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NIEUWS

Hartspecialist Brugada krijgt
medisch centrum in IJsland
Met komst van Belgische
wereldautoriteit zet land
zwaar in op medisch toerisme

Waarom IJsland? Het is
een van de meest
gezonde landen ter
wereld en ze beschikken
er over een DNAdatabank met gegevens
van bijna alle inwoners

REYKJAVIK - De wereldvermaarde Belgische hartspecialist Pedro

Brugada krijgt vanaf september een medisch centrum dat naar hem
vernoemd wordt in… IJsland. Het Scandinavische land was enkele
jaren geleden nog failliet, maar heeft zich helemaal herpakt. Vandaag
zijn alle overheidsschulden weggewerkt en zet het land zwaar in op
medisch toerisme van het hoogste niveau. Het project van Brugada is
een van de eerste grote projecten.
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De Belgisch-Spaanse professor
Pedro Brugada geniet in de medische wereld veel aanzien voor zijn
onderzoek en de behandeling van
het naar hem genoemde Brugadasyndroom, een erfelijke hartziekte
die via een hartstilstand tot een
plotse dood kan leiden bij jonge
mensen. In 2012 ontving hij nog de
gouden medaille van de Europese
Cardiologische Vereniging. De
professor is verbonden aan de
Vrije Universiteit van Brussel en
heeft in Aalst een privékliniek.
Vanaf september komt er een
groot internationaal project bij. In
de IJslandse hoofdstad Reykjavik.

Vliegen naar specialisten

“Er zijn verschillende redenen
waarom we voor IJsland hebben

gekozen. In de eerste plaats is het
een van de meest gezonde landen
ter wereld. Het water, de lucht, de
hele omgeving, alles is er puur. Ten
tweede is het een kruispunt voor
het internationale vliegverkeer.
Russen en Japanners kunnen er
over de Noordpool naartoe vliegen en ook Europeanen en Amerikanen zijn maar een vlucht van enkele uren verwijderd. Als het voor
hun gezondheid is, zijn mensen bereid om zich ver te verplaatsen
voor de beste medische zorgen”,
aldus professor Brugada.

DNA-databank

Een derde belangrijke reden is de
aanwezigheid van ‘deCODE Genetics’ op het eiland. Dit bedrijf
beschikt over een enorme data-

Pedro Brugada (l.) en investeerder Henri Middeldorp van Burbanks Capital,
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bank met de DNA-gegevens van
bijna alle IJslanders. Wetenschappers die met de databank konden
werken, hebben al medische doorbraken kunnen realiseren op vlak
van astma, multiple sclerose en diabetes. “Zelf beschik ik ook over
een grote databank die ik jarenlang via mijn patiënten heb opgebouwd, maar de databank in IJsland is een goudmijn van genetische
informatie.
Misschien
ontdekken we na verloop van tijd
wel een oplossing voor erfelijke
hartziekten.”
Op dit moment worden er al consultaties gehouden in een privékliniek in Reykjavik. De procedures

en behandelingen worden uitgevoerd in het universitaire ziekenhuis van de IJslandse hoofdstad
door cardiologen die de afgelopen
jaren door Brugada zijn opgeleid.

Ministers

“Bedoeling is om op termijn alles
onder te brengen in één groot gebouw waar consultatie, behandeling en onderzoek samenkomen”,
zegt de professor. Dat wordt het
Medisch Center Pedro Brugada.
“Ik moet toegeven dat ik zeer vereerd ben dat er een medisch centrum komt dat mijn naam draagt.
Wat me ook opvalt, is dat IJsland
er erg voor open staat. Vorige

Een computersimulatie van het medisch centrum dat zal worden gebouwd aan de rand van Reykjavik, de hoofdstad van IJsland.

week was ik er op bezoek en ik had
een gesprek met de minister van
Sociale Zekerheid, die me dan
weer introduceerde bij de minister
van Volksgezondheid, Kristjan
Thor Juliusson. De politici zijn
heel open, het is alsof je op bezoek
gaat bij je familie.”
“De IJslandse overheid heeft grote
plannen om in het land medisch
toerisme van het hoogste niveau
aan te bieden. Het medisch centrum van Brugada wordt hypergespecialiseerd en biedt plaats aan
150 ziekenbedden en 250 hotelbedden”, zegt Henri Middeldorp
van het investeringsbedrijf Burbanks Capital dat de financiële
kant van het project behartigt.
Met de oprichting van het medisch centrum in Reykjavik is een
investering gemoeid van 400 miljoen euro, het project wordt definitief opgeleverd in 2019.
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“Seksuele voorlichting moet al in de kleuterschool beginnen”
DEN HAAG - Seksuologen roepen op om de eindtermen voor seksuele

voorlichting in het lager onderwijs dringend bij te sturen, nu blijkt dat
kinderen op erg jonge leeftijd al met sexting bezig zijn. “Veel scholen
beperken zich tot een les biologie. Maar het is veel meer dan dat. We kunnen
al in de kleuterschool beginnen.” Seksuologe Goedele Liekens ging die
boodschap gisteren zelfs in het Nederlands parlement verkondigen.
Op uitnodiging van een seksueel
voorlichtingsbureau gaf Liekens een
seksles in de commissie Onderwijs.
Terwijl de christelijke fracties pasten
voor “die platvloerse poppenkast”,

pleitte Liekens voor een modernere
aanpak van de voorlichting op
school. “We moeten jonge mensen
weerbaar maken en leren hoe ze
grenzen kunnen stellen. Want ook

bij ons krijgen vier vrouwen op de
tien ooit te maken met grensoverschrijdend gedrag.”
En dat begint op steeds jongere leeftijd. Bij Child Focus gaat tien procent van de meldingen over sexting naaktfoto’s versturen van zichzelf over kinderen van de lagere school.
“Maar er zijn ook de loverboys die
jonge meisjes lokken. Al die nieuwe
evoluties komen met een enorme
snelheid op ons af”, zegt seksuologe

Jesse Verschuren van het UC Leuven Limburg. “We kunnen niet voor
elke nieuwe ontwikkeling een nieuwe eindterm invoeren.”

Niet wegmoffelen

De weerbaarheid verhogen heeft het
meeste kans op slagen als al van in de
kleuterschool aan seksuele voorlichting wordt gedaan. Daarover zijn
alle seksuologen het ondertussen
eens. “Scholen mogen dat heel breed

interpreteren”, zegt Verschuren.
“Een themaweek rond twee kleuters
die met elkaar trouwen, uitleggen
wat het is om elkaar graag te zien.”
Op de lagere school wordt seks vandaag nog vaak weggemoffeld in die
ene lessenreeks biologie, zo blijkt.
“Seksuele opvoeding is echter veel
meer dan alleen uitleggen hoe de bevruchting werkt”, zegt Verschuren.
“De eindtermen zijn te vaag, waardoor alles afhangt van de leraar.” (hca)

