven de 100 decibel al blijvende gehoorschade aanrichten. Veel mp3-spelers hebben een oorverdovend maximum
volume van liefst 120 decibel. ‘Dat is net zo hard als een straalmotor op 100 meter afstand’, zo zegt Gelderloos. De Consumentenbond trok eerder over dit onderwerp al aan de bel. De bond

zou graag zien dat alle muziekdragers,
dus ook de goedkope mp3-spelers en
de mobiele telefoons waar je muziek
mee kunt afspelen, standaard voorzien zijn van een waarschuwing wanneer de volumeknop teveel decibellen
afgeeft. Ook minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil het volume van meer
mp3-spelers aan banden leggen. Klink
wil dat er een Europese norm komt
die streng genoeg is om gehoorschade
door te luide muziek uit oordopjes te
voorkomen.
Meer informatie: www.alfonsocorti.
com (Bron: Zorgkrant)

Geestelijke gezondheidszorg in
de eerstelijnszorg
Per 1 januari 2008 kunnen huisartsen
gespecialiseerde GGZ deskundigheid
inhuren voor hun patiënten. Huisartsen kunnen deze GGZ-deskundigen
in dienst nemen om mensen met psychische problemen kortdurende zorg
te verlenen. Met deze ondersteuning
is het voor huisartsen mogelijk om betere eerstelijns GGZ-zorg te bieden.
De zogenaamde praktijkondersteuner
huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) doet
zelf consulten. De voornaamste taken
van de praktijkondersteuner bestaan
uit het voeren van gesprekken om de
hulpvraag duidelijk te krijgen, ondersteuning van de huisarts en het op een
goede manier doorverwijzen van patiënten. De POH-GGZ schrijft geen medicijnen voor. Dat blijft voorbehouden
aan de huisarts. Met deze ondersteuning is het voor de huisarts mogelijk
om betere eerstelijns GGZ-zorg aan patiënten te verlenen. (Bron: NZa)

Maatschappelijk debat geweld
onder jongeren
Veiligheid van leerlingen en medewerkers staat hoog op de agenda van de
onderwijsinstellingen, het gevoerde beleid heeft effect. De MBO Raad vindt
dan ook dat de discussie zoals die maatschappelijk nu naar aanleiding van een
aantal incidenten bij scholen wordt gevoerd, niet zou moeten gaan over geweld op scholen, maar breder dient te
worden ingezet door de discussie aan te
gaan over geweld onder jongeren.
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