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Advertentie

Dialyse op vakantie?
Geen probleem!
Uw dialysevakantie boekt u bij Santé Reizen.
Wij regelen alles voor u: van contact met uw zorgverzekeraar
tot het inplannen van de dialysesessies.
Bij ons boekt u een compleet verzorgde reis!
U vindt ons op 24 januari 2015 op de vakantiebeurs.
Wat denkt u bijvoorbeeld van?
Dialysevakantie Mallorca: Een heerlijk eiland.
Zeer goed 4* hotel nabij de dialysekliniek
Dialysecruises: Diverse afvaarten, u dialyseert aan boord.
Ontdek iedere dag een nieuwe bestemming!
Santé Reizen Richterpad 9 5554 BJ Valkenswaard
Tel: +31 (0)40-2047475 | www.santereizen.nl | info@santereizen.nl
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27
Aanhoudende diarree na een
niertransplantatie wordt vaak ten
onrechte gezien als een
bijwerking van immuun
onderdrukkende medicatie. Maar
recent onderzoek wijst uit dat
diarree in de meeste gevallen het
gevolg is van een infectie.

5
Een impressie van de
nieuwe dialyse in het MST
op pagina 5. De foto’s zijn
gemaakt door Harry
Kampinga
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Verslag van de Herdenkingsdienst
overledenen dialyseafdeling MST,
georganiseerd door de
dialyseafdeling. Ruim honderd
personen zijn op de uitnodiging in
gegaan.

7

Jenny Laarman

Na jaren van bouwen wordt dit jaar het nieuwe ziekenhuis in Enschede
geopend. Afgelopen 15 november hebben we alvast een kijkje mogen nemen
op de dialyseafdeling. In dit nummer een impressie. Op www.mst.nl kunt u
mooie informatieve filmpjes vinden. Wist u dat de NON nu ook op Facebook
te vinden is? https://www.facebook.com/nontwente/
Jeanne v.d. Steen heeft helaas besloten te stoppen met het maken van
interviews voor de Dialoog. Zij heeft zich de afgelopen jaren met heel veel
enthousiasme voor ons blad ingezet. Jeanne, ontzettend bedankt !! Daarom
zoeken we iemand met journalistieke ervaring die 2 keer per jaar een
interview wil maken/ schrijven voor de Dialoog. <<<

Je nier op Marktplaats zetten mag
[nog?] niet.
Rechtszaak voedt discussie of het
gaat om ontoelaatbare handel of
om redden van levens.

Suikerziekte en somberheid gaan vaak hand in hand, zo is
inmiddels duidelijk aangetoond. Toch wordt deze
complicatie nauwelijks aangepakt. <<<
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Foto: Harry Kampinga

"Alle activiteiten
kunt u ook op onze
website vinden”

Van
onze
voorzitter

De voorzitter houdt u op de hoogte van de
gebeurtenissen en actualiteiten uit de media, de
landelijke vereniging en onze vereniging

Geachte leden,
De eerste Dialoog van 2016 is weer een feit en het is meer dan de moeite
waard om alles te lezen wat er in staat. De redactie zorgt altijd voor
interessante artikelen. Hulde voor de samenstellers.
Het afgelopen jaar 2015 hebben we geprobeerd om via diverse
themadagen, actuele onderwerpen onder uw aandacht te brengen en in
mijn optiek is dat niet gelukt. Het blijkt dat u als lid deze middag of
avondvoorlichting niet of nauwelijks bezoekt. De onderwerpen die we
behandelen zijn over het algemeen zeer actueel en de sprekers zeer kundig.
Wat klopt er niet ???
Moeten we doorgaan met themamiddagen/avonden ??? Via deze weg
vraag ik u allen mij het antwoord te mailen, door te bellen of bij mij thuis te
brengen.
Wat mij ook zorgen baart is de terugloop van ons ledental, hoe komt het
dat er zo weinig leden bijkomen, het aantal nierpatiënten loopt namelijk
niet terug. De voorlichting is de laatste jaren significant verbeterd en via de
digitale wereld kunnen we elke informatie krijgen die nodig is. Het kan
toch niet zo zijn dat in onze digitale wereld alle menselijk contact wegvalt.
Lotgenotencontact zal naar mijn mening altijd blijven. Worden uw vragen
altijd naar volle tevredenheid beantwoord, worden uw belangen altijd
goed en naar behoren behartigd of hebt u twijfels? Wij als
patiëntenvereniging proberen u altijd te helpen en in het minste geval de
goede weg te wijzen.
Binnenkort, op 16maart 2016 om precies te zijn, houden we weer onze
Algemene Leden Vergadering. U bent van harte welkom op deze
belangrijke vergadering want hier kunt u uw stem laten horen en kunt u
zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie.
Wij wensen u allen nog een voorspoedig en voor zover mogelijk een
gezond 2016. Wilt u alles goed kunnen volgen zorg dan dat u elke uitgave
van de Dialoog leest, alleen dan weet u zeker dat u niets mist.
Vriendelijke groet, Leo Velthuis. <<<
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Voor uw agenda:
16 maart: Algemene Leden
Vergadering NON
De vergadering begint om 19.30 uur.
Zaal open vanaf 19.00 uur. Locatie:
van der Valk in Hengelo.
Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo.
U krijgt voor deze ALV nog een
persoonlijke uitnodiging.

2 februari: thema-avond
Diabetes en Neuropathie
De avond begint om 19.30 uur
[inloop 19.00 uur] en wordt
georganiseerd door de Diabetes
Vereniging Oost Nederland. Spreker
is Dr. G. Hageman, neuroloog in het
MST. NON leden zijn van harte
welkom. Locatie: Bedrijfsrestaurant
in het Menzis kantoor te Enschede.
Parkeren achter het kantoor, te
bereiken via Hengelosestraat of
Tubantiasingel.
Personeelsingang is open tot 19.30
uur, daarna is alleen de hoofdingang
nog open. De avond duurt tot
ongeveer 21.30 uur. <<<

!
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Nieuwbouw
Dialyse
Enschede
Op www.mst.nl kunt u filmpjes bekijken van het
nieuwe ziekenhuis

Foto’s: Harry Kampinga, 15 november 2015
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Nierpatientenvereniging Oost
Nederland, nu ook te vinden
op Facebook
aarom NON op Facebook?

at kunt u verwachten?

e willen graag meer mensen bereiken met
nieuws, ontwikkelingen op het gebied van
onderzoek over o.a. nierziekten en ontwikkeling
van medicijnen.

e willen dat meer mensen kennis kunnen
nemen van door ons georganiseerde activiteiten
zodat zij daaraan mee kunnen doen.
e willen graag meer jongeren bereiken en van
hen leren wat er onder hen leeft / wat zij voor
wensen hebben als patiënt.
e willen als Nierpatiëntenvereniging Oost
Nederland graag feedback op datgene wat we
ondernemen.
e horen graag tips van iedereen die zich
betrokken voelt, zodat we onze activiteiten nog
beter kunnen laten aansluiten bij patiënten en
betrokkenen.

!

wordt op de hoogte gebracht van de meest
recente ontwikkelingen op het gebied van
onderzoek [dialyse, draagbare kunstnier,
transplantatie, medicijnen etc.]

!

kunt weetjes delen over bv. voeding en
recepten.

!

kunt informatie zelf eenvoudig delen met
anderen die een Facebook account hebben.

!

kunt reageren op of vragen stellen over
bovenstaande onderwerpen.
De NON hoopt via dit medium de communicatie
tussen de vereniging, haar leden en
belangstellenden te vergroten.
Veel Facebook plezier, Janine van de Linde. <<<
https://www.facebook.com/nontwente/

Dialoog Nummer 1 2016

6

Depressief door
diabetes
Depressief door
diabetes
Geschreven door: José van der
Sman. [Bron: Elsevier]
Suikerziekte en somberheid
gaan vaak hand in hand, zo is
inmiddels duidelijk
aangetoond. Toch wordt deze
complicatie nauwelijks
aangepakt.
Schade aan de kleine
bloedvaatjes in de ogen, minder
goede doorbloeding van de
benen en voeten, huidklachten
variërend van
schimmelinfecties tot
verdikkingen, beschadiging van
de zenuwen, gewrichtsproblemen, ontsteking van het
tandvlees, minder goed
functionerende maag, darmen
en nieren, hart- en vaatziekten,
en dementie.
De lijst van mogelijke
complicaties door suikerziekte,
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zoals die is te vinden op de
website van het Diabetes Fonds,
is lang en ontmoedigend. De
driekwart miljoen Nederlanders
die aan deze chronische ziekte
lijden, wacht in een gevorderd
stadium van de kwaal veel
misère.
Opvallend is dat er in de
opsomming niets staat over de
psychische problemen van
patiënten. Terwijl iedereen die
in de praktijk te maken heeft
met suikerziekte weet dat deze
problemen wel degelijk bestaan.
Alleen lijkt dat nog niet te zijn
doorgedrongen tot de klinische
praktijk, waardoor veel
suikerpatiënten somber en
depressief zijn zonder dat zij
daarvoor worden behandeld.
Ten onrechte, betoogt Frans
Pouwer, hoogleraar medische
psychologie aan de Tilburg
University, Er zijn volgens hem
al sinds de jaren tachtig
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van de vorige eeuw sterke
aanwijzingen dat suikerziekte,
meer dan andere chronische
kwalen, hand in hand gaat met
depressie. ‘In tientallen
wetenschappelijke onderzoeken
in binnen- en buitenland is
aangetoond dat suikerziekte en
depressie over en weer een
risicofactor vormen. Het is tijd
om daar net zo serieus rekening
mee te houden als met andere
complicaties,’ zegt hij. Pouwer
weet waarover hij praat. In 2001
promoveerde hij op een
proefschrift over het
psychologisch welbevinden van
diabetespatiënten.
Hoe komt dat? Maakt een
verhoogde bloedsuikerspiegel
mensen somber? Bekend is dat
schommelingen in de
bloedsuikerwaarde invloed
hebben op de stemming. Maar
nee, de oorzaak moet daar niet
worden gezocht, want

onderzoek toont aan dat bij
patiënten met af en toe
verhoogde bloedsuiker niet
meer depressies voorkomen
dan gemiddeld. De kans op een
depressie neemt pas toe als er
werkelijk sprake is van
diabetes, zo blijkt uit andere
studies.
Uit de resultaten kan ook
worden opgemaakt dat vooral
verzwaring van de ziektelast
door complicaties en
complexere behandeling een rol
speelt bij de ontwikkeling van
depressieklachten.
Uit onderzoek naar het verloop
van depressie bij patiënten met
diabetes type 2 – dat is
suikerziekte die pas op latere
leeftijd ontstaat – blijkt dat de
depressie vaak aanhoudt of
geregeld terugkeert. ‘Hoe
ernstig het probleem is, blijkt
ook uit de sterftecijfers,’ zegt
Frans Pouwer.

Uit een recent onderzoek
waarbij hij was betrokken, blijkt
dat patiënten met diabetes en
een depressie een grotere kans
hebben om te overlijden dan
patiënten met alleen diabetes of
alleen een depressie.
Zou het ook kunnen zijn dat
een depressie diabetes
veroorzaakt?
Volgens Pouwer is duidelijk dat
depressiepatiënten een
verhoogde kans hebben om
ouderdomsdiabetes te krijgen.
Ook bestaat er een verband
tussen chronische stress en het
ontwikkelen van suikerziekte.
‘Maar waarom depressieve of
gestreste mensen meer kans
hebben op diabetes, weten we
nog niet. Want daar is amper
onderzoek naar gedaan,’ zegt
Pouwer. Misschien komt het
doordat ze minder gezond
leven, misschien spelen
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stresshormonen of
ontstekingsreacties een rol.’
Hoe het ook zij, er is alle reden
om de samenhang tussen
diabetes en depressie goed in
de gaten te houden en op tijd
maatregelen te nemen. Daarom
moeten medisch psychologen
een grotere rol spelen bij de
behandeling van
suikerpatiënten, vindt Pouwer.
Want het goede nieuws is
volgens hem dat depressie bij
mensen met diabetes goed te
behandelen is, zowel met
psychotherapie als met
medicijnen. ‘En het loont,’
benadrukt Pouwer, ‘want het
verhelpen van deze complicatie
verhoogt niet alleen de
kwaliteit van leven van de
patiënten aanzienlijk, het
bespaart de samenleving ook
hogere medische kosten.’<<<
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Dorpsstraat 148 in Enter | T. 0547-381766
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DONDERDAG KOOPAVOND

Puzzel

Zo, weer gelukt

Woordzoeker
Antwoord vorige puzzel: Duwboot
De cadeaubon van !25.00 gaat naar
Eduard Pikkemaat

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 mei naar: Marijke Venhuis, Haverweg 2, 7552 DM
in Hengelo 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 cadeaubon. <<<
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________________________________________________________

Veranderingen in de mantelzorg:
ook voor U???
Onze themamiddag 14 nov. jl. georganiseerd door de
diabetes- en nierpatiëntenvereniging NON in het
Enschede was zéér waardevol.
Een bijzondere mantelzorger aan het woord.
Tekst: Marijke Venhuis

________________________________________________________

De Heer Nordkamp heeft jaren voor zijn, inmiddels overleden,
zieke vrouw gezorgd. Hij voelde een natuurlijk plicht; je naaste
helpen.
Vroeger was’ zorgen voor’ heel gewoon.
Over en weer hielpen kinderen en grootouders elkaar. Nu, door
de nieuwe zorgwetten en de vele veranderingen en minder hulp
voorhanden, komt elkaar helpen weer in het vizier.
De vele zorgloketten werden er één. De wijkpunten zijn in
ontwikkeling voor informatie en doorverwijzing.
Keukentafelgesprekken werden gevoerd.
De Heer Nordkamp vertelde over zijn functie als
beleidsmedewerker van de gemeente Almelo. Hij heeft toen vele
veranderingen kunnen doorvoeren. Als ervaringsdeskundige
mantelzorger kon hij precies aangeven waar zijn vrouw hulp
nodig had en zodoende ook beleid voor vele andere hulpzoekers
maken.
DOEL: Patiënt zijn eigenwaarde laten behouden en kwaliteit van
leven waarborgen. Zoveel mogelijk zelfstandig laten zijn.
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De mantelzorger wordt
meegezogen in het proces van
afhankelijkheid. Hij past zich
aan, springt bij, regelt en
probeert positief te denken.
Vooral alles regelen kan soms
zwaar zijn.
De Heer Nordkamp heeft vele
loketten en instanties gezien en
gewezen op het Zelfstandig
houden van zijn vrouw.
Weten wij genoeg van de
patiënt, te denken valt:
- Wat is haar tempo?
- Wat haar gewenste tijden
voor eten en verzorging?
- Wat is haar medicatie?
- Hoe snel vermoeid raakt zij?
- Zijn er
stemmingswisselingen?

Zorg op maat is voor elke
patiënt van belang.
Stel de juiste vragen:
- Wat zijn de wensen nog?
- Wat zijn de dromen nog?
- Probeer de patiënt uit zijn
isolement te halen.
- Sociale netwerken vergroten.
- Kunnen we daarbij helpen, het
is goed voor de mantelzorger en
patiënt.
-Is het misschien nog mogelijk
om een speciale wens te
vervullen?
Soms is het simpel en vlak om
de hoek.
Kaarten, bingo, een creatieve
cursus volgen of een autoritje,
zodat je verder komt.
Ook de mensen om de patiënt
heen, de werkgever en
kinderen, goed uitleggen en
eventueel wat taken verdelen.
Stel de hulpvraag precies.
Waar is de hulp nodig??
Met de terugtredende overheid
moet jezelf goed nadenken.
Zelf de regie in handen houden
is het fijnste.
Voor de mantelzorger en
patiënt telt; Leer voor jezelf
opkomen.
Draaglast en draagvlak op
elkaar afstemmen. Evenwicht
zoeken.
Dit is niet makkelijk, maar
humor is ook zéér welkom;
Lach om je fouten, we maken ze
allemaal!
Na afloop kreeg een ieder een
witte roos, ter herinnering aan
zijn vrouw.
Wij bedanken de dhr.
Nordkamp voor zijn geweldige
uiteenzetting. <<<
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Complex Regionaal
Pijn Syndroom
(CRPS)
Een te felle reactie van het lijf
Pijn, verkrampingen en gezwollen ledematen na
een ongeluk. Het kunnen symptomen zijn van de
grotendeels onbegrepen ziekte CPRS. En die zit
niet tussen de oren zoals lang is gedacht.
Er zijn twee soorten CRPS. CPRS-type 2 is een
aandoening die ten gevolge van schade aan de
zenuwen ontstaat. Dit type is uiterst zeldzaam.
CRPS- type 1 komt het meest voor en wordt hier
besproken.
Wat is CRPS?
CRPS kan ontstaan na een letsel aan een arm of been.
Het wordt ook wel posttraumatische dystrofie [PD]
genoemd, wat letterlijk verstoring van een weefsel
[dystrofie] na een letsel [posttraumatisch] betekent.
Voorbeelden van letsels zijn botbreuken, kneuzingen,
snijwonden, maar ook een gewone schaafwond kan
een oorzaak zijn. In een enkel geval ontstaat CRPS
spontaan, zonder dat er sprake is van een letsel. De
ernst van de CRPS staat los van de ernst van het
letsel. Een klein letsel kan tot ernstige CRPS leiden,
terwijl er milde CRPS kan optreden bij een
gecompliceerd letsel. In Nederland hebben ongeveer
20.000 patiënten chronische CRPS. Meestal komt het
voor tussen de 45 en 60 jaar en twee van de drie
patiënten zijn vrouwen.
Symptomen
De klachten beginnen meestal met extreme pijn, die
niet direct veroorzaakt kan worden door het letsel.
Verder zijn er symptomen van zwelling, roodheid en
warmte in het aangedane lichaamsdeel. Dit wordt
warme CRPS genoemd. In 5% van de gevallen treedt
er een koude vorm van CRPS op. Hierbij is de
aangedane arm of het aangedane been vanaf het
begin blauw en koud. Hieronder staan enkele andere
symptomen die kunnen voorkomen:
Actief bewegen gaat moeizaam, passief bewegen
wordt als zeer pijnlijk ervaren.
Een typisch kenmerk is dat tijdens inspanning de pijn

13
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De pijn eerst wel te verdragen is, maar na enkele
minuten neemt de pijn met oedeem en warmte
ernstig toe. De pijn kan ondragelijk zijn en lang
aanhouden. Ook kunnen de symptomen aanwezig
zijn in een groter gebied dan het oorspronkelijke
letsel. Vaak breidt het zich uit naar delen van de
arm of het been die verder van de romp af liggen.
Regelmatig treden er ter plekke van het letsel
veranderingen op in zweetproductie en de groei
van de haren en nagels. Bij warme CRPS nemen
deze veranderingen toe en bij koude CRPS nemen
ze af.
Tijdens de acute fase van CRPS is er vaak een
verminderde gevoeligheid voor tast en een
overgevoeligheid voor pijnprikkels. Behalve pijn
van binnenuit, kunt u ook aanrakingspijn ervaren.
Zelfs een lichte aanraking van de huid is dan al te
veel. Onwillekeurige bewegingen zoals trillen of
spierkrampen treden vaak op tijdens inspanning.
Ook kan de spierkracht afnemen. In de chronische
fase kan dystonie [verkramping van de spieren]
optreden. Deze veroorzaakt een abnormale stand
van de hand of voet.
Behandelaars
Meestal zal de huisarts of medisch specialist die de
diagnose heeft gesteld, uw eerste behandelaar zijn.
Afhankelijk van het verdere verloop van de CRPS
kunnen er meer behandelaars bij uw behandeling
betrokken worden. Dit zijn in het UMCG de
revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut,
psycholoog en eventueel een pijnspecialist.
Behandelingen
Hieronder staan verschillende behandelingen
beschreven waarmee u te maken kunt krijgen. Niet
alle behandelingen zullen voor u van toepassing
zijn. U kunt wel in gesprek gaan met uw
behandelaar om na te gaan welke behandelingen
voor u geschikt zijn.
Medicamenteuze behandeling
De behandeling met medicijnen richt zich op:
pijnstilling; CRPS bestrijding; stimuleren van de
doorbloeding bij koude CRPS. Als u last heeft van
bewegingsstoornissen als gevolg van CPRS kan dit
ook medicamenteus behandeld worden. CRPS is
een gecompliceerde aandoening en wordt vaak
behandeld vanuit meerdere invalshoeken. Naast
medicamenteuze behandelingen worden een
fysiotherapeut en een psycholoog vaak in uw
behandelplan betrokken.
Fysiotherapie
Bij pijn ontlasten patiënten vaak het aangedane
lichaamsdeel. Daardoor wordt de functie en de

kracht van het lichaamsdeel minder. Onder
begeleiding van een fysiotherapeut zoekt u een
balans in de hoeveelheid pijn en beweging. Zo
voorkomt u over- en onder belasting van het
aangedane lichaamsdeel en heeft u minder last van
de CRPS.
Psychologie
Er is lang gedacht dat CRPS wordt veroorzaakt of in
stand wordt gehouden door iets dat ‘tussen de
oren’ zit. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek
geeft hiervoor enig bewijs. Toch kan de impact van
CRPS op het dagelijks leven groot zijn en u
beperken in uw psychosociaal functioneren. Een
psycholoog kan u leren omgaan met de
consequenties van uw klachten in uw persoonlijke
leven.
Ergotherapie
Als u last heeft van langdurige, chronische CRPS
kunt u veel baat hebben bij behandeling door een
ergotherapeut. De ergotherapeut leert u om te gaan
met uw beperkingen. U leert nieuwe vaardigheden, waardoor uw zelfstandigheid vergroot
wordt. Ergotherapie heeft een bewezen positief
effect op functiestoornissen. Bij CRPS aan de hand
of arm wordt deze behandeling aanbevolen.
Invasieve behandelingen
Bij onvoldoende effect van medicamenteuze
pijnstilling kan in overleg met de pijnwerkgroep
besloten worden om de behandeling aan te vullen
met:
Sympathicusblokkade
Bij patiënten met koude CRPS, die niet reageren op
vaatverwijdende medicijnen kan een sympathicusblokkade met plaatselijke verdoving overwogen
worden. Daarbij wordt met een naald een
zenuwbaan van het onwillekeurige [sympathische]
zenuwstelsel geblokkeerd.
Ruggenmergstimulatie [ESES, Epidurale Spinale
Elektro Stimulatie] Deze behandeling is belastend
en zeer kostbaar en wordt daarom gereserveerd
voor patiënten die voldoen aan strikte criteria.
Tijdens een proefstimulatie moet duidelijke
pijnvermindering opgetreden zijn, voordat een
patiënt met de behandeling mag beginnen.
Revalidatie
TENS kan bij CRPS-patiënten als aanvullende
behandeling worden geprobeerd. [Transcutane
elektrische zenuwstimulatie)
Herstel
De meeste patiënten genezen vrij snel van CRPS.
Binnen enkele weken of maanden hebben zij geen
last of pijn meer.

Dialoog Nummer 1 2016

14

Als een behandeling lang op zich laat
wachten of niet goed aanslaat, wordt de
kans op volledig herstel kleiner. Een
klein deel van de patiënten houdt
klachten. Deze klachten kunnen
uiteenlopen van chronische pijn tot een
andere lichamelijke handicap. Ook kan
er sprake zijn van verminderde energie.
De centrale klacht blijft echter pijn.
Het aanpassen van uw leven aan CRPS
Mensen met CRPS zullen vaak hun
leven anders moeten organiseren. Zo
kan het voorkomen dat het uitvoeren
van een baan niet meer of in mindere
mate mogelijk is. Hierdoor kunt u in de
ziektewet en uiteindelijk in de WIA
terechtkomen. Ook kan het zijn dat
aanpassingen in uw huis of andere
hulpmiddelen nodig zijn. Deze worden
geheel of gedeeltelijk vergoed door de
WVG/ WMO of de
ziektekostenverzekeraar. Het is goed om
bij dit soort kwesties deskundige hulp
van bijvoorbeeld een vakbond,
wetswinkel of advocaat te zoeken.
Verder kunnen persoonlijke problemen
optreden als gevolg van CRPS. Relaties
met vrienden en familie kunnen onder
druk komen te staan. Een
maatschappelijk werker of psycholoog
kan bij deze problematiek helpen.
Lotgenoten
CRPS is een ziekte die een grote impact
op uw leven kan hebben. Mensen met
CRPS kunnen vaak weinig begrip
vinden in hun omgeving. Daarom kan
het fijn zijn om in contact te komen met
mensen met hetzelfde ziektebeeld. Voor
een gesprek of informatie kunt u bellen
naar de Landelijke Telefoondienst. Aan
de telefoon zitten mensen die zelf CRPS
hebben en goed weten wat het is om
patiënt te zijn. Daarnaast kunnen ze u
ook verwijzen naar instanties en kunnen
u met raad terzijde staan. Meer
informatie:
www.posttraumatischedystrofie.nl/lotg
enoten of telefonisch: 013 4554951. <<<
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Op initiatief van Karlijn Kleizen van de
dialyseafdeling werd voor de eerste keer
geprobeerd een herdenkingsdienst samen
te stellen voor alle overledenen van de
dialyse van september 2014 t/m september
2015.
Met veel geduld en inspanning zijn de 40
adressen uitgezocht en de nabestaanden
uitgenodigd.
Dit was een spannende onderneming.
Zou er behoefte zijn om op zondagmiddag
opnieuw naar het MST te komen?
Het gebouw met zoveel herinneringen van
de overleden dialyse patiënten en hun
familie. De gang naar deze plek moet niet
onderschat worden. Toch zijn ze gekomen,
de familie, de nabestaanden van onze
overleden patiënten.
Ruim 110 personen zijn op de uitnodiging
ingegaan!!!
Het was bijzonder warm en goed met
zovelen te gedenken.
De muziek was met zorg uitgekozen en
ook de begeleiding door twee klarinetten
door eigen personeel.

De overweging door Ds. E. Koster, de
geestelijke verzorger van het MST, vatte
vele aspecten van de rouwverwerking goed
samen. Rouwverwerking is een moeilijk
proces.
Tussendoor werden er nog prachtige
gedichten voorgedragen.
Maar het voornaamste onderdeel, het
voorlezen van de 40 namen kreeg volle
aandacht. De naam stond op een kaartje en
werd aan de roos gebonden.
De familie, voor zover aanwezig, mocht de
roos in een vaas zetten. Een emotioneel
moment voor de familie.
Bij het verlaten van de zaal kreeg iedereen
een zakje Vergeet-mij-nietjes.
Na afloop kon iedereen onder het genot van
een kopje koffie/thee nog even napraten,
ook met het personeel van de dialyse dat in
grote getalen was gekomen in hun eigen
tijd! De reacties waren waardevol voor de
organisatie. Zeker volgend jaar herhalen!
Een pluim voor de dialyse voor het initiatief
en hun massale inzet! <<<
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Herdenkingsdienst Dialyse Enschede

Geschreven door Marijke
Venhuis

Herdenkingsdienst
overledenen dialyseafdeling
MST Enschede,
8 november 2015
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Vakantie!

Reizigersziektes
De meest voorkomende ziekte op reis is voedselvergiftiging door
verkeerd bereid voedsel.
De hygiëne in andere landen is soms slecht: denk aan het eten in een
stalletje dat in de brandende zon ligt, buffetten die urenlang warm
gehouden worden en het gebruik van ongewassen groenten. Behalve
voedselvergiftiging kun je via voedsel ook hepatitis A oplopen. Weinig
mensen staan er bij stil dat je dit al in Turkije kan overkomen. Andere
bekende infectieziektes zijn difterie, tetanus en polio [DTP], gele koorts,
hepatitis B en malaria. Daarnaast staan vakantiesoa's ook in de top 3reizigersziektes, volgens de website Gezondheidsnet. De Do's en Dont's
op een rij
Do’s
1 Check van tevoren welke vaccinaties voor het land van jouw
bestemming verplicht zijn of aanbevolen worden en bezoek zo nodig
een vaccinatiecentrum, travel clinic, GGD of deskundig huisarts voor
een persoonlijk gezond op reisadvies.
2 De risico's die je op reis loopt zijn voor een groot deel afhankelijk van
de manier waarop je reist en logeert. Neem daarom contact op met
bovenstaande instanties voor een gezond op reisadvies als je op je
vakantie een verhoogd risico loopt, bijvoorbeeld als nierpatiënt.
3 Heb je vaccinaties gehad? Dan krijg je het ‘International Certificate of
Vaccination’. Bewaar dit goed in jouw paspoort als je op vakantie gaat
als bewijs dat je de inentingen hebt gehad.
4 Maak een kopie van jouw paspoort of bewaar een scan in jouw
mailbox.
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5 Check jouw ziektekosten- en
reisverzekering en zorg dat je
voldoende verzekerd bent.
6 Check of een gezond op reisadvies, vaccinaties en
antimalariamiddelen worden
vergoed door je aanvullende
verzekering.
7 Neem een goed gevulde
reisapotheek mee. Let erop
welke spullen van de
reisapotheek je in je handbagage
meeneemt. In verband met de
douanevoorschriften op
vliegvelden mogen scherpe
metalen voorwerpen zoals
schaartjes en pincetten NIET in
de handbagage meegenomen
worden tijdens de vlucht. Let
ook op de voorschriften voor
het meenemen van vloeistoffen
in de handbagage.
8 Wanneer je onder
doktersbehandeling bent: vraag
dan je arts of er speciale
maatregelen nodig zijn.
Bepaalde ziekten kunnen
bijvoorbeeld in warmere landen
verergeren.
9 Wanneer je medicijnen
gebruikt, zorg dan dat je
voldoende medicijnen
meeneemt. Stop deze in je
handbagage aangezien
bagageruimten van vliegtuigen
zeer koud kunnen worden, met
als gevolg dat de medicijnen
kunnen bevriezen en niet meer
te gebruiken zijn. Verdeel ze na
de vlucht over verschillende
bagagestukken.
10 Oogartsen zijn in veel landen
schaars. Neem daarom een
reservebril of reserve
contactlenzen mee, net als
bijvoorbeeld extra
lenzenvloeistof.
11 Als het langer dan zes
maanden geleden is dat je een
tandarts hebt bezocht, laat dan
voor de vakantie jouw gebit
controleren. Een bezoek aan een
plaatselijke tandarts brengt
onnodige risico’s met zich mee.

12 Eet alleen vlees en vis als het goed gebakken of gekookt is.
13 Eet alleen fruit dat je zelf gewassen en geschild hebt.
14 Was je handen regelmatig goed met zeep, vooral voor en na gebruik
van het toilet, vóór het koken en vóór het eten.
15 Voorkom muggenbeten als je naar een land gaat met muggen:
gebruik een muggen-werend middel met bijvoorbeeld DEET, draag
bedekkende kleding en slaap onder een klamboe en gebruik de
airconditioning op de slaapkamer. Zo heb je niet alleen minder last van
jeuk, maar verklein je ook de kans dat je ziektes als dengue en malaria
overgebracht krijgt van muggen in de landen waar deze ziektes
voorkomen.
16 Zorg voor goede bescherming tegen de zon: mijd de zon tussen 11
uur ’s ochtends en 2 uur ’s middags en voorkom verbranding door een
zonnebrandmiddel met hoge factor te gebruiken.
17 Het is belangrijk een lijstje met gegevens over jouw mogelijke
allergieën en overgevoeligheden mee te nemen, en/of van de
medicijnen die je gebruikt. Bewaar dit op een vaste plek.
18 Vrij veilig.
Dont’s
1 Drink geen kraanwater, ook niet tijdens tandenpoetsen. Wees ook
zeer voorzichtig met ijsblokjes, salades gewassen met kraanwater,
onverpakt ijs, geschild fruit en rauw voedsel, zoals schaal-en
schelpdieren. Deze kunnen bacteriën bevatten die bijvoorbeeld
reizigersdiarree of hepatitis A veroorzaken.
2 Ga je de bossen in? Hoe warm het ook is, doe dit niet in een
mouwloos shirt en met open schoenen. Lange mouwen en een lange
broek beschermen tegen teken en zo verkleint het de kans besmet te
worden met de ziekte van Lyme.
3 Laat geen tatoeage of piercing zetten en laat je niet traditioneel
scheren met een mes bij een kapper. De kans bestaat dat er niet gesteriliseerde materialen worden gebruikt, waardoor je mogelijk risico
loopt op hepatitis B.
4 Haal geen vreemde dieren aan en mijd dieren met vreemd gedrag.
Zo verklein je het risico op een mogelijke
besmetting met rabiës/hondsdolheid.
Het meest ziekmakende land
Op nummer 1 van meest
ziekmakende landen staat
Egypte. Toeristen die
hiernaartoe gaan hebben vast
wel eens van “de vloek van de
farao”, oftewel diarree, gehoord.
In de diarree top-10 staat Egypte
daarom ook op de eerste plaats,
gevolgd door India op 2,
Thailand op 3, Pakistan op 4 en
Marokko op 5.
Ondanks het risico op
voedselvergiftiging, geeft
volgens ‘Gezond op reis’ 38%
van de ondervraagden aan dat
ze op vakantie alles eten.
Bron: www.columbus.nl <<<
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Vakantie op
Santorini
Fira

Santorini reisverslag
Rode
stranden

Sante reizen uit Valkenswaard biedt verschillende reizen
aan voor nierpatiënten. Afgelopen zomer heb ik besloten
om een week naar Santorini te gaan, een Grieks eiland.
Het dialyseren kon in het centrum, in Santorine Renal, 15
minuten met een taxi vanaf mijn 4 sterren hotel.
[www.santorinirenal.gr] Op zondag ben ik naar de stad
Fira gegaan, een erg mooi stadje met veel winkels,
restaurants en een schitterend uitzicht op de zee. Fira ligt
op een berg en bovenop kun je zelfs het eiland Kreta zien
liggen. Ook Kamari was een leuk klein stadje met
winkels etc.
Het was de moeite waard om zo’n reis te maken met
Sante reizen uit Valkenswaard [of andere reisorganisatie]
Ze bestaan nu 5 jaar en staan ook elk jaar op de vakantie
beurs van de NVN in januari. Geschreven door Jan
Roetgering. [www.santereizen.nl] <<<
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De column wordt om en
om geschreven door
Mirjam Oddo en Jeanne
Besselink

“Je wordt zo verwend...
Iedereen is lief en wil je
overal bij helpen. Verder
is het eten heerlijk en
leuke
avondprogramma's
zorgen voor de nodige
afleiding”
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Ik kan het iedereen aanbevelen. Wij zijn nu twee keer met de boot
geweest. De eerste keer met de Zonnebloem en onlangs met het
Rode kruis. Je wordt zo verwend. Iedereen is lief en wil je overal bij
helpen. Verder is het eten heerlijk en leuke avondprogramma's
zorgen voor de nodige afleiding.
Met de Zonnebloemboot een reisje over de Rijn gemaakt. De mooiste
landschappen trekken aan je voorbij. Al bij het ontbijt op bed kijk je
je ogen uit. De Duitse steden zijn natuurlijk de moeite waard om te
bezoeken.
Met de Henry Dunant konden we niet over de rivieren varen
vanwege de lage waterstand, zodat we steeds op het IJsselmeer
moesten blijven. Ja dan is het op den duur wel veel water en mist.
In Lelystad de Batavia gezien en in Medemblik naar het
bakkerijmuseum geweest. Dat was vooral voor mijn man erg leuk,
omdat hij in zijn jonge jaren banketbakker is geweest.
Als klap op de vuurpijl kondigde de kapitein de laatste dag een
brandweeroefening aan. Dit hadden we beslist niet willen missen.
Het was heel spectaculair met kleine en grote reddingsboten, politie
en helikopters. Ook lotusmedewerkers met verschillende
verwondingen. Tegen het einde van de oefening kwam er ook nog
een melding code MOB; Man Over Boord. Moesten ze die opzoeken
en redden. Alle gasten konden het hele gebeuren prima volgen
vanuit het salon dek en vonden het prachtig.
Daarom wil ik alle vrijwilligers en vaste medewerkers heel erg
bedanken. Wij hebben twee fantastische vakanties gehad, waar we
met veel plezier aan terugdenken. <<<
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“Hoe groter de afwijking
van het streefgewicht ,
hoe groter het risico op
overlijden”

We halen regelmatig een artikel,
dat misschien interessant is
voor u, van de website
www.niernieuws.nl

Niernieuws
Streefgewicht dialyse patiënt
wordt vaak niet gehaald
Iedereen die iets van dialyse weet zal
beamen dat ultrafiltratie, het
verwijderen van vocht, een zeer
belangrijk onderdeel van de dialyse is.
Doe je dat niet, dan loopt de patiënt
met alles wat hij drinkt verder vol.
Maar is dat streefgewicht nu echt zo
belangrijk? Of kun je net zo goed een
beetje uit de losse pols vocht
onttrekken?
Hoeveel vocht er elke
hemodialysebehandeling onttrokken
dient te worden, wordt bepaald op basis
van het streefgewicht van de patiënt, en
afgemeten aan hoeveel hij tussen twee
behandelingen in aankomt. Het
streefgewicht is het gewicht na de
dialyse, waarbij de patiënt niet te veel,
maar ook niet te weinig vocht in zijn
lichaam heeft. Het is bekend dat een
slecht volumemanagement samen gaat
met een verhoogd sterfterisico.
Bijvoorbeeld doordat het een onnodige
extra belasting van het hart geeft.

Amerikaanse onderzoekers vroegen zich af wat nu het
werkelijke effect is als dialysepatiënten regelmatig hun
streefgewicht missen. Het antwoord op die vraag hebben
ze gezocht binnen een groep van ruim tienduizend
patiënten die driemaal per week dialyseerden.
Patiënten die na ten minste 30% van de behandelingen
meer dan twee kilo van hun streefgewicht af zaten, of dat
nu structureel te hoog, of structureel te laag was,
benoemen ze als 'gewicht missers'. De overige patiënten,
die meestal hun streefgewicht wel behalen, zijn dan de
controlegroep.
Het blijkt om een behoorlijk aantal patiënten te gaan:
ruim een op de vijf zit regelmatig direct na de
dialysebehandeling flink van zijn streefgewicht af.
Meestal betekent dat, dat patiënten nog te zwaar zijn.
Ofwel: dat er nog te veel vocht in hun lichaam zit.
Structureel te veel onttrekken komt ook voor, maar
minder vaak. Beide situaties verhogen het risico op
overlijden, en ook op specifiek overlijden aan
hartproblemen. Hoe groter de afwijking van het
streefgewicht, hoe groter het risico te overlijden.
Het streefgewicht is dus niet zomaar een getalletje, het
is een zeer bruikbaar doel bij het optimaliseren van het
volumemanagement. <<<
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Nier op marktplaats?
Je nier op
Marktplaats zetten
mag [nog?] niet.
Rechtszaak voedt discussie of
het gaat om ontoelaatbare
handel of om redden van
levens.
Geschreven door Rianne
Oosterom, bron: Trouw
Toen Marc H. bij de huisarts een
brochure over orgaandonatie
doorbladerde, besloot hij dat het
handiger was het zelf te regelen.
Hij zette zijn nier op Marktplaats
voor 50.000 euro. Hiervoor moest
hij naar de rechter. Want zonder
dat hij het doorhad [zegt zijn
advocaat], overtrad hij de wet op
orgaandonatie, waarin staat dat
organen niet verkocht mogen
worden.
Die wet moet van tafel, zeggen
deskundigen. Want zo red je
levens.
Volgens Claudia van Oort, de
advocaat van H., is het de eerste
keer dat iemand is aangeklaagd
voor het vragen van geld voor
organen. Volgens haar wil het
Openbaar Ministerie door middel
van deze zaak een signaal afgeven:
ook al zijn nieren en andere
organen schaars, kopen of
verkopen mag niet.
Waarom mag het eigenlijk niet,
als er een schrijnend tekort aan
nieren is?
"Dat er een nier op Marktplaats
verschijnt, is omdat we het nu niet
goed geregeld hebben," vindt
bijzonder hoogleraar
orgaantransplantatie Andries
Hoitsma uit Nijmegen. “Wie nu
een nier nodig heeft moet daar drie
jaar op wachten. Tien procent van
deze wachtlijst overlijdt per jaar als
wachtende."
Hij noemt de situatie 'onhoudbaar'
en pleit ervoor, betalen voor
organen te reguleren. Dat zal veel

23

Foto: fiatjustitia.nl

potentiële donoren over de streep
trekken.
Marktplaats moet niet nodig zijn.
"Ik vind het niet meer dan normaal
dat donoren beloond worden, ze
doen toch iets gevaarlijks?"
"Als deze wet wordt afgeschaft,
kunnen levens gered worden," zegt
ook Marcel Zuijderland. Hij
publiceert als filosoof over bioethiek. "De wet op orgaandonatie
berust op zwakke argumenten. Het
zou bijvoorbeeld oneerlijk zijn als
rijken zo meer toegang hebben tot
organen."
Dat idee ontstond in de jaren
tachtig in Engeland, vertelt hij.
"Daar verkocht een arme boer zijn
nier aan een rijke zakenman, om
zijn zieke dochter te kunnen
redden. Heel het land was in rep
en roer en riep dat deze exploitatie
van armen moest worden
tegengegaan."
Dit heeft volgens Zuijderland
geleid tot een vorm van
'bescherming' die haaks staat op
het ideaal van zelfbeschikking en
autonomie. "Ik bezit mijn eigen
lichaam, ik mag zelf weten wat ik
ermee doe. Ik snap niet waarom de
overheid mij verbiedt er geld mee
te verdienen als ik dat wil."
Toch is die ‘bescherming’ wel
degelijk nodig, zegt professor
Dialoog Nummer 1 2016

Frans Blom, die meewerkte aan het
boek 'Nier te koop, baarmoeder te
huur'. "De vrijheid van het individu
wordt door de wet beschermd
tegen de financiële druk om zijn
lichaam als handelswaar in te
zetten."
"Daarom mag orgaandonatie alleen
gebeuren als het uit goede
motieven voortkomt. Zo wordt de
gever beschermd tegen uitbuiting,
want aan een donatie kleeft een
risico: er is een zware medische
ingreep vereist." Zuijderland vindt
dit onzin: "Werken in de visserij is
gevaarlijker dan het doneren van
een nier."
Volgens Blom is er 'niet eens het
begin' van een bewijs dat financiële
compensatie tot meer donatie van
organen leidt. Dat is een aanname,
zegt hij, die hij beter onderbouwd
wil zien.
Toch is Zuijderland optimistisch.
"Ik zie een kanteling in het denken
over betalen voor organen, er is
steeds meer animo voor. Vroeger
was het al een taboe om als levend
persoon een orgaan af te staan. Het
laatste taboe is dat je er geld voor
mag vragen." <<<

Nier kopen?

Agenda:
10 maart: World Kidney Day
19 maart: Themadag
eerstejaars getransplanteerden
9 april: Themadag
nierpatiënten 50 jaar >
16 april: Wandelevenement
23 april: Ledenvergadering
NVN

Nieuws van de
NVN en
Nierstichting

21 mei: Themadag voor
mensen met matige tot
ernstige nierschade
11 juni: Themadag voor
ouders [en hun kinderen] met
een nierziekte.
17 t/m 19 juni: Weekend voor
jonge nierpatiënten 18-35 jaar

www.nierstichting.nl
www.nvn.nl
De NVN heeft ook
ledenaanbiedingen. Zie de
website: nvnwinkel.nl

Nieuwsbrief
Op de site van de Nierstichting kunt u de Nieuwsbrief van de Nierstichting
aanvragen. Ze hebben regelmatig leuke acties, nieuws over nieren,
nierziekten en behandeling. Mis het niet en wees als eerste op de hoogte van
nieuwe acties.
Eigen Regie
Hoe beïnvloedt een achteruitgaande nierfunctie mijn leven, wat kan ik eraan
doen en hoe ga ik er mee om? Wezenlijke vragen wanneer u een nierziekte
hebt. U behoudt de regie over uw eigen leven door bewust keuzes te maken
en op basis daarvan uw leven in te richten. Of het nu gaat om de behandeling,
vrije tijd of sociale omgeving. De NVN wil u hierbij ondersteunen. Op de site
van de NVN, onder wij werken aan, kunt u een filmpje bekijken over dit
onderwerp.
Wet werk en zekerheid
Op 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid [Wwz] in werking getreden.
Hierdoor zijn de regels voor werk, ontslag en Werkloosheidswet veranderd.
Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
! Aanpassingen flexibele arbeid
! Wijzigingen ontslag
! Wijzigingen Werkloosheidswet
Op de website van de NVN, onder Advies kunt u meer informatie vinden.
Leden gezocht voor de organisatie van de jaarlijkse collecte [ 18 t/m 24
september]
Je organiseert de collecte [werving en inzet van vrijwilligers] in een deel van
je woonplaats. Je zorgt dat vrijwilligers tijdig informatie en materialen
krijgen, zodat ze aan de slag kunnen. Je leidt na afloop van de collecte de
telling en afdracht van de opbrengst en voert de administratie. [Collectanten
zijn ook van harte welkom]
Opgave bij moniquestoop@nierstichting.nl. <<<
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Themadag specifieke diagnoses
in Lunteren

“Nieuwe ontwikkelingen t.a.v.
cystenieren” door Prof. Dr.
Ron Gansevoort, Internist,
nierspecialist, coördinator
expertisecentrum Cystenieren,
UMC Groningen.
De voordracht ging na
algemene informatie over
cystenieren [ADPKD] en de
huidige behandeling ervan,
over de laatste ontwikkelingen
betreffende de medicijnen:
Tolvaptan en Lanreotide.
Vervolgens over de
behandeling van chronische
pijn en ontwikkelingen in de
gezondheidzorg.
Cystenieren komen voor bij 4
op de 10.000 Nederlanders,
waarbij kinderen 50% kans
hebben de ziekte te erven.
De nierfunctie gaat achteruit,
doordat de nieren cystes
vormen en gezond weefsel
verdrukken. Bij 7 van de 10
patiënten is tenslotte dialyse of
transplantatie noodzakelijk.

Ron Gansevoort
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Bijkomende problemen zijn de
cyste-bloedingen, infecties,
druk op buikorganen,
verminderde eetlust,
verstoppingen, breuken en pijn.
Ook zijn hoge bloeddruk,
afwijkende bloedvaten in de
hersenen, hart en vaatziekten
en levercystes mogelijk.
Een eiwitbeperkt dieet,
bloeddrukregeling
[zoutbeperking] en medicijnen
dan zijn nodig.

Nieuwe medicijnen voor
cystenieren zijn:
- mTOR [Sirolimus®]
- vasopressineblokkers
[Tolvaptan®]
- somatostatine-achtigen
[Lanreotide®]
Een “dubbelblind” onderzoek
sinds 2007 bij 1445
cystenierpatiënten over de hele
wereld in 134 ziekenhuizen
[Groningen 52 deelnemers]
moesten de vraag
beantwoorden: “Vermindert
Tolvaptan® de
groei van cystenieren?”.
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Resultaat: onderzoek gaf aan
een vertraging in de
verergering van de ziekte te
zien. Afname groei met 50%,
nierfunctie 25% beter. Dorst,
veel drinken en veel plassen
waren de belangrijkste
bijwerkingen. Voor te schrijven
aan mensen met een nierfunctie
met een functie van meer dan
45% en met een snelle
verergering van de ziekte.
Het onderzoek krijgt een
vervolg. Lanreotide® wordt al
gebruikt bij reuzengroei en
schildklieraandoeningen.[levercysten] Het medicijn wordt om
de 4 weken toegediend als
injectie.

Sirolimus

Studie bij nierfalen: afname
verergering nierfunctie met
50%. [3 jaar gevolgd]. Andere
studie bij 300 patiënten, wordt
door de Nierstichting
gesponsord en uitgevoerd door
de 4 UMC’s. Het medicijn is
over het algemeen goed te
verdragen. Bijwerkingen in de
vorm van buikklachten,
diarree, opgeblazen gevoel en
winderigheid. In 2018 worden
de eindresultaten bekend.
Chronische pijn: Dit is een
van de problemen bij
cystenieren. Wordt veroorzaakt
door infectie, cystebloedingen
of nierstenen [rek of druk op
organen]. Behandeling bestaat
uit aanprikken, openknippen,
pijnmedicatie of zenuwblokkade.
Conclusies:
Multidisciplinaire aanpak van pijn laat goede resultaten zien. Het ontwikkelde pijn-protocol wordt verder
geoptimaliseerd. Er wordt gewerkt aan internationale richtlijnen voor diagnose en behandeling van
cystenieren. Men werkt aan ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Er zal een vereniging van cystenierenpatiënten worden opgericht.
Een expertisecentrum is in ontwikkeling. Er komt een Europese netwerk van expertisecentra.
Er is hoop en zicht op verbetering van de therapie van een van de meest voorkomende vorm van
nieraandoeningen. Helaas gaan de onderzoekresultaten niet snel genoeg voor patiënten, die nu met deze
problemen te maken hebben. Toch wordt er hard gewerkt aan een oplossing.
Geschreven door Janos Nagy <<<

Tolvaptan
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Diarree na
transplantatie
Diarree na transplantatie: vaker door
infectie dan gedacht
Geschreven door: Godelieve Gros
Aanhoudende diarree na een niertransplantatie
wordt vaak ten onrechte gezien als een bijwerking
van immuun onderdrukkende medicatie. Maar
recent onderzoek wijst uit dat diarree in de
meeste gevallen het gevolg is van een infectie.
Als de veroorzaker van deze infectie snel wordt
gevonden, kan in veel gevallen de immuun
onderdrukkende medicatie ongewijzigd blijven,
met een grotere kans op overleving voor de nier en
de patiënt.
Ondanks de negatieve invloed van diarree op de
gezondheidstoestand van de patiënt, krijgt deze
complicatie niet de aandacht die zij verdient.
Patiënten zien het als een onvermijdelijk kwaad en
rapporteren de klacht niet altijd aan hun arts. Bijna
20% van de getransplanteerde patiënten geeft aan
diarree te hebben, terwijl uit onderzoek blijkt dat
het in deze groep feitelijk om ruim 50% gaat. Het
feit dat pas recent is gebleken dat het toxische effect
van de medicatie niet de voornaamste boosdoener
is, betekent dat er ook aan de medische kant te
weinig aandacht is voor de oorzaak van de diarree.

Norovirus blijkt vaak boosdoener
Immuun onderdrukkende medicijnen beschadigen
de cellen van de darmwand wat chronische diarree
tot gevolg kan hebben. Maar in de meeste gevallen
blijkt een besmetting met het norovirus, het
‘buikgriepvirus’, de oorzaak te zijn.
Een besmetting is bij patiënten die een
transplantatie hebben ondergaan wel gerelateerd
aan het slikken van immuun onderdrukkers. Er
ligt een uitdaging voor de wetenschap om een
behandeling van een norovirus-infectie te
ontwikkelen die gecombineerd kan worden met
een optimale immuuntherapie. Er is inmiddels een
vaccin tegen een norovirus-infectie ontwikkeld,
maar verder onderzoek moet nog uitwijzen of een
preventief vaccin, dat toegediend wordt vóór de
transplantatie, effectief is voor patiënten die een
donornier krijgen.
Bacteriën
Verder kan ook een bacteriële infectie de diarree
veroorzaken. In dat geval is er meestal sprake van
de clostridium bacterie. Deze komt bij iedereen in
de darmflora voor, maar wordt bij een verstoorde
darmflora schadelijk en veroorzaakt dan diarree.

Norovirus
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Antibiotica
Bij patiënten met een donornier is de darmflora
vaak verstoord door het gebruik van antibiotica.
Transplantatie van ontlasting bij mensen met een
clostridium infectie is gunstig gebleken bij het
herstel van de darmflora.
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de
diarreebehandelingen succesvol kan zijn zonder
wijziging in de immuun onderdrukkende
medicatie.

Het is dus uiterst belangrijk de oorzaak van de
diarree bij patiënten na een transplantatie goed te
onderzoeken. Enerzijds omdat deze complicatie
niet te onderschatten nadelige gevolgen heeft voor
de gezondheid van de patiënt, anderzijds om een
behandeling te kunnen geven die doelmatig is en
geen verdere schade en risico’s voor de patiënt met
zich meebrengt. <<<

Poeptransplantatie tegen
hardnekkige darminfecties

Kerstbrunch 2015
Foto’s:
Harry
Kampinga

Dialoog Nummer 1 2016

28

Colofon

In memoriam

Lid worden of wijzigingen doorgeven?

Op 1e Kerstdag is overleden ons oud-bestuurslid Bert
Slomp. Vanaf de oprichting van de NON heeft Bert
zich ingezet voor het wel en wee van alle
nierpatiënten. Enkele jaren geleden heeft hij
afscheid genomen als bestuurslid.
Wij willen hem alsnog hartelijk danken voor zijn
positieve bijdrage.
Het bestuur en de leden van de NON wensen zijn
vrouw, kinderen en verdere familieleden heel veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Namens de NON,

Neem dan contact op met:
Ledenadministratie NON, Hogeweg 40, 7582
CH Losser. 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
Donateurs: 15 euro per jaar, incl. Dialoog
Dagelijks bestuur NON:
Leo Velthuis, voorzitter
Janine van de Linde, secretaris
Marijke Venhuis, externe contacten
Correspondentieadres:
Raaigras 53, 7623 EV Borne [Tel: 074 3761376]
Maatjesproject:
www.maatjenierpatientpredialyse.nl

Leo Velthuis, Voorzitter. <<<

Dialyse in Spanje/Benidorm

Informatie: Simone Bentlage
Tel: 06-29731000
www.dialyseinspanje.nl

Patiëntenvoorlichting:
Bij onze deskundigen kunt u terecht voor
informatie of voor een gesprek
Tel: 053-4760503 [Janos Nagy] of per e-mail
Dialoog:
Harry Kampinga, fotografie
Jan Roetgering, internet /fotografie
Jenny Laarman, eindredacteur
Redactieadres Dialoog:
Forum 61, 1315 TG Almere
Webmaster/ Facebook: Youri Wiggers
Website: www.non-twente.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/nontwente/
E-mail: info@non-twente.nl
Adverteerderscontact website:
Jenny Laarman
E-mail: info@non-twente.nl
Penningmeester: Harry Nijkamp
Giften: Deze kunt u overmaken naar onze
penningmeester dhr. Nijkamp in Losser op
bankrekening NL87 ABNA 044.80.62.267
Telefoon dialyse afdeling
Almelo: 088- 7084350
Hengelo: 088-7084925
Enschede: 053- 4872460
Winterswijk: 0543- 544112
Uitgever:
Nolin uitgevers BV, Hoogezand
Oplage:
De Dialoog verschijnt 2 keer per jaar, in een
oplage van 500 exemplaren
De Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
advertenties en ingezonden artikelen <<<
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Advertentie

__________________________________________________________________________

Juridisch Advies & Incassobureau
H. Bloemhof
“Beatus qui prodest, quibus potest”

Touwbaan 62
7607 EA Almelo

Postbus 470
7500 AL Enschede

Website: www.vincam.nl
E-mail: info@vincam.nl
GSM: 06 53930290
Tel: 0546 539943
Fax: 0546 539948

Over Vincam
Sedert 1987 een onafhankelijk Incassobureau, met ruime ervaring in alle sectoren, wij
werken met de eerlijke afspraak bij aanvang van onze werkzaamheden "NO CURE NO
PAY."
Een vlotte afwikkeling en een persoonlijke benadering van de debiteur behoren tot onze
standaard werkzaamheden.
Mocht een procedure onvermijdelijk zijn dan geven wij u vooraf een haalbaarheidsanalyse
alsmede een prijsopgave, hierna kunt u geheel vrijblijvend beslissen of u door wilt gaan of
niet.
Wij berekenen geen dossier of behandelkosten, tevens ontvangt u steeds een heldere
rapportage omtrent uw incasso.
Vele gerenommeerd bedrijven gingen u reeds voor, aarzel niet langer, geef u rechtmatige
vorderingen, tijdig aan ons ter incasso.
Uit ervaring blijkt dat een grote groep ondernemers er op uit is, rechtmatige facturen niet te
voldoen, dit omdat de leverancier toch niets meer onderneemt, na het sturen van enkele
eenvoudige aanmaningen.
Wij kunnen ook indien u dit wenst uw gehele debiteurenbeheer portefeuille voor u
verzorgen, tegen vooraf afgesproken 'zeer scherpe' prijzen.
Na ontvangst van uw vordering maken wij nog diezelfde dag uw geld per telebanking of
telegiro aan u over. U zult zien dat onze werkzaamheden zeer doeltreffend zullen zijn, wij
vernemen gaarne van u, opdrachten voor 15.00 uur aangeleverd, worden mits compleet,
nog dezelfde dag verwerkt en verzonden.
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Adressen/ Websites/
Telefoonnummers

Ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo
ZGT Almelo:
www.zgt.nl
Adres:
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
Telefoon:
088 - 7087878
Dialyse:
088 - 7084350
Postadres:
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Ziekenhuisgroep Twente, locatie Hengelo
ZGT Hengelo:
www.zgt.nl
Adres:
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Telefoon:
088 - 7087878
Dialyse:
088 - 7084925
Postadres:
Postbus 546
77550 AM Hengelo

Maatschappelijk werk
Telefoon:
088 - 7083923
Marianne Ruiter:
m.ruiter@zgt.nl
Marlous van Asselt:
m.vanasselt@zgt.nl

Maatschappelijk werk
Telefoon:
088 - 7083923
Marianne Ruiter:
m.ruiter@zgt.nl
Marlous van Asselt:
m.vanasselt@zgt.nl

Medisch Spectrum Twente Enschede
MST Enschede:
www.mstwente.nl
Adres:
Ariënsplein 1
7511 JX Enschede
Telefoon:
053 – 4872000
Postadres:
Postbus 50 000
7500 KA Enschede
Secretariaat Dialyse
Telefoon:
053 – 4872460
Maatschappelijk werk
Telefoon:
053 – 4872950
Marcel Proost
m.proost@mst.nl
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Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk
skbwinterswijk.nl
Adres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Telefoon:
0543 - 544444
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
Secretariaat Dialyse
Telefoon:
0543 – 544112 ma-wo-vrij
Maatschappelijk werk:
Telefoon:
053 - 4872460
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