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Advertentie 

Dorpsstraat 139a, Enter  |  0547 - 38 80 60 
BrasserieR1854.nl  |   /R1854

Dorpsstraat 148, Enter  |  0547 - 38 17 66 
Roetgerink.nl  |   /Roetgerinkmode

165 jaar passie

FC TWENTE VROUWEN

ROETGERINK 165 JAAR...

TROTSE HOOFDSPONSOR

• Meer dan 6.500 m2 mode en schoenen
• Meer dan 350 internationale merken onder één dak
• Voor dames heren en kinderen voor alle gelegenheden
• Eigen brasserie -1854 aan de overkant met terras
• Vakkundige en gespecialiseerde modeadviseurs
• Voldoende gratis parkeergelegenheid
• Gratis kopje koffie in onze gezellige Koffiekökk’n
• Alle afdelingen via een lift te bereiken 
• Personal Shopper Service
• Fashion Giftbox, een unieke fashion & food belevenis
• Bedrijfskleding, maatpakken en -overhemden
• Uitgebreide schoenencollectie
• Kinderbioscoop op onze kinderafdeling
• Eigen vermaakatelier, vaak klaar terwijl u koffie drinkt
• Voordelen voor vaste klanten met de Fashion Card
• Taxi service met de Fashion & Food cab
• Online webshop: www.roetgerink.nl

WIJ BIEDEN U:



  

DNB Groep verzorgt sociale en 
maatschappelijke publicaties 

ten behoeve van diverse 
stichtingen en verenigingen 

door heel Nederland. 
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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 22 euro per jaar, 
incl. lidmaatschap van de 
Nierpatiëntenvereniging 
Nederland [NVN] en het blad 
Wisselwerking en 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. 
Jenny Laarman, [eind] redacteur. 
 
Webmaster: Martin Damhuis. 
 
Website: www.non-twente.nl 
E-mail: info@non-twente.nl              

Facebook: Janine v/d Linde. 
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 
 
Uitgever: DNB-groep Hoogezand.  
 
Oplage: De Dialoog verschijnt 3 
keer per jaar in een oplage van 
300 stuks.  
 
Inleveren kopij tot: 10-02-2019 
 
De Nierpatiëntenvereniging Oost 
Nederland is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van advertenties 
en ingezonden artikelen. <<< 
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Het PTH-hormoon speelt een 
belangrijke rol bij de calcium- 
en fosfaathuishouding van het 
lichaam. Het zorgt voor de 
opname van calcium uit de 
darm en voor de uitscheiding 
van fosfaat door de nieren. 

                                 
 

Hans Hobert wint een medaille 
bij de World Transplant Games.  
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Is er toestemming voor 
donatie van weefsels, zoals 
huid, bot, oogweefsel en 
hartkleppen, dan word er  
een vragenlijst doorlopen om 
te achterhalen of de weefsels 
geschikt zijn voor donatie. 
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In dit 
nummer: 

19 november: avond over 
Erfrecht, Wilsbeschikking en 
Levenseindetestament 

15 december: Kerstbrunch 

20 januari: 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

11 maart: Algemene Leden 
Vergadering NON  



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoering nieuwe donorwet [actieve 
donorregistratie] 
Het huidige systeem wordt op 1 juli 2020 
vervangen door een systeem van Actieve 
Donorregistratie. De nieuwe donorwet 
regelt dan dat iedereen vanaf 18 jaar die bij 
een Nederlandse gemeente staat 
ingeschreven, geregistreerd wordt in het 
Donorregister. Voor de invoering van deze 
wet, krijgt iedereen daarover uitgebreide 
informatie. Zolang de nieuwe wet nog niet 
is ingevoerd, is het huidige 
toestemmingssysteem van toepassing. 
 
Registratie blijft belangrijk 
Het blijft belangrijk dat u zelf een keuze 
maakt en deze vastlegt in het 
Donorregister. Als u al geregistreerd bent, 
dan blijft uw registratie gewoon geldig. Ook 
na invoering van de nieuwe wet. 
 
Wat houdt de nieuwe donorwet in? 
Veel Nederlanders hebben hun keuze voor 
orgaandonatie nog niet vastgelegd in het 
Donorregister. Vanaf 1 juli 2020 geldt de 
nieuwe donorwet. Dan krijgt iedere 
Nederlandse ingezetene vanaf 18 jaar die 
nog niet staat ingeschreven in het 
Donorregister, een brief. 
U krijgt dan de vraag om een keuze over 
orgaandonatie en weefseldonatie te maken. 
En deze keuze ook in het Donorregister vast 
te leggen. De keuzes die gemaakt kunnen 
worden, blijven hetzelfde als in het huidige 
systeem.  

De vier keuzemogelijkheden zijn: 
1. Ja, ik geef toestemming 
2. Nee, ik geef geen toestemming 
3. Mijn partner of familie beslist 
4. De door mij gekozen persoon beslist      
Als u niet binnen 6 weken reageert, volgt 
een herinneringsbrief. Reageert u ook daar 
binnen 6 weken niet op, dan wordt u in het  
 
 

Nieuwe 
donorwet 
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Donorregister geregistreerd als ‘geen 
bezwaar’ tegen orgaandonatie en 
weefseldonatie. U krijgt hiervan een bericht. 
 
U kunt uw registratie op ieder moment 
aanpassen.  
 
Wat is het verschil met de huidige wet 
orgaandonatie? 
In Nederland geldt sinds 1998 de Wet op de 
orgaandonatie. Hierin staat dat iedereen die 
12 jaar en ouder is en wilsbekwaam, zich kan 
registreren voor de donatie van organen en 
weefsels na overlijden. Volgens de huidige wet 
beslissen de nabestaanden als er niets in het 
Donorregister is geregistreerd.  

Het verschil met het nieuwe systeem is dat 
iemand in het register kan staan met ‘geen 
bezwaar’ tegen orgaandonatie en 
weefseldonatie. [Dat kan alleen als iemand 
niet gereageerd heeft op de oproep om zich te 
registreren].  
Het verschil tussen ‘geen bezwaar’ en de 
registratie ‘ja, ik geef toestemming’ is dat bij 
‘geen bezwaar’ de persoon niet zelf actief een 
keuze heeft geregistreerd. Bij 'geen bezwaar' 
gaat men er van uit dat iemand geen bezwaar 
heeft tegen donatie. Bij een JA-registratie 
heeft de overledene actief toestemming 
gegeven voor orgaandonatie en 
weefseldonatie. Bron: Rijksoverheid.nl <<< 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beste lezers van de 
Dialoog, 

Even voorstellen, mijn naam 
is Martin Damhuis. 
Ik ben 53 jaar en sinds 
enkele jaren lid van de NON. 
Na een tijdje heb ik het 
maken van de website op mij 
genomen en daarna een 
nieuwe website gelanceerd 
voor de NON. 
Sinds vorig jaar ben ik actief 
als lid van het bestuur. 
 
Ik woon, samen met mijn 
vrouw in de stad waar het 
ene stoplicht op rood springt 
en de andere op groen … 
inderdaad Almelo. 
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Na mijn diensttijd als 
beroepsmilitair kon ik gaan 
werken bij de DAF in 
Eindhoven en zijn we in 1990 
in Brabant [Helmond] gaan 
wonen. Daar hebben we 16 
jaar gewoond waarvan ik er 
ongeveer 10 bij de DAF heb 
gewerkt en 4 bij een DAF-
dealer als monteur in 
Helmond. 
Ik weet nog goed dat ik op 
een dag op de Heftruck aan 
het werk was en wel heel 
veel pijn had in de zij en rug. 
Nadat ik naar het toilet was 
geweest en bloed in de urine 
had ontdekt, ben ik direct 
door naar mijn huisarts 
gegaan. Om een lang verhaal 
kort te maken ik heb een 
“Hoefijzer” nier, vernauwde 
urineleider, een goedaardige 
tumor op de bijnieren en 
terugkomende nierstenen. 
Nou dat was behoorlijk 
schrikken. 
 
 
 

Bestuurslid 
NON aan het woord 

 
Na 5 jaar moest ik 
noodgedwongen stoppen met 
werken en de rollen thuis 
werden omgedraaid. Ik werd 
huisman en mijn vrouw ging 
aan het werk. [Ik snap nu 
hoe huisvrouwen zich soms 
voelen]. Een jaar later 
hebben we ons huis verkocht 
en zijn we weer teruggegaan 
richting het mooie Twente, 
eerst in Bornerbroek en 
daarna in Almelo. 
 
Hier kwam ik in contact met 
de NON en ben lid geworden 
van wat ik een hele mooie 
vereniging vind met lieve en 
vooral gemoedelijke leden. 
Ook het bestuur, waar ik deel 
van mag uitmaken, zijn lieve 
en gemotiveerde collega`s. 
Ik maak met plezier de 
website en houdt u op de 
hoogte van het reilen en 
zeilen van de NON. <<< 
 
Met vriendelijk groet. 
Martin Damhuis. 
 
 
 
 

Martin Damhuis 
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Alzheimer 
 

vermoeidheid, en ook 
klachten van dorstgevoel, 
verhoogde urineproductie, 
obstipatie, misselijkheid, en 
soms maagzweren. 
Heel vaak geeft een te 
snelwerkende bijschildklier 
weinig of geen klachten, en 
wordt de diagnose bij toeval 
gesteld. 

Wanneer te weinig 
bijschildklierhormoon wordt 
geproduceerd, spreken we 
van hypoparathyreoïdie. In 
die situatie speelt het 
omgekeerde: door een 
onvoldoende aanmaak van 
PTH wordt de calciumspiegel 
van het bloed te laag en dat 
van het fosfaat te hoog. De 
ziekte is meestal het gevolg 
van een operatie aan de 
schildklier, waarbij ongewild 
meerdere bijschildkliertjes 
worden verwijderd. Een 
hypoparathyreoïdie kan in 
zeldzame gevallen ook 
spontaan voorkomen. 
Klachten kunnen zijn 
tintelingen in armen en 
benen, en in meer ernstige 
situaties epileptische 
aanvallen en 
ademhalingsmoeilijkheden. 

 

Het PTC-hormoon zorgt voor de 

In ons lichaam bevinden zich pal naast de 
schildklier vier bijschildkliertjes 
[parathyreoïden]; dit zijn kleine kliertjes, 
nauwelijks groter dan een rijstkorrel. De 
bijschildklieren produceren het 
bijschildklierhormoon [parathyreoïd hormoon, 
PTH]. 
Het PTH speelt een belangrijke rol bij de 
calcium- en fosfaathuishouding van het 
lichaam. Het zorgt voor de opname van 
calcium uit de darm en voor de uitscheiding 
van fosfaat door de nieren. 

“Door de overproductie 
van het 
bijschildklierhormoon 
en de verhoogde 
calciumspiegel, bestaat 
het risico van nierstenen 
en botafwijkingen” 

 

Hoe wordt de diagnose 
gesteld? 
Een bijschildklier aandoening 
wordt vermoed als er klachten 
bestaan, zoals juist genoemd. 
In die situaties en bij die 
klachten is er zeker noodzaak 
om de calcium spiegel van het 
bloed te bepalen. De diagnose 
wordt dan gesteld aan de 
hand van dit bloedonderzoek. 

bestaat het risico van 
nierstenen en botafwijkingen 
[meestal botontkalking] die 
een combinatie zijn van 
verhoogde botafbraak en 
aanmaak. Daarnaast hebben 
mensen met 
hyperparathyreoidie vaak 
hoge bloeddruk, 
buikklachten, en soms 
psychische klachten, alsmede 

Bij een overproductie van het 
bijschildklierhormoon 
[hyperparathyreoïdie] heeft 
de patiënt één of meerdere 
overactieve, vergrote, 
bijschildklieren die te veel PTH 
maken. Hierdoor wordt het 
gehalte van calcium in het 
bloed te hoog, en het 
fosfaatgehalte te laag. Deze 
afwijkingen in de stofwisseling 
van calcium en fosfaat kunnen 
overigens ook veroorzaakt 
worden door een teveel aan 
vitamine D gebruik. Door de 
overproductie van 
bijschildklierhormoon en de 
verhoogde calciumspiegel  
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Calcium en fosfaathuishouding 
van het lichaam 
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Alzheimer 
 

2. Een snelle bepaling van 
het PTH-gehalte in het bloed; 
wanneer een vergrote 
bijschildklier wordt 
verwijderd, kan hierdoor al 
snel worden beoordeeld of de 
operatie succesvol is, en de 
‘schuldige’ bijschildklier is 
verwijderd, of dat er nog een 
2e overactieve bijschildklier 
aanwezig kan zijn. 
Door op deze wijze de 
ingreep te plannen en uit te 
voeren kan deze in principe 
in dagbehandeling worden 
uitgevoerd, m.a.w. iemand 
gaat ’s avonds na de operatie 
weer naar huis. Bovendien is 
het ongemak van de operatie 
[zeer klein operatielitteken] 
veel minder dan met de 
ouderwetse operatie. 
 
Mensen met een te langzaam 
werkende bijschildklier 
worden altijd met medicijnen 
behandeld; zij gebruiken 
extra calcium en een 
vitamine D preparaat 
[meestal etalpha of 
calcitriol]. 
 
Bron: UMCG. <<< 
 

en het kan in die situatie 
moeilijk zijn om te 
beoordelen welke klachten 
door de verhoogde 
calciumspiegel komen, en 
welke klachten door 
veroudering. Soms kunnen 
oudere mensen na een 
succesvolle operatie een 
wonderbaarlijk herstel 
vertonen. 
Jongere mensen en ouderen 
met de aandoening of 
complicaties, zoals boven 
beschreven, behandelt men 
in principe via een operatie.  
 
Hierbij wordt de vergrote 
bijschildklier verwijderd. 
Vroeger gebeurde dat via een 
uitgebreide ingreep. 
Tegenwoordige is dit 
mogelijk via een klein sneetje 
in de hals; dit wordt een 
minimale invasieve techniek 
genoemd. Academisch 
Ziekenhuis Groningen maakt 
hierbij gebruik van twee 
aanvullende mogelijkheden: 
1. Een radioactieve techniek, 
waarbij met een klein 
apparaatje en een zeer lager 
hoeveelheid radioactiviteit de 
overactieve bijschildklier 
wordt opgespoord. 

Nogal eens wordt bij routine 
bloedonderzoek, voor andere 
redenen, een verhoogd 
calciumgehalte gevonden. 
Hierna wordt dan een verder 
onderzoek verricht waarbij 
ook het fosfaat en PTH-
gehalte worden bepaald. 
Zowel de hyper- als 
hypoparathyreoïdie worden 
aldus vaak bij toeval 
gevonden. 
 
Ernst en beloop van de 
aandoening 
Milde vormen van een te 
snelwerkende bijschildklier 
geven weinig of geen 
klachten. Het gevaar van 
deze ziekte is het ontstaan 
van nierstenen en 
botafwijkingen waardoor 
botbreuken kunnen optreden. 
Ook is hoge bloeddruk een 
neveneffect, met op de lange 
duur nierfunctiestoornissen. 
Bij oudere mensen zonder 
klachten of verdere 
afwijkingen neemt men nogal 
eens bij een milde 
hyperparathyreoïdie een 
afwachtende houding aan. 
Echter, hyperparathyreoidie 
kan ook leiden tot psychische 
stoornissen, vermoeidheid, 
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'DiaFresh maaltijdboxen'         
voor dialysepatiënten 

Vorig jaar zijn Dianet en het AMC een proef gestart met 
maaltijdboxen voor dialysepatiënten. Dialysepatiënten 
testen daarbij een maaltijdbox die te vergelijken is met de 
HelloFresh box, waarmee ze thuis een maaltijd kunnen 
koken. De boxen zijn een initiatief van nefroloog Raphaël 
Duivenvoorden [Amsterdam UMC] en de diëtisten Anne 
Wentink en Martine Norbart van Dianet.  

Dialysepatiënten moeten zich, vanwege hun nieraandoening, 
meestal aan een dieet houden. Dat betekent vaak zuinig met zout, 
kalium én fosfaat. Na een behandeling voelen patiënten zich 
bovendien moe en niet lekker. Zie dan maar eens een lekkere en 
gezonde maaltijd te kopen én op tafel te krijgen. Om het concept 
uit te werken, deed Duivenvoorden mee met de Nierstichting-
Challenge: een initiatief van de Nierstichting. Momenteel worden 
gesprekken gevoerd om het concept in de markt te zetten.       
Bron: Niernieuws.nl <<< 

 

 

Kerstbrunch   
 

15 december 

_________________________
____ 
 

 
Wanneer: 15 december  

Locatie: partycentrum 
Ensink, Lemselosestraat 4. 
7595 MN in Weerselo.  

Tijd: de brunch begint om 
11.00 uur en eindigt om 
ongeveer 14.00 uur.  

Opgave: tot 6 december. Per 
mail: leo13vel@gmail.com            
of telefonisch: 074-3761376 

 [De brunch is voor leden 
gratis, voor uw introducee 
12.50 euro. De derde persoon 
betaalt 25,00. Te betalen 
binnen bij de ingang].  

Dieet? Geef dit door. 

 



 

 

Wilt u ook meedoen? 
Stuur dan een mail naar 

info@non-twente.nl 
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Informatie 
van uw 
vereniging 
 

 

6 maart 2019 hebben we 
onze Algemene Leden 
Vergadering gehouden.  
 
In deze vergadering is 
het huishoudelijk 
reglement op 
verschillende onderdelen 
aangepast, waaronder de 
criteria van 
lidmaatschap van de 
NON. 
 
Daarnaast is het voorstel 
tot contributieverhoging 
en donateursbijdrage 
aangenomen, welke 
verhogingen 
noodzakelijk zijn in 
verband met hogere 
kosten en teruglopende 
subsidies. De contributie 
is 22 euro per jaar.  

 

 

Het volgende is vastgesteld:  

Nierpatiënt:                                                                                    
- Het deelnemen aan activiteiten is in 
principe gratis, behalve voor het jaarlijkse 
uitje: maximaal 33,33% van de kostprijs.                                             
- Wordt automatisch lid van de 
Nierpatiënten Vereniging Nederland, zonder 
dat daarvoor contributie verschuldigd is en 
ontvangt het blad Wisselwerking.                                                                           
- Ontvangt het blad Dialoog.                                                             
- Heeft stemrecht.                                                                           
- Draagt een contributie af van €22,00 per 
jaar. 

Partner van een nierpatiënt:                                                         
- Het deelnemen aan activiteiten is niet 
altijd gratis. Voor het jaarlijkse uitje en 
voor de kerstbrunch: maximaal 50 % van 
de kostprijs  
- Heeft stemrecht.                                                                             
- Draagt een contributie af van €22,-- per 
jaar. 

Nabestaande: 
- Was partner lid en wil lid blijven na 
overlijden nierpatiënt.                                  
- Het deelnemen aan activiteiten is niet 
altijd gratis. Voor het jaarlijkse uitje en 
voor de kerstbrunch: maximaal 50 % van 
de kostprijs. 
- Ontvangt het blad Dialoog. 
- Heeft geen stemrecht.                                                                    
- Draagt een contributie af van €22,-- per 
jaar. 

Donor:                                                                                               
- Het deelnemen aan activiteiten is niet 
altijd gratis. Voor het jaarlijkse uitje en 
voor de kerstbrunch: maximaal 50 % van 
de kostprijs 
- Heeft stemrecht.                                                                               
- Draagt geen contributie af. 

Donateur:                                                                                        
- Ondersteunt de vereniging met een 
jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00. 

Tot slot is besloten om introducés de 
kostprijs te laten voldoen bij 
activiteiten. <<< 

 

       

 
 



  

 
U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 januari naar: Jenny Laarman, Bosuilstraat 31 -14        
7523BJ in 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. <<< 
 

Woordzoeker 

Antwoord vorige puzzel: vachtje 

De VVV-bon van 25.00 gaat naar                      
G. Schutmaat-Huiskes uit Den Ham  

 

Puzzel 

[Voor kinderen] 
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[Voor kinderen] 
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Dialyse 
 
Dialyse betekent letterlijk: het scheiden van 
stoffen.  
 
Als vloeistof waarin stofjes zijn opgelost in 
aanraking komt met vloeistof waarin minder van 
die stofjes zitten, stromen de stofjes van de 
vloeistof met de hoge concentratie naar de 
vloeistof met de lage concentratie. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld met een schijfje citroen in een kopje 
thee. Na verloop van tijd smaakt de thee naar 
citroen. Het citroenzuur heeft zich door de thee 
verspreid. De nieren zuiveren het bloed volgens 
het dialyseprincipe. 
 
Meestal moet met dialyse gestart worden als de 
nierfunctie nog maar 10 tot 15 procent is. Maar 
ook andere factoren kunnen een rol spelen. Er kan 
bijvoorbeeld besloten worden eerder te gaan 
dialyseren als de bloeddruk ondanks behandeling 
veel te hoog blijft of als iemand zich 
constant slecht voelt. Dit kan per persoon erg 
verschillen; sommige mensen voelen zich bij een 
slechte nierfunctie intens moe en ziek, anderen 
voelen zich nog redelijk fit. 

Dialysevormen 
Er zijn verschillende dialysevormen: 
 
- Peritoneale dialyse [PD of buikspoeling], 
overdag of ’s nachts. PD is een dialysevorm die in 
de thuissituatie plaatsvindt. 
- Hemodialyse, overdag of ‘s nachts, in een 
ziekenhuis, dialysecentrum of thuis, frequent of 
niet-frequent. Daarbij is ‘niet-frequent’ de meest 
klassieke vorm van dialyse: drie keer per week, 
drie tot vijf uur per keer in een dialysecentrum. Er 
zijn steeds meer vormen van frequente dialyse 
mogelijk. 
 
Dialyse op Maat  
Om te bevorderen dat nierpatiënten [en hun 
partner] een dialysevorm kiezen die het best in 
hun leven past, is de Nierstichting het 
programma Dialyse op Maat gestart. Binnen dit 
programma wordt, in samenwerking met de 
NVN, een aantal projecten en onderzoeken 
uitgevoerd waaraan ook patiënten en 
zorgverleners meewerken. Bron www.nvn.nl <<< 
 

Dialyse 



 

Bendiorm-Hotel Melia ****
9 Verzorging van logies tot All Inclusive
9 Prachtig aangelegde tuin
9 Binnen- en buitenzwembad
9 Tegenover IMED Levante
9 Inclusief vlucht en transfers

  8 dagen vanaf:
€369,- p.p

Tenerife-Balcon de los Gigantes

9 Mooi appartement
9 In Puerto Santiago
9 Fantastisch zeezicht
9 300 meter vanaf het dialysecentrum
9 Buitenzwembad

           Maandprijs:
€399,-

   per appartement

Agenda  
 

15 dec.  
Kerstbrunch        

Tijd: 11.00 - 
14.00 uur. 

Locatie: Ensink, 
Lemselosestraat 4, 
7595MN in 
Weerselo.  

Meer informatie 
in deze Dialoog. 

Voor alle 
bijeenkomsten in 

deze agenda 
krijgt u een 
persoonlijke 

uitnodiging per 
mail. 
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20 januari  
Nieuwjaars-
bijeenkomst 

Tijd: inloop 16.30 
uur.               
Aanvang: 17.00 – 
19.00  

Locatie: de 
pannenkoekenbakker 
[v/h Lutke Hulscher] 
in Zenderen. 

 

 

19 november 
Avond over 
Levenseinde-
testament, 
Wilsbeschikking en  
Erfrecht etc.  

Inloop: 18.30 uur.                   
Aanvang: 19.00 uur 
Einde: 21 uur 

Locatie: Café                
Hoogspel, Bornsestraat 
1, 7495VL in Ambt 
Delden   

Incl. koffie/thee etc. 
De avond is gratis.      

             

 

 Vakantie & dialyse 

11 maart 
Algemene Leden 
Vergadering van 
de NON                 
Na afloop …… 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een man is ongeneeslijk ziek. Tegen een 
euthanasietraject zit hij 'aan te hikken'. 
"Het is nog een beetje te ver van mijn 
bed om er een keuze over te maken, 
terwijl je het juist moet organiseren als 
je nog in goeden doen bent." 
 
In het dagelijks leven doet hij niet veel 
spannends meer. "Een beetje met de honden 
lopen en gezellige dingen ondernemen met 
mijn vrouw”.  
 
Uitgemaakte zaak 
Bijna een jaar geleden begon hij zich slecht te 
voelen. Slikklachten. "Toen deden ze zo'n 
onderzoek in je slokdarm en zagen ze het 
direct: kanker. Ik ging de medische molen in 
en uit de scans bleek dat het al was 
uitgezaaid, in mijn lever, buikvlies en lymfe." 
 
Zonder uitzaaiingen is slokdarmkanker nog te 
behandelen, zegt hij, maar mét is het een 
uitgemaakte zaak. Hij krijgt nog 
chemotherapie, de palliatieve variant. "Het 
belangrijkste daarvan is dat mijn slokdarm 
openblijft, zodat ik kan slikken. Een keer per 
week lig ik er een dag voor in het ziekenhuis 
en druppelt het binnen." 
 

Euthanasie 
Zieke man [60] twijfelt over euthanasie 
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Batterij injecties 
Wel of niet het euthanasietraject in gaan, daar 
zit hij tegenaan te hikken. "Mijn vrouw en ik 
zijn zover dat we de financiën hebben 
geregeld, voor als ik overleden ben. We 
hebben laatst ons testament goed geregeld. 
Ik weet wat het inhoudt om thuis het 
palliatieve traject in te gaan." 
 
Over euthanasie zelf nadenken, dat vindt hij 
nog moeilijk. "Ik merk dat er een barrière bij 
mezelf zit. Hoe ziet dat er dan uit, 
euthanasie? Ik stel me voor dat je dan op zo'n 
hoog-laagbed zit, met je vrouw en vrienden 
om je heen. Een batterij injecties en dan? Ik 
vind het een raar idee, het is nog te ver van 
mijn bed om er een keuze in te maken." 
 
Hete brij 
Tegelijkertijd moet je euthanasie juist regelen 
als je nog in goeden doen bent, vindt hij. 
"Eigenlijk denk ik: de theorie klopt, maar de 
praktijk is nog best lastig. Het is een dilemma, 
ik heb nog genoeg plezier in het leven om het 
lijden draaglijk te vinden. Het heeft even tijd 
nodig om eruit te komen." Zijn vrouw staat er 
eigenlijk hetzelfde in, zegt hij. "Het is niet 
onbespreekbaar, het is niet alsof er een zwaar  

 

 



                                                                  

putdeksel op het onderwerp ligt. We draaien 
alleen nog een beetje om de hete brij heen." 
 
Doodziek 
Hij twittert veel en is openhartig over zijn ziek 
zijn. Gaandeweg is het een Twitterdagboek 
aan het worden over het ziekteverloop. Het is 
fijn te merken dat het steun geeft, dat 
mensen er positief op reageren, al is het 
primair iets voor mezelf. " 
De chemokuren die hij nog krijgt, zijn eindig. 
"Ik zit inmiddels in mijn derde serie en merk 
dat mijn tolerantie ervoor afneemt. Vooral 
lichamelijk wordt het steeds zwaarder. Ik sta 
nu op een kruispunt: over drie weken wordt 
er weer een scan gemaakt, dan weet je pas 
echt of dit wel of niet aanslaat. Afhankelijk 
van de uitslag ga ik wel of niet door met 
chemo." 
 
Waardevol 
Het doel van zijn behandeling is niet per se 
om iets van levensduur toe te voegen, zegt 
hij, maar levenskwaliteit. "Ik heb nu al 
behoorlijk wat last van die chemo, maar het 
voelt een beetje onnozel om ermee te 
stoppen zonder de uitslag van de scan te 
weten. Dus tot die tijd laat ik het nog even 
doordruppelen, letterlijk en figuurlijk." 
"Psychisch redden we het best met elkaar en 
ik ook met mezelf. Het ziek zijn is niet alleen 
waardeloos, maar ook waardevol. Je gaat de 
confrontatie aan met jezelf en met anderen”. 
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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. 

Dilemma's bij euthanasie 
Mensen die een euthanasietraject ingaan, 
kunnen voor verschillende dilemma's komen 
te staan, zegt verpleegkundige Emmy 
Regelink van de Praktijk voor Euthanasie. 
"Willen blijven leven voor de kinderen 
bijvoorbeeld. Of als iemand de ziekte van 
Parkinson heeft en de geest nog helder is 
maar het lichaam niet meer meewerkt." 
 
Lastig is daarbij de mening van anderen. 
"Begrip om je eigen levenseinde te kiezen, 
om dat zelf te bepalen, respecteren dat 
mensen dat zelf mogen kiezen: dat is er nog 
lang niet altijd. Iedereen vindt er wat van. 
Het zou mooi zijn als het wat meer 
geaccepteerd wordt dat sommige mensen 
klaar zijn met hun leven." 
 
Mensen die over euthanasie nadenken, 
hebben vaak al een brug genomen, ziet 
Regelink. "Wel is er de angst voor het grote 
onbekende. Wat is er na de dood?" Het 
traject om euthanasie aan te vragen kan rust 
geven, zegt ze, maar daar zitten vaak nog 
wel haken en ogen aan.  
"De toestemming geeft de rust."                 
Bron: RTL-nieuws. <<< 
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Alzheimer 
 

Beide verstoren de communicatie tussen de 
en zetten processen in gang, waardoor de 
hersenen onherstelbare schade oplopen.  

Positieve medicijnstudie 
Verschillende onderzoeksgroepen werken al 
jaren aan manieren om die eiwitophoping te 
remmen. Tot nu toe zonder succes: studies 
met potentiële medicijnen faalden steeds in 
een vroeg stadium. Vorig jaar kwam daarin 
verandering: Het 
tijdschrift Nature publiceerde een studie met 
een antilichaam – een eiwit dat specifiek aan 
een ander eiwit bindt – dat de ophoping van 
Amyloid-bèta wist te remmen. 
“Ik geef er meteen een waarschuwing bij, 
want dit is pas de eerste studie bij een kleine 
groep mensen,” zegt Wiesje van der Flier, 
hoogleraar determinanten van cognitieve 
achteruitgang en dementie in het 
Alzheimercentrum in het VUmc in 
Amsterdam, die niet bij de studie betrokken 
was. “Maar dit is de eerste positieve 
medicijnstudie in meer dan vijftien jaar. En 
dat is gigantisch belangrijk”. 

Bron: Elsevier 

Tegen alzheimer bestaat geen medicijn. 
Maar wetenschappers zetten stappen 
om de ziekte tot stilstand te brengen. 

Het is de nachtmerrie van velen: eindigen 
als een schim van jezelf, door steeds 
verdere aftakeling van de hersenfuncties. 
Een op de vijf mensen krijgt een vorm van 
dementie. 

Tegen dementie bestaat nog geen medicijn. 
Wie met de ziekte wordt geconfronteerd, 
krijgt het advies geregeld te bewegen en 
gezond te eten en de hersenen actief te 
houden. Er zijn middelen op de markt die de 
achteruitgang van het geheugen bij 
sommige patiënten kunnen afremmen of 
symptomen als somberheid verminderen. 
Maar geen van die medicijnen pakt het 
mechanisme aan dat aan de basis staat van 
de aftakeling van de hersenen. De 
zenuwcellen gaan kapot, doordat eiwitten 
zich ophopen tussen de zenuwcellen. 

Twee soorten spelen een hoofdrol: 
Amyloid-bèta en Tau. De eerste vormt 
plaques, de tweede kluwens.  
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De studie was bedoeld om de veiligheid van 
het middel te testen, maar de onderzoekers 
keken meteen of het antilichaam ook echt 
werkt, zegt Van der Flier. Wat bleek: hoe 
hoger de dosis, hoe meer het Amyloid werd 
opgeruimd. De patiënten met de hoogste 
dosis hadden na een half jaar eigenlijk bijna 
geen Amyloid meer in hun hoofd, bleek uit 
PET-scans. En belangrijker: hun geheugen 
ging niet verder achteruit. 
 
Dit gaat er mis bij Alzheimer:  
Afbraak van zenuwcellen 
- Een teveel van de eiwitten Amyloid-bèta en 
Tau hoopt zich op in de hersenen. 
- Amyloid-bèta vormt plaques, Tau vormt 
kluwens. 
- De plaques en kluwens beschadigen 
omringend weefsel en verstoren de 
communicatie tussen hersencellen. 
 
Cocktail van medicijnen 
De schade die al was aangericht, werd niet 
meer hersteld. Daarvoor zal een ander 
medicijn nodig zijn, legt Van der Flier uit.  
“Daarmee kom je uit op de gedachte die 
steeds meer heerst in het alzheimer- 

onderzoek: dat je een cocktail van medicijnen 
zult nodig hebben om verschillende aspecten 
van het ziekteproces aan te pakken.”  
 
Er zijn verscheidene van deze medicijnen in 
ontwikkeling. Uit vervolgonderzoek zal moeten 
blijken of ze inderdaad effectief blijken en of 
ze geen onacceptabele bijwerkingen hebben. 
Ook willen onderzoekers ontdekken welk 
middel het beste werkt voor welk type patiënt, 
legt Van der Flier uit: “Alzheimer is een 
verzamelnaam voor uiteenlopende 
dementieprocessen. Pas als je goed 
onderscheid kunt maken, kun je die gericht 
aanpakken.” 
 
Tot die tijd zullen patiënten en potentiële 
patiënten het moeten doen met de 
leefstijladviezen. Wat specifiek de ziekte kan 
remmen of voorkomen, is nog lang niet 
bekend, al wekken boeken als Het krasse brein 
dieet die indruk, zegt Van der Flier. “Wat goed 
is voor je lijf, is ook goed voor je hersenen, en 
wat goed is voor je hersenen, helpt alzheimer 
voorkomen. Maar daarmee zijn we er niet; 
hopelijk komen in de toekomst medicijnen 
beschikbaar.” <<< 
 
 
 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reanimeer in 6 stappen 

1. Controleer bewustzijn van het 
slachtoffer. Is slachtoffer niet bij 
bewustzijn?  

2. Bel direct 112 en laat een AED halen. 
3. Controleer ademhaling. Heeft het 

slachtoffer geen normale ademhaling?  
4. Start met 30 borst-compressies. 
5. Beadem 2 keer en blijf dit herhalen. 

[30:2] 
6. Gebruik de AED zo spoedig mogelijk, 

indien beschikbaar.  
 

Meld u aan als burgerhulpverlener 

1. U heeft een reanimatiediploma en 
meldt zich aan bij het oproepsysteem. 
Www.hartstichting.nl/reanimatie 

2. Iemand in uw buurt belt 112 bij een 
hartstilstand 

3. U krijgt een oproep via uw mobiel 
4. Kunt u even weg? Ga dan zo snel 

mogelijk naar het slachtoffer 
5. Samen met een andere 

burgerhulpverlener start u met 
reanimeren en gebruikt u een AED 

6. U gaat door met reanimeren tot de 
ambulance arriveert en de 
zorgverleners de reanimatie 
overnemen.  

 
 
 

Cursus levensreddend 
handelen 
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De NON heeft in september 2 avonden 
georganiseerd waarin levensreddend 
handelen centraal stond. Onder andere 
de reanimatie en het werken met de 
AED kwam aan bod.   

Er hebben zich 21 personen opgegeven. 
En…. ze hebben allemaal het certificaat 
ontvangen. Gefeliciteerd! <<< 
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Kalknagels 
 
 
Wat is een kalknagel? 
Een kalknagel is een verdikte 
en verkleurde nagel. Meestal 
komt dit voor bij een teen, 
soms bij een vinger. Vaak is 
de kleur witgeel, soms groen 
of bruin. Bovendien kunnen 
de nagels brokkelig zijn. Ze 
zijn lelijk om te zien en met 
een nagelschaar komt u er 
bijna niet doorheen. 
 
Waardoor ontstaan ze? 
Kalknagels worden 
veroorzaakt door een 
huidschimmel die de nagel 
infecteert, meestal door 
schimmelsporen. Die sporen 
zitten bijvoorbeeld in 
huidschilfers van besmette 
mensen. Wanneer de afweer 
van het lichaam niet genoeg 
is, krijgt de schimmel de kans 
om te groeien. 
 
Wat gebeurt er als de 
schimmel groeit? 
Dan kan de huid rood worden 
of gaan schilferen. Er kunnen 
ook weke, witte plekken 
tussen de tenen komen. Dat 
heet voetschimmel of 
'zwemmerseczeem'. Diezelfde 
schimmel kan een nagel 
infecteren. De nagel verkleurt 
dan wit of geel. Een besmette 
nagel kan dikker worden.  
 
 
 
 

Hoeveel mensen hebben 
kalknagels? 
Uit een onderzoek blijkt dat 
ruim 2/3 van de Nederlanders 
wel eens last heeft van 
kalknagels. 
 
Hoe kunt u ze voorkomen? 
Door het de schimmels 
moeilijk te maken om te 
groeien. In vochtige 
omstandigheden gedijen 
schimmels goed. Droog de 
huid na het douchen of 
zwemmen goed af, ook 
tussen de tenen. Draag 
droge, wollen of katoenen 
sokken. Was de voeten niet te 
vaak met zeep, dat spoelt het 
beschermend vetlaagje op de 
huid weg.  
In openbare douchelokalen en 
zwembaden kan het dragen 
van slippers beschermen 
tegen besmetting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan het kwaad? 
In de meeste gevallen niet, 
maar de nagel kan zo erg 
verdikt zijn dat hij tegen de 
schoen drukt en pijn doet. 
Verder kan een kalknagel een 
bron van herhaalde 
schimmelinfecties van de voet 
of liezen zijn, of kan een 
vervormde nagel de huid 
beschadigen.  
 
 

Wat is eraan te doen? 
Eventuele hinder door de 
verdikking kunt u zelf 
wegnemen door de nagel met 
een vijl of puimsteen bij te 
werken. Als dat lastig gaat, 
kan een pedicure de 
verdikking wegfrezen. De 
schimmel gaat met deze twee 
methoden niet weg. Daarvoor 
zijn antischimmelmiddelen 
nodig. 
 
Hoe werken medicijnen 
tegen kalknagels? 
Antischimmelmiddelen 
belemmeren de schimmel in 
zijn groei en doden hem 
uiteindelijk. Er zijn lakken 
tegen kalknagels die u zelf op 
de nagel aanbrengt en er zijn 
tabletten die van binnenuit 
werken. De lak kan alleen 
schimmels die in het 
oppervlak van de nagel zitten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

 

weg krijgen. Ook duurt deze 
behandeling erg lang.  
 
Bij de meeste kalknagels zit 
de schimmel dieper. Er zijn 
wel pillen tegen kalknagels, 
maar ook deze werken niet 
altijd goed en hebben de 
nodige bijwerkingen.  
Bron: Plus Magazine. <<< 
 

Kalknagels 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Ligtenberg is hier dagelijks mee 
bezig bij het Orgaancentrum.  

‘Het is hollen of stilstaan,’ zegt Caroline. 
‘Soms zit ik urenlang te bellen, maar andere 
momenten is het rustig. Die telefoon is het 
belangrijkste middel in haar werk, vertelt 
Caroline. ‘Als er iemand overlijdt die mogelijk 
donor kan zijn, belt de arts om mij te vragen 
of die patiënt in het Donorregister staat. 
Daarna bel ik de arts terug om te zeggen of 
iemand geregistreerd is en zo ja, welke keuze 
er is vastgelegd.’ Caroline adviseert de arts 
voor welke weefsels er toestemming moet 
worden gevraagd aan de nabestaanden. ‘Maar 
ook als er bij alle opties in het Donorregister 
ja staat, wordt altijd nog instemming 
gevraagd aan de nabestaanden. Nu de nieuwe 
donorwet er komt, bestaat daar wat onrust 
over, maar die wet verandert daar niks aan.’ 

Transplantatiecoördinator                                     
Is de bloedsomloop van de mogelijke donor 
nog intact en is orgaandonatie aan de orde, 

 

 
 
 

Weefsels doneren kan 
bijna iedereen 

Hoe wordt er gecheckt of iemand weefsels kan doneren?    
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dan draagt Caroline de patiënt over aan de 
transplantatiecoördinator, die alles voor de 
uitname van de organen organiseert. ‘Alleen 
het transport van donornieren regelen wij hier 
bij het Orgaancentrum, omdat er voor nieren 
meer tijd is dan voor de andere organen. 
Uitgenomen nieren worden namelijk altijd 
gespoeld met een vloeistof met medicijnen en 
zuurstof. Dat heet perfusie. Daardoor worden 
ze beter van kwaliteit.’  

‘Alles moet snel gebeuren, maar ook heel 
secuur’                                                                     
Is er toestemming voor donatie van weefsels, 
zoals huid, bot, oogweefsel en hartkleppen, 
dan belt de arts Caroline terug. ‘Ik loop dan 
met de arts een vragenlijst door om te 
achterhalen of de weefsels geschikt zijn voor 
donatie. Ik vraag naar de ziektegeschiedenis 
van de patiënt, de doodsoorzaak, 
medicijngebruik, en ook reizen die gemaakt 
zijn. Dit vanwege de kans op infecties.’ 
Caroline merkt dat artsen die lijst met vragen 
soms tijdrovend vinden, maar het is 
belangrijk dat het secuur gebeurt.  

 

 

‘Aan de 
nabestaanden 
wordt altijd 

toestemming of 
instemming 
gevraagd’ 

 

1 juli 2020 
komt de 
nieuwe 

donorwet 
eraan. 



                                                                  

Bepaalde dingen kunnen misschien een 
probleem zijn voor een transplantatie. Dan 
vraag ik door. Zo heb ik bij sommige 
ziektebeelden bijvoorbeeld gegevens van het 
lab nodig. Het beeld moet helemaal compleet 
en juist zijn.’ 

‘Drukte vind ik het fijnst’                           
Met één zo’n telefoongesprek is het nog 
stilletjes. Maar soms behandelt Caroline wel 3 
aannames achter elkaar en er kunnen ook 
nog procedures lopen waar collega’s mee 
bezig zijn geweest of waar ze zelf eerder aan 
werkte. ‘Veel hectiek vind ik het fijnst,’ zegt 
ze. ‘Dan kom ik thuis met het gevoel dat ik 
een nuttige dienst heb gedraaid. Bedrijvigheid 
vind ik prettig. Voorheen werkte ik als 
verpleegkundige op een drukke afdeling. Ik 
houd erg van acute dingen en verrassingen. 
Hier weet ik ook nooit wat er gaat gebeuren.’ 

‘Ik heb veel contact met allerlei 
organisaties’                                         
Caroline onderhoudt contact met 
verschillende organisaties. ‘We hebben altijd 
bloed van de donor nodig om het te 
onderzoeken op virussen. Die wil je niet mee 
transplanteren, alles moet veilig zijn.  
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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. 

Onze regel is: geen bloed, geen donor. Ook 
als het bloed van de donor al is onderzocht 
voor orgaandonatie, doet Sanquin dat voor 
ons opnieuw. 'Als er weefsels geaccepteerd 
zijn voor donatie, bel ik het team van de 
Weefsel Uitname Organisatie Nederland, 
kortweg WUON, dat de weefsels uitneemt. En 
is dat allemaal geregeld, dan begin ik aan de 
administratie.’ 

‘Er zijn veel meer weefseldonoren dan 
orgaandonoren’                                             
Voor weefseldonatie is minder aandacht dan 
voor orgaandonatie, merkt Caroline. ‘Dat is 
jammer. Het komt misschien doordat 
organen levensreddend zijn. Dat vinden 
mensen emotioneel belangrijker. Maar er zijn 
veel meer weefseldonoren. En weefsels 
doneren kan bijna iedereen. Ook als je geen 
orgaandonor bent, kun je weefsels doneren. 
Je hoeft ook niet in het ziekenhuis te liggen, 
mensen die thuis overlijden kunnen 
evengoed weefsels afstaan.'  

'In het ziekenhuis zijn artsen verplicht om het 
Donorregister te raadplegen voor donatie als 
er iemand overlijdt. De NTS stimuleert ook 
GGD-artsen en huisartsen om 
weefseldonoren te melden.’ 

‘Werken met enthousiaste jonge mensen 
stimuleert mij’                                        
Naast de vaste collega’s van het 
Orgaancentrum zijn er ook flexibele 
medewerkers, vertelt Caroline. ‘Dat zijn 
studenten geneeskunde of biomedische 
wetenschappen. Ze krijgen intensieve 
begeleiding, want het is geen gemakkelijk 
werk.' 

'De vaste medewerkers hebben allemaal een 
neventaak, en mijn taak is het coördineren 
en leiden van dit studententeam. Dat is leuk 
om te doen, omdat werken met enthousiaste 
jonge mensen mij stimuleert en extra 
uitdaging geeft.’                                       
Bron: Transplantatiestichting.nl <<< 
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Nierpatiënten  
vereniging Oost          
Nederland [NON] 

Gratis naar Thema- 
bijeenkomsten 

Blad Dialoog van de 
NON en lidmaatschap 

Blad Wisselwerking van 
de NVN en lidmaatschap 

Lotgenoten contact   

Kerstbrunch gratis voor 
leden 

Patiëntenvoorlichting 

Website: www.non-
twente.nl 
 

E-mail: info@non-
twente.nl  of 
leo13vel@gmail.com           

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/non twente/ 

Lidmaatschap: 22 euro per 
jaar [Door de meeste 
zorgverzekeraars wordt een 
lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging vergoed]  
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Wat heb ik weer genoten van de tour de 
France. Ik ben een fervent wielerfan en er is 
vaak wielrennen op tv. In de winter wordt dat 
dan vervangen door het veldrijden. Daardoor 
heb ik voldoende afleiding het hele jaar door.  
De tv is trouwens toch een mooie uitvinding 
voor als je niet veel kunt of te moe bent om 
actief te zijn.  
 
Wij hebben een interactieve tv, zodat we ook 
internet kunnen ontvangen.  
Dat is vooral heel handig, omdat je dan ook 
YouTube kunt bekijken. Concerten, 
reisverhalen van allerlei landen of filmpjes 
over van alles en nog wat. Vooral als er 's 
avonds niet zoveel interessants wordt 
uitgezonden. Ik heb bv. geen zin in al die 
detectives. Rail Away en Kunst en kitsch 
daarentegen vind ik wel heel leuk. Bovendien 
kijken wij altijd naar darts wedstrijden op 
RTL7. In ons café hadden wij ook 
dartsborden. Wij deden zelf mee aan de 
competitie en mijn man heeft jarenlang in het 
hoofdbestuur gezeten.  
 
 

Actualiteiten mogen natuurlijk niet ontbreken. 
Je moet wel op de hoogte blijven van wat er 
in de wereld gebeurt. Ook informatieve 
programma's zijn belangrijk, zoals Radar en 
Dokters van morgen. Zodoende zijn wij ook 
geattendeerd op de bacteriofagen.  
 
Daar heb ik in een eerdere column al eens 
over geschreven. Die kunnen je leven redden, 
als je resistent bent voor antibiotica. Het is 
schandalig dat ze hier in Nederland nog 
steeds niet erkend worden. Het gevolg is dat 
artsen ze niet mogen voorschrijven.  
 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.doktersvoormorgen.nl Op deze site 
helpen ze je te bemiddelen als je fagen wilt 
gaan gebruiken. Ook staan er allerlei artikelen 
op over mensen die er goede ervaringen mee 
hebben opgedaan.  
 
Met vriendelijke groet, Jeanne. <<< 
 

Jeanne Besselink is 66 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  

 Column 

De column wordt om en 
om geschreven door 

Mirjam Oddo en Jeanne Besselink 
“ De TV is trouwens 
een mooie 
uitvinding voor als 
je niet al teveel 
kunt doen”  
 



Kans op huidkanker na transplantatie 

 

 

We halen regelmatig een artikel, 
dat misschien interessant is 

voor u, van de website 
Www.niernieuws.nl 

  

Niernieuws 

Algemeen bekend is dat 
transplantatiepatiënten, als bijwerking 
van hun anti-afstotingsmedicijnen, een 
aanzienlijk verhoogde kans op 
huidkanker hebben.  
 
Desalniettemin is het schrikken van recente 
onderzoeksresultaten uit Canada. Die laten 
zien dat van de onderzoek-deelnemers 
tussen 51 en 65 jaar maar liefst meer dan 
25% huidkanker kreeg. Bij 65-plussers lag 
dit percentage zelfs boven de 40%. Hoe 
meer anti-afstotingsmedicijnen worden 
gebruikt, hoe groter de kans op 
huidkanker.  
 
Daardoor lopen mensen die een donorhart 
of -long kregen, meer risico dan mensen 
met een nieuwe nier, aldus de 
onderzoekers. 
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Raadzaam is om na transplantatie met de 
behandelend arts te bespreken of het zinvol is 
een keer per jaar een dermatoloog te 
consulteren, opdat deze kan checken of zich 
onrustige huidcellen of tumoren ontwikkelen. 
 
Meer over het onderzoek van Canadese 
wetenschappers leest u in de nieuwste uitgave 
van Wisselwerking, het ledenblad van de 
Nierpatiënten Vereniging Nederland. U kunt 
Wisselwerking lezen door een abonnement te 
nemen of lid te worden van de NON. [Nier 
patiëntenvereniging Oost Nederland] Of vraag 
een gratis proefnummer aan bij de NVN. 
aan: https://www.nvn.nl/publicaties/ledenblad-
wisselwerking/ <<< 
 
 



   

Nieuws van 
de NVN en 

Nierstichting 
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Agenda:  
 
23 november:  
Algemene Leden 
Vergadering van de NVN. 
Alle leden zijn welkom. 
De toegang is gratis. 
Locatie: is nog niet 
bekend. 
Informatie: 
Www.nvn.nl                    
 
23 november:  
Rode Loper van de 
Nierstichting.  
We wandelen door het 
mooie Amersfoort.  
Informatie: 
Www.nierstichting.nl   
 
 

Dialyse en vakantie 
De NVN ziet de laatste jaren een verandering in de wijze waarop 
mensen die dialyseren hun vakantie boeken. Vroeger was een geheel 
verzorgde vakantie, inclusief dialysebehandeling, het meest 
voorkomend. Dat kan nog steeds, bijvoorbeeld via de Nierstichting. 
Maar steeds meer mensen boeken liever zelf hun vakantie en 
trekken er individueel, al dan niet met partner of vriend[in], op uit 
wanneer het hen uitkomt. 
De NVN is daarom ingegaan op een aanbod van een organisatie die 
we al langer kennen via onze 
vakantiebeurs: www.booknowmed.com. We staan daar niet alleen in; 
zusterorganisaties in het buitenland gingen ons al voor. Kijk zelf wat 
dit aanbod voor u kan betekenen. Wij hebben geen verdere 
bemoeienis met www.booknowmed.com en de te boeken vakanties, 
wij willen hun aanbod hier wel onder uw aandacht brengen. 

Dialyse boeken in het buitenland 
Www.booknowmed.com is een online boekingsmodule voor 
dialysebehandelingen. U kunt er eenvoudig, wereldwijd ziekenhuizen 
en dialysecentra vinden en boeken.  

Waarom booknowmed.com? 
Www.booknowmed.com is gemakkelijk en gratis. 
Blader door meer dan 400 dialysecentra en ziekenhuizen, in 380 
bestemmingen op 5 continenten. Zoek klinieken die beschikbaar zijn 
op basis van uw zoekcriteria. Voordat u boekt weet u wat de 
behandelingskosten zijn en of de kliniek EHIC accepteert. 
Bekijk beoordelingen en lees ervaringen van eerdere patiënten in de 
kliniek. Geen reserveringskosten, geen verborgen kosten. 
Volg de voortgang van uw boeking, rechtstreeks vanuit uw account.  

Hoe werkt het? 
Ga naar www.booknowmed.com.   
Voer uw behandelingstype, gewenste bestemming en 
behandelingsdata in. Blader door beschikbare klinieken, op basis 
van uw zoekcriteria. Kies de kliniek die bij uw behoeften en 
budget past en boek uw behandeling[en]. Bron: nvn.nl <<< 
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maar helaas was die ook niet 
geschikt. Hans vond het wel 
fantastisch dat een onbekende hem 
zomaar een nier wilde geven.  
 
Zijn schoonzus zei direct tegen hem: 
“dan krijg je mijn nier als die 
geschikt is”. Gelukkig was dit een 
goeie mach.  
Hans vindt het fijn dat zijn 
schoonzus niet al te veel hinder van 
de transplantatie ondervonden heeft 
en dat ze na ruim een maand alweer 
aan het werk was.  
Ook bij Hans is de nier uiteindelijk 
goed aangeslagen. De eerste week 
niet, maar daarna is de nier het 
uitstekend gaan doen.  
 
Zzp’ er  
Hans werkt momenteel 3 uur per 
dag bij een bedrijf in Hengevelde en 
verder is hij Zzp’ er. Hij heeft een 
eigen cateringbedrijf op het gebied 
van Spaanse hapjes. [www.los-
hermanos.nl] Hij komt bij mensen 
thuis om hapjes te verzorgen en 
geeft ook workshops om zelf te leren 
tapas te maken. Wie vorig jaar naar 
de verwendag van de NON is 
geweest zou hem daar nog van 
kunnen herkennen.  
Hans is al bijna zijn hele leven 
ondernemer. Heeft een supermarkt 
gehad is schoenverkoper geweest en 
heeft nog enkele andere banen 
gehad. Een veelzijdig persoon, van 
alle markten thuis.  
 
World Transplant Games  
Maar om een lang verhaal kort te 
maken, Hans was niet vergeten wat 
hij besproken had met Gerard.  
Hij heeft zich een jaar voor de 
Games en twee jaar na zijn 
transplantatie opgegeven bij AVH in 
Haaksbergen om daar onder 
begeleiding het kogelstoten en 
discuswerpen weer op te pakken. Hij 
is daar onder begeleiding van een 
trainster gaan trainen.  
 

   25 

 
Hans met de gewonnen medaille  

Foto Harry Kampinga 

Hans is 61 jaar, getrouwd en heeft 2 zoons. Hij 
woont samen met zijn vrouw in Bentelo.  
Nadat hij twee keer een aneurysma* heeft gehad 
en daarna een tumor op een nier, is 
langzamerhand zijn nierfunctie verslechterd.  
 
Dialyse 
In 2014 moest hij beginnen met dialyseren. Op de 
dialyse afdeling ontmoette hij Gerard van Leussen*, die 
daar in die tijd ook dialyseerde. Gerard vertelde 
enthousiast tegen Hans dat hij al een aantal keren mee 
had gedaan met de World Transplant Games op het 
onderdeel zwemmen. Hans vond dat heel interessant en 
dacht bij zichzelf dat hij dat ook wel zou willen als hij 
getransplanteerd was. Vroeger was Hans een fanatiek 
sporter op het gebied van Kogelstoten en Discuswerpen. 
Het leek hem wel wat om dan in die onderdelen mee te 
doen met de World Transplant Games.  
 
Nieuwe nier 
In 2016 kreeg Hans een nier van zijn schoonzus Carla. 
De nier van zijn vrouw was niet geschikt voor hem.  
Er was zelfs een onbekende die hem een nier aanbood,  
 

 

  
 Hans Hobert wint 

medaille bij 
World Transplant 

Games 
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Niet zo vaak als hij wilde…..ja 
ja…..te druk. Maar toch.  
Verder trainden ze nog 1 keer 
per maand in Hilversum. 
 
De voorbereiding om naar de 
spelen te gaan was best een 
georganiseer. Niet alleen het 
trainen, maar ook de reis etc. 
Het sponsorgeld was niet al te 
hoog en ze hebben veel zelf 
moeten betalen, zoals de reis, 
onderkomen en zelfs hun 
sporttenue. Zijn vrouw wilde 
graag mee, maar jammer 
genoeg waren de kosten 
daarvoor te hoog. Ze heeft 
wel een schitterende 
fotocollage van het geheel 
gemaakt. Echt heel mooi.  
 
Uiteindelijk heeft Hans met 
kogelstoten de tweede plek 
bemachtigd, helaas 11 
centimeter te weinig om een 
gouden medaille te krijgen. 
De kogel was 5 kilo zwaar en 
hij heeft 8.30 meter ver 
gegooid, een nieuw 
Nederlands record. Vroeger 
gooide Hans meer dan 11 
meter en de kogel was toen 
7,5 kilo. Maar ja…..andere 
tijden, ander gewicht en 
andere leeftijd zullen we maar 
zeggen. Met discuswerpen 
werd hij tiende. 
 
 
 

Indruk  
Op de vraag wat de meeste 
indruk op hem gemaakt 
heeft, antwoord Hans dat hij 
alles heel erg mooi vond. 
Er deden maar liefst 2000 
getransplanteerden mee. 
Vooral de opening en slot 
parade waren zeer 
indrukwekkend. Fantastisch 
om mee gemaakt te hebben, 
een echte happening. Hans 
heeft daarom besloten om 
over twee jaar weer mee te 
doen. Dan zijn de spelen in 
Houston in Amerika. De World 
Transplant Games worden 
elke twee jaar gehouden, al 
vanaf 1987.  
 
Of Hans al begonnen is met 
trainen….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Een aneurysma is een 
abnormale verwijding van een 

slagader. Naarmate de 
doorsnede toeneemt, stijgt ook 

de kans dat het aneurysma 
scheurt en er een 

levensbedreigende bloeding 
ontstaat. Een aneurysma kan 

overal in het lichaam 
voorkomen, maar wordt 

meestal in de grote 
lichaamsslagader [aorta] 

gevonden. 
 

* Gerard is 23 augustus 
jongsleden overleden. Zie 

pagina 28 van deze Dialoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

 
 

“Het sponsorgeld 
was niet al te hoog. 
Ze hebben veel zelf 

moeten betalen, 
zoals de reis, 

onderkomen en zelfs 
hun sporttenue” 



 

   

Er is steeds meer bewijs dat 
magnesium een positieve rol 
kan spelen met betrekking tot 
aderverkalking en overleving bij 
nierpatiënten. Daarom zijn er 
dringend studies nodig die 
onderzoeken of verhoging van 
de magnesiumspiegel in het 
bloed het risico op overlijden 
aan hart- en vaatziekten 
vermindert.  
 
Nierpatiënten hebben meer last van 
verkalkte vaten dan gezonde 
leeftijdsgenoten en dialysepatiënten 
nog meer. Hart- en vaatziekten zijn 
dan ook de belangrijkste 
doodsoorzaak bij nierfalen. Het 
botmetabolisme en storingen in de 
calcium-fosfaathuishouding zijn al 
lang onderwerp van studie en 
behandeling in een poging de 
calcificaties tegen te gaan. Maar 
magnesium was tot voor kort een 
ondergeschoven kindje, terwijl het 
op vergelijkbare manieren reageert 
als calcium, en als plaatsvervanger 
kan dienen. De laatste jaren staat 
magnesium meer in de 
belangstelling.  
 

Magnesium 
 

Er is onder andere aangetoond dat 
een verlaagde magnesiumspiegel in 
het bloed samengaat met meer 
verkalkingen van de vaten. 
Wetenschappers van het Chania 
Hospital op Kreta, die meerdere 
onderzoeken naar magnesium en 
nierproblemen hebben gedaan en 
naar het effect van een 
magnesiumhoudende 
fosfaatbinder. Hieruit blijkt dat 
magnesium mogelijk het verkalken 
van de vaten vertraagt. 
 
Een fosfaatbinder die gedeeltelijk uit 
magnesiumcarbonaat bestaat lijkt 
net zo goed te werken als 
sevalameerhydrochloride Bovendien 
is het goedkoper. Als magnesium 
dan ook nog eens het verkalken van 
vaten van nierpatiënten vertraagt, 
zou het een goed idee kunnen zijn 
om magnesiumhoudende 
fosfaatbinders toch maar weer eens 
serieus in overweging te namen, 
schrijft Epstein. We hebben een 
duidelijke behoefte aan studies die 
onderzoeken of verhoging van de 
magnesiumspiegel in het bloed de 
sterfte aan hart- en vaatziekten bij 
nierpatiënten terugdringt”<<< 
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Lopen nierpatiënten risico als ze te 
w

einig m
agnesium

 binnenkrijgen?
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Naast dit alles was Gerard 
ook een echte sportman. Hij 
heeft Nederland vier keer 
mogen vertegenwoordigen bij 
de World Transplant Games. 
Zijn oogst: 24 medailles. Hij 
is twee keer uitgeroepen tot 
sportman van de gemeente 
Hellendoorn.  
 
Hij heeft verschillende 
bestuursfuncties bekleed. 
O.a. bij de                            
Nierpatiëntenvereniging Oost 
Nederland en bij de Stichting 
Sport en Transplantatie.   
 
Gerard heeft ondanks alles 
een rijk leven gehad. Hij 
bezocht maar liefst 40 
landen. Zelf vond hij dat hij 
altijd veel geluk heeft gehad. 
Velen van ons, kijken hier wat 
anders tegen aan.  
 
De laatste jaren met kanker 
en vele behandelingen later, 
konden de artsen niets meer 
voor hem betekenen.  
Na enkele weken in het 
ziekenhuis is Gerard thuis 
vredig ingeslapen.  
 
We nemen afscheid van een 
kanjer. Zijn voorbeeld 
inspireert velen.  
 
Tekst:  
Familie van Gerard. <<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

Gerard van Leussen  

Luctor et Emergo 
“Ik worstel en kom 

boven” 
Alleen deze keer niet. 

 
Helaas is Gerard van 
Leussen overleden op 

23 augustus. 
 

We zullen hem enorm 
missen. 

 
Bestuur Non.  

  

Gerard zullen we herinneren als een enorme optimist. Zijn 
positieve instelling en doorzettingsvermogen blijven ons voor 
altijd bij. Het woord zelfmedelijden kende Gerard niet. Met de 
mentaliteit van een sportman ging hij telkens de strijd tegen 
zijn ziektes aan. Hij was altijd geïnteresseerd in de 
medemens, daar kwam zijn gevoel voor humor nog bij. 
Hierdoor veroverende hij een plaats in de harten van velen. 
Hij zal door eenieder die hem gekend heeft nooit vergeten 
worden.  

Een rode draad door het leven van Gerard was zijn 
problematische gezondheid. Al op jonge leeftijd zijn er 
problemen begonnen. Later kreeg hij ook nierproblemen en 
moest dialyseren. Dankzij een Oostenrijkse donornier werd 
zijn leeftijd een stuk aangenamer.  

Helaas hadden de medicijnen vervelende bijwerkingen. 
Gevolg, 2 nieuwe heupen en honderden keren zijn er 
huidkanker plekjes verwijderd.  

Na zijn studie aan de Havo en Meao heeft hij in zijn carrière 
veel uiteenlopende functies gehad. Hij heeft o.a. in Hongarije 
en Roemenië gewerkt. Hij zette zich voor 100% in en was 
zeer betrokken bij zijn werk en werkgevers.  

 



NVN benoemt nieuwe 
directeur 
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Nog 
even dit! 
 

Website NON 
vernieuwd. 

www.non-twente.nl 

 

Gezocht: 2 nieuwe 
bestuursleden.  

Lijkt u het leuk om ons 
team te versterken?  

Meld u dan aan.          
U kunt 1 jaar 
meedraaien met het 
bestuur voordat u 
beslist of u definitief in 
het bestuur wilt. U kunt 
dan ook bekijken welke 
taak[en] het beste bij u 
past. U hoeft geen 
nierpatiënt te zijn.  

Uw verhaal in de 
Dialoog? Stuur dan 

een mail naar: 
info@non-twente.nl 

 

Via de website:  

Https://www. 
Postfilter.nl        

Kunt u uw 
contactgegevens 
kosteloos laten 
blokkeren voor 
ongevraagd drukwerk. 
U kunt dit doorgeven 
per post of via deze 
website.  

 

 

 

Marja Ho-Dac-Pannekeet is per 1 september 2019 de nieuwe 
directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Zij volgt 
Hans Bart op die de afgelopen 8 jaar NVN-directeur was.  

Marja Ho-Dac heeft als nefroloog en bestuurder een zeer ruime 
ervaring in de zorg: “Mensen beter laten worden is mijn motto. 
Daar heb ik ruim 20 jaar aan gewerkt als internist-nefroloog. Beter 
worden, betekende voor mijn patiënten niet altijd weer helemaal 
gezond worden, maar ook beter worden in het omgaan met ziekte. 
Als directeur van de NVN heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. 
Ik keer weer terug naar werk, waarbij ik direct met patiënten en 
hun naasten te maken heb. Dat voelt goed, want dat is waar het in 
de zorg uiteindelijk om gaat!” 
 
Op basis van de wensen en behoeften van de NVN-leden wordt 
voor het eerst samen met de Nierstichting een 
meerjarenbeleidsplan opgesteld. Doel van deze gezamenlijke 
aanpak is: nog beter op nieuwe [zorg]ontwikkelingen inspelen om 
nog meer verbeteringen voor nierpatiënten mogelijk te maken. <<< 
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Advertentie 
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Advertentie 


