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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.

In dit
nummer:
5

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.

Pijnstillers
Stevige hoofdpijn of nare
gewrichtspijn. Helpt paracetamol
niet genoeg, dan zijn er zwaardere
pillen, zoals Naproxen of
Ibuprofen. Ze zijn makkelijk
verkrijgbaar, maar lang niet altijd
veilig voor de 60-plusser.
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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

Koken met kruiden
Te veel zout verhoogt je
bloeddruk en kan je nieren
beschadigen. Verse, gedroogde en
diepgevroren kruiden zijn een
gezond en smaakvol alternatief
voor zout.

Telefoon dialyse afdeling:
Almelo: 088- 7084350
Hengelo: 088-7084925
Enschede: 053- 4872460
Winterswijk: 0543- 544112
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Uitgever: DNB-groep Hoogezand.

Oplage: De Dialoog verschijnt 3 keer
per jaar in een oplage van 300 stuks.
Inleveren kopij tot: 01-10-2019
De Nierpatiëntenvereniging Oost
Nederland is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van advertenties en
ingezonden artikelen. <<<
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DE VIESTE PLEKKEN IN DE KEUKEN
Maak je iedere avond je
aanrecht en fornuis goed
schoon na het koken en eten?
Zo lijkt je keuken misschien
schoon, maar er zijn genoeg
vieze plekken waar je niet
meteen aan zou denken.

Vooral de
blikopener is erg
vies

De NSF International heeft
onderzoek gedaan naar de
meest vieze plekken in de
keuken. Voor het onderzoek
werden 14 items, van groentela
tot messenblok, uit 20
verschillende keukens getest op
de aanwezigheid van
schadelijke bacteriën
als salmonella, listeria en E-coli.
14 procent testte positief voor
listeria.
Plaatsen waar de meest
bacteriën op zitten
Dit zijn plekken die niet zo vaak
worden schoongemaakt worden
zoals het fornuis en het
aanrecht.
Dit zijn de meest vieze
plekken:
-de groentela in de koelkast
-messen en toebehoren van
blenders en mixers
-blikopeners

-rubberen spatels
-bakjes om eten in te bewaren met rubberen ringen
-messenblokken
Hoe hou je het schoon?
-Als je voedsel bereid hebt, zoals bijvoorbeeld rauw vlees, vis of
gevogelte, doe dan alles wat je gebruikt hebt in de vaatwasser en was
dit op minimaal 60 graden. Pas op deze temperatuur worden alle
schadelijke bacteriën gedood. Heb je geen vaatwasser? Met de hand
afwassen kan natuurlijk ook. Gebruik dan wel goed heet water.
-Denk ook aan deksels en rubberen ringen van potjes, spatels,
blikopeners, raspen en ander keukengerei.
-Vervang ook dagelijks je vaat-, hand- en theedoek in de keuken. Was
deze op 60 graden of meer in de wasmachine. Dat zal de meeste
bacteriën doden.
Koelkast
Om vorming van bacteriën tegen te gaan, doe je er verstandig aan
regelmatig je koelkast schoon te maken. Je hoeft hem heus niet iedere
week volledig leeg te halen, maar reinig wel regelmatig even de
groentela. Bijvoorbeeld als hij toch al leeg is voordat je boodschappen
gaat doen. Eens per maand kun je hem dan grondig reinigen.
Niet iedereen die met schadelijke bacteriën in aanraking komt, wordt
er ook snel ziek van. Risicogroepen zijn vooral ouderen, zwangere
vrouwen, zieke mensen en kleine kinderen.
Bron: https://www.gezondheidsnet.nl/bacterien <<<
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Foto: Harry Kampinga

Bestuurslid
NON aan het woord

Beste lezers van de Dialoog,
Bij de NON zorg ik voor het
patiënten blad Dialoog. Het is
leuk om te doen, al heb ik geen
enkele ervaring, want ik was
zoveel jaar geleden Intensive
care verpleegkundige. Dus ik
doe maar wat, wat mij zelf
interessant lijkt, en…misschien
vind u het te kleurrijk. Maar ik
hou nou eenmaal van kleur.
Ook de artikelen in de Dialoog
zoek ik zelf uit. Al zou ik het fijn
vinden als er meer leden van de
NON een stukje in de NON
zouden willen zetten.
Bijvoorbeeld een leuk verhaal,
of over je ervaringen van het
nierpatiënt zijn etc.
Eerst maakte ik het blad
Dialoog vanuit Enschede, maar
in 2007 zijn we naar Almere
verhuist.

Omdat mijn man in 2017
plotseling is overleden, ben ik in
mei 2019 teruggegaan naar
Enschede, ook al beviel het mij
heel goed in Almere. Nu woon
ik weer dichterbij mijn kinderen
en kleinkinderen.
Alleen mijn zoon in Den Haag
vindt het jammer.
In 2005 heb ik mijn eerste
donornier gekregen en in juni
2018 mijn tweede donornier.
Die heb ik van mijn zus.
De afstand naar de
bestuursvergaderingen in
Almelo worden nu een stuk
korter vanuit Enschede. Dat
scheel wel heel veel tijd.
Het bestuur, en de Non
vrijwilligers organiseren elk jaar
weer het uitje, kerstbrunch en
informatieavonden/middagen
etc.
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En… als u ideeën hebt voor
deze avonden/middagen dan
horen we het graag.
En… kijkt u ook eens op onze
website en facebook pagina.
En… wilt u iets organiseren
voor de NON, wat interessant is
voor nierpatiënten, meldt u dan
aan. Trouwens we zoeken ook
nog een secretaris. Misschien
iets voor u?
En… zoals Leo Velthuis zou
zeggen: lees ook deze Dialoog

van voor na achter dan mist
u ook deze keer niets.
Groet Jenny Laarman. <<<
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PIJNSTILLERS
Stevige hoofdpijn of nare
gewrichtspijn. Helpt paracetamol niet
genoeg, dan zijn er zwaardere pillen,
zoals Naproxen of Ibuprofen. Ze zijn
makkelijk verkrijgbaar, maar lang niet
altijd veilig voor de 60-plusser, volgens
huisartsen en apothekers.
1. Wat is de beste pijnstiller?
Probeer altijd eerst paracetamol, want
dat is het veiligst in gebruik. Veel
mensen nemen slechts één tablet
paracetamol en concluderen vervolgens
dat dit onvoldoende werkt. Mogelijk is
de dosis voor hen te laag. Begin in dat
geval met twee tabletten tegelijk. Een
gezonde volwassene mag kortdurend
per dag maximaal 4 gram [= acht
tabletten van 500 mg] paracetamol
gebruiken. Als paracetamol
onvoldoende helpt, kun je dit
combineren met een zwaarder middel,
oftewel een NSAID. Als een pil extra
juist te veel is, kunt u de pillen splijten
met een speciale pillensnijder.

NSAID’s zijn
minder geschikt
voor nierpatiënten

--------------------------

2. Wat is een NSAID?
NSAID is een ingewikkelde Engelse
afkorting voor pijnstillers zoals
ibuprofen [Nurofen, Advil], diclofenac
[Voltaren], naproxen [Aleve] en
acetylsalicylzuur [Aspirine]. NSAID’s
werken tegen pijn, koorts en
ontstekingen. Ze kunnen een uitkomst
zijn bij pijnklachten door bijvoorbeeld
reuma, spierpijn of een vastgelopen
schouder. Deze pijnstillers zijn er als
tablet, zetpil of crème. Bij artrose in de
handen of een verstuiking helpt een
NSAID-crème vaak goed, omdat
masseren de pijn nog eens extra
vermindert. Nadeel is dat een NSAID
minder veilig is dan paracetamol.
3. Waarom is een NSAID minder
veilig?
Huisartsen en apothekers waarschuwen
dat NSAID’s alleen veilig zijn bij
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gebruik [tot twee weken] bij mensen die
geen andere aandoeningen hebben, geen
andere geneesmiddelen gebruiken en
jonger zijn dan 60 jaar. Voor 60-plussers
is het dus extra opletten geblazen, vooral
bij een hogere dosering NSAID’s. Zij
hebben vaak een slechtere nierfunctie en
gebruiken nogal eens medicijnen zoals
bloedverdunners. Dat geeft meer risico
op bijwerkingen. De meest
voorkomende bijwerkingen zijn
maagpijn en een maagbloeding. De
huisarts kan daarnaast een
‘maagbeschermer’ voorschrijven. Dat is
een medicijn dat het maagzuur afremt,
zoals omeprazol of pantoprazol.
70-plussers krijgen standaard een
maagbeschermer bij een NSAID om
ellende aan de maag te voorkomen.
4. Waarom zijn NSAID’s vrij te koop
bij super en drogist?
NSAID’s zijn niet overal zomaar te koop.
De supermarkt of benzinepomp mag
alleen ibuprofen verkopen. Deze NSAID
is relatief veilig als je hem niet te veel of
te lang gebruikt. Vandaar dat ibuprofen
buiten drogist of apotheek alleen te koop
is in de lage dosis van 200 mg in een
doosje van maximaal twaalf stuks. De
drogist mag zwaardere NSAID’s
verkopen. Bijvoorbeeld diclofenac van
12,5 mg in een doosje van maximaal 24
stuks. De apotheek gaat weer een stap
verder; daar zijn zwaardere doseringen
en grotere doosjes te koop. Denk aan een
doosje diclofenac van vijftig stuks met
25 mg. Sommige NSAID’s zijn alleen op
recept verkrijgbaar, zoals celecoxib.
5. Waarom zijn NSAID’s slecht voor de
maag?
NSAID’s remmen de aanmaak van de
beschermende slijmlaag in maag en
darmen. Daardoor kunnen zweren
ontstaan die gaan bloeden. Aangezien
NSAID’s een bloed verdunnende
werking hebben, is zo’n bloeding ook

nog eens ernstiger. Zeker bij
mensen die toch al
bloedverdunners gebruiken.
Jaarlijks overlijden er in
Nederland tientallen mensen aan
een maagbloeding door NSAIDgebruik. Ook belanden er ieder
jaar mensen in het ziekenhuis
met maag- of darmklachten door
verkeerd gebruik van NSAID’s.
In 2007 waren dit er rond de
1100; in 2016 daalde dit naar 800
volgens het Vervolgonderzoek
Medicatieveiligheid [2018].
Onduidelijk is of dit komt
doordat NSAID’s minder
voorgeschreven werden of
doordat meer mensen
maagbeschermers zijn gaan
gebruiken. Verder kunnen
NSAID’s bij de ziekte van Crohn
zorgen voor nieuwe
darmontstekingen.
6. Wat zijn andere bijwerkingen
om op te letten?
NSAID’s zijn slecht voor je
nieren; die gaan minder goed
werken. Door deze bijwerking
kunnen allerlei problemen
ontstaan. Bij patiënten met
ernstig hartfalen kunnen
NSAID’s ervoor zorgen dat er te
veel vocht komt achter de
longen. Dat merk je aan
kortademigheid en
vermoeidheid. De verminderde
nierfunctie is ook de reden dat
de pijnstillers worden afgeraden
bij hoge bloeddruk of een harten vaatziekte. Bij astmapatiënten
kan NSAID-gebruik voor meer
benauwdheid zorgen. Gelukkig
komt dit niet zo vaak voor.
Astmapatiënten kunnen wel een
NSAID proberen, maar moeten
hierop alert zijn en bij meer
benauwdheid stoppen met dit
type pijnstiller.
7. Met welke medicijnen
hebben NSAID’s een
wisselwerking? Dat geldt voor
bloeddrukverlagers,
antistollingsmiddelen
[bloedverdunners], lithium en
antidepressiva van het type SSRI,

zoals fluoxetine [Prozac] of
paroxetine [seroxat].
Dit type antidepressiva vergroot
de kans op maagdarmperforaties bij gebruik van
NSAID’s. Met ibuprofen werkt
aspirine niet meer als
bloedverdunner. Combineer dit
dus niet. Vertel je arts of
apotheker daarom altijd dat je
een NSAID gebruikt en vraag ze
dit op te nemen in je
medicijnenoverzicht. Hij kan
dan letten op een mogelijke
wisselwerking met andere
medicijnen.
8. Maakt het nog uit welke
NSAID je neemt?
Niet voor wie gezond is. Een
lage dosis ibuprofen [200 mg]
lijkt in het algemeen het veiligst.
Wie ooit een hartinfarct heeft
gehad, kan beter geen
diclofenac gebruiken. Met name
bij hogere doseringen kan dat
bijwerkingen geven op het hart
of de vaten. Naproxen heeft het
hoogste risico op maag- en
darmproblemen.

9. Wat is het alternatief voor
NSAID’s als paracetamol niet
werkt?
Als een NSAID onvoldoende
effect heeft, kun je eerst nagaan of
de dosering juist is of een ander
type proberen. Er bestaan ook
twee soorten NSAID’s die alleen
op doktersrecept beschikbaar zijn:
preferentiële NSAID’s [zoals
meloxicam] en de zogeheten
coxibs. Als dit allemaal
onvoldoende werkt, is
paracetamol met zwakwerkende
opioïden als codeïne of tramadol
een alternatief. En vervolgens de
sterkwerkende opioïden zoals
morfine, fentanyl en oxycodon.
Deze middelen zijn alleen op
doktersrecept verkrijgbaar en
werken nogal verslavend.
Bron: Plusonline. <<<

Wie ooit een
hartinfarct heeft
gehad, kan beter geen
diclofenac gebruiken.

--------------------------

Met ibuprofen werkt
aspirine niet meer als
bloedverdunner.
Combineer dit dus
niet.

--------------------------
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ARTROSE

Artrose [slijtage van de gewrichten]
Artrose is een aandoening van de gewrichten. Dit
wordt over het algemeen ook wel slijtage genoemd.
Gewrichten zorgen ervoor dat je lichaam flexibel is,
ze zorgen er onder andere voor dat armen en benen
kunnen buigen en strekken. Meestal wordt een
gewricht gevormd door twee botten, maar het
kunnen er ook meer zijn. Bij de enkel zijn drie
botstukken betrokken. Om het uiteinde van het bot
heen ligt een gladde bekleding. Dit wordt het
gewrichtskraakbeen genoemd.
Artrose is de aandoening waarbij dit
gewrichtskraakbeen in kwaliteit achteruitgaat
[slijtage] en op den duur zelfs geheel kan
verdwijnen. De uiteinden van de botten komen dan
tegen elkaar aan. Dit kan flinke pijn veroorzaken en
er kunnen ook problemen ontstaan met het
onderliggende bot. Als reactie op de verminderde
kraakbeen bescherming, gaat het bot zijn dragende
oppervlak vergroten. Dit om de druk op het
gewricht te verminderen. Hierdoor kunnen er
uitsteeksels groeien aan de botten, kan het bot
dikker worden en uiteindelijk vervormd raken.
Bewegingen worden hierdoor pijnlijker en mensen
krijgen dan de neiging om het gewricht steeds
minder te gaan gebruiken. Hierdoor wordt het
gewricht stijver en zullen de spieren eromheen
verslappen.

7
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Artrose wordt wel eens verward met botontkalking.
Dit is echter niet hetzelfde. Bij botontkalking [ook
wel osteoporose genoemd] verliezen de botten kalk
en lopen ze de kans om te breken of in te zakken
[zoals bij rugwervels]. Op onze website
Osteoporoseplein.nl leest u meer
over botontkalking.
Artrose komt voornamelijk voor in de gewrichten
van de handen, knieën en heupen. Het kan echter in
alle gewrichten optreden.
Wie krijgt artrose
In totaal zijn er in Nederland meer dan 650.000
mensen die last hebben van artrose. Dit loopt van
lichte tot zware slijtage. Het gaat meestal om
ouderen en in die groep is het ook de meest
voorkomende gewrichtsaandoening. Maar er zijn
naar schatting ook 25.000 jongere patiënten [tussen
de 25 en 44 jaar oud] met artrose in Nederland.
Artrose komt dus veel voor. Vrijwel iedereen krijgt
er bij het ouder worden krijgt in meer of mindere
mate last van. Gelukkig is het meestal niet ernstig
en hoef je er zelf eigenlijk niks van te merken. Pas
als de verschijnselen erger worden, is het
verstandig om de huisarts te raadplegen. Als
iemand af en toe pijnlijke en/of stijve gewrichten
heeft, is er meestal niets om je zorgen over te
maken.
Je kunt heel oud worden met artrose, maar het kan
wel heel pijnlijk zijn.

ARTROSE IS EEN AANDOENING VAN DE GEWRICHTEN. DIT WORDT
OVER HET ALGEMEEN OOK WEL SLIJTAGE GENOEMD.

Oorzaken artrose
De oorzaak van artrose is meestal natuurlijke
slijtage die ontstaat door het ouder worden. Maar
artrose kan ook op andere manieren ontstaan.
Bijvoorbeeld door overbelasting of herhaalde
blessures door het sporten, maar ook bij bepaalde
beroepen is de kans groter op slijtage. Balletdansers
hebben nogal eens artrose in de voeten en
voetballers in de knieën of enkels.
Artrose wordt ook wel eens slijtage-reuma
genoemd, alleen komen er bij artrose geen
veranderingen in het bloed voor. Bij reuma is dat
wel zo, dus het is niet hetzelfde. Een reumatest laat
dan ook geen afwijkingen zien.
Behandeling artrose
De belangrijkste behandeling van artrose - ook om
het zoveel mogelijk te voorkomen - is een actief
leven leiden met veel bewegen. Het
spreekwoord rust roest gaat zeker op voor slijtage.
Gedoseerd en gelijkmatig bewegen - niet
overbelasten! - is belangrijk voor gezonde
gewrichten. Te veel of te intensief sporten is niet
goed en ook overgewicht is een belangrijke
veroorzaker van vroegtijdige gewrichtsslijtage.

Heeft u eenmaal artrose, dan kan fysiotherapie
helpen om de klachten tijdelijk te verhelpen. De pijn
kan gedempt worden en de stijfheid losgemaakt.
Ook kan de fysiotherapeut tips en advies geven
over hoe u het beste kunt bewegen en welke
bewegingsoefeningen goed zijn.
Ook kunnen medicijnen worden gegeven. Dit zijn
meestal NSAID's, medicijnen die pijnstillend en
koorts remmend werken. Daarnaast verminderen ze
zwellingen. Let hierbij wel op mogelijke
bijwerkingen, bijvoorbeeld op de maag en bij
nierfunctiestoornissen.
Als deze maatregelen niet afdoende werken,
kunnen soms nog injecties met corticosteroïden
gegeven worden. Deze worden direct in het
gewricht gegeven. Als dat ook niet [meer] afdoende
de pijn verlicht, zijn er nog operatieve ingrepen
mogelijk. Dit loopt uiteen van het schoonmaken van
het gewricht tijdens een kijkoperatie tot het plaatsen
van een kunstgewricht, bijvoorbeeld een kunstheup
of kunstknie. Maar tegenwoordig kunnen bijna alle
gewrichten al gemaakt
worden.
Bron: Orthopedie.nl <<<

Foto:
quora.com
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Eikenprocessierups etc.
Wat doe je na een insectenbeet of contact met de
eikenprocessierups?

In de zomer hebben we veel last van dit soort beesten
en planten. De eikenprocessierups zorgt voor steeds
meer overlast. Die rups ontwikkelt zich afgelopen jaar
door het warme weer sneller dan andere jaren.
Tekenbeet: draaien of trekken?
66 procent van de ondervraagden antwoordde op die
vraag dat je de teek ‘er met een draaiende beweging uit
moet trekken’. Dat is ook wat producenten van speciale
tekentangen en -kaarten adviseren. Het Rode Kruis en
het RIVM zeggen echter dat je het beestje er juist recht
uit moet trekken.
Insectenbeet: Maar zes procent wist dat je na een
insectenbeet ‘de angelmoet wegschrapen met je
vingernagel of de botte kant van een mes en daarna de
plek moet koelen’. Bijna de helft van de Nederlanders
wil dat met een pincet doen, maar dan maak je kans
juist meer gif in je lichaam te krijgen
De gratis EHBO-app van het Rode Kruis, zegt;
- Een tekenbeet: Pak het beest met een pincet zo dicht
mogelijk bij de huid van het slachtoffer vast. Knijp niet
in het lichaam van de teek. De teek met een rechte
beweging uit de huid trekken. Daarna de huid
ontsmetten.
9
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Een grote meerderheid van de
Nederlanders weet niet goed wat
ze moeten doen na een tekenbeet
of als ze in aanraking zijn gekomen
met de eikenprocessierups, blijkt
uit een enquête van het Rode
Kruis. Ook weten de meeste
mensen niet wat ze moeten doen
na aanraking met de stekelige,
jeukende haren van de
eikenprocessierups of met de
brandhaartjes van de berenklauw,
De haren van de rups kunnen tot
grote irritatie aan huid en longen
leiden, die van de berenklauw ook
tot brandblaren.

- Een insectensteek: Een eventuele angel
wegschrapen met je vingernagel of de
botte kant van een mes en de plek koelen
met een nat compres of coldpack.
- Eikenprocessierups: De brandharen
verwijderen met plakband of
kleefpleister, en de huid spoelen met veel
[lauw] water.
- Berenklauw: De huid wassen met lauw
water en zeep en de plek uit de zon
houden. Bron: Rodekruis. <<<

Puzzel

Zo, weer gelukt

Woordzoeker
Antwoord vorige puzzel: traditie
De VVV-bon van 25.00 gaat naar
Marga Kienhuis uit Ootmarsum

[Voor kinderen]

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 augustus naar: Jenny Laarman, Bosuilstraat 31 -14
7523BJ Enschede 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. <<<
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Dialyse ZGT Almelo
Beste Dialooglezers,
Nieuws van de dialyseafdeling
Een aantal weken na mijn start op de
dialyse afdeling werd ik door Harry
Kampinga benaderd of ik een stukje
wilde schrijven voor de “Dialoog” het
magazine van de
nierpatiëntenvereniging. Gelukkig
hoefde dit niet direct want ik had nog
wel even tijd nodig om ingewerkt te
geraken.
Ik zal beginnen met mijzelf even voor te
stellen. Ik ben Inge Poorterman en
woon samen met mijn man en twee
leuke pubers van 14 en 17 jaar in het
dorp Daarle. Na 25 jaar gewerkt te
hebben in de Kinder- en
Jeugdpsychiatrie heb ik in januari de
overstap gemaakt naar het ziekenhuis.
Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie
[Karakter] was ik de laatste jaren
werkzaam als manager bedrijfsvoering
in Almelo, Hengelo, Enschede en
Zwolle. Een erg leuke baan maar na 25
jaar tijd voor wat anders. Als je richting
de 50 gaat lijkt dit ook ineens belangrijk
te worden “als je nog eens wat anders
wilt…” en iets anders is het zeker. Nu
eind mei kan ik zeggen dat het
inwerken inmiddels redelijk gelukt is.
De HKZ-audit die we vorige week
gehad hebben heeft hierin zeker
bijgedragen. Ter voorbereiding op deze
audit moest ik een rapport schrijven
over de diverse processen in het
ziekenhuis en op de afdeling.
Het keurmerk van HKZ [Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector]
staat voor duurzame
kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.
Met het HKZ-keurmerk kunnen
organisaties laten zien dat zij serieus
werk maken van kwaliteit van zorg en
dat ze voldoen aan de eisen die
daaraan gesteld worden door klanten,
professionals en relevante
stakeholder.
11
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Inge Poorterman-Stokvis Unithoofd
dialyse en nefrologie Almelo/Hengelo
Parallel aan de HKZ-audit vond de intercollegiale visitatie van de
Nefrovisie plaats. Intensieve dagen die veel voorbereiding hebben
gevraagd. Erg fijn om bij de eindevaluatie te horen dat er geen
enkele tekortkoming is geconstateerd. We kregen complimenten
voor onze moderne, schone en gastvrije afdeling.
De laagdrempelige samenwerking met onze nefrologen en de
andere afdelingen van het ziekenhuis sprongen in het oog. Fijn dat
onze afdeling zo goed is beoordeeld. Hoewel er altijd zaken zijn
die verbeterd kunnen worden. Zo gaven de aangeschoven
patiënten in de audit aan het fijn te vinden dat er soms even mail
contact met de nefroloog kan zijn. Helaas is dit in strijd met de
AVG [algemene verordening gegevensbescherming]. Voor dit
dilemma zullen we dus een andere oplossing moeten zoeken.
Andere mooie initiatieven hopen we in de toekomst verder uit te
breiden zoals het actieve dialyseren op zaal, aandacht voor het
belang van bewegen en het thuis dialyseren. De intensieve
voorlichting van het Nierteam aan huis in de pre-dialyse fase
hopen we ook te continueren.
Het ZGT is een fijne plek om te werken. Nierdialyse is een
indrukwekkende behandeling die een grote impact heeft op het
dagelijkse leven van de patiënt. De komende tijd zou ik graag met
meer patiënten kennis willen maken o.a. door mee te lopen met de
zorgassistenten. Wellicht dat ik u als lezer dan tref.

Met hartelijke groet, Inge Poorteman-Stokvis. <<<

Agenda
4 september
Levensreddend
handelen
Tijd: 18.30 uur.
Locatie: Cafe
Hoogspel, Bornsestraat
1, 7495VL in Ambt
Delden

12 oktober
Info en workshops
Tijd: 10.00 Locatie: Nijverdal
U krijgt een
uitnodiging per
mail.

18
november
Notaris:
Nalatenschap/
Levenstestament
U krijgt een
uitnodiging per
mail.

Zoals altijd: voor
koffie, thee etc.
wordt gezorgd.

SponsorKliks
De NON heeft zich als organisatie aangemeld bij
SponsorKliks. Dit is een simpele en doeltreffende
manier om wat extra financiën te genereren voor
activiteiten die we voor onze leden en hun
partners organiseren.
De link van SponsorKliks staat op de
homepage van onze website. Via deze link kun
je bij heel veel bedrijven online inkopen doen en
dan komt automatisch een klein deel van het
aankoopbedrag in onze kas. Als we hier met ons
allen gebruik van gaan maken en ook familie en
vrienden vragen dit te doen, dan kan het bedrag
aardig oplopen.

Van alle aankopen wordt maandelijks een
vastgesteld percentage aan de NON uitbetaald!
U betaalt niets extra en de NON ook niet!
We houden u op de hoogte van het bedrag dat er
op deze manier op de NON-rekening wordt
bijgeschreven.
Alvast bedankt voor het meedoen! <<<

Het concept is heel simpel. Doe een bestelling via
het SponsorKliks logo op de website van de
NON bij een van de bekende webwinkels waar u
normaliter ook al koopt. Ook voor het boeken
van reizen etc.
Dialoog * Jaargang 19 * Nummer 2
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Verwendag ZGT
Patiënten-verwendagen 2019
8 en 9 april in Almelo en 10 april in Hengelo.

Mr. & Mrs. in Almelo en Michelles
Hairfashion in Hengelo.

Gedurende deze dagen zijn onze dialyse
patiënten tijdens de dialysebehandeling even
extra in het zonnetje gezet. Het personeel van
de dialyse is van mening dat hun patiënten dit
wel verdiend hadden.
Van tevoren konden de patiënten kiezen uit
verschillende verwenmomentjes, waaronder
schoonheidsbehandelingen, gezichtsmassage,
epileren, touch up make up, nagels
verzorgen/lakken, hoofd/schoudermassage,
voetmassage/voetreflex, kapper en
bloemstukje maken.
De schoonheidsbehandelingen werden
aangeboden door studenten van het ROC,
afdeling Wellness Centre. De massages door
massagepraktijk Will-Being in Almelo, de
bloemstukken door het bloemenwinkeltje in
de centrale hal van het ZGT Almelo, het
knippen van de haren door kapsalon

De muzikale omlijsting werd verzorgd door
harmonicaspelers de Chrysantjes uit
Langeveen, een accordeonist aangeboden
door stichting WOK, harmonicaclub de
Vrolijke noot, Almeloos Shanty-koor de
Oostvaarders en zanger Stewy, ex-patiënt,
[inmiddels getransplanteerd] trad op als
conferencier.
Voor de inwendige mens werd gezorgd door
Preston Palace in Almelo, zij boden de
patiënten luxe hapjes aan.
Mede door de inzet van bovengenoemde
vrijwilligers waren de patiënten verwendagen
goed geslaagd en zeker voor herhaling
vatbaar.
Als dank voor de inzet van de vrijwilligers
kregen ze na afloop een pak paaskoekjes,
aangeboden door de Plus in Geesteren. <<<

Geschreven door: Carissa
Haamberg-Slag,
dialyseverpleegkundige

13
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Koken met kruiden

Koken met kruiden
Te veel zout verhoogt je bloeddruk en
kan je nieren beschadigen. Verse,
gedroogde en diepgevroren kruiden
zijn een gezond en smaakvol alternatief
voor zout. Met onze Kruidenwijzer
helpen we je op weg.
De Kruidenwijzer
Kruiden en specerijen zijn goede
vervangers van zout. Ze geven smaak,
geur en kleur aan je gerecht. Zelf zout
toevoegen of een kant-en-klare mix is
dan niet meer nodig.
De Kruidenwijzer van de Nierstichting
helpt je bij het koken met kruiden. Kies
voor elk product één of meerdere
kruiden. Of kijk welk product goed
combineert met een kruid dat je nog in
huis hebt. Ook vind je tips over het
gebruik van kruiden en het zelf maken
van kruidenmixen.
Voeg het juiste kruid op het juiste
moment toe
Kruiden zijn heel verschillend. Om hun
geur en smaak goed tot hun recht te
laten komen, is het belangrijk dat je elk
kruid op het juiste moment toevoegt
aan je gerecht.

15
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Een aantal tips voor het toevoegen van
kruiden:
Kruiden met harde bladeren geven hun
smaak pas af als ze enige tijd warm zijn.
Denk aan laurier, tijm en rozemarijn.
Voeg deze dus aan het begin toe;
Kruiden met zachte bladen geven snel
hun smaak af. Denk aan basilicum,
bieslook, peterselie en koriander. Voeg
ze pas toe vlak voordat je het gerecht
opdient; Specerijen, zoals peper,
knoflook en kruidnagel kun je het beste
meebakken.
Wat is wat?
Soms vermelden recepten de
buitenlandse namen voor kruiden. In
de supermarkt staat de Nederlandse
naam op de verpakking. Om je te
helpen hebben we hieronder een aantal
vertalingen van populaire kruiden
vermeld:
Djahé: gemberwortel
Djinten: komijnzaad
Piri-piri: rode peper
Tjenkeh: kruidnagel
Meer vertalingen vind je in
de Kruidenwijzer. [Zie website:
www.nierstichting.nl]

Meer tips voor minder zout
Lees onze handige tips om minder zout te
eten
Bekijk onze zoutbewuste recepten
Check je zoutkennis met onze online
zouttools
Bron: www.nierstichting.nl<<<

Koken met kruiden

Verschil tussen kruiden en specerijen
Kruiden zijn (verse) bladeren, vruchten of
zaden van kruidachtige planten die groeien
in een gematigd klimaat. Denk aan peterselie,
selderij, lavas en basilicum. Of aan
karwijzaad, mosterdzaad en jeneverbes.
Specerijen zijn sterk geurende, of scherp
smakende gedroogde delen van planten uit
tropische landen. Gember en geelwortel
bijvoorbeeld, zijn specerijen gemaakt van
plantenwortel. Voorbeelden van specerijen
van vruchten en bloemen zijn kruidnagel,
nootmuskaat, peper, paprika en vanille.
Kaneel is gemaakt van schors.

Dialoog * Jaargang 19 * Nummer 2
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Nierstenen

Nierstenen
Nierstenen zijn een soort samengeklonterde kristallen die ontstaan in
de nier. Nierstenen komen in westerse landen steeds vaker voor. Het
wordt ook wel een welvaartsziekte genoemd, omdat nierstenen
waarschijnlijk ontstaan door onze huidige levenswijze en
eetgewoonten. Vaak komen nierstenen familiair voor en heeft een
patiënt al vaker nierstenen gehad.
Hoe ontstaan nierstenen?
Een belangrijke taak van de nieren is afvalstoffen uit uw bloed
filteren. Deze afvalstoffen verlaten uw lichaam via de urine.
Nierstenen ontstaan wanneer er teveel moeilijk oplosbare zouten en
mineralen in de urine zitten. In plaats van in de urine op
te lossen, vormen deze stoffen kleine kristallen die samenklonteren
tot een steentje. Nierstenen kunnen zowel in de nieren als
in de urineleiders ontstaan en vast blijven zitten.
Dit samenklonteren kan gebeuren bij:
• te weinig drinken
Wilt u ook meedoen?
Stuur dan een mail naar • uitdroging door diarree
• overmatig zweten
info@non-twente.nl
• bepaalde zouten die in het lichaam aanwezig zijn
• gebruik van bepaalde medicijnen
• een urineweginfectie
• veel eiwitten eten [met name vlees]
• veel zout eten.

17
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Klachten nierstenen
Nierstenen hoeven geen
klachten te geven. Het kan zijn
dat u ze spontaan uitplast. Met
name kleinere steentjes worden
vaak zonder behandeling
uitgeplast.
Soms veroorzaken nierstenen
hevige pijnaanvallen. Dit heet
een koliek.
Koliek
Wanneer een niersteen in een
kelk of in de urineleider blijft
steken ontstaat een niersteenaanval [koliek]: er kan geen
of maar een beetje urine langs de
steen. De nier raakt hierdoor
steeds verder gevuld met urine,
waardoor er stuwing ontstaat.
Dit geeft veel pijn in de zij en het
onderste deel van de rug. De
pijn kan uitstralen naar de lies
en de onderbuik. Als een
stuwing te lang duurt, kan de
nier of urineleider beschadigd
raken.

Iemand die last heeft van een nier- steenaanval is zeer onrustig,
[‘bewegingsdrang’], voelt zich misselijk en moet soms overgeven.
Andere mogelijke klachten zijn zweten en vaker moeten plassen.
Ook kan er bloed in de urine zitten. Als u een niersteenaanval heeft, is
het belangrijkste dat u pijnstillers van de huisarts krijgt.
Behandelen van nierstenen
Stenen in de urinewegen kunnen op verschillende manieren behandeld
worden. Behandeling is nodig voor stenen die:
• ervoor zorgen dat de urine niet goed weg kan
• pijnklachten veroorzaken
• urineweginfecties veroorzaken • snel groter worden
Een behandeling is dus niet altijd nodig. Soms is het beter om eerst te
kijken of het lukt de steen ‘spontaan’ uit te plassen. <<<

Nierstenen hoeven geen
klachten te geven. Het
kan zijn dat u ze
spontaan uitplast.
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De Mug

Acht dingen die je wilt
weten over de mug
4. In Nederland komen 40 soorten muggen voor.
De meeste daarvan zijn nou net die vervelende
steekmuggen. In de hele wereld bestaan trouwens
duizenden soorten steekmuggen, waarvan de
malariamug en de tijgermug de meest bekende
zijn.
5. De malariamug komt ook in Nederland
voor. Ongeveer 7 procent van de muggen in
Nederland, is de malariamug. Gelukkig draagt de
malariamug in ons land de ziekte niet bij zich,
verzekeren muggenonderzoekers van de
Wageningen Universiteit ons.

1. Muggen zijn nachtdieren. Muggen zijn
overdag nauwelijks actief en gaan pas als de
schemering in zet op jacht.
2. Muggen steken niet, maar bijten. De beesten
hebben een zogeheten zuigsnuit, waarmee ze
bloed kunnen opzuigen. Insecten die steken
hebben een angel, meestal aan de andere kant
van het lijf. Opvallend genoeg heten de muggen
die kunnen bijten allemaal 'steekmug'. De 'bijt
mug' bestaat niet.
3. Mannetjes bijten niet; alleen de vrouwtjes
vinden ons bloed lekker. Zij gebruiken het
vooral voor het voeden van hun vrucht. De
mannetjes zijn goed voor het bevruchten van het
vrouwtje. Die vliegen met z'n allen bij elkaar, je
weet wel, zo'n wolk van beestjes die je soms ziet.
Vrouwtjes vliegen door zo'n wolk en komen er
bevrucht weer uit.
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6. Muggen komen vooral op geur af, op de geur
van mensen als je pech hebt. Het ligt een beetje
aan de soort, maar de muggen waar wij het
meeste last van hebben zijn gek op zoogdieren.
Die ruiken ze, identificeren ze als prooi en
trekken dan ten strijde. Het ene zoogdier vinden
ze lekkerder ruiken dan het andere, dus het klopt:
de één wordt [veel] meer gebeten dan de ander.
7. De meeste overlast is onze eigen schuld, want
de vrouwtjes leggen hun eitjes in water. En dan
het liefst in stilstaand water zonder vijanden.
Denk aan dakgoten, putjes, gieters,
plantenbakken, schaaltjes en bakjes die we op en
om onze huizen hebben. Gooi deze dus zo vaak
mogelijk leeg en maak ze schoon, is de tip van de
Wageningse onderzoekers. Vooral als het warm
blijft, dan broeden muggen extra snel.
8. Gebruik horren en klamboes, en laat die
citroenkaars maar in de winkel staan. Dat gedoe
met geurtjes is een doekje voor het bloeden.
Eenmaal binnen ruikt een hongerige vrouwtjes
mug je toch wel. Horren voor ramen en deuren
hebben meer zin. Bron: AD. <<<

Column

Column
” In m’n onderbroek
even snel achter de
naaimachine, komt
opeens onze knappe
buurman eraan, ik kon
niet meer opstaan en
weglopen”

Mirjam Oddo

De column wordt om en
om geschreven door
Mirjam Oddo en Jeanne Besselink

Column
Mirjam Oddo is 49 jaar, getrouwd, moeder van 5 kinderen.
Ze heeft 22 jaar als verpleegkundige in het MST gewerkt en is nu
secretaresse op de dialyseafdeling in Enschede.

Tja, hoe ga ik mij hieruit redden…
Jaren geleden had ik een broek
voor mezelf gemaakt en het enige
wat nog moest gebeuren was een
zoom in de broekspijpen maken.

Mijn dochters [18] hebben op dit moment allemaal een vriendje. Toen
een van de dames haar vriendje voor het eerst meenam naar huis
hadden we daar natuurlijk op gerekend, alles netjes aan kant. Schoenen
en tassen opgeruimd, we waren er klaar voor.

In de middag had ik iets
afgesproken voor mijn werk en ik
wilde de broek gelijk aandoen, want
hij was ook best wel goed gelukt. Ik
dacht handig te zijn en ging, nadat
ik me helemaal opgetut had, in m’n
onderbroek even snel achter de
naaimachine zitten om de broek
verder af te maken zodat ik hem
gelijk aan kon houden. Dacht, dat
heb je mooi bedacht Mirjam! Ineens
zag ik in m’n ooghoeken onze
knappe buurman aankomen, ik kon
niet meer opstaan en weglopen. Het
enige wat ik kon doen was zo ver
mogelijk met de stoel onder de tafel
schuiven en doen alsof er niets aan
de hand was… De buurman kwam
voor iets onbenulligs waarvoor ik
gelukkig niet hoefde op te staan dus
daar had ik me mooi uit gered, pff
gelukkig! Nog niet zo lang geleden
moest ik er opnieuw aan denken,
eenzelfde soort situatie deed zich
voor.

We zaten allemaal gezellig op de bank om hem even kritisch te
beoordelen… Mijn dochter zelf vond het misschien wel wat minder
gezellig omdat ze door haar broers natuurlijk vreselijk werd geplaagd
met verhaaltjes over haar, van vroeger en zo. Nee, ze werd niet
gespaard. Niks op aan te merken toch, een prima kennismaking met de
nieuwe schoonzoon, die kunnen we er wel bij hebben.
De tweede keer dat hij bij ons thuis kwam heb ik wel wat meer
schamende herinneringen aan, wat ongemakkelijk! Het was op een
warme zomeravond, ik zat nog even in m’n te korte nachtpon buiten
onder de overkapping om een beetje af te koelen, want wat was het een
warme dag! Paolo was er net weer van de late dienst, dus die kwam er
ook even gezellig bij zitten. Nietsvermoedend, staat daar ineens mijn
dochter met haar vriendje in onze achtertuin… Oh ja mam, ik heb hem
nog even meegenomen kan toch wel. Nou daar zat ik met m’n nachtpon
aan te bedenken hoe ik zonder schaamte van het afdak naar ons huis
kon lopen?! Ik had niets wat me kon helpen, geen dekentje, handdoekje
of iets in de buurt. En m’n dochter, die had niets in de gaten, die had
alleen maar oog voor haar vriendje. Paolo, had ook niets in de gaten. Ik
kon ook moeilijk vragen om een lange broek of badjas, het was immers
nog steeds 30 graden. Daar ging ik dus, als een speer van het afdak naar
de deur! Niet meer omgedraaid en mijn gezicht niet meer laten zien,
wat ongemakkelijk! Nu ongeveer 8 maanden later hebben we er nog
steeds lol om. Weet je nog mam dat je buiten zat in je nachtpon?
Voor nu wens ik iedereen een warme gezellige zomer! <<<
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Een familielid zakt in elkaar op
een feestje. Wat doe je?
Piepende banden, een klap en
vervolgens stilte. Wat doe je?
Een hoog klimrek, een kind op
de grond, geen reactie. Wat doe
je?

Weet jij wat je moet doen
in geval van nood?

De NON organiseert
een cursus
Levensreddend
handelen

Massaal Vitaal
www.massaalvitaal.nl verzorgt
een cursus levensreddend
handelen voor de NON, waarin je
leert hoe te handelen bij een
[medisch] noodgeval.
- Je leert wat je moet doen
wanneer je te maken krijgt met
een slachtoffer met problemen in
het bewustzijn, de ademhaling
en/of de bloedsomloop.
- Je leert een slachtoffer te
beoordelen en stabiel te leggen, je
leert te reanimeren en de AED te
gebruiken. Een AED is een
Automatische Externe
Defibrillator welke ingezet kan
worden tijdens een reanimatie en
de overlevingskansen van het
slachtoffer sterk kan vergroten.
De cursus wordt gegeven door
een instructeur van de
Nederlandse Reanimatieraad.
Na deze cursus heb je het
zelfvertrouwen om te handelen in
nood, weet je hoe je om moet
gaan met het inschakelen van de
medische hulpdiensten en maak
je je eigen omgeving een stukje
veiliger!
Doet u ook mee? Het aantal
deelnemers is beperkt. Bij over
intekening wordt bekeken of er
op 11 september een tweede
cursusavond gepland kan
worden.
U kunt zich opgeven tot 28
augustus via leo13vel@gmail.com
of via 074-3761376.
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Datum:
Tijdstip:

Locatie:

4 september 2019
18.30 uur inloop met koffie/ thee en cake
18.45 – 21.00 uur cursus met een pauze van 15 minuten
met een drankje en hapje
Cafe-Restaurant 't Hoogspel
Bornsestraat 1
7495 VL Ambt Delden. <<<

Weet jij wat je moet
doen?

'NEDERLANDSE KUST VOOR
HOOIKOORTS PATIENTEN, DE PLEK
OM VAN DE ZON TE GENIETEN'

Het pollenseizoen is begonnen
en dat betekent voor
hooikoortspatiënten tranige
ogen, een loopneus en
veelvuldig niezen. Vooral op
warme dagen met veel zon
bevinden zich extra veel
pollen in de lucht.
Bioloog Maurice Martens heeft
een tip voor hooikoortspatiënten die toch graag van de
zon willen genieten. "De
Nederlandse kust is een goede
plek om naartoe te gaan, want
we hebben hier vaak wind die
over zee komt. Omdat deze
lucht redelijk schoon is, kun je
er goed toeven", aldus Martens.
Mensen met hooikoorts doen er
ook goed aan om hun vakantie
door te brengen in de bergen.
"En dan bedoel ik hoog in de
bergen, voorbij de boomgrens.
Daar heb je minder last van
bomen en zijn er relatief minder
pollen in de lucht te vinden",
vertelt de bioloog. Als je vaak
last hebt van de pollen van de
es, is het volgens Martens af te
raden je vakantie in het
Middellandse Zeegebied door
te brengen. "Daar staan heel
veel olijfbomen en omdat essen
en olijfbomen nauw verwant
zijn, kun je door een
kruisallergie heel gevoelig zijn
voor de pollen hiervan",
waarschuwt hij.

Heftige klachten
Het eerste deel van het
hooikoortsseizoen zijn het
vooral hazelaars en de elzen die
pollen in de lucht brengen.
"Natuurlijk is het voor iedere
patiënt verschillend hoe heftig
de symptomen zijn, maar de
bomen die in het voorjaar
bloeien, kunnen soms enorme
hoeveelheden pollen in de lucht
brengen en dan enkele dagen
heftige klachten veroorzaken",
vertelt Letty de Weger,
onderzoeker bij het Leids
Universitair Medisch Centrum.
Na de hazelaars en de elzen is
het in april en mei de beurt aan
de berken om te gaan bloeien.
Deze bomen staan bekend om
hun onvoorspelbaarheid.
"Berkenbomen kunnen in korte
tijd enorme hoeveelheden
pollen aan de lucht afgeven.
Deze precieze piekdagen zijn
niet altijd goed te voorspellen,
omdat die afhankelijk zijn van
het weer in de periode dat
bomen klaar zijn om te gaan
bloeien", vertelt de Weger.
Moeilijke periode
Van mei tot en met augustus
komen de grassen in bloei. Een
extra moeilijke periode voor een
specifieke groep
hooikoortspatiënten. "Sommige
mensen zijn allergisch voor
zowel berkenpollen als
graspollen", vertelt De Weger.

"Wanneer de berkenbomen
later in bloei komen en de
grassen op tijd of vroeg in bloei
komen, kunnen het
berkenpollenseizoen en het
graspollenseizoen elkaar in mei
overlappen of naadloos op
elkaar aansluiten. Dat betekent
dat mensen die allergisch zijn
voor beide soorten pollen
tussendoor geen rust krijgen en
een lange periode van klachten
zullen ervaren.
Graspollen
Volgens Martens heeft ruim de
helft van de mensen met
hooikoorts last van graspollen.
Je kunt ervan uitgaan dat in
Nederland ongeveer 20 tot 25
procent van de bevolking last
heeft van hooikoortsachtige
verschijnselen.
De simpelste remedie tegen
pollenallergie is volgens
Martens om niet of zo min
mogelijk in aanraking te komen
met de pollen. "Vermijden is
hier het sleutelwoord", zegt de
bioloog. "Als je per se dingen
buiten moet doen, doe dat dan
's morgens vroeg, want dan zijn
de pollen in de lucht nog
redelijk beperkt omdat de zon
nog niet schijnt en de pollen
daardoor minder actief zijn",
aldus Martens. Bron: Nu.nl <<<
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We halen regelmatig een artikel,
dat misschien interessant is
voor u, van de website
Www.niernieuws.nl

Niernieuws
Nierpatiënten met een uitkering en de AOW
De leeftijd waarop je in ons land AOW krijgt, gaat
steeds verder omhoog. Volgens de nieuwe regels
zijn er mensen die nu pas op hun 67ste AOW
ontvangen. Maar wat betekent dit voor een
nierpatiënt die ook een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt? Vroeger
zou die uitkering na je 65ste stoppen. Is dat nog
steeds zo?
AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Voor
2016 was het simpel: zowel de AOW als pensioen via
de werkgever gingen in op het moment dat iemand
65 jaar werd. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
[WAO, Wajong, WIA] liepen door tot 65 jaar. Dat
sloot netjes op elkaar aan en er was geen probleem.
Sinds 1 januari 2016 is dit anders. De AOW-leeftijd
gaat versneld, in stappen, omhoog: naar 66 jaar in
2018 en naar 67 jaar in 2021. Bij iedereen die voor 1
januari 1948 is geboren, geldt de AOW-leeftijd van 65
jaar.
Bent u op of na 1 januari 1948 geboren? Dan hangt de
AOW-leeftijd af van de geboortedatum. Voor 2022 en
2023 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3
maanden. Of de AOW-leeftijd daarna nog verder
stijgt, hangt af van de levensverwachting. Op
Rijksoverheid.nl is een overzicht beschikbaar van de
verhoging van de AOW-leeftijd.
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De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stoppen,
wanneer u de AOW-leeftijd hebt bereikt en AOWpensioen ontvangt. Door de verhoging van de AOWleeftijd hebt u dus langer recht op een uitkering van
het UWV. LET OP! Dit geldt uiteraard alleen
wanneer er recht blijft bestaan op 1 van de genoemde
uitkeringen. Of een VUT-regeling, een prepensioen of
een particulier pensioen doorloopt tot aan de hogere
AOW-leeftijd hangt af van de arbeidsvoorwaarden.
In de cao of uw arbeidsovereenkomst kunt u lezen
wat voor u van toepassing is. Bij vragen kunt u
contact opnemen met het pensioenfonds of de
verzekeraar.
Omscholen en opnieuw beginnen. In nummer 2 2019 van Wisselwerking, het ledenblad van de
N.V.N. kunt u meer lezen over uitkeringen en werk
gerelateerde onderwerpen. Diverse artikelen zijn
gewijd aan het thema ‘omscholen en opnieuw
beginnen’.
Gratis proefnummer?
Www.nvn.nl/publicaties/ledenblad-wisselwerking.
U kunt Wisselwerking ook lezen door een
abonnement te nemen. Als u lid wordt van de NON
krijgt u automatisch ook het blad Wisselwerking.
Bron: Niernieuws en NVN. <<<

Maaltijd service
Indien u het wenst kom
ik vrijblijvend bij u
langs of kijk eens op
onze website:
www.kolkendemaitre.nl

Graag zou ik ons bedrijf aan u willen voorstellen.
Wij zijn: Kolk en de Maître maaltijdenservice te Enschede en zitten
gevestigd aan de Oosterstraat 136 A. Tel: 06-46031950.
In Januari 2019 hebben we onze geheel nieuwgebouwde keuken
geopend. Mede hierdoor kunnen we onze cliënten voorzien van een
dagelijkse warme maaltijd die op locatie kan worden aangeboden.

Sinds Februari 2013 leveren we koel verse maaltijden voor ouderen aan
huis en warme maaltijden aan instellingen, en diverse kinderopvangen in
Enschede en Haaksbergen.
Mede door onze dagelijkse bereiding en samenstelling van verse
ingrediënten worden onze maaltijden aangeprezen door div.
zorginstellingen, div. diëtisten, MST, kinderopvang verblijven etc.
Wij bereiden onze maaltijden op restaurantniveau!!
Onze geheel nieuwgebouwde keuken is hierop aangepast.

De NON is niet
aansprakelijk voor deze
maaltijdservice, maar
geeft dit als tip voor als u
niet meer zelf kan of wil
koken.

Wilt u ook meedoen?
Stuur
Wat zijn de voordelen voor u: dan een mail naar
info@non-twente.nl

Warm geleverde maaltijden op maat. [Zorginstellingen]
Keuzemenu’s die u zelf kunt samenstellen op onze menulijsten.
Aangepaste maaltijden voor mensen met b.v. diëten, gluten, lactose, eiwit
beperkt, Na arm/beperkt, gemalen en gesneden.
Luxere menu’s: zie onze menulijsten.
Maaltijden prijs is in overleg [aantal], zowel warm als koelvers leverbaar.
Gratis bezorging op uw locatie.
Vriendelijke groet, Freddy Olde Holtkamp, directeur. <<<
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Hans Bart stopt
Na ruim 8 jaar stopt Hans Bart als directeur van de NVN.
Hans geeft zelf hierover aan: 'Ik heb me de afgelopen jaren met
hart en ziel [en nier] ingezet voor de NVN en in brede zin voor
de nierpatiënten, hun naasten en donoren. Ik denk dat we veel
bereikt hebben, dat waar het om patiënten participatie gaat we
op de goede weg zijn. Of het nu gaat om ‘samen beslissen’, onze
rol bij richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek of
de samenwerking rond zeldzame en erfelijke nierziekten. En
nog veel meer zoals het ondersteunen van individuele patiënten
en donoren door ons Steun- en adviespunt, de
kwaliteitsverbetering van ons prachtige magazine
Wisselwerking, etc. <<<

PROMs: Hans gaat zich binnen
het bureau van de Patiënten
federatie bezighouden met patiënt
gerapporteerde uitkomsten van
zorg te meten. En dat voor drie
dagen per week. Hij heeft dat
onderwerp de afgelopen jaren
mee-ontwikkeld voor het
'nierenveld' en blijft dat voor één
dag in de week ook nog voor de
NVN doen.
______________________________

Verslag busreis NON
26 mei jl. was er weer het jaarlijks uitje van de
NON.
Om 12.30 had iedereen, die in Enschede moest
opstappen zich al verzameld. Toen ik aankwam
was er al gelijk een gezellige sfeer, natuurlijk
wilden enkele mensen weten waar de reis heen
ging, maar mijn vrouw en ik hielden de lippen stijf
op elkaar. Na wat administratieve handelingen en
zoeken naar iemand die op en verkeerde lijst stond,
kon iedereen in de bus stappen en vertrokken we,
met wat vertraging, naar Almelo om ons aan te
sluiten bij de rest.
Daar kwamen nog wat rolstoelers bij ons in de bus,
en kon de stoet vertrekken [totaal 83 personen]. Via
Almelo reden we naar Bornerbroek, Enter, Rijssen
en via het Schwarzwald naar Holten, waar we
aankwamen op de Sallandse- Heuvelrug.
Daar aangekomen, gingen we bij restaurant Losse
Hoes een kopje koffie met een overheerlijke
appeltaart eten. Na het genieten van de koffie en
gebak, ging één een groep de Sallandse Heuvelrug
verkennen met een gids. De andere groep kreeg een
rondleiding door Natuurdiorama, die zich naast het
restaurant bevindt.

De rit [bus] over de Sallandse-Heuvelrug ging
langs het Canadese kerkhof en daarna door het
natuurpark over de “toeristenweg” waar we
hebben genoten van heerlijke uitzichten over
heidevelden en hebben genoten van mooie
bossen.
In het Natuurdiorama hebben we onder leiding
van een gids, levensgrote diorama’s bekeken van
verschillende natuurgebieden in Nederland en
waar we veel opgezette dieren hebben gezien die
je normaal niet zo snel in het bos tegen komt.
Toen iedereen alles had gezien, stapten we weer
in de bus en ging de reis naar Langeveen.
Bij restaurant de Waaier hebben we genoten van
een heerlijk 3 gangen menu en een of meerdere
drankjes. Na het diner werden we weer naar onze
opstapplaatsen gebracht en ging iedereen zijn
eigen weg.
Het was een mooie dag met goed weer. Ik heb
alleen maar positieve reacties gehoord, dus
iedereen was tevreden.
Iedereen die mee was bedankt voor de
gezelligheid,
Groet, Han ten Kate en Gerard van Leusen. <<<
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UITJE NON
Foto’s gemaakt door Harry Kampinga

Foto impressie 26 -05 -2019

27

Dialoog * Jaargang 19 * Nummer 2

UITJE NON
Foto impressie 26 -05 -2019
Foto’s gemaakt door Harry Kampinga

Dialoog * Jaargang 19 * Nummer 2

28

Afscheid bestuurslid

Nog
even dit!
Website NON
vernieuwd.
www.non-twente.nl

Helaas heeft Marijke Venhuis, 6 maart, het bestuur
van de NON verlaten. Wegens haar thuissituatie
nam het werk voor de NON te veel van haar tijd
in beslag. Marijke organiseerde elk jaar het uitje,
de kerstbrunch, herdenkingsdienst e.a. Vooral
haar leuk geschreven stukjes in de Dialoog zullen
we missen. Marijke, bedankt voor alles. <<<

Uw verhaal in de
Dialoog? Stuur dan
een mail naar:
info@non-twente.nl
Gezocht:
De NON zoekt een
nieuwe secretaris.
Man/Vrouw, iedereen
is welkom. U kunt
zich aanmelden via de
mail of telefonisch.
Voor informatie kunt
u terecht bij onze
voorzitter. Tel: 0743761376.
Nieren.nl
Via de website van
nieren.nl kunt u via
instellingen aangeven
dat u hun nieuwsbrief
wilt ontvangen.
Hierin lees je welke
medische informatie
is toegevoegd aan de
website. Ook krijg je
meldingen over
nieuwe recepten,
interessante
gesprekken en
boeiende blogs.
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