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Colofon 
 
Lid worden of wijzigingen 
doorgeven? Neem contact op met: 
Ledenadministratie NON, Raaigras 
53, 7623 EV in Borne.  Of geef u op via 
onze website of per e-mail. Het 
lidmaatschap is 19 euro per jaar, incl. 
lidmaatschap van de 
Nierpatiëntenvereniging Nederland 
[NVN] en het blad Wisselwerking en 
het blad Dialoog.                                              
Donateurs: 15 euro per jaar, incl. het 
blad Dialoog. 
 
Dagelijks bestuur NON: 
Leo Velthuis, voorzitter. 
Janine van de Linde, secretaris. 
Gerrie Kortier, penningmeester. 
 
Correspondentieadres:                      
Raaigras 53, 7623 EV Borne. [Tel: 074 
3761376] 
                      
Patiëntenvoorlichting:                                       
Bij onze deskundigen kunt u terecht 
voor informatie of voor een gesprek                       
Tel: 0610292535 [Han ten Kate] of per 
e-mail.  
 
Dialoog: 
Harry Kampinga, fotografie. 
Gerard van Leussen, verspreiding 
Dialoog. 
Jenny Laarman, [eind] redacteur. 
 
Webmaster: Martin Damhuis. 
Facebook: Janine v/d Linde. 
 
Website: www.non-twente.nl 
E-mail: info@non-twente.nl             
Facebook: 
https://www.facebook.com/nontwente 

Giften/contributie: 
Deze kunt u overmaken naar 
bankrekening:                                         
NL87 ABNA 044 80 62 267 
 
Telefoon dialyse afdeling: 
Almelo: 088- 7084350 
Hengelo: 088-7084925 
Enschede: 053- 4872460 
Winterswijk: 0543- 544112 
 
Uitgever: DNB-groep Hoogezand.  

 
 
Oplage: De Dialoog verschijnt 3 keer 
per jaar in een oplage van 400 stuks.  
 
De Nierpatiëntenvereniging Oost 
Nederland is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van advertenties en 
ingezonden artikelen. <<< 
 

26 mei: Uitje NON  
12 oktober: Bijeenkomst 
Nijverdal 
 
Foto cover: Bosuil 
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De website bevat veel informatie 
over nierziekten, behandelingen 
en het leven met nierschade. Deze 
informatie staat in de Bibliotheek. 
Alle teksten zijn gecheckt door 
deskundigen. 

 

 
1Haperingen in de productie, 
middelen die simpelweg van de 
markt verdwijnen: steeds vaker 
zijn medicijnen tijdelijk of 
permanent niet leverbaar.  
 

Een sponsorloop tegen lage 
rugpijn of collectes tegen 
wintertenen: ze zijn er niet. Hoe 
gewoner de kwaal, hoe lastiger 
het is om er onderzoeksgeld voor 
te krijgen. 
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“Nieren.nl is een 
plek waar u anderen 
kunt ontmoeten die 
te maken hebben met 
nierziekte of 
nierschade” 

Deze website is van start gegaan in april 2018, en is bedoeld voor 
nierpatiënten en hun naasten, nier-donoren en andere betrokkenen. 
Nieren.nl is een gezamenlijk initiatief van de Nierstichting en de 
Nierpatiënten Vereniging Nederland.  

De website bevat veel informatie over nierziekten, behandelingen en 
het leven met nierschade. Deze informatie staat in de Bibliotheek. Alle 
teksten zijn gecheckt door deskundigen. Er hebben artsen en andere 
zorgverleners naar gekeken. Ervaringsdeskundigen hebben ook 
meegewerkt. U kunt er dus vanuit gaan dat de informatie 
betrouwbaar is. 

Mist u nog iets op nieren.nl? Of wilt u meer uitleg over een bepaald 
onderwerp? Suggesties zijn altijd welkom. U kunt de redactie 
bereiken via info@nieren.nl. 

Mensen zoals u 

Nieren.nl is ook een plek waar u anderen kunt ontmoeten die te 
maken hebben met nierziekte of nierschade. Meld u hiervoor aan als 
deelnemer. U krijgt dan toegang tot de beveiligde omgeving. Daar 
kunt u onder meer: 

● Een gesprek voeren 
Op nieren.nl vindt u gespreksgroepen rond bepaalde thema’s. 
Bijvoorbeeld ‘Voeding en dieet’ of ‘Partner van’. U kunt hier 
zelf een gesprek starten of deelnemen aan een bestaand 
gesprek. 

● Nieuwe contacten aangaan 
Voert u liever een persoonlijk gesprek? Dan kunt u een 
contactverzoek naar een andere deelnemer sturen. 
Bijvoorbeeld iemand die dezelfde ziekte heeft of iemand die bij 
u in de buurt woont. Als de ander uw verzoek accepteert, kunt 
u persoonlijke berichten naar elkaar sturen. 

● Een blog bijhouden 
In een blog kunt u vertellen wat u hebt meegemaakt of wat u 
bezighoudt. Zo geeft u anderen een kijkje in uw leven. U 
bepaalt zelf wie uw blog mag lezen: alleen andere deelnemers 
of alle bezoekers van nieren.nl. Natuurlijk kunt u ook de blogs 
van andere deelnemers lezen, en daarop reageren. 

Recepten                                                                                                          
Op nieren.nl staan ook veel recepten. Bij elk recept staat vermeld 
hoeveel zout [natrium], eiwit, kalium en fosfaat het gerecht bevat. Zo 
kunt u snel zien of het gerecht in uw dieet [of dat van uw naaste] past. 
Als deelnemer kunt u uw favoriete recepten eenvoudig bewaren. <<< 
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De website bevat 
veel informatie over 
nierziekten, 
behandelingen en 
het leven met 
nierschade. Deze 
informatie staat in 
de Bibliotheek. Alle 
teksten zijn gecheckt 
door deskundigen. 
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Beste lezers van de Dialoog, 

Mijn naam is Harry Kampinga, 53 
jaar en ik ben vrijwilliger bij de 
NON. 
Ik maak foto’s bij evenementen van 
de NON en tevens voor het blad 
Dialoog.  
In het kader van het 20-jarig 
bestaan van onze 
nierpatiëntenvereniging werd mij 
gevraagd gedurende het jaar van 
alle activiteiten foto’s te maken en 
hiervan een fotoboekje samen te 
stellen. Inmiddels is dit boekje 
gereed en uitgedeeld aan de leden 
van onze patiëntenvereniging 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
bij Lutke Hulscher. [Verder in deze 
Dialoog leest u hoe u ook zo’n 
fotoboekje kunt krijgen.] 
In verband met de nieuwe wet op 
de persoonsgegevens vraag ik bij 
elke keer dat ik foto’s maak of er 
iemand bezwaar heeft dat ik foto’s 
maak. Meestal maakt niemand 
bezwaar.  
 
Hierna wil ik iets over mijzelf 
vertellen.  
Samen met mijn vrouw Bertine 
waarmee ik 24 jaar ben getrouwd 
hebben wij 1 dochter van bijna 20. 
Wij wonen al ons hele leven in 
Almelo.  
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Eigenlijk ben ik mijn hele leven al 
nierpatiënt geweest. In mijn jeugd 
had ik vaak last van 
blaasontstekingen, maar door mijn 
toenmalige huisarts werd niet naar 
de oorzaak gezocht. Daarna waren 
mijn nieren onherstelbaar 
beschadigd. Tot mijn 18e was ik 
onder controle in het 
Kinderziekenhuis in Utrecht. Vanaf 
mijn 19e tot mijn 34 jaar heb ik in 
Enschede op de afdeling “selfcare” 
gedialyseerd waarna er in augustus 
2000 een succesvolle transplantatie 
plaatsvond.  
 
Na 13 heel mooie en goede jaren 
was mijn nierfunctie echter weer 
zover gedaald dat ik opnieuw 
moest gaan dialyseren in het ZGT 
te Almelo. [Vanwege mijn vele 
antistoffen ben ik erg moeilijk te 
transplanteren].  
In de gesprekken voorafgaand aan 
de dialyse vonden ze mij wel een 
geschikte patiënt voor het thuis 
dialyseren met de NXStage 
machine. Na enige twijfel besloten 
mijn vrouw en ik hier toch voor te 
gaan. Inmiddels dialyseer ik bijna 6 
jaar thuis en doe dat om de nacht. 
Deze vorm van dialyseren bevalt 
mij erg goed. 
 
 
 
 
 

Vrijwilliger 

NON aan het woord 
 

De bloeduitslagen zijn mooi, ik heb 
weinig medicatie nodig en ik voel 
mij er zeer goed bij. Ook het feit dat 
ik alles in eigen hand heb en niet 
meerdere keren per week naar het 
ziekenhuis moet, maakt dat deze 
dialysevorm een goede keuze voor 
mij is. We hebben de machine 
inmiddels ook een aantal keren 
mee op vakantie meegenomen, 
onder andere naar Engeland, 
waardoor er tijdens onze vakanties 
geen verlies van [dialyse] dagen is 
en ik mij tijdens vakanties goed 
voel. Het geeft mij daardoor op 
vakantie het gevoel van vrijheid 
terug.  
 
Toen ik voor de 2e keer weer moest 
gaan dialyseren ben ik na een 
dienstverband van 23 jaar op een 
P&O afdeling gestopt met werken. 
Dat was destijds een moeilijke 
beslissing maar terugkijkend is het 
goed geweest. Sindsdien ben ik dus 
huisman en doe daarnaast wat 
vrijwilligers werk, onder andere als 
fotograaf voor de Dialoog.  
 
Harry Kampinga,  
Fotograaf NON. <<< 
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Beterschappen 
zet in op leefstijl 

in vroege fase 
ziekte 

 
De auteur van dit verhaal is Shanty 

Sterkte, wetenschapsjournalist.   

Bron: 
Niernieuws  
 

'Dit is het advies: medicatie en 
zoutarm eten', zei de nefroloog 
tegen Eddie van Breukelen toen 
hij in 2009 de diagnose IgA-
nefropathie te horen kreeg. Hij 
slikte vanaf toen netjes zijn 
pillen, maar desondanks ging 
het niet goed. 

Zijn nierfunctie en zijn bloeddruk 
verbeterden pas nadat hij op 
eigen houtje een experiment was 
gestart waarin hij rigoureus zijn 
voeding had veranderd. 
Uiteindelijk kon hij van de 
medicatie af. Samen met nier-
diëtist Femke Vlieland en 
Marianne Karstens, die een eigen 
bedrijf in duurzame voeding 
heeft, heeft hij daarna het 
bedrijf Beterschappen opgericht. 
Met als missie: mensen met 
nierschade helpen om hun 
nierfunctie te behouden en weer 
meer controle te krijgen over hun 
gezondheid.  
 
Beterschappen ontwikkelt een 
leefstijlprogramma, gebaseerd op 
het verhaal van Eddie én op 
wetenschappelijk onderzoek. 
Zo’n drie jaar geleden nam 
Van Breukelen zich voor om 
vooral plantaardig te eten, 
weinig bewerkt voedsel, meer 
te sporten en meer rust te 
nemen. Met als resultaat dat 
hij zich vier maanden later 
fitter voelde, tien kilo lichter 
was, zijn bloeddruk daalde, 
Zijn nefroloog, Yvo Sijpkens 
uit het Bronovo ziekenhuis, 

heeft toen het initiatief genomen om goed literatuuronderzoek te doen 
en samen met nier-diëtist Femke Vlieland een wetenschappelijk 
artikel te schrijven over de casus van Van Breukelen voor het vakblad 
Focus Vasculair. 
'Focus Vasculair is een Nederlands tijdschrift over hart- en 
vaatziekten en nierziekten. Daarin staan vooral bijscholingsartikelen 
voor artsen. Je moet er wel op geabonneerd zijn, dus het is niet voor 
iedereen inzichtelijk', vertelt Vlieland. 'Dat was niet wat Eddie en ik 
wilden. Je wilt deze kennis niet binnen een klein groepje houden. Dus 
het was een logische stap om de opgedane kennis en ervaringen onder 
de aandacht te brengen bij een breder publiek. We hebben 
toen Beterschappen opgericht'. 
 

“We ontwikkelen een programma met 
als hoofddoel een betere gezondheid 

voor nierpatiënten” 
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Het lijkt er juist op dat in de 
eerste fase van de nierziekte, 

wanneer het kalium in je bloed 
nog niet verhoogd is, het juist 

goed is om kaliumrijke 
producten te eten. 

'Over vocht is ook best nog wat 
discussie in de literatuur. Het ene 
artikel laat zien dat het misschien 
niet zo heel veelbelovend is om 
meer vocht te drinken. Een ander 
laat het tegenovergestelde zien. 

Leefstijl 
'We ontwikkelen een programma 
met als hoofddoel een betere 
gezondheid voor nierpatiënten 
door middel van de juiste voeding 
en leefstijl, vooral voor patiënten in 
de eerste drie stadia van nierfalen. 
Zo’n programma bestaat er 
eigenlijk nog niet voor 
nierpatiënten in die fasen'. 
Deelnemers bezoeken ongeveer tien 
bijeenkomsten in groepsverband in 
drie maanden. Daarnaast zit er in 
het programma een recepten- en 
boodschappenservice op maat voor 
iedere deelnemer en zijn of haar 
gezin. 'We doen beginmetingen. 
Daarbij is ook de behandelend arts 
betrokken. Gedurende het jaar doen 
we nog een aantal metingen om te 
kijken of de gezondheid verbetert 
door ons programma. Het 
programma is vooral gericht op 
veranderen van gedrag, voeding,  
 

maar ook op beweging en 
stress.' Het is nog niet gezegd 
dat andere nierpatiënten net 
zoveel baat bij het veranderen 
van hun leefstijl hebben als 
Van Breukelen. Om dat goed 
uit te zoeken starten de 
oprichters 
van Beterschappen begin dit  
jaar met een onderzoek naar 
een proefversie van hun 
programma bij een grotere 
groep patiënten. Dit doen ze 
samen met ziekenhuizen in 
Gelderland en de Wageningen 
Universiteit. 'Maar mensen die 
niet uit die provincie komen 
en geïnteresseerd zijn, kunnen 
natuurlijk ook informeren op 
onze website of Beterschappen 
iets voor hen is of dat wij ze op 
een andere manier kunnen 
bijstaan', zegt Vlieland.  
 
Meer kalium 
Dat leefstijl een belangrijke 
factor is rondom ziekte en 
gezondheid, dat wisten we 
toch wel? Wat is dan het 
vernieuwende 
van Beterschappen? 'Het is niet 
zo dat wij met heel nieuwe 
voedingsrichtlijnen komen', 
zegt Vlieland. 'Het is iets 
genuanceerder. We werken 
nauw samen met nefrologen 
en de nier-diëtisten in 
Nederland. 
 

 

De beroepsvereniging Diëtisten 
Nierziekten Nederland heeft 
tachtig voedingsrichtlijnen met 
recente inzichten. Sommige 
dingen worden opnieuw 
onderzocht en dan blijken zaken 
toch genuanceerder te zijn dan 
in de richtlijnen staat. Neem 
bijvoorbeeld kalium. In de 
richtlijnen staat dat je kalium 
moet beperken, dat hoort een 
beetje bij nierziektes. Maar het is 
de vraag of dat wel juist is. Het 
lijkt er juist op dat in de eerste 
fasen van de nierziekte, wanneer 
het kalium in je bloed nog niet 
verhoogd is, het juist goed is om 
kaliumrijke producten te eten. 
Omdat je bloeddruk dan daalt 
en dat je daardoor juist verdere 
nierschade kan voorkomen'. 
Verschillende academische 
ziekenhuizen werken samen in 
een onderzoek naar het effect 
van kaliumverrijking op de 
nieren. 'Dat is één van de punten 
waar we nu wat afwijken van de 
bestaande richtlijnen'. 
 
Vocht 
'Over vocht is ook best nog wat 
discussie in de literatuur. Het 
ene artikel laat zien dat het 
misschien niet zo heel 
veelbelovend is om meer vocht 
te drinken. Een ander laat het 
tegenovergestelde zien. Dus dat 
is echt wel iets wat we moeten 
uitzoeken. Vervolg pag. 29 >>> 
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Jaarlijks uitje NON… 

Ook dit jaar hebben we 
weer een leuk uitje 
voor u.  
Het is deze keer een 
verassing waar we naar 
toe gaan en ….             
na afloop, zoals elk 
jaar, een heerlijk diner.  
We hopen dat u in 
groten getale komt. 

 Dialoog * Jaargang 19 * Nummer 1 

26 mei         

Verrassing Bustocht 
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Vertrek Enschede: 12.45 uur Station Kennispark. 

Vertrek Almelo: 13.30 uur woonboulevard, parkeerplek 
uiterst rechts van de hoofdweg, dit i.v.m. ruimte voor de 
rolstoelbus. 

Omstreeks 20.30 uur wordt u weer afgezet bij uw 
opstapplaats.  

De leden van de NON gaan gratis mee, terwijl de 
introducee 30,00 euro betaalt. Donateurs en verdere 
belangstellende betalen 60,00 euro. 

We hopen dat als u zich heeft opgeven u dan ook komt. 
De NON moet namelijk betalen voor leden die zich 
hebben opgegeven, maar niet komen.  

Bij opgave het bedrag overmaken naar onze 
penningmeester, Gerrie Kortier in Hengelo. 
Rekeningnummer: NL87 ABNA 0448 0622 67 o.v.v. uitje 
NON. Na betaling ontvangt u een bevestiging.  

U kunt zich opgeven tot 20 mei per mail: 
leo13vel@gmail.com of het aanmeldingsformulier sturen 
naar: Han ten Kate, Acaciastraat 23, 7471 WE Goor.  
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VERRASSINGS
BUSTOCHT 

	Aanmeldingsformulier	[of	per	mail]	 

¨ Naam: ………………………………………………………… 

¨ Adres: ………………………………………………………… 

¨ Postcode: ………………¨ Woonplaats: …………………… 

¨ Telefoon: ……………………………………………………… 

¨ E-mail: ………………………………………………………… 

¨ Ik kom met …………personen [totaalaantal personen] 

¨ Ik maak gebruik van een rolstoel Ja/ Nee 

¨ Rolstoel onder in de bus? [Normale zitplaats] Ja/Nee 

¨ Rolstoel in rolstoelbus? [Rolstoel in de bus] Ja/Nee 

¨ Vertrek in Enschede/Almelo  

¨ [Antwoord omcirkelen] 

¨ Bijzonderheden, bv. dieet…………………………………….  

 

	 

 

 

□	Ik kom met --------------------- personen.                              
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Wilt u ook meedoen? 
Stuur dan een mail naar 

info@non-twente.nl 

Dialoog * Jaargang 19 * Nummer 1 

'Wilt u gereanimeerd worden?' Die vraag krijgen veel patiënten op 
de eerste hulp. Maar ze kunnen er op dat moment niet goed over 
nadenken en geen goede keuze maken. Ouderenbond ANBO en de 
Patiënten federatie roepen op om er eerder over na te denken. 

Wie een risicovolle behandeling moet ondergaan, krijgt in het 
ziekenhuis de vraag of hij of zij gereanimeerd wil worden wanneer 
het misgaat. Hoogleraar intensive care Diederik van Dijk zegt dat 
patiënten door de spanning of tijdsdruk geen goede keuze kunnen 
maken. Hij sprak patiënten van wie achteraf bleek dat ze niet 
gereanimeerd hadden willen worden. 

 
Omdat het vaak om kwetsbare ouderen gaat, roepen de ANBO en 
Patiënten federatie op om het gesprek over reanimatie eerder te 
voeren. Dat gesprek zou ook beter in de polikliniek of bij de huisarts 
kunnen plaatsvinden. 

Reanimatie vaak niet succesvol 

"Denk erover na als je merkt: ik ga achteruit. Zodra je aan zaken 
denkt als: wie moet mijn financiën doen als ik dat zelf niet meer 
kan? Is het tijd om over je levenseinde na te denken", zegt de 
patiënten federatie. 

Van Dijk zegt in het AD dat mensen te rooskleurig over reanimatie 
denken. "Mensen moeten zich realiseren dat reanimatie vaak niet 
succesvol is", zegt hij. "Op televisie wel, in het echt niet."               
Bron: AD.nl <<< 
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Wel of niet 
reanimeren?  

 

"Denk erover na als je 
merkt: ik ga achteruit. 
Zodra je aan zaken denkt 
als: wie moet mijn 
financiën doen als ik dat 
zelf niet meer kan? Dan 
is het tijd om over je 
levenseinde na te 
denken” 

 

 



 

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 mei naar: Leo Velthuis, Raaigras 53, 7623EV  in 
Borne of stuur een e-mail naar: info@non-twente.nl  
Bij het opsturen /mailen wel uw adres vermelden, dit i.v.m. het opsturen van de VVV bon. <<< 
 

 

Woordzoeker 
Antwoord vorige puzzel: Gifwolk 

De cadeaubon van 25.00 gaat naar               
C. Rufina Werleman.  

 

Puzzel 
Zo, weer gelukt 

Voor kinderen 
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ALLEDAAGSE KWALEN  

Verdienen alledaagse 
kwalen meer 
wetenschappelijke 
aandacht?  
 
Een sponsorloop tegen lage 
rugpijn of collectes tegen 
wintertenen: ze zijn er niet. 
Hoe gewoner de kwaal, hoe 
lastiger het is om er 
onderzoeksgeld voor te krijgen. 
Daardoor weten huisartsen 
lang niet altijd of hun 
behandelingen werken.  
 
Huisartsen zijn de 
duizenddingendoekjes van de 
gezondheidszorg. In de 
spreekkamer zien ze alle 
mogelijke problemen 
voorbijkomen. Ze luisteren, 
behandelen en stellen gerust. 
Bijna alle klachten handelen ze 
zelf af, slechts vijf procent sturen 
ze door. 
Dat ze zoveel doen is extra 
knap, als je bedenkt dat 
huisartsen verrassend vaak niet 
zeker weten wat de beste 
behandeling is. Wat te doen 
tegen schouderklachten? Welke 
adviezen tegen slapeloosheid 
werken het beste? Hoe lang 
moeten kinderen ADHD-
medicijnen slikken? Hierop 
bestaan geen wetenschappelijk 
gefundeerde antwoorden. 
En zo zijn er nog honderden 
andere vragen die huisartsen 
graag onderzocht willen zien, 
maakte het Nederlands 
Huisartsen Genootschap [NHG] 
eerder dit jaar bekend. 
 
Gezond verstand 
Ter geruststelling: de 
Nederlandse zorg presteert naar 
internationale maatstaven goed 
en dat is mede te danken aan 
huisartsen. Ze werken met 
standaarden en behandelrichtlijnen 
die zo veel mogelijk gebaseerd zijn 
op wetenschappelijk onderzoek. 
 

Als het aan wetenschappelijke 
kennis ontbreekt, zijn ze 
gebaseerd op het gezond 
verstand en de ervaringen van 
artsen en onderzoekers. 
 
"Maar als je erover nadenkt, 
kom je steeds weer kwalen 
tegen die beter onderzoek 
verdienen", zegt Just Eekhof, 
huisarts in Leiden en docent-
onderzoeker bij het Leids 
Universitair Medisch Centrum. 
Begin dit jaar richtte het NHG 
een fonds op om brandende 
vragen van huisartsen te 
kunnen onderzoeken: het Fonds 
Alledaagse Ziekten. "Zelf zou ik 
graag willen dat er onderzoek 
komt naar terugkerende 
blaasontstekingen bij vrouwen",  
 

zegt Janny Dekker, huisarts en 
onderzoeker aan het 
Universitair Medisch Centrum 
Groningen. "We geven nu 
antibioticakuren, soms heel 
lang. Dat geeft bijwerkingen en 
het kan bacteriën op den duur 
ongevoelig maken." 
Andere slecht onderzochte 
kwalen die Dekker als huisarts 
veel voorbij zag komen, zijn 
hooikoorts, huid- en 
nagelschimmels en acne. 
 
Geen geld 
Helaas komt het benodigde 
onderzoeksgeld niet 
aanwaaien. Geld voor medisch 
onderzoek komt uit 
verschillende bronnen, 
waaronder universitaire  
 
 



 

 

VERDIENEN MEER AANDACHT! 

 

medische centra, 
wetenschapsfinanciers, 
collectebusfondsen en 
medicijnfabrikanten. Bij geen 
van vieren hebben 
huisartsenkwalen prioriteit, 
aldus Dekker. Aan wintertenen 
of aan lage rugpijn ga je immers 
niet dood. Aan kanker wel. En 
dat zet activisten en donateurs 
in beweging. 
"Voor kanker kun je mensen de 
Alpe d'Huez op laten fietsen", 
zegt Dekker. "Zo’n actie zal je 
voor eczeem of lage rugpijn 
nooit zien." 
Toch is er geen reden om te 
somberen, vindt André 
Knottnerus, hoogleraar 
huisartsgeneeskunde aan de 
Universiteit Maastricht: "Veel 
onderwerpen zijn interessant 
voor zorgverzekeraars. Zij 
hebben er baat bij als huisartsen 
precies verwijzen naar  
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specialistische zorg. Hoe beter 
artsen verwijzen, hoe meer geld 
dat bespaart." 
En als een onderzoek 
uitkomsten oplevert waardoor 
het aantal behandelingen en 
recepten afneemt, bijvoorbeeld 
als blijkt dat medicijnen niet 
nodig zijn om van een kwaal te 
herstellen, dan zijn 
verzekeraars uiteindelijk 
goedkoper uit. Als we willen 
dat de huisarts ons 
wetenschappelijk verantwoord 
behandelt, is kortom meer 
onderzoeksgeld nodig. Dus 
moet de overheid de 
portemonnee trekken. Gaat 
extra aandacht voor kwaaltjes 
dan niet ten koste van  

onderzoek naar dodelijke ziektes? Knottnerus: "Dit onderzoek 
betaalt zich ruimschoots terug, doordat er minder onnodig 
behandeld wordt en er preciezer wordt verwezen." Ziektes zoals 
kanker hoeven dus niet te lijden onder extra onderzoek naar 
wratten, rugpijn of wintertenen. Bron: nu.nl <<< 
 

“Voor kanker kun je mensen de 
Alpe d'Huez op laten fietsen. Zo’n 
actie zul je voor eczeem of lage 
rugpijn nooit zien.” [Huisarts Janny Dekker] 



                                                                  

Haperingen in de productie, middelen die 
simpelweg van de markt verdwijnen: steeds 
vaker zijn medicijnen tijdelijk of permanent niet 
leverbaar.  
 
Wat kunt u doen om te voorkomen dat u zonder 
medicijnen komt te zitten? 
Cholesterolverlagers, maagbeschermers, 
pijnstillers, antibiotica, de anticonceptiepil. 
Zomaar een greep uit de medicijnen die de 
afgelopen tijd niet leverbaar waren. Het aantal 
geneesmiddelen dat gedurende weken of 
maanden niet meer op voorraad is in Nederland, 
neemt flink toe.  
Ruim tien jaar geleden waren rond tweehonderd 
geneesmiddelen niet leverbaar. Dat aantal is -
inmiddels gegroeid tot 732 vorig jaar. Voor een 
deel van de geneesmiddelen is het tekort tijdelijk, 
bijvoorbeeld omdat er problemen zijn met de 
levering van grondstoffen. Veel grondstoffen 
worden geproduceerd in fabrieken in India en 
China en die moeten de laatste jaren voldoen aan 
strengere Europese regels. 
 
Daar komt bij dat haperingen in de productie 
sneller tot een tekort leiden dan pakweg tien jaar 
geleden, omdat fabrikanten met het oog op de 
kosten kleinere voorraden aanhouden. 
Ook ontstaan tekorten door de wereldwijde 
prijsdruk op geneesmiddelen. De media berichten 
vaak over peperdure medicijnen, maar de prijzen 
van bepaalde medicijnen zijn juist zo laag dat het 
voor fabrikanten niet of nauwelijks meer rendabel 
is om ze te produceren.  

 

 

Medicijnen 

Medicijnen tekorten nog niet opgelost 

Bron: Elsevier 
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Dat kan een fabrikant doen besluiten minder te 
investeren in het productieproces of een middel 
zelfs helemaal van de markt te halen. 
 
Hamsteren heeft geen zin 
‘Geneesmiddelen hebben vaak een beperkte 
houdbaarheid.’ 
Omdat bij de tekorten vaak sprake is van een 
wereldwijd fenomeen kan een gebruiker weinig 
doen om toch aan zijn medicijn te komen, zegt 
Thom Meens, woordvoerder van de Patiënten 
federatie Nederland. ‘Wij adviseren chronische 
patiënten wel om tijdig nieuwe medicijnen te 
bestellen, en altijd een voorraadje thuis te houden, 
maar ga geen pillen hamsteren, dit heeft volgens 
Meens geen zin. ‘Geneesmiddelen hebben vaak 
een beperkte houdbaarheid.’ 
 
Als een medicijn bij de eigen apotheek niet 
leverbaar is, hoeft een patiënt niet zelf te gaan 
rondbellen om te zoeken naar een voorraad elders 
in het land, stelt de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Farmacie 
[KNMP]. Volgens de apothekersorganisatie is dat 
de taak van de apotheker. Zo hebben diverse 
apotheken onderling al contact over de 
uitwisseling van eventuele voorraden van 
medicijnen waaraan een tekort is. 
Volgens Meens van de Patiënten federatie kan het 
echter wel lonen om wat rond te bellen. ‘Er zijn 
vier groothandels voor medicijnen in Nederland. 
Het kan zijn dat een andere apotheek via een 
andere groothandel het medicijn toch blijkt te 
kunnen leveren.  
 

 

 



                                                                  

Of dat bijvoorbeeld een apotheek over de grens 
het nog wel heeft.’ 
 
Op zoek naar alternatieven 
Apothekersorganisatie KNMP houdt op de 
website https://farmanco.knmp.nl bij welke 
medicijnen niet op voorraad zijn in Nederland en 
wat eventuele alternatieven zijn. De website is 
opgericht voor apothekers, maar inmiddels weten 
ook patiënten de site goed te vinden, door de grote 
belangstelling voor het probleem van de tekorten. 
 
‘Als een medicijn niet meer leverbaar is, kijken we 
in eerste instantie of er een product beschikbaar is 
met dezelfde werkzame stof,’ zegt Madeleine 
Sirks, apotheker bij de KNMP. ‘Als dat er niet is, 
zoeken we of er een vergelijkbaar medicijn is of 
kijken we of het mogelijk is het medicijn te 
importeren uit het buitenland. En soms kan de 
apotheker het medicijn zelf bereiden.’  
In al deze gevallen geldt wel: het gaat om een 
ander, nieuw medicijn. En dus kan het ook zijn dat 
de patiënt daar anders op reageert dan op het 
oorspronkelijke middel, zelfs als het dezelfde 
werkzame stof bevat. Bijvoorbeeld door een 
allergie voor een van de hulpstoffen. Of doordat 
de nieuwe werkzame stof toch niet zo goed blijkt 
te werken als de oude. ‘Dat komt niet vaak voor, 
maar toch zien we in de praktijk nog weleens 
problemen ontstaan bij een overstap naar een 
ander middel,’ zegt Sirks. Ze adviseert om niet 
zomaar te stoppen of te experimenteren door een 
extra tabletje in te nemen.  
 
 
 
 

 

 

Bron: Elsevier 
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Het probleem kan nog groter worden 
omdat in Europa bijna alle medicijn- 

fabrikanten zijn verdwenen. Dit omdat 
het in China veel goedkoper gemaakt 

kan worden. China is dus bijna 
alleenheerser over medicijnen. Bij 
problemen daar of sancties op bv. 

Amerika of Europa kunnen ze helemaal 
stoppen met uitgifte van medicijnen. 

‘Overleg altijd met een arts of apotheker en bekijk 
samen wat de mogelijkheden zijn.’ 
 
Het internet afstruinen op zoek naar een 
webwinkel die het betreffende medicijn nog wel 
verkoopt, raadt de patiënten federatie niet aan. 
Meens: ‘We weten dat mensen dit wel doen, maar 
op die manier kun je ook terechtkomen bij 
obscure internetapotheken. Dan weet je niet wat 
je krijgt.’ 
 
Is het einde van de tekorten in zicht? Over dit jaar 
heeft apothekersorganisatie KNMP nog geen 
cijfers beschikbaar, maar Sirks krijgt niet de 
indruk dat de tekorten afnemen. ‘Aan de drukte 
hier te zien, wordt het nog niet echt minder.’ <<< 
 
 

 

 

 
‘Wij adviseren chronische patiënten wel om tijdig nieuwe medicijnen te bestellen, en altijd een 

voorraadje thuis te houden, maar niet teveel, dit heeft volgens Meens geen zin. ‘Geneesmiddelen 
hebben vaak een beperkte houdbaarheid.’ 
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Nieuwsbrieven 
ontvangen??   

We hebben nog niet van 
iedereen een e-mailadres. Als u 
geen nieuwsbrieven ontvangt 
per mail, stuur ons dan uw 
mailadres.  

De NON verzendt sinds 2015 
uitnodigingen voor 
vergaderingen, themamiddagen 
/avonden, uitstapjes, 
kerstbrunch etc. naar onze 
leden.  

Mededelingen die belangrijk 
zijn kunnen dan tussentijds naar 
u gemaild worden. Stuur ons 
dan uw e-mailadres.  

Bent u niet aangesloten op het 
internet dan is er misschien wel 
een van de kinderen, de buren 
of een goede vriend/kennis die 
u wil helpen met hun mailadres.  

Heeft u geen enkele 
mogelijkheid om aan het 
bovenstaande mee te doen dan 
kunt u alle correspondentie per 
post toegezonden krijgen.  

 

 

Uw e-mailadres graag sturen naar: info@non-twente.nl            

Voor inlichtingen kunt u altijd terecht bij uw voorzitter.                       
Tel: 06 51262161. Hebt u uw mailadres al opgestuurd?                      
Dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. <<<    

                                                                                      

 

 

 

Uw e-mailadres graag sturen 
naar: info@non-twente.nl                          
Hebt u uw mailadres al 
opgestuurd? Dan hoeft u dit 
niet opnieuw te doen.       

      

                                                                                      

 

 

 

We ontvangen graag van al onze 
NON leden een e-mailadres. [Als u 
dit tenminste nog niet gedaan hebt]. 
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Beste Dialoog lezers. 
 
Allereerst stel ik ons graag even voor. 
Wwwodiezon.nl is een webshop met een 
showroom in Meppel, en verkoopt nu alweer 18 
jaar UV-beschermende kleding en accessoires voor 
kinderen en volwassenen. Steeds meer klanten 
vinden de weg naar Odiezon om zich goed te 
beschermen tegen de zon. Wij merken de 
afgelopen jaren een sterke verschuiving van onze 
doelgroep naar mensen die te maken krijgen met 
huid en UV-straling gerelateerde aandoeningen.  
  
De afgelopen zomers kregen wij dan ook 
regelmatig klanten met nierproblemen en/of 
bijwerking van hun medicijnen in de showroom of 
aan de telefoon. De klanten hadden veel 
problemen door de zon en waren opzoek naar 
goede UV-bescherming maar vooral ook 
herkenning en knowhow.  
 
  
 

Door onze jarenlange ervaring met klanten 
die vanuit het medisch gebied opzoek zijn 
naar UV-bescherming, hebben wij ons kunnen 
specialiseren in een assortiment omtrent  
UV-bescherming, waar onze klant naar 
opzoek is.  
  
Odiezon heeft daardoor een goed specialisme 
in hoeden, caps, handschoenen, hals/nek 
bescherming en natuurlijk modieuze UV- 
werende kleding. Dit brengt vaak weer het 
plezier terug in fietstochten en wandelingen. 
Kortom, het goed beschermd buiten zijn.  
Wij vinden het fijn om onszelf wat bekender 
te maken bij de nierpatiënt. 
 
Website: wwwodiezon.nl 
Tel: 0522 47 02 20 

Met Vriendelijke groet, 
Jorien Hondrop [jorien@odiezon.nl] 
 

Beste leden,  

In verband met het 20-
jarig jubileum van de 
NON hebben we een 
fotoboekje uitgegeven 
met foto’s van het 
jubileum jaar. 

We hebben deze 
uitgedeeld tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
 
Wilt u ook een 
jubileumboekje 
ontvangen? Neem 
dan contact op met             
Leo Velthuis:                 
E: info@non-twente.nl 
of Tel: 074 3761376. 
 



 

Dialyseren na een buitenlandse 
vakantie 

Dialyseren na een buitenlandse vakantie 
U gaat binnenkort op vakantie naar het 
buitenland. Omdat u in een buitenlands 
ziekenhuis of buitenlands dialysecentrum een 
BRMO of MRSA-bacterie kunt oplopen, moet u 
bij terugkomst in Nederland een paar keer 
dialyseren op de MRSA-kamer, apart van de 
andere patiënten. 
  
Wat is BRMO-MRSA?  
BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-
Organisme. MRSA staat voor Multi Resistente 
Staphylococcus Aureus. Het gaat dus om 
resistente bacteriën, dat wil zeggen dat ze 
ongevoelig zijn voor de meeste antibiotica. 
Daardoor is een infectie met een BRMO-MRSA-
bacterie gevaarlijker dan een gewone infectie. 
  
Hoe weet ik of ik besmet ben?  
Zodra u terugkomt van vakantie worden er 
enkele kweken afgenomen: 2 uit de keel, 1 uit 
de neus, 1 van het rectum en als er wonden zijn 
ook nog 1 wondkweek. De kweken worden 
opgestuurd naar het bacteriologisch 
laboratorium. Als bekend is dat alle kweken 
negatief [= positief voor u en ons] zijn, mag u 
weer bij de andere patiënten op zaal dialyseren. 
 

Ben ik ziek van een BRMO-MRSA-besmetting? 
Nee, u kunt de bacterie bij u dragen zonder er 
zelf ziek van te worden. U kunt wel iemand 
anders besmetten als u de bacterie bij u draagt. 
Daarom worden alle dialysepatiënten die naar 
het buitenland op vakantie zijn geweest [of die 
uit het buitenland hiernaartoe op vakantie 
komen] apart gedialyseerd tot de uitslagen van 
de kweken bekend zijn en deze goed zijn.  
  
Wat te doen als u terugkomt van vakantie? 
U meldt zich bij de receptie van de dialyse. 
Daar wacht u tot de verpleegkundige u komt 
ophalen. [Of u hebt dit al voor uw vakantie 
geregeld met de verpleegkundige.] 
Daarna gaat u meteen mee naar de MRSA-
kamer voor dialyse. 
 
Belangrijk 
U mag niet op zaal komen bij andere 
dialysepatiënten. Wanneer u wondjes hebt, 
meldt u dit direct aan de verpleegkundige.  
 
Vragen?  
Hebt u nog vragen over uw isolatie of de 
BRMO-MRSA, stel ze dan gerust aan de 
dialyseverpleegkundige. 
Bron: stichting Deventerziekenhuizen. <<< 
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Team LUMC winnaar battle of 
the universities 

 Een team van jonge wetenschappers, verbonden 
aan het LUMC werd uitgeroepen tot winnaar 
van de derde editie van de Willem Kolff Battle 
of the Universities.  
 
Het Leidse team ontwikkelde een innovatieve 
dialysenaald, die zich automatisch terugtrekt 
wanneer het in contact komt met de bloedstroom. 
 
Bij hemodialyse wordt de dialysemachine 
aangesloten op de bloedbaan met een shunt: een 
ader die geschikt is gemaakt om vaak aan te 
prikken. Dit aanprikken is pijnlijk en gaat vaak 
verkeerd. Regelmatig gaat de naald door de ader 
heen, wat leidt tot blauwe plekken of infecties. 
Soms kan de shunt zelfs niet meer worden 
gebruikt.  
 

Battle of the Universities 
De Battle of the Universities is een initiatief van de 
Willem Kolff Stichting en de Nierstichting met als 
doel jonge wetenschappers uit te dagen om met 
vernieuwende oplossingen te komen die de 
behandeling van nierfalen verbeteren.   
Bron: niernieuws.nl en de NVN.nl <<< 
 

 

Het team van het LUMC ontwikkelde een naald 
die zich automatisch terugtrekt wanneer deze in 
contact komt met de bloedstroom. Dit voorkomt 
het doorprikken van de ader. Op het concept is 
patent aangevraagd. 
 



                                                                  

En opnieuw komen nabestaanden bijeen 
om hun geliefden te herdenken.  
Dialyse patiënten die het afgelopen jaar 
zijn overleden, gesymboliseerd door 
35 lichtjes in de vorm van een hart.  
 
Wij moeten niet onderschatten hoe 
moeizaam zo ń gang naar het MST voor 
nabestaanden is.  
Soms jaren van specialistische bezoeken, 
onderzoeken en uiteindelijk dialyse 
starten, vaak voor jaren. Dit gebouw 
roept zoveel meer op: angst, hoop, pijn en 
uiteindelijk het grote verlies, het gemis 
van hun geliefde.  
Toch ondernemen ze deze tocht! 
 
Elk jaar neemt de verpleging van MST-
dialyse afdeling weer het initiatief om 
hier aandacht aan te besteden Aan dit 
laatste stukje zorg. 
Deze afronding wordt als zéér waardevol 
ervaren voor nabestaanden, voor 
verpleging, artsen en alle betrokkenen 
rondom de patiënt. 
 
Rouwverwerking is een heel proces en 
een werkwoord, hard werken. 
Na alle drukte rondom de uitvaart komt 
de stilte. 
Nog eens overdenken hoe iemand is 
geweest, hoe hij/zij heeft gelachen, de 
grapjes, de vakanties en wat is er 
gezegd… 
 
 
 

 
 

HERDENKINGSDIENST  

Andrea Fuhrmann, de geestelijk 
verzorger, verwoorde het prachtig. 
Het zijn herinneringen geworden…  
 
Het rozenritueel blijft bijzonder. Elke 
roos draagt een kaartje met de naam van 
de overledene. Hij/zij mag niet vergeten 
worden! 
Alle rozen komen samen in één grote 
vaas, die we later in de stilteruimte van 
het MST plaatsen. Vele rozen worden 
ook mee naar huis genomen.  
 
Bij het verlaten van het auditorium krijgt 
eenieder een zakje zaadjes: VERGEET-
MIJ-NIETJES  
Na afloop kan men nog even napraten 
onder het genot van een drankje. Dank je 
wel dialysepersoneel en ds. Andrea voor 
deze prachtige, sobere en 
indrukwekkende bijeenkomst. 
Alle nabestaanden heel veel sterkte voor 
de toekomst! <<< 
 

Geschreven door  
Marijke Venhuis. 

Herdenkingsdienst 
overledenen auditorium 
MST Enschede,                        
4 november 2018 
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Verslaafd 
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Column  

♯ Jeanne Besselink is 65 jaar, getrouwd en moeder van een zoon. Jeanne 
heeft gewerkt als verpleegkundige, horecaondernemer en 
administratiemedewerker. Ze is nierpatiënt en in 2003 heeft ze een nier 
van haar broer gekregen. Nu zit ze in de WAO. 
 

Column 
“Ik heb wel een 
oud mobieltje, 
maar geen 
smartphone. Dus ik 
kan me er weinig 
bij voorstellen hoe 
het is om eraan 
verslaafd te zijn” 
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Verslaafd 
Ik heb wel een oud mobieltje, 
maar geen smartphone. Dus ik 
kan me er weinig bij voorstellen 
hoe het is om eraan verslaafd te 
zijn. 
Ik heb ook een tablet, maar daar 
kan ik heel goed vanaf blijven. Ik 
begin er wel de dag mee, maar ik 
krijg nauwelijks hele belangrijke 
mailtjes. Meestal zijn het 
aanbiedingen. En verder nieuws 
over wielrennen en darten, omdat 
dat me nou eenmaal interesseert. 
 
Er zijn al vaak campagnes over 
het item verslaving aan de 
smartphone op tv geweest, maar 
toch zijn er nog steeds mensen die 
het niet met rust kunnen laten. 
Zelfs niet tijdens het lopen, fietsen 
of autorijden.  
Ik ben een boek aan het schrijven 
over een vrouw van 36 die het 
ook niet kan laten, terwijl ze 
achter het stuur zit. 
 

Ze krijgt een ongeluk en verliest daardoor haar hele gezin, man en 
twee dochtertjes. Nu zit ze in een rolstoel, omdat ze niet meer kan 
lopen. Bovendien heeft ze een hersenkneuzing. Daardoor kan ze 
zich niet concentreren en dus ook niet echt lezen. Zelfs een 
tijdschrift is al teveel. Ook is ze depressief, wat geen wonder is als je 
zo'n ongeluk hebt veroorzaakt. Gelukkig is het fictie, want zo'n 
leven gun je niemand.  
 
Jaren geleden heb ik een prijs gewonnen met een kortverhaal. Het 
ging over een vrouw, die haar man vermoordde, omdat hij 
verslaafd was aan tv kijken. Hij had nooit tijd voor haar. Ze had een 
zetpil gesmolten en daar een slaapmiddel door gedaan. Daarna had 
ze er met behulp van een mal een nieuwe zetpil van gemaakt en 
deze bij de andere zetpillen gevoegd. De man wist niet anders dan 
dat ze tegen de hoofdpijn waren. Zonder de aanwezigheid van de 
vrouw zou hij de dodelijke zetpil kunnen gebruiken.  
Deze gegevens heb ik ook in het boek verwerkt.  
 
Schrijven is ook een beetje verslavend. Als ik een dag niet 
geschreven heb voelt het toch niet fijn, maar ik doe er niemand 
kwaad mee. 
Er zijn dus verschillende soorten verslaving. Je moet alleen 
uitkijken dat het niet schadelijk is voor jezelf of voor een ander. <<< 
 

De column wordt om en 
om geschreven door 

Mirjam Oddo en Jeanne Besselink 



 

   21 Dialoog * Jaargang 19 * Nummer 1 

 

KUNSTALVLEESKLIER 

Niet meer prikken en spuiten en toch 
diabetes onder controle houden. Dat 
kan in de nabije toekomst 
waarschijnlijk met een kunstmatige 
alvleesklier. Dit apparaatje regelt de 
afgifte van de hormonen insuline en 
glucagon net zoals de alvleesklier dat 
bij mensen zonder diabetes doet. Maar 
wanneer komt de kunstalvleesklier? 
 
Mensen met diabetes type 1 hebben 
dagelijks een grote zorg om hun 
bloedsuiker binnen gezonde waarden te 
houden.  
De insulinepomp kan die zorg 
inmiddels een stukje kleiner maken, 
maar bij veel mensen komen hypers en 
hypo ’s nog steeds voor. De 
kunstalvleesklier moet uitkomst bieden. 
 
Zo werkt het 
De kunstalvleesklier koppelt een pomp 
aan een continue glucosemeter. Die 
meet voortdurend wat de suikerwaarde 
is. Hij stuurt de pomp aan om de juiste 
hoeveelheid insuline en glucagon af te 
geven. Insuline en glucagon zijn de 
twee hormonen die een gezonde 
alvleesklier maakt: insuline om de 
bloedsuiker te verlagen en glucagon om 
de bloedsuiker te verhogen. 
 
 
 
 

Veelbelovend onderzoek 
Wereldwijd doen wetenschappers onderzoek naar de 
kunstalvleesklier. Sommige onderzoekers testen een 
kunstalvleesklier met beide hormonen, andere testen een 
apparaatje met alleen insuline. De meeste resultaten zijn 
veelbelovend: deelnemers hebben gemiddeld lagere 
bloedsuikers en minder hypo ’s dan mensen die handmatig 
meten en spuiten.  
 
Nederlands ontwerp 
In Nederland werkt het bedrijf Inreda Diabetic aan de 
kunstalvleesklier- met insuline en glucagon - samen met het 
AMC in Amsterdam. Het is inmiddels een handzaam en goed 
werkend apparaatje geworden, zo blijkt uit de eerste testen 
met proefpersonen. In oktober 2016 ontving Inreda. 
goedkeuring voor het eerste deel van de CE-markering.  Voor 
het behalen van het tweede deel moet Inreda de 
bruikbaarheid testen, technische testen uitvoeren en klinische 
studies doen met patiënten. De eerste test is al achter de rug 
en de resultaten zijn veelbelovend. Het volgende en wellicht 
laatste klinisch onderzoek met patiënten staat gepland voor 
2019, als er genoeg geld voor is.  
 

KUNSTALVLEESKLIER 
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Als de uitkomsten goed zijn, dan 
komt de kunstalvleesklier 
daarna zo snel mogelijk op de 
markt. 
 
Andere ‘slimme’ apparaatjes 
De ontwikkeling van de 
kunstalvleesklier gaat snel, maar 
de komende twee jaar is het 
apparaat nog niet op de markt te 
verwachten. Op dit moment zijn 
er wel andere ‘slimme’ 
apparaatjes op de markt voor het 
regelen van de bloedsuiker. Die 
stoppen automatisch de afgifte 
van insuline bij een lage 
bloedsuiker. 
 
 

Dat is nog geen kunstalvleesklier, maar het helpt wel om hypo’s 
te voorkomen. 
Maak de kunstalvleesklier mogelijk!  
Doneer bij het diabetesfonds. Bron: diabetesfonds. <<< 
 
 

Agenda  
 
26 mei 2019 
Uitje NON 

Meer informatie in 
deze Dialoog. 

 

 

12 oktober 
Nijverdal 

Themadag 

10.30 -15.30 uur. Voor 
deze dag volgt t.z.t een 
uitnodiging.  

Meer activiteiten voor dit 
jaar zijn nog niet bekend.  



Evenwicht slechter na transplantatie 

 

We halen regelmatig een artikel, 
dat misschien interessant is 

voor u, van de website 
Www.niernieuws.nl 

  

Niernieuws 
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Hoewel voor patiënten na een niertransplantatie de 
kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert en zij 
lichamelijk veel actiever worden, blijven zij in 
vergelijking met gezonde mensen nog achter. Dat geldt 
in ieder geval voor het evenwicht. Zeker bij ouderen en 
ook bij mensen van middelbare leeftijd. Waardoor ze 
dus een grotere kans hebben om te vallen. Dat 
concluderen Italiaanse onderzoekers. 
 
De onderzoekers lieten negentien patiënten na een 
niertransplantatie en evenveel gezonde proefpersonen 
op een zogeheten stabilometrie-platform staan. In zo’n 
platform zitten sensoren die subtiele 
houdingsveranderingen en lichaamsbewegingen 
kunnen waarnemen. Hoe meer de proefpersoon naar 
voor, achter en opzij wiebelt met het lichaam en hoe 
groter die bewegingsuitslagen zijn, hoe slechter het 
evenwicht is. 
De deelnemers moesten zo rechtop mogelijk op het 
platform staan met de voeten bij elkaar. Alle metingen 
werden ook opgenomen met de ogen dicht. Daarna 
werd het nog moeilijker gemaakt. Ze kregen een random 
getal tussen de negentig en de honderd en moesten 
dertig seconden lang hardop terugtellen terwijl ze stil 
stonden op het platform. 
 
Op alle testen bleken de niertransplantatiepatiënten 
slechter te scoren dan de gezonde proefpersonen.  
 

Je zou kunnen denken: dat is logisch want 
lichamelijk wat inactiever zijn in vergelijking met 
gezonde vrijwilligers. Dus dan is het niet gek dat hun 
evenwicht minder goed functioneert. Met die 
gedachtegang hebben de onderzoekers rekening 
gehouden. Alle deelnemers hadden van tevoren een 
vragenlijst ingevuld die informatie verschafte over hoe 
actief ze doorgaans waren. Met die gegevens hebben ze 
de metingen van het stabilometrie-platform 
gecorrigeerd. Als ze de mate van lichamelijke activiteit 
meenamen in hun berekening, dan kwam er nog uit dat 
het evenwicht in de transplantatiegroep minder was in 
vergelijking met de gezonde deelnemers. 
 
Om je evenwicht te bewaren gebruik je informatie uit je 
spieren en gewrichten. Propriocepsis heet dat. De 
onderzoekers denken dat transplantatiepatiënten 
minder in staat zijn te vertrouwen op hun propriocepsis 
wanneer ze rechtop moeten blijven staan. Door de 
verminderde lichamelijke activiteit nemen spiermassa 
en spierkracht af, en daardoor ook de propriocepsis.  
 
Daarnaast kunnen de vele medicijnen die 
transplantatiepatiënten gebruiken de propriocepsis nog 
verder verslechteren. Vooral de calcineurine-remmers 
[medicijnen tegen afstoting] kunnen voor zenuwschade 
zorgen bij zo'n tien tot achtentwintig procent van de 
patiënten. <<< 
 



  

 

 

Nieuws van de 
NVN en 

Nierstichting 

Agenda: 
 
18 mei: 
Algemene Leden Vergadering    
NVN. 
 
25 mei:  
Nederlandse Nierdag 
 
10 juni: 
Nierstichting  
Fiets Elfstedentocht 
 
29 juni:  
Nierstichting Rally 
 
15 sept:  
Nierstichting collecteweek 
  
21 sept: Dam tot Dam loop  
 
11 oktober: 
Wetenschapsdag 
 
23 nov.  
Nierstichting Rode Loper 
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Stap 
Nierpatiënten Vereniging Nederland [NVN] en de Nierstichting 
hebben hun krachten gebundeld voor individueel advies en 
ondersteuning voor nierpatiënten, naasten en donoren in één loket. De 
dienstverlening van het bestaande Steun- en Adviespunt [STAP] 
wordt verbreed door hier ook het Sociaal Beleid van de Nierstichting 
onder te brengen. De naam STAP blijft gehandhaafd, de 
dienstverlening verandert.  
Het vernieuwde STAP biedt informatie, juridisch advies, praktische 
ondersteuning en financiële hulp aan mensen met een 
nieraandoening, hun naasten en donoren.  
 
U kunt contact opnemen met STAP als u op zoek bent naar informatie 
of een adviesvraag heeft.  
STAP is bereikbaar per e-mail: stap@nvn.nl en tijdens telefonische 
spreekuren op nummer 035 – 6937799. De spreekuren zijn op:  
-  Maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur  
-  Dinsdag en donderdag van 16.00 – 17.30 uur  
 
Vrijwilliger bij de Luistertelefoon 
Bij de Luistertelefoon kunnen nierpatiënten en mensen uit hun directe 
omgeving terecht met hun vragen, zorgen en verhalen. De telefonisten 
zijn ervaringsdeskundigen die weten wat het is om met een nierziekte 
te leven. Meer weten over wat het werk van een medewerker van de 
Luistertelefoon zoal inhoudt? Lees dan het interview met Bep: praten 
met iemand die weet wat je meemaakt [www.nvn.nl]  
Ze zoeken versterking van het team.  
Vacature vrijwilliger Luistertelefoon.[www.nvn.nl] <<< 
 



 

 

Wilt u ook meedoen? 
Stuur dan een mail naar 

info@non-twente.nl 
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In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u 
wel of niet wilt. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. U 
kunt in de verklaring ook opschrijven dat u bij ondraaglijk lijden 
euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand 
opschrijft 
 
Wensen vastleggen in wilsverklaring 
In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen, 
bijvoorbeeld: 
Behandelverbod: Bij een behandelverbod schrijft u op onder welke 
omstandigheden u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld voor als 
u in coma ligt of wanneer u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent. 

 
Verklaring niet-reanimeren: Reanimeren is hartmassage door drukken op 
uw borst en beademen. Reanimeren kan ook met een automatische 
externe defibrillator [AED]. In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op 
dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kunt ook een metalen 
penning dragen waar dit op staat.  
Euthanasieverklaring: In een euthanasieverklaring beschrijft u wanneer u 
zou willen dat een arts euthanasie bij u uitvoert. Dat is wanneer er volgens 
u sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Tips voor het opstellen 
van uw verklaring leest u in de brochure: Handreiking schriftelijk 
euthanasieverzoek, van de website https://www.rijksoverheid.nl/ 
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Hoe stel ik een 
wilsverklaring op  

 

“Het is belangrijk dat u 
uw wilsverklaring met 
uw huisarts bespreekt”
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Vertegenwoordiger aanwijzen: U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven 
wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger mag met uw arts praten 
en medische beslissingen nemen als u dit niet meer kunt. 
 
Medisch-wetenschappelijk onderzoek 
De wens om wel of niet mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek kunt u 
van tevoren vastleggen. Zo kan uw partner of familie daarmee rekening 
houden. 
 
Inhoud wilsverklaring 
Er zijn geen regels hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. 
Schrijf wel duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover 
bestaat. Zet in de verklaring ook altijd uw achternaam en voornamen voluit. 
Ook moet u aan het eind van het document de datum en uw handtekening 
zetten. 
U kunt ook een standaardformulier gebruiken voor uw wilsverklaring. Op de 
website Thuisarts.nl vindt u een overzicht met standaardwilsverklaringen. 
 
Inhoud euthanasieverklaring 
Hoe u een verzoek voor euthanasie opstelt, leest u in de Handreiking 
schriftelijk euthanasieverzoek. Voor artsen is er de aparte 
publicatie Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie. Daarin staat 
dezelfde informatie, aangevuld met aandachtspunten voor artsen. 
Wilsverklaring bespreken met arts 
Het is belangrijk dat u uw wilsverklaring met uw huisarts bespreekt. De arts 
weet dan precies wat u wilt. En hij kan vertellen wat hij voor u kan doen. Tips 
voor het gesprek met uw arts staan in de brochure Spreek op tijd over uw 
levenseinde van artsenorganisatie KNMG. 
 
Zorg dat u uw arts regelmatig laat weten dat u nog steeds achter uw 
wilsverklaring staat. Uw verklaring blijft weliswaar altijd geldig, maar bij een 
oude wilsverklaring kan uw arts gaan twijfelen. Verandert u van mening over 
wensen in uw wilsverklaring? Bespreek dan ook de nieuwe wensen met uw 
huisarts. 
  
Wilsverklaring aanpassen 
Verandert u van mening over wensen in uw wilsverklaring? Dan kunt u de 
oude verklaring aanpassen of een nieuwe schrijven. Bespreek de wijzigingen 
ook met uw huisarts en naasten om misverstanden te voorkomen. 
 
Op tijd praten over wensen levenseinde 
Praat op tijd met uw huisarts en uw naasten als u wensen heeft rond uw 
levenseinde. Zodat: u goed kunt laten weten wat u wilt en wat niet; u op tijd 
een vertegenwoordiger kunt aanwijzen; uw arts de zorg kan geven die bij u 
past. 
 
Bron Rijksoverheid.nl <<< 

 

 

“Er zijn geen regels hoe 
u uw wensen moet 
opschrijven” 
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Bedankt voor alle steun na het 
overlijden van dr. Wilma Koning 
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Foto impressie 16-12-2018 
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Foto’s gemaakt door Harry Kampinga 

Kerstbrunch 
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Nog 
even dit! 
 

Uw verhaal in de 
Dialoog 

 
Wilt u iets vertellen over uw 
nierziekte, levensverhaal of 

over een ander 
onderwerp mail of schrijf 

dan naar de NON  
                                                  

Ongehinderd 
Veel horeca-

gelegenheden en winkels 
zijn slecht toegankelijk voor 

mindervalide personen, 
maar gelukkig zijn er ook 
genoeg locaties waarbij 

het wel lukt om eenvoudig 
binnen te komen. Aan de 

hand van een actieve 
community met duizenden 

gebruikers toetst de 
app Ongehinderd  

openbare locaties in 
Nederland. Bovendien 

houdt de app ook 
rekening met aangepaste 

toiletten en een ruime 
parkeerplaats. 

 

 

Contributie NON                                                                                       
Van uw zorgverzekering 

kunt u tot 25 euro 
terugkrijgen, het bedrag 

dat u voor een 
lidmaatschap van een 

patiëntenvereniging 
betaald   

 

 
Vervolg Beterschappen van pagina 6 
Maar het lijkt er volgens ons artikel toch op dat meer vocht een 
positief effect heeft op de nieren. Als je wat meer drinkt dan in de 
richtlijnen staat, dan kan op de lange duur nierschade voorkomen 
worden'. Helemaal zeker is dat niet. 'We moeten daar echt nog 
verder de literatuur voor in duiken'. 
 
Vooral plantaardige eiwitten 
'Wat betreft eiwitten wijken onze richtlijnen niet zo heel erg af. Ons 
allergrootste standpunt is: zo min mogelijk dierlijke eiwitten en als 
het dierlijke eiwitten zijn dan bijvoorbeeld van kip of van vis. Maar 
het liefst veel meer richting plantaardige eiwitten. Dat we meer naar 
plantaardige eiwitten moeten verschuiven is voor heel veel mensen 
een gezonde stap. Er zijn ontzettend veel bewijzen dat de 
consumptie van vlees en vooral van rood vlees een ongunstig effect 
heeft op de gezondheid. Dus dat geldt ook voor nierpatiënten. Dat 
kunnen we niet over het hoofd zien.' 
 
Het belang van een gezonde leefstijl is inmiddels ook bij 
zorgverzekeraars doorgedrongen. Dat maakt het 
voor Beterschappen makkelijker om met de verzekeraars in gesprek te 
gaan en te bespreken of samenwerking mogelijk is. 'Dat zijn 
veelbelovende gesprekken'.  
Website: https://www.beterschappen.nl/ 
E-mail: interesse@beterschappen.nl <<< 
 



 

Advertentie 
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Juridisch Advies & Incassobureau 

 H. Bloemhof 
         “Beatus qui prodest, quibus potest” 

 

Touwbaan 62  Postbus 470    Website: www.vincam.nl 
7607 EA Almelo  7500 AL Enschede   E-mail: info@vincam.nl 
         GSM: 06 53930290  

Tel: 0546 539943 
         Fax: 0546 539948 
           
Over Vincam 

Sedert 1987 een onafhankelijk Incassobureau, met ruime ervaring in alle sectoren, wij 
werken met de eerlijke afspraak bij aanvang van onze werkzaamheden "NO CURE NO 
PAY." 

Een vlotte afwikkeling en een persoonlijke benadering van de debiteur behoren tot onze 
standaard werkzaamheden. 

Mocht een procedure onvermijdelijk zijn dan geven wij u vooraf een haalbaarheidsanalyse 
alsmede een prijsopgave, hierna kunt u geheel vrijblijvend beslissen of u door wilt gaan of 
niet. 

Wij berekenen geen dossier of behandelkosten, tevens ontvangt u steeds een heldere 
rapportage omtrent uw incasso. 

Vele gerenommeerd bedrijven gingen u reeds voor, aarzel niet langer, geef u rechtmatige 
vorderingen, tijdig aan ons ter incasso. 

Uit ervaring blijkt dat een grote groep ondernemers er op uit is, rechtmatige facturen niet te 
voldoen, dit omdat de leverancier toch niets meer onderneemt, na het sturen van enkele 
eenvoudige aanmaningen. 

Wij kunnen ook indien u dit wenst uw gehele debiteurenbeheer portefeuille voor u 
verzorgen, tegen vooraf afgesproken 'zeer scherpe' prijzen. 

Na ontvangst van uw vordering maken wij nog diezelfde dag uw geld per telebanking of 
telegiro aan u over. U zult zien dat onze werkzaamheden zeer doeltreffend zullen zijn, wij 
vernemen gaarne van u, opdrachten voor 15.00 uur aangeleverd, worden mits compleet, 
nog dezelfde dag verwerkt en verzonden. 
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