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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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Beste Dialooglezer

Verder wil ik u meedelen dat in mei Harry Grobbink overleden is. Hij
regelde alles voor de puzzel. We zullen hem missen.

5

23 september thema-avond: de laatste
ontwikkelingen binnen de WMO
14 november: veranderingen in de
Mantelzorg…ook voor u?
20 december: kerstbrunch

Jenny Laarman

Bent u al op vakantie geweest of hebt u al van een barbecue genoten? Toch
maar niet het satéstokje van de cover, of dat nu zo geschikt is voor ons!!? De
foto is genomen in Palermo op Sicilië op een onguur en niet al te schoon
marktje, maar ik moet zeggen dat Sicilië fantastisch is. Leuke oude dorpjes en
schitterende natuur. Palermo is oud en erg mooi. Eigenlijk mooier dan het te
perfecte en grotere Rome. Dialyse op Sicilië: www.santereizen.nl en/of
www.reisbureauvalkenswaard.nl
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A la carte eten in het nieuwe MST.
Er wordt veel geklaagd over het
ziekenhuis eten. Er is echter
verandering op til.

17
De helicobacterpylori,
maagbacterie, verdwijnt. De
bacterie zit al 60.000 jaar in onze
maag, maar sterft uit. Dat heeft
voor, maar ook nadelen.

24
Op pagina 24 informatie van de
NVN en Nierstichting.

Interview met Dr. Folkert Visser,
sinds februari nefroloog in ZGT
Almelo. Hij vertelt iets over wat hem
zoal bezig houdt en wat zijn hobby’s
zijn.
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Het Maatjes project heeft inmiddels
een eigen website. Zeer de moeite
waard om de website eens te
bekijken.
www.maatjevoornierpatient.nl
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"Alle activiteiten
kunt u ook op onze
website vinden”

Foto: Harry Kampinga

De voorzitter houdt u op de hoogte van de
gebeurtenissen en actualiteiten uit de media, de
landelijke vereniging en onze vereniging
Geachte leden,
Toen ik terugkwam van een
paar dagen Sauerland, we
vieren ieder jaar de
transplantatie dag met een paar
dagen uit, zag ik dat de kranten
niet alleen vol stonden over
Griekenland met alle ellende
van dien maar ook pagina’s vol
over de hittegolf die op de loer
lag. Het is enorm wat de
journalisten op papier kunnen
krijgen en ook nog in een stijl
dat je bijna niet in gaten hebt dat
je continu hetzelfde leest.
Tijdens ons verblijf in Duitsland
troffen we een vrouw waarvan
de man enkele jaren geleden
was overleden aan een
hersenbloeding. Vol trots
vertelde ze ons dat door het
doneren van de organen van
haar man 5 mensen een nieuw
leven konden beginnen.
Zo’n bericht zou op
verschillende manieren de
pagina’s van alle kranten
moeten vullen en uitgebreid
moeten worden belicht. Helaas
zullen we dat niet snel
meemaken en dat vind ik reuze
jammer.
Als bestuur proberen we
minimaal 4 keer per jaar een
nieuwsbrief bij u in de mailbox
te krijgen. Wat nu zo jammer is,
is het feit dat meer dan de helft

van u niet zijn of haar mailadres
heeft opgegeven. DOE DIT DE
KOMENDE DAGEN.
De komende weken staan er
weer diverse interessante
activiteiten op het programma,
u kunt ze allemaal vinden in
deze Dialoog maar ook op onze
website.
De afschrijving van de
contributie heeft dit jaar
behoorlijke vertraging
opgelopen, niet omdat uw saldo
niet toereikend was maar,
doordat de banken idiote eisen
stellen aan uw penningmeester,
terwijl uw toestemming om af te
schrijven op hun bureau ligt.
Indien de banken dezelfde
strenge eisen aan zichzelf
zouden stellen kwam er nooit
meer een bankencrisis.
Ik hoop dat u ook deze keer de
Dialoog met veel plezier leest.
Wanneer u bij uzelf denkt, ook
ik heb wel een goed verhaal te
vertellen laat het ons dan weten
via mail of door het schrijven
van een brief.
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.

Van
onze
voorzitter

Voor uw agenda:
23 september: Thema-avond: De
laatste ontwikkelingen binnen de
WMO Locatie: TwentseWelle
12 t/m 18 oktober: Donorweek
14 november: Thema-middag:
Veranderingen in de
mantelzorg…ook voor u?
Locatie: Menzis-gebouw
25 november: [19.25uur]
Informatieavond: over
niertransplantatie
Locatie: Spectrumzaal MST
Aanmelden: 053-4872460
28 november: Thema-middag:
Veranderingen in de
mantelzorg…ook voor u?
Locatie: van der Valk in Zwolle
20 december: Kerstbrunch.
Locatie: Ensing in Weerselo
Bezoek regelmatig onze website,
er staan artikelen/evenementen
op die niet in de Dialoog staan.
Hebt u uw e-mail adres
doorgegeven, dan krijgt u
regelmatig een nieuwsbrief als er
evenementen en/of
mededelingen zijn.
Website: www.non-twente.nl
E-mail:
info@non-twente.nl<<<

Vriendelijke groet, Leo Velthuis
Dialoog Nummer 2 2015
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A la carte eten
in het MST
Eten wat en wanneer je wilt: MST geeft patiënt
meer maaltijdkeuze, in de hoop op een sneller
herstel.

Er wordt vaak veel geklaagd over het
eten in ziekenhuizen. Er is echter
verandering op til.
Medisch Spectrum Twente dat in 2016
gaat verhuizen naar de nieuwbouw,
wil vanaf dan maaltijden zo
organiseren dat de patiënt via een
tablet zijn menu kiest. “Drie maaltijden
per dag zoals ‘vroeger’ gebruikelijk
was, past niet meer in de dynamiek van
een ziekenhuis. Er is een ander ritme
gekomen; onderzoeken, artsen aan je
bed, het gaat de hele dag door,” zegt
Michiel Klatte, bedrijfskundig manager
van het MST.
“Patiënten hebben bij het MST straks
niet alleen meer keuze, de afstand tot
de instellingskeuken wordt ook korter;
op elke verdieping komt een keuken en
een klein restaurant. Dat is voor
patiënten fijner. Dan hoeven ze geen
schroom te voelen als ze in hun
ochtendjas aan tafel zitten. Ook de
partners mogen mee-eten. “
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Waaruit zal het menu straks bestaan?
“Vegetarisch, couscous, pasta’s, misschien zelfs quinoa,
waarom niet,” zegt Klatte.
“Maar vlees, groente en aardappelen zullen toch de
hardlopers blijven” verwacht diëtist Inge Oude Meijers.
“Mensen hier houden van eenvoudig en voedzaam, al
bestellen jongeren liever pasta.”
Het MST verwacht dat de aanpak ervoor zorgt dat patiënten
zich straks comfortabeler voelen, sneller genezen. Dat helpt
dan weer tegen ondervoeding.
Of het niet te kostbaar wordt? Klatte: “Nee, juist niet, we
verspillen minder voedsel als de patiënt zelf kiest. Door
patiënten zelf te laten kiezen wat ze willen eten en invloed te
geven op het eetmoment, haal je ze uit hun afhankelijke rol”.
“Klagen over het ziekenhuis eten zal zeker niet tot het
verleden behoren”, zegt diëtist Inge. “Hoe patiënten
ziekenhuis eten ervaren verschilt sterk. Soms worden
dezelfde boontjes door de een als keihard beoordeeld, maar
door iemand anders als boterzacht.”
“Ik weet niet precies hoe ze het in Twente gaan aanpakken,
als mensen echt uit dertig dingen kunnen kiezen. Ik ben
benieuwd”. Geschreven door Inge Start. <<<
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Agenda
Voor u georganiseerd

23 september themaavond: De laatste
ontwikkelingen binnen
de WMO
Locatie: TwentseWelle, het Roozendaal 11,
7523 XG in Enschede. [Roombeekzaal] De
avond begint om 19.00 uur en eindigt om
ongeveer 21.00 uur.

25 nov. informatieavond: Alles over
Niertransplantatie
Locatie: MST, Haaksbergerstraat 55, 7513
ER in Enschede. De avond is in de
Spectrumzaal en begint om 19.30 uur.
Graag aanmelden via telefoonnummer:
053-4872460. Georganiseerd door het
MST.

Zondag 20 december:
Kerstbrunch
Locatie: partycentrum Ensink,
Lemselosestraat 4. 7595 MN in Weerselo.
De brunch begin om 11.00 uur en eindigt
om ongeveer 14.00 uur. Opgave tot 18
december. [De brunch is voor leden gratis, voor
uw introducee 12.75 euro. De derde persoon
betaalt 25,50. Te betalen binnen bij de ingang].
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14 november themamiddag:
Veranderingen in de
Mantelzorg, ook voor
u?
Locatie: Menzis, de Ruyterlaan 25, 7511 JH
in Enschede. De middag begint om 13.00
uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur.

28 november themamiddag:
Veranderingen in de
Mantelzorg…ook voor
u?
Locatie: van der Valk, Nieuwleusenerdijk
1, 8028 PH in Zwolle. De middag begint
om 13.00 uur en eindigt om ongeveer 16.00
Voor alle activiteiten kunt u zich per e-mail
opgeven: info@non-twente.nl of een brief
sturen naar Leo Velthuis, Raaigras 53, 7623
EV Borne. [Voor de avond over
niertransplantatie aanmelden via het
telefoonnummer]. Geeft u ook even door
met hoeveel personen u komt? Wilt u tijdens
een activiteit gebruik maken van een ruimte
voor CAPD, vermeldt dit in uw mail of brief.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. De
evenementen zijn gratis te bezoeken,
behalve de kerstbrunch.
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Prédialysemarkt Almelo
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Verslag prédialyse markt ZGT Almelo
Op vrijdag 12 juni jl. vond in ZGT ziekenhuislocatie Almelo de derde prédialyse markt plaats
in de Twentezaal. Voor deze markt zijn
patiënten uitgenodigd die al gestart zijn met de
prédialyse gesprekken. Sommigen een paar jaar
geleden, anderen sinds kort.
Deze patiënten hebben een dusdanig slechte
nierfunctie, dat verwacht wordt dat, mogelijk in
de toekomst, een nierfunctie vervangende
behandeling nodig zal zijn.
Met nierfunctie vervangende behandeling wordt
bedoeld:
- transplantatie
- hemodialyse in het ziekenhuis
- thuisdialyse, zowel peritoneaal dialyse als
hemodialyse met behulp van de Nx-stage, een
machine die thuis gebruikt wordt voor
hemodialyse.
Het thema dit keer was: ‘ [pré]dialyse, wat doet
dit met je leven?’
Naar aanleiding van stellingen werd er
gediscussieerd in twee groepen waarbij
ervaringsdeskundigen waren aangeschoven. De
ervaringsdeskundigen waren patiënten die
ervaring hebben met de verschillende
behandelingen. Verder deden medisch
maatschappelijk werkers, geestelijke verzorgers,
diëtisten en verpleegkundigen mee.

Op de markt waren diverse kraampjes aanwezig
over de verschillende behandelingstechnieken,
waarbij ook de apparatuur en andere materialen
te zien waren. Tevens werd gewezen op de
voorlichtingsfilmpjes die op de ZGT website te
vinden zijn:
https://www.zgt.nl/voorlichtingdialyse
Daarnaast waren Zorg Accent, Carint Reggeland,
het Maatjes project, medisch maatschappelijk
werk, diëtetiek en de NON vertegenwoordigd.
Helaas lukte het de Nierstichting niet om
aanwezig te zijn, maar we hopen dat ze er
volgend jaar weer bij kunnen zijn.
De bezoekers kregen bij hun vertrek nog een
kruidenplantje en een saladekom mee. Verder
werd hen verzocht om de markt te evalueren door
het invullen van een enquête formulier.
Hieruit bleek dat de gesprekken naar aanleiding
van de stellingen als heel informatief ervaren
werden. Verder was men zeer positief over de
informatie die er bij de kraampjes te verkrijgen
was. Men vond dat men er alle vragen kon stellen.
Tevens vielen de koffie en thee met cake en de
diverse hapjes goed in de smaak.
Een behoorlijk aantal bezoekers trotseerden het
warme weer en hebben deze middag samen met
de medewerkers als een zeer geslaagde markt
ervaren.
Met dank aan alle medewerkers die deze markt
mogelijk hebben gemaakt!
Wilma Bakker dialyseverpleegkundige. <<<

Prédialysemarkt Almelo
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AAN
DE OVERKANT:

BRASSERIE

MET ZONNIG
TERRAS!

MEER DAN

6.500 M2
MODE &
SCHOENEN!

shop ook op roetgerink.nl

hoofdsponsor fc t wente vrouwen
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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: Deleten
De cadeaubon van !25.00 gaat naar
Danielle Overvoorde

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 december 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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Interview met
dr. Folkert Visser

Folkert
maakt
sinds
februari
deel uit van
het team in
Almelo
Arts worden was zeker niet
zijn eerste keuze
De uitdrukking voortschrijdend
inzicht is zeker van toepassing
op de definitieve keuze van
dr. Folkert W. Visser voor
nefrologie. Sinds februari
maakt hij deel uit van het team
in Almelo. Uiteindelijk een
bewuste keuze omdat zijn
collegae allen hun opleiding
volgden in Groningen en dat
schept een speciale band. Het
UMCG en ZGT blijken op
diverse terreinen onlosmakelijk
met elkaar verbonden en die
korte lijnen spreken de jeugdige
specialist aan.
De naam Folkert duidt op een
Friese afkomst. Dat is tot op
zekere hoogte een feit. Visser
werd weliswaar in 1980 in deze
provincie geboren maar
verhuisde op zijn achtste naar
een klein dorpje bij Hoogeveen.
Na basisschool en middelbare
school lag het voor de hand dat
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Foto’s: Harry
Kampinga

“Alleen kennis van het
menselijk lichaam is niet
genoeg”

een studie in Groningen het gevolg zou zijn. “Op dat moment dacht
ik beslist niet aan medicijnen. Ik had echter bijzonder veel interesse
in het menselijk lichaam en koos daarom voor biologie. Wetenschap
vond ik interessant maar dat alleen bleek het toch niet te zijn voor
mij.” En na die conclusie lag een studie medicijnen toch meer voor
de hand. Voortschrijdend inzicht dus!
Breed blijven denken
Zoals iedere student medicijnen vervulde Visser ook coschappen. Hij
deed dat bij voorbeeld in Deventer maar ook in Almelo. Voor zijn
keuze stage koos hij bewust voor algemene interne geneeskunde,
zoals oncologie in Almelo. “Je moet breed blijven denken. Dat is
goed voor je eigen ontwikkelingen.” De coschappen droegen ook bij
aan een keuze voor zijn eigen specialisatie. Het plezierige van het
UMCG vindt Visser dat er een enthousiaste onderzoeksgroep is. Dat
betekende binnen nefrologie de kans krijgen tot een verkort
promotietraject. Het onderzoek behelsde inzicht te krijgen in de
water- en zouthuishouding bij hypertensie, diabetes en overgewicht.
Het is zoals Visser het noemde geen gouden wet dat je dan voor
nefrologie kiest, maar in zijn geval bleek dat wel zo. In de loop van
zijn studie merkte Visser dat de nieren betrokken zijn bij zoveel
mechanismen. “In dit vak is het daarom noodzaak je meester te
maken hoe het lichaam moet werken. Juist bij nierproblemen krijg je
te maken met complexe situaties. Alhoewel er ook op ons terrein
veel protocollair is vastgelegd, vind ik het zelf de moeite waard om
dingen uit te dokteren. En dan is het uiteraard geweldig dat er zulke
korte lijnen zijn met het UMCG.”
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Dipak
Een jaar werkte Visser dus als nefroloog in
Groningen voor hij in februari de overstap maakte
naar Almelo. Intussen is hij trouwens ook
onderzoekscoördinator van het Dipak, een
landelijke organisatie die medicijnen test op
cystenieren. Landelijke coördinator is, weer in
Groningen, hoogleraar Ron Ganzevoort . “Opgezet
in 2012 maar dat gaat nog wel een aantal jaren
door,” verzekert Visser. Binnen het team in
Almelo heeft Visser de supervisie over de
opgenomen patiënten.
Intussen woont Visser met zijn vrouw en twee
kinderen van twee en vier jaar met veel plezier in
Holten. Problemen met de Twentse mentaliteit
heeft hij zeker niet gehad. Een Drent lijkt op een
Twent en zo ben ik opgevoed, stelt hij nuchter
vast. Met een drukke baan en een jong gezin blijft
er niet veel tijd over voor hobby’s. Als hij kans
ziet, klimt hij op zijn mountainbike en dan is hij
vrij fanatiek, stelt hij vast. Sleutelen aan zijn oude
landrover of lezen staan ook op zijn lijstje, maar
vakantievieren met zijn gezin is ook erg leuk. Dat
zijn allemaal niet zijn hoogste prioriteiten [op zijn
gezin na] blijkt tijdens het gesprek.

Visser is naast een zeer betrokken arts duidelijk ook
een man van de wetenschap die graag beschikt over
feitenkennis. Ik zeg hem daarom tot slot dat hij zeer
leergierig op mij overkomt. Hij bedankt mij voor die
opmerking. Ik denk echter dat het ZGT Almelo blij
mag zijn dat ze het team met zo’n jonge,
enthousiaste arts hebben kunnen versterken.
Groningers onder elkaar.
Geschreven door Jeanne van der Steen. <<<

“Je moet breed blijven
denken. Dat is goed
voor je eigen
ontwikkeling”

Dialoog Nummer 2 2015
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Alsof de zorg
niets kost!!!

Geschreven door Fleuriette van
de Velde.
Voor veel zorgverleners,
instellingen en patiënten is
nog lang niet altijd duidelijk
dat zorg geld kost. Elsevier
verzamelde een lijst van
voorbeelden, van te dure
medicijnen tot dubbele
behandelingen, waaruit vooral
blijkt dat vrijwel niemand zich
verantwoordelijk lijkt te
voelen voor de kosten. En elke
verspilling kost veel geld.
Wordt het niet hoog tijd dat
patiënten hun zorgconsumptie
onder de loep nemen? Elsevier
zette aan de hand van
onderzoeksrapporten en
getuigenissen uit de zorgsector
evident rare, geldverslindende
zaken in de zorg op een rij. De
lijst is niet volledig, maar geeft
een indruk van de manier
waarop met geld en middelen
wordt omgesprongen. Gekozen
is vooral voor zaken waarbij de
patiënt betrokken is en waarop
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hij vaak ook invloed kan
uitoefenen. Al is het maar door
kritische vragen te stellen aan
de arts. Op een zorgbegroting
van 90 miljard euro lijkt alles
klein, maar de voorbeelden
geven haarfijn het probleem
aan: vrijwel nergens lijkt het
besef te bestaan dat zorg geld
kost, en vrijwel niemand lijkt
zich verantwoordelijk te voelen
voor de kosten.
Medicijnen
Volgens verzekeraars schrijven
specialisten nog te vaak
onnodig duurdere
merkmedicijnen voor. Als de
patiënt na een behandeling
weer thuis is, vraagt hij bij zijn
eigen apotheek om datzelfde,
duurdere middel. Hij betaalt
dat immers zelf niet, maar de
zorgverzekeraar. Ruim 2,5
miljoen Nederlanders
gebruiken maagzuurremmers.
Sinds januari 2012 worden die
alleen vergoed aan patiënten
die ze langer dan zes maanden
nodig hebben.
Dialoog Nummer 2 2015

Perverse prikkel: patiënten die
het middel korter dan zes
maanden gebruiken, dringen
bij hun arts aan op een recept
voor langer dan zes maanden,
opdat ze niets hoeven te
betalen.
Eén op de drie patiënten
gebruikt zijn medicijnen niet,
neemt ze te laat in of maakt de
kuur niet af, volgens het
Nederlands instituut voor
onderzoek van de
gezondheidszorg NIVEL.
Bij chronisch zieken gaat het
zelfs om 70 procent. Zo wordt
de kwaal niet optimaal
behandeld en komen patiënten
onnodig vaak bij de arts. Daar
wordt niets tegen gedaan.
Betere voorlichting én een eigen
bijdrage bevordert
therapietrouw, blijkt in
Duitsland. Daar betalen
patiënten een eigen bijdrage
voor medicijnen, maar ze
krijgen korting als ze
deelnemen aan een [gratis]
cursus hoe ze met hun ziekte
moeten omgaan. Dit heeft tot
grote besparingen geleid.

Door verkeerd medicijngebruik
belanden jaarlijks 19.000
mensen in het ziekenhuis en
sterven er 1.200, meldt het
Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik [IVM]. Dat
komt ook door een slechte
medicatie-overdracht tussen
zorgverleners. Hoewel sinds
2011 bij elk voorschrijfmoment
de beschikbaarheid van een
medicatie-overzicht verplicht is,
wordt dit volgens het IVM niet
goed nageleefd. Het is een
ergernis van veel goedwillende
patiënten: zij brengen
onaangebroken medicijnen
netjes terug naar de apotheek,
en daar worden ze vernietigd.
De kwaliteit zou niet meer zijn
gegarandeerd. Het is lastig voor
te stellen bij onaangebroken
pillenstrips die binnen een
week worden teruggebracht.
Verpleegkundigen moeten vaak
medicijnen weggooien, blijkt uit
onderzoek van
beroepsvereniging voor
verpleegkundigen NU91. Bij
bepaalde chemobehandelingen
krijgen kankerpatiënten het
medicijn uit een ampul
toegediend. Kosten per ampul:
700 euro. Er is anderhalve
ampul nodig. Om hygiënische
redenen moet de resterende
halve ampul worden
weggegooid. Verpleegkundigen
vragen om kleinere
verpakkingen.

Hulpmiddelen
Veel scootmobielen, staopstoelen, rolstoelen en
hooglaagbedden staan te
verstoffen in de schuur. Aan
hergebruik van hulpmiddelen
wordt mondjesmaat gedaan. De
regering wil dit verplicht
stellen. Dat zal nog heel wat
voeten in de aarde hebben. In
Utrecht belde een vrouw tot
drie keer toe tevergeefs de
gemeente met het verzoek haar
scootmobiel op te halen. Wie
verhuist naar een andere
gemeente mag zijn rolstoel om
bureaucratische redenen niet
meenemen. Er moet dan een
nieuw exemplaar worden
aangevraagd. Wie van
zorgverzekeraar wisselt, krijgt
soms ongevraagd een nieuw
hulpmiddel, omdat de nieuwe
verzekeraar een contract heeft
met een andere leverancier.
Thuiszorgpatiënten hebben
gemiddeld voor 100 euro aan
overtollige medicijnen, pleisters
en verbandmiddelen in huis,
bleek eerder dit jaar uit een
onderzoek van een thuiszorginstantie.
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Een reden zijn de
grootverpakkingen. Als iemand
naar een verpleeghuis moet,
mag de voorraad
incontinentieluiers niet mee.
Bijvoorbeeld omdat het
verpleeghuis met een ander
merk werkt, waarbij de
plakstickers anders werken.
Verschillende
behandelmethoden
Een antibioticum bij
oorontstekingen,
galblaasoperaties, de
verwijdering van
neusamandelen bij jonge
kinderen: bij veel
behandelingen ontbreekt
onomstotelijk bewijs dat een
behandeling nuttig is. Toch
worden al dit soort
behandelingen vergoed. Bij veel
aandoeningen bestaat geen
overeenstemming over wat de
beste behandelmethode is. Het
ene ziekenhuis opereert mensen
met een rughernia meteen, het
andere wacht eerst een paar
weken af omdat de klachten
vaak vanzelf overgaan. Per
regio bestaan grote verschillen
in behandelmethoden: de kans
dat iemand met staar daaraan
wordt geopereerd, is in NoordGroningen vier keer groter dan
in Zuid-Limburg.
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Artsen in ziekenhuizen worden
sinds 2006 betaald per
verrichting. Dat heeft ervoor
gezorgd dat de wachtlijsten zijn
verdwenen, maar leidt ook tot
overbehandeling. Als een
patiënt na uitvoerig overleg met
de arts afziet van een dure
herniaoperatie, bespaart dat de
maatschappij kosten, maar de
arts heeft niet veel voor het
ziekenhuis verdiend. Er gaan
stemmen op voor een hogere
vergoeding voor artsen.
Uniek is de Nederlandse
kraamzorg. Waar in de meeste
andere landen moeders,
schoonmoeders of zussen
inspringen na de geboorte van
een kind, hebben Nederlandse
ouders bij elke nieuwgeborene
recht op 49 uur professionele
zorg aan huis. De kraamhulp
geeft uitleg over de verzorging
van de baby maar doet ook
huishoudelijk werk, iets
waarvoor mensen soms al een
schoonmaakster hebben. Zeker
bij een tweede of derde kind
vraag je je af waarom de
overheid dit betaalt.
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Over kinderen gesproken:
waarom zijn die tot hun
achttiende jaar eigenlijk gratis
meeverzekerd? Zo ontstaat de
onterechte indruk dat zorg voor
kinderen gratis is.
Kostenbewustzijn
Het besef dat zorg geld kost,
kan helpen de vraag af te
remmen. Maar patiënten zien
vrijwel nooit een rekening van
een behandeling. Om het
kostenbewustzijn bij patiënten
te verhogen, stond sinds 2005 de
prijs op het etiket van
medicijnen vermeld. Sinds 2009
doen veel apothekers dat niet
meer: voor patiënten zou het
verwarrend zijn omdat de prijs
op het etiket kan afwijken van
het bedrag dat zij moeten
betalen uit het eigen risico.
Sommige apotheken hebben
daar een simpele oplossing
voor: de prijs op het etiket is een
maximumprijs voor de
verrekening van het eigen risico.
Het bedrag dat de verzekeraar
in rekening brengt, kan dan
lager, maar nooit hoger zijn.
Dialoog Nummer 2 2015

Huisartsenpost
Ook zorgverzekeraars zelf
hebben moeite met de
complexe regels en wetten in de
zorg.
De Huisartsenpost is bedoeld
voor dringende zaken die niet
kunnen wachten tot het
reguliere spreekuur van de
eigen huisarts. Toch is bijna de
helft van de telefoontjes naar de
Huisartsenpost niet
spoedeisend. Wie in het
weekeinde de Huisartsenpost
belt omdat hij keelpijn heeft,
heeft er vermoedelijk geen idee
van dat alleen al het telefoontje
25 euro kost.
Patiënten die niet komen
opdagen bij de arts kosten naar
schatting 300 miljoen euro per
jaar. Slechts een kwart van de
ziekenhuizen stuurt patiënten
een boete als ze niet
verschijnen. <<<

Maatje voor
nierpatiënt.nl

Presentatie op 2 daagse workshop

Project Maatje

Op 6 en 7 maart jl. kwamen de
Nierstichting, NVN en lokale
verenigingen in Amersfoort bij elkaar om
informatie en ervaringen uit te wisselen
en vooral gezamenlijk te werken aan
verbetering van de onderlinge
samenwerking. Intensieve dagen voor de
bestuurders van de lokale verenigingen
uit het hele land. De Nierstichting en
NVN presenteerden hun beleids- ,
marketing en actieplannen, de resultaten
van een enquête onder de lokale
verenigingen werd gepresenteerd. In
workshops werden gezamenlijk
mogelijkheden verkend. Ook de
samenwerking tussen de regio
coördinatoren van de Nierstichting [die
o.a. de collectes en de vrijwilligers die
zich daarvoor inzetten aansturen] en de
lokale verenigingen kreeg een nieuwe
impuls. Een speciaal moment was er voor
de presentatie van het z.g. 'Maatjes
project'.

Het project Maatje richt zich op alleenstaande nierpatiënten of
patiënten zonder sociaal vangnet. Een 'maatje' begeleidt hen
bijvoorbeeld bij het bezoek aan de arts. Verpleegkundigen en
maatschappelijk werkenden signaleren welke nierpatiënten in
het [pre] dialysetraject behoefte hebben aan een begeleider. Zij
brengen hen in contact met een ervaringsdeskundige
nierpatiënt, vrijwilligers van de lokale nierpatiëntenvereniging
die zijn opgeleid als maatje.

Samenwerking
Het project Maatje is mogelijk gemaakt door subsidie van de
Nierstichting en is een samenwerkingsverband van de NVN,
Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland [NON], Stichting
Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, Medisch Spectrum Twente en
Ziekenhuisgroep Twente. Het project is vastgelegd in een
procedure, een handleiding/leidraad die ook voor andere
lokale verenigingen bruikbaar is om zelf maatjesprojecten te
starten. Het Maatjes project heeft inmiddels een eigen website
die tijdens deze tweedaagse werd gelanceerd. Zeer de moeite
waard om de website eens te bekijken.
www.maatjevoornierpatient.nl
Paul Kentie, bestuur Diavaria L.U.M.C. <<<
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Helicobacterpylori
Maagbacterie sterft uit
De maagbacterie zit pakweg 60.000 jaar in onze
maag, maar sterft uit. Dat heeft voor –adieu
maagzweer- maar ook nadelen.
De bacterie Helicobacter pylori houdt van de
menselijke maag. Hij kan zich daar handhaven, geen
geringe prestatie, gegeven de zuurgraad aldaar. We
kennen hem vooral als de veroorzaker van
maagzweren. Als engerd dus. De British Medical
Journal suggereert evenwel dat deze engerd
bescherming biedt tegen o.a. MS [multiple sclerose],
de verlammende zenuwziekte.
Australische onderzoekers hebben zo’n 850 personen
bestudeerd en zagen een verband tussen
antilichamen tegen de bacterie en MS. Althans, bij
vrouwen. Dit is een eerste aanwijzing dat de bacterie
beschermt tegen MS.
Vrouwelijke patiënten bij wie antilichamen in het
bloed werden aangetroffen – een teken dat de
bacterie zich in hun maag heeft genesteld –hadden
bovendien minder ernstige symptomen van MS dan
vrouwen bij wie dit niet zo was.
Astma, Eczeem en Diabetes
Een Japanse hoogleraar bracht dit
onderzoeksresultaat in een begeleidend commentaar
in verband met de zogeheten hygiënehypothese. Die
behelst dat een beetje viezigheid gezond is.
Daardoor leert het afweersysteem wie de vijanden
en schavuiten zijn en richt het zich niet uit pure
verveling op het eigen lichaam, met als resultaat
astma, eczeem en diabetes. Ook MS behoort tot deze
categorie van auto-immuunziekten: het
afweersysteem valt abusievelijk het beschermlaagje
rond de zenuwcellen in hersenen en ruggenmerg
aan.
De afgelopen decennia is de hygiënehypothese
populair geworden en steeds vaker wordt in dat
verband ook de maagzweerbacterie genoemd. De
Amerikaanse hoogleraar microbiologie Martin Blaser
bijvoorbeeld [hij hield afgelopen november De
Anatomische Les in Amsterdam, een publiekslezing
op initiatief van het AMC ] verkondigt alom de
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heilzame werking van H. pylori.
Zo schreef hij enkele jaren geleden in Scientific
American een artikel met de veelzeggende
titel: An Endangered Species in the Stomach.
Vrij vertaald: Red de maagbacterie!
Uit genetisch onderzoek blijkt dat de bacterie
al minstens 60.000 jaar in de maag van mensen
voorkomt. Klaarblijkelijk wordt hij door ons
lichaam getolereerd. Vermoedelijk omdat hij
niet alleen kwaad doet, maar ook nut heeft.
Hij verdwijnt echter in sneltreinvaart uit de
maag van de westerse mens. Waar een eeuw
geleden de meerderheid de bacterie meedroeg,
is het nu nog maar een kleine groep. In
ontwikkelingslanden tiert de bacterie nog
welig, maar in Europa en de Verenigde Staten,
met een hoge graad van hygiëne en ruime
beschikbaarheid van antibiotica, heeft minder
dan 10 procent van de kinderen de bacterie in
hun maag.
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verdwijnt

Goed nieuws tegen maagzweer en kanker
Dat is goed nieuws voor de strijd tegen de maagzweer
en maagkanker. In onze contreien is het aantal
patiënten in de loop van de twintigste eeuw dan ook
spectaculair gedaald. De keerzijde is dat we ook de
beschermende effecten van de bacterie kwijtraken.
Blaser denkt dat er een wisselwerking is tussen de
bacterie en de cellen in de maagwand, met als gevolg
dat de maag net wat minder zuur wordt.
En dus is de westerse maag door het verdwijnen van
de bacterie in de afgelopen decennia een tikje zuurder
geworden. Blaser vermoedt dat dit heeft geleid tot de
spectaculaire groei in slokdarmziekten
[slokdarmkanker en reflux]. Ook koppelt hij de
toename in astma en eczeem aan het verdwijnen van
H. pylori.
Experimenten bij muizen lijken zijn theorie te
ondersteunen. In 2013 constateerden Amerikaanse
onderzoekers van Virginia Tech al dat de
maagbacterie muizen beschermt tegen
zwaarlijvigheid, diabetes en allergie.
Aan dat lijstje kan wellicht dus ook MS worden
toegevoegd. Wel is extra onderzoek nodig. Is er
inderdaad een verband? Waarom alleen bij vrouwen?
En, heeft het zin de bacterie in probiotica [drankjes
zoals Yakult] te stoppen?
Het lelijke en mooie gezicht van Helicobacter Pylori
# Het is de enige bacterie die zich in de zure maag kan
handhaven
#Hij staat aan de wortel van zowel de maagzweer als
van maagkanker
#Tegelijkertijd beschermt hij vermoedelijk tegen
slokdarmziekten
# Hij leert afweersysteem tussen vijand en vriend te
onderscheiden
# Verdwijnt hij, dan kunnen astma, eczeem en MS het
gevolg zijn. [Bron: Elsevier nummer 5 2015] <<<

Helicobacterpylori
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Beeld
aangeboden
door NON
Dialyse Hengelo
Sinds november 2013 is de dialyse in het ZGT gestart
met een dependance in Hengelo.
Hiermee is de behandeling “dichter” naar de patiënt toe
gebracht en levert ZGT een stukje zorg op maat. Dit is
door de huidige patiënten zeer gewaardeerd en als erg
prettig ervaren.
De uitstraling van het nieuwe centrum is zoals in Almelo,
maar door de kleinschaligheid [12 stoelen] geeft het een
huiselijke sfeer. Patiënten zijn erg tevreden, een minder
lange reistijd en toch de zorg die ze gewend zijn. In
Hengelo wordt gewerkt met een vast team van een kleine
10 personeelsleden. Patiënten ervaren het als prettig
regelmatig dezelfde verpleegkundigen te zien.
Een beeld, aangeboden door de NON en enkele
schilderijen van de stichting “Vrienden van de ZGT
Hengelo” heeft het dialysecentrum nog meer uitstraling
en een warm karakter gegeven. Namens de medewerkers
en patiënten hartelijk dank daarvoor!
Op dit moment bieden we in Hengelo de
dialysebehandeling aan op de maandag, woensdag en
vrijdagochtend. Wij hopen dit op korte termijn uit te
breiden en de dialysebehandeling zo ook in de middag
aan te bieden. Indien u hier belangstelling voor heeft,
kunt u contact opnemen met het dialysecentrum, telefoon:
088-7084350.
Ellen Wantia en Nienke Hagedoorn,
dialyseverpleegkundigen locatie Hengelo. <<<
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Momenteel is er veel te doen over
het alcoholgebruik onder jongeren.
Iedereen denkt het te weten als
hun kinderen eenmaal zo oud
zijn… Tja en wij, ja wij zijn ook
van die ouders.
Onze jongens, nu 18 en bijna 20 jaar,
mochten allebei [wettelijk] vanaf
hun 16 de alcohol drinken. De
oudste maakte op zijn 17 de voor het
eerst kennis met een klein
inschattingsfoutje. Hij had een
klassenavond bij één van zijn
klasgenoten thuis, zijn mentor was
er ook bij die avond. Ze zouden
gaan barbecueën met elkaar. Onze
oudste zoon was de hele dag druk
geweest, had gewerkt bij de
supermarkt en met een
boterhammetje achter de kiezen is
hij, samen met de rest van de klas,
op de fiets gestapt.
Niks aan de hand toch denk je als
ouder, totdat je wordt gebeld door
de mentor van je zoon, of je hem
wilt ophalen? Mijn man heeft met
dat soort dingen altijd late dienst,
nachtdienst of hij is toevallig niet
thuis, tja wat doe je dan als moeder

“Zo ging hij pas
geleden op
vrijdagavond met zijn
vrienden op stap,
lekker gezellig chillen
noemen ze dat
tegenwoordig”

Column

De column wordt om en
om geschreven door
Mirjam Oddo en Jeanne Besselink
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die zelf geen druppel alcohol drinkt… Ophalen dus! Daar ging ik in m’n
uppie in de middle of nowhere op zoek naar een grote vrijstaande villa
ergens in de boesboes. Eenmaal aangekomen bij het opgegeven adres ligt je
kind daar buiten op een houten bankje, zo wit als een laken en er komt niet
veel reactie meer uit. Volgens de mentor heeft hij echt niet veel alcohol gehad
maar ja hij lijkt toch echt helemaal van de planeet, alsof hij ook nog wat
anders heeft genomen…
Voor de zekerheid toch maar even bij de huisartsenpost langs. Ook daar lijkt
hij niet echt bij te komen, dat wordt dus overnachten in het ziekenhuis. Als
ik zeg dat ik denk dat hij niet zoveel heeft gehad maar dat het waarschijnlijk
verkeerd is gevallen wordt ik uitgelachen. Nee, mevrouw dat gaat hij u ook
vast niet vertellen hoor, hoeveel hij precies heeft gehad! De volgende dag
lijkt er weinig met hem aan de hand te zijn dus met een afspraak bij Tactus
verslavingszorg onder de arm verlaat hij het pand weer, pff wat een
ervaring!
Het mooie van 5 kinderen is dat het vast niet bij deze ene keer blijft…
Onze jongste zoon is zo´n type van gezelligheid kent geen tijd! Zo ging hij
pas geleden op vrijdagavond met zijn vrienden op stap, lekker gezellig
chillen noemen ze dat tegenwoordig. Ze drinken een glaasje bier, er wordt
een beetje gedold met elkaar, onze zoon valt en komt met zijn beide handen
in het glas terecht, ahhh! Een paar grote glippen in beide handen en heel veel
bloed! Wanneer hij zijn handen onder de kraan afspoelt lijkt het een hele plas
bloed en denkt hij, een beetje licht wordend in zijn hoofd, ik ga er even bij
zitten, ach waarom zal ik er niet gelijk bij gaan liggen? Het duurde, volgens
zijn vrienden, wel heel erg lang voordat hij weer bijkomt dus wordt er een
ambulance gebeld.
Als ze de situatie aan de telefoon uitleggen wordt er gedacht aan een
knokpartij dus worden er ook een aantal politiewagens meegestuurd. Als de
politie eenmaal arriveert worden de jongens flink aan de tand gevoeld
omdat ze er nog steeds vanuit gaan dat er gevochten is. Renzo komt nog
steeds niet echt bij en zijn handen zien er misschien ook wel uit alsof hij
gevochten heeft… >>> Vervolg pagina 29.

Dialoog Nummer 2 2015

20

Advertentie

21

Adv_Meyer_280x190_Jan_Roetgerink.indd 1

Dialoog Nummer 2 2015

28-03-13 07:50

Nieuwbouw
MST Enschede

“Het nieuwe ziekenhuis in Enschede wordt deze zomer al
opgeleverd. Na de oplevering wordt begonnen met de inrichting etc.
zodat het ziekenhuis in het voorjaar van 2016 geopend kan worden.
De bouw ligt iets voor op schema”. Dat zegt het nieuwe lid van de
Raad van Bestuur mevr. Lindeman.
Het huidige ziekenhuis aan de Haaksbergerstraat wordt onderdeel van
het nieuwe MST. Voor het ziekenhuis aan het Ariënsplein zoekt het
MST een koper.
Innovaties
In het nieuwe ziekenhuis krijgt iedere patiënt een eigen kamer met
naast het bed een iPad. Daarnaast voert het ziekenhuis een
elektronisch patiëntendossier in, zodat patiënten vanuit huis hun
dossier kunnen inzien.
Het MST onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om een zorghotel te
beginnen in het huidige ziekenhuis aan de Haaksbergerstraat.
Patiënten kunnen daar dan terecht als ze worden ontslagen uit het
ziekenhuis, maar nog te slecht zijn om naar huis te gaan. <<<
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Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
medicijnen, door dr. Straathof
Medicijngebruik en de
nieuwste ontwikkelingen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de
Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland op 4 maart
2015 heeft Dr. Straathof een goede uiteenzetting
gegeven van medicijngebruik en de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van medicijnen.
Allereerst heeft ze iets vertelt over de werking van de
nier: -verwijdering van de afvalstoffen [en medicijnen]
-water/zout balans
-regulering bloeddruk
-aanmaak van rode bloedcellen
-rol bij de botstofwisseling
-calciumfosfaat huishouding
Als nieren niet goed werken krijgen we een hoge
bloeddruk, bloedarmoede, houden we teveel vocht
vast en krijgen we eventueel aderverkalking.
Medicijngebruik: nierpatiënten gebruiken veel
medicijnen, die ook weer uitgescheiden worden via de
nieren. Er is vaak een interactie tussen de verschillende
medicijnen.
Naar de werking van deze medicijnen worden veel
studies gedaan. Er zijn veel testen, maar nierpatiënten
worden bijna altijd uitgesloten!
!"#$%&'(#$%$)!"#!$$%&''(!)*!+#,!-#).)/!''.0'(#.!1'.!
"#!%$"#!23$#"4#33#.5!23$#"1#%3)#*!"$$%!*,$33)./!).!
")'36*#*6*,##07!8#!*,%##9-''%"#!:;!)*!<7=!>!?7@
*****************************************************************************
Medicijnengebruik bij:
Bloedarmoede: ijzer, oraal of via infuus. Aanvullen
met Epo en ijzer, vaak via infuus. [Wekelijks of
maandelijks].
Calciumfosfaathuishouding: fosfaatbinders. Zorgt voor
sterke botten. Evt. toevoeging vit. D.
Verlaging bijschildklierverwerking: extra
fosfaat/eiwitbeperking.
Hoge bloeddruk: veel voorkomende oorzaak, te veel
zout! Div soorten medicijnen zoals die er zijn om de
vaten te verwijden, de hartfrequentie te verlagen,
vermindering van samentrekken van de bloedvaten en
minder vasthouden van zout en water. Plastabletten:
ter bevordering van de urineproductie.
Bloedverdunners: het evenwicht van de
stollingsfactoren bij nierfalen is vaak verstoord.
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Antistollingsmiddelen voorkomen bloedpropjes,
remming op samenklonteren van bloedplaatjes.
Remming Vit. K afhankelijke stollingsfactoren.
Cholesterolverlagers: ter voorkoming van
slagaderverkalking, risicovermindering hartherseninfarct. Dieet veel groente en fruit.
Antibiotica: ter voorkoming en behandeling van
infectie, uitscheiding via de nier en ook via de dialyse.
Heeft invloed op de werking van de bloedverdunners!
[Coumarine] en resistentie mogelijk tegen de
MSRA/ESBL bacterie.
Pijnstillers: diverse soorten van paracetamol tot
morfine.
Nieuwe middelen bij boezemfibrilleren en
trombosebeen: Dabigatran/Rivaroxiban/Apixaban.
Voordeel geen gebruik meer van de trombosedienst en
een stabielere spiegel.
Nieuwe ontwikkelingen:
- medicijnveiligheid staat hoog op de agenda
- meer aandacht voor de oudere patiënt
- zelfmanagement.
Zelfmanagement
- het sleutelwoord voor de toekomst.
- innemen medicijnen volgens voorschrift.
- actuele medicijnlijst bijhouden. “Weet wat je slikt”
- medicijnlijst meenemen bij elk doktersbezoek
- op tijd herhaalrecepten aanvragen.
- altijd melden dat u nierpatiënt bent.
- kritisch blijven op de noodzaak van de medicijnen.
- bij gebruik antistollingsmiddelen, wijzigingen van
medicijnen altijd melden.
Tenslotte; Lareb is een organisatie die medicijnen
registreren op werking en bijwerking. Hier kunt u
bijwerkingen die niet op de bijsluiter staan, doorgeven.
Uit bovenstaand blijkt maar weer hoe ingewikkeld de
toepassing van medicijnen is. Uw specialist past per
persoon de medicijnen aan.
Bovenstaand is dan ook lang niet volledig, maar een
samenvatting van de uitleg van Dr. Staathof.
Geschreven door
Marijke Venhuis. <<<
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Agenda:
19 september: themadag voor
ouders met een nierziekte met
thuiswonende kinderen.
20 - 26 september: collecte
voor de Nierstichting.
26 september: themadag voor
erfelijke en zeldzame
nieraandoeningen.
2 - 4 oktober: familieweekend
voor gezinnen met jonge
nierpatiënten tot 17 jaar.

Nieuws van de
NVN en
Nierstichting

14 november: themadag voor
eerstejaars getransplanteerden.

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.
Werk & inkomen
Als u regelmatig of langdurig ziek bent dan kunt u te maken krijgen met
allerlei problemen op uw werk of met uw studie. NVN STAP [Steun- en
adviespunt] heeft veel kennis in huis over werk, inkomen en scholing in
relatie tot nierproblemen.
U kunt bij NVN STAP terecht met/voor:
-Vragen over [problemen op] uw werk
-Problemen bij re-integratie [Wet verbetering poortwachter]
-Vragen over uw uitkering
-Vragen over [her] beoordeling door UWV
-Vragen over studie en scholing
-Advies voor werkgevers en Arbodiensten
-Advies voor gezinnen met nierzieke kinderen
-Vragen over financiële regelingen voor chronisch zieken. [website]
Maar ook met andere vragen kunt u terecht bij de deskundigen van NVN
STAP; voor telefonische begeleiding, advies of doorverwijzen naar de juiste
persoon of instantie. Ook voor bezwaarzaken over uitkering of WMO kunnen
wij u ondersteunen. Tel: 06-12725141 of 035-6937799
Een e-mail sturen kan ook: stap@nvn.nl.
Leden gezocht voor de organisatie van de jaarlijkse collecte in 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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Fruit en
Kalium
Fruit barst van de vezels, vitamines, mineralen en
andere goede stofjes. Gezond dus! Maar wat als je
nieren niet optimaal werken? Dan is fruit één van
de voedingsmiddelen waar je bewuster mee om
moet gaan.

Bewust
omgaan
met fruit

Fruit is een belangrijke bron van het mineraal
kalium. Maar wie een beperkte nier werking heeft,
kan een overschot aan kalium in het lichaam
krijgen. Dit teveel aan kalium is schadelijk voor de
gezondheid en dan vooral voor de nieren.
Nieren hebben de vorm van een boon en wegen per
stuk ongeveer 160 gram. Het zijn slimme en
complexe organen en ze zijn belangrijk voor allerlei
functies in je lichaam. Ze halen afvalstoffen uit je
bloed en registreren hoeveel vocht je lichaam nodig
heeft. Afhankelijk daarvan maken ze veel of weinig
urine. Ook maken je nieren hormonen die
betrokken zijn bij het regelen van de bloeddruk en
de aanmaak van rode bloedcellen in je beenmerg.
Verder produceren ze een hormoon dat belangrijk
is bij het in stand houden van het kalkgehalte in je
botten.

Mindere werking
Als je nieren minder goed werken, kunnen
afvalstoffen moeilijker verwijderd worden uit je
lichaam. Hierdoor 'vergiftigt' je bloed en kunnen er
klachten ontstaan als misselijkheid, jeuk en
vermoeidheid. Ook het vochtgehalte in je lichaam
blijft zo moeilijker op peil; je houdt vocht vast en je
bloeddruk kan stijgen. Dat is voor hart en
bloedvaten niet best.

Extra aandacht
Er zijn in Nederland ruim 40.000 mensen met slecht
werkende nieren. Afhankelijk van individuele
behoeften en de gezondheidstoestand krijgen zij,
naast medicatie, onder andere een dieet
voorgeschreven. Eén van de stoffen die dan
aandacht krijgt, is kalium. Kalium is een mineraal
dat nodig is voor de zenuwprikkelgeleiding en voor
het samentrekken van de spieren. Ook heeft het
samen met natrium [uit keukenzout] een
belangrijke functie bij het regelen van de bloeddruk.
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Waar zit kalium in?
Kalium komt bijna in alle voedingsmiddelen voor.
Maar vooral aardappelen, brood, zuivel, vlees
[waren], fruit en groenten zijn belangrijke bronnen.
Fruit op sap/siroop [uit blik of pot] bevat overigens
minder kalium dan vers fruit. Kalium zit ook in
koffie, cacao, peulvruchten en noten.

De helft minder
De gemiddelde Nederlandse voeding bevat
gemiddeld 4.000 milligram kalium per dag. Bij een
mindere nier werking moet dat gehalte naar
beneden. Afhankelijk van het kaliumgehalte in het
bloed, bevat het kaliumbeperkte dieet tot 2.0003.000 milligram kalium per dag. Een diëtist
begeleidt dit. Er is niets verboden. Een banaan, met
aardig wat kalium [550 milligram/stuk] kan best,
als er verder op de dag maar producten met wat
minder kalium gebruikt worden zodat de totale
hoeveelheid niet boven de bovengrens uitkomt.
Een diëtist leert je keuzes maken, variëren en houdt
de rest van de voeding in de gaten zodat je geen
tekorten krijgt.
Onderstaande tabel geeft een indruk van
kaliumgehaltes in verschillende fruitsoorten en kan
een handig hulpmiddel zijn bij het variëren.

Fruitsoort: & hoeveelheid kalium in
milligrammen
Abrikoos
Appel [zonder schil]
Banaan
Bramen [100 gram]
Kersen [100 gram]
Kiwi
Mandarijn
Meloen [honing- of suiker] 100 gr.
Peer
Pruim
Sinaasappel

85
150
550
185
250
245
75
550
200
100
200

Waar het gewicht niet genoemd wordt, is uitgegaan
van één stuk fruit.
Bron: Gezondheidsnet en NEVO tabel; Christel
Vondermans. <<<
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Huifkartocht
Foto’s: Pierre Tardy

Meer foto’s: zie website NON
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Verslag Huifkartocht:
Zondag 31 mei jl. is ons jaarlijkse uitje van de
NON geweest.
Geheel volgens traditie: veel mensen, veel
gezelligheid, leuke locatie, veel muziek,
en meezingliedjes... de stemming zit er snel in!
Een keer iets heel anders: na de koffie en de
overheerlijke Twentse krentewegge gaan we op
ons gemak door het Twentse landschap, 4 grote
huifkarren achter elkaar.
Niet te vergelijken met de snelweg A1.
De koetsier en de paarden bepalen het tempo.
Onthaasten in Twente...
Wat een verademing, we zien het niet altijd, maar
wat wonen we in een prachtig gebied!
Telkens even pauzeren: bij de Witte Wieven,
de witte spoken trakteren op Twents kruidennat,
zeg maar spraakwater.
De gesprekken komen pas goed los...
De volgende stop is het Hertme openluchttheater.
Iedereen naar boven, ook de rolstoeler, onder de
overkapping, met goed zicht op de bühne.
Dhr. Liedenbaum begint met verve het
passieverhaal te vertellen.
We zien het zo voor ons. De vele personages
worden uitgebeeld en beschreven.
Genoten hebben we van de ondeugden achter de
coulissen, met smaak vertelt!!!
Ook onderweg vertelt dhr. Liedenbaum in elke
huifkar een stukje geschiedenis en
anekdotes van de omgeving, héél levendig in
smakelijk Twents!
De accordeon in elke huifkar brengt de stemming
er ook goed in.
Dat het soms regent en flink waait hebben we
nauwelijks in de gaten,
We zitten hoog en droog.
De Museumboerderij is de volgende stop.
Heerlijk om rond te kijken, feest der herkenning.
Voor de liefhebbers iets te drinken.
Sterk of Jus d’orange, we komen niets te kort.
Leuk is ook dat we steeds even uit de huifkar
gaan, even wat nuttigen en weer praten
met steeds weer andere mensen. Een echte
contactmiddag!
Onderweg worden we staande gehouden door een
Heks.
Zij had soep voor ons, heerlijke heksensoep, wat
daar allemaal in zat volgens dhr. Liedenbaum...

De weergoden zijn ons goed gezind. Echt bij elke
stop is het heerlijk droog!
We naderen ons eindpunt, waar een voortreffelijk
buffet klaarstaat met een fijne ijs coupe.
De waardering voor dit uitje, zéér geslaagd!
Dicht bij huis en het duurde niet te lang, vanaf
14.00 uur. Prima Ervaring.
Dank aan dhr. Liedenbaum, voor de Twentse
begeleiding!
Geschreven door Marijke Venhuis. <<<

Vervolg column pagina 20
De jongens zijn erg geschrokken van het gebeuren
en voelen zich enigszins bedreigd door de strenge
ondervraging. Ze besluiten om mijn zwager te
bellen, die dichtbij woont. [Mijn man is nl. weer
op zijn werk]. Wanneer mijn zwager en ook mijn
man zijn gearriveerd, is Renzo weer helemaal bij,
zijn handen worden verbonden en hij mag
gewoon mee naar huis! Wisten zijn vrienden veel
dat hij zo’n watje is en totaal niet tegen bloed
kan… De volgende dag was er namelijk weinig
met hem aan de hand.
Nixs 18 is nie niks hoor! Alcoholgebruik onder
jongeren is van zoveel factoren afhankelijk daar
kan ik wel een boek over schrijven. En de
verplichte hulpverlening mnn, ze staan nooit aan
de kant van de jongeren en weten het altijd beter!
De meeste weekenden gedragen ze zich netjes.
Een hele enkele keer, als je heerlijk ligt te slapen
en droomt van een jonge afgetrainde adonis aan je
bed, zit je ineens rechtop in je bed als het één van
de vrienden van je zoon blijkt te zijn. Ze komen je
even vertellen dat ze hem voor de verandering
naar huis hebben gebracht en op de bank hebben
gelegd…[ Mirjam Oddo] <<<
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Colofon
Lid worden of wijzigingen doorgeven?
Neem dan contact op met:
Ledenadministratie NON, Hogeweg 40, 7582
CH Losser. Of geef u op via onze website of
per e-mail. De contributie is 19 euro per jaar.
[Inclusief lidmaatschap van de
Nierpatiëntenvereniging Nederland [NVN]
en hun blad Wisselwerking]
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
Patiëntenvoorlichting:
Bij onze deskundigen kunt u terecht voor
informatie of voor een gesprek
Tel: 053-4760503 [Janos Nagy] of per e-mail
Dialoog:
Jeanne van der Steen, interviews
Harry Kampinga, fotografie
Jan Roetgering, internet /fotografie
Jenny Laarman, eindredacteur
Redactieadres Dialoog:
Forum 61, 1315 TG Almere
Webmaster: Youri Wiggers
Website: www.non-twente.nl
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
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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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
Fax:
053 – 4873071
Postadres:
Postbus 50 000
7500 KA Enschede
Secretariaat Dialyse
Telefoon:
053 – 4872460
Maatschappelijk werk
Telefoon:
053 – 4872950
Arjeh Mendels
a.mendels@mst.nl
Marcel Proost
m.proost@mst.nl

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk
skbwinterswijk.nl
Adres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Telefoon:
0543 - 544444
Fax:
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
Secretariaat Dialyse
Telefoon:
0543 – 544112 ma-wo-vrij
Maatschappelijk werk:
Telefoon:
053 - 4872460
Arjeh Mendels
a.mendels@mst.nl
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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.

31

Dialoog Nummer 2 2015

