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Advertentie

DE MOOISTE MODE
VOOR DAMES, HEREN & KIDS

MEER DAN 6.500 M2
MODE EN SCHOENEN

WIJ BIEDEN U:
• MEER DAN 350 INTERNATIONALE MERKEN ONDER ÉÉN DAK
• VOOR DAMES HEREN EN KINDEREN VOOR ALLE GELEGENHEDEN
• VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE MODEADVISEURS
• VOLDOENDE GRATIS PARKEERGELEGENHEID
• GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N
• ALLE AFDELINGEN VIA EEN LIFT TE BEREIKEN

EIGEN BRASSERIE
AAN DE OVERKANT

• KINDERBIOSCOOP OP ONZE KINDERAFDELING
• EIGEN VERMAAKATELIER, VAAK KLAAR TERWIJL U WACHT
• VOORDELEN VOOR VASTE KLANTEN MET DE FASHION CARD
• TAXI SERVICE MET DE FASHION & FOOD CAB
• ONLINE WEBSHOP: WWW.ROETGERINK.NL

BRASSERIE

ZWOLLE
RAALTE
ALMELO

ROETGERINK MODE & SCHOENEN
DORPSSTRAAT 148, ENTER
0547 - 381766 // ROETGERINK.NL
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ENSCHEDE

DORPSSTRAAT 139A , ENTER
0547 - 388060 // BRASSERIER1854.NL

“In veel opzichten gaat het
goed met de wereld”

Charles Groenhuijsen
veranderde van
standpunt over wat
nieuws is.
Oude opvatting
'Journalisten horen te berichten
over misstanden, over
gebeurtenissen die afwijken van de
norm. Alles wat goed gaat is geen
nieuws. Vliegtuigen die veilig
landen zijn niet verrassend en
daarom het vermelden niet waard.
Zo ben ik als verslaggever bij het
Utrechts Universiteitsblad, de
Volkskrant en later het NOSjournaal opgevoed. 'In de jaren '80
versloeg ik de krakersrellen in
Amsterdam. Mijn verhalen gingen
over de barricades die de krakers
hadden opgeworpen, de
koelkasten die zij naar de ME
gooiden, het aantal arrestaties. Dat
is wat de mensen willen weten.
Wat er achter de acties van de
krakers schuilging, het gebrek aan
betaalbare woningen, bleef
onderbelicht. Ik kan mij geen
redactievergadering bij de
Volkskrant en later bij het NOSjournaal herinneren waarin de
vraag werd gesteld wat het doel is
van ons vak. Gaat het om verslag
doen van incidenten? Om
misstanden aankaarten?'
Het kantelpunt
'Ik ben het licht gaan zien toen ik
in 2006 na een onaangenaam
conflict vertrok bij het NOSjournaal. Ik stond op mijn
grondvesten te schudden en dacht:
ik kan boos blijven en verzuren, of
iets positiefs doen. Ik schreef het
boek Leve Nederland. Door mijn
blik te richten op wat goed gaat
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zag ik in hoe beperkt, hoe negatief
de beeldvorming in de media is. 'In
mijn jaren als correspondent in
Amerika voor de NOS was mijn
kijk op Nederland al veranderd.
Ons land is in veel opzichten
beschaafder. Ons politieke
systeem, ons rechtssysteem, de
gezondheidszorg functioneren zo
veel beter dan in Amerika. We
behoren tot de gelukkigste volken
ter wereld. De ongelijkheid in de
VS is stuitend. Talloze burgers
leven onder grote stress door
armoede, slechte huisvesting,
faillissementen.
Nieuwe opvatting
'Veel journalisten zijn geneigd een
zwart beeld van de werkelijkheid
te schetsen. Zij beschrijven de
halve waarheid en zelfs minder,
want in veel opzichten gaat het
goed met de wereld. Elke dag
komen 130 duizend mensen uit de
armoede, al 25 jaar lang. De
middenklasse is nog nooit zo groot
geweest, de overgrote meerderheid
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van de kinderen gaat naar school,
de misdaad daalt fors, het
drinkwater is schoner, vrouwen
emanciperen razendsnel, zelfs in
de conservatiefste landen krijgen
zij meer vrijheden. Allemaal
ontwikkelingen waar veel burgers
geen weet van hebben, omdat de
meeste media er niet over
berichten.
'De onwetendheid is immens. En
dat heeft grote maatschappelijke en
politieke gevolgen. Met het
uitvergroten van incidenten als
terroristische aanslagen voeden
media de angst en het rechts
populisme. Ik ben voor een
Deltaplan tegen de onwetendheid.
'Media moeten het zich aantrekken
dat steeds meer mensen nieuws
mijden omdat ze er depressief van
worden. Zo zullen journalisten
vaker moeten berichten over wat er
goed gaat in de wereld, over
constructieve initiatieven van
burgers. Ze nemen graag anderen
de maat. Vervolg pag. 18 >>>

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

Foto: Harry Kampinga

VAN
ONZE VOORZITTER
Geachte leden en [nog] niet leden.
We vieren dit jaar ons 20 jarig bestaan en we zijn
reeds over de helft. De organisatie voor de
komende maanden is in volle gang. Ik kijk
ontzettend uit naar 13 oktober aanstaande, de
verwendag in Weerselo. We hopen dat we daar
velen van u mogen begroeten samen met uw
partner/verzorger/mantelzorger want deze
middag is eigenlijk speciaal voor deze groep
bedoeld. De uitnodiging voor de verwendag vind
u in deze Dialoog.
Op donderdag 8 november hebben we, i.s.m.
diverse andere organisaties, een themamiddag
georganiseerd met als titel “Mantelzorger, hoe blijf
je in balans”. U begrijpt het al, ook hier is het zeer
belangrijk dat u uw mantelzorger meeneemt. Deze
uitnodiging vindt u ook in deze Dialoog.
Tot slot hebben we op 16 december weer onze
traditionele Kerstbrunch om het jaar stijlvol af te
sluiten.

Het hele jaar door maken we tijdens evenementen
foto’s. Er zal bij aanvang van elk evenement aan u
worden gevraagd of u bezwaar hebt om
gefotografeerd te worden dit om te voldoen aan de
regels die gesteld zijn in de nieuwe AVG. Op onze
site www.non-twente.nl vindt u onze
Privacyverklaring.
Als ik nu naar buiten kijk dan weet ik hoe menig
nierpatiënt zich voelt, denk maar eens aan de
vochtbalans. Helaas zitten we allemaal in hetzelfde
schuitje, de een heeft alleen meer problemen dan
de ander maar u kunt zich troosten met de
gedachte dat de meesten van u zich per dag anders
voelen en dat kan behoorlijk schommelen.
Ik zie u graag op onze bijeenkomsten.
Leest u ook deze Dialoog van voor naar achter dan
mist u ook deze keer niets.
Vriendelijke groet, Leo Velthuis. <<<
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VERWENDAG BIJ DE NON

Beste mensen, wij nodigen alle leden, samen met hun
partner /mantelzorger, uit voor een gezellige
“verwenmiddag”
Wanneer: 13 oktober 2018.
Tijd:

13.30 uur gaat de zaal open, aanvang: 14.00 uur.

Einde:

Sluiting rond 17.00 uur.

Waar:
Partycentrum Ensink, Lemselosestraat 4, 7595MN in
Weerselo.
Tijdens deze middag willen wij u verrassen met heerlijke
massage of een behandeling door een pedicure of een
manicure. Tevens worden er in de loop van de middag enkele
workshops gegeven en dit alles in een ontspannen sfeer.
Ook een hapje, een drankje en de muzikale omlijsting
worden niet vergeten.
Kom genieten in Weerselo en laat u verrassen!!!!
De toegang is helemaal gratis vanwege ons 20-jarig bestaan.
Wel moet u zich opgeven vóór 5 oktober 2018 i.v.m. de
catering.
Opgave via: info@non-twente.nl of tel. 06-51262161.

Wij verwelkomen u graag.
Vriendelijke groet,
bestuur van de NON. <<<
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Uitnodiging

Wanneer: Donderdag 8 november 2018
Waar: In ‘Het Centrum’, Constantijnstraat 7a, 7442
MC Nijverdal.
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Voor wie: longpatiënten, diabetespatiënten,
nierpatiënten, hart & vaatpatiënten en hun naasten.

Kosten: Deze middag is gratis toegankelijk,

koffie en thee is inbegrepen.
Let op:

Laat u inspireren tijdens de Themabijeenkomst
‘Mantelzorger, hoe blijf je in balans’?

Wij verzoeken u om tijdens deze
bijeenkomst geen geurtjes te
gebruiken, longpatiënten kunnen
hierop reageren.

Het programma: Wanneer ben je mantelzorger, wat
betekent zorgen voor een naaste in het dagelijks
leven en wat betekent dat voor de zorgvrager? Hoe
ga je samen om met deze situatie? Welke
oplossingen zijn er mogelijk, waar en bij wie kunt u
terecht? Op al deze vragen gaan mw. L. Wolters en
mw. H. Veneberg van ‘Evenmens Informele zorg
voor elkaar’ in.
Tijdens de middag is er alle gelegenheid om met
andere zorgvragers en de naasten in gesprek te
gaan en kunt u de informatiestanden van de
Gezamenlijke Patiënten Organisaties Overijssel
bezoeken.
Inschrijven & informatie: U kunt zich inschrijven
via email: gp.overijssel@gmail.com of via 06 50 84
85 02.

Inschrijven is verplicht.
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Een handige vuistregel is: als een
product meer dan 300 kcal per
100 gram bevat, dan is het
energierijk en dat betekent
oppassen. Dat geldt voor
producten zoals kaas, koek, worst
en snacks. Groenten, mager vlees,
vis en karnemelk zijn minder
energierijk. Natuurlijk zijn
calorieën niet zaligmakend. Maar
te veel eten en overgewicht zijn
wel een groot – en nog steeds
groeiend – probleem in de
Westerse wereld. Een snelle
caloriecheck maakt je in elk geval
bewust van energierijke keuzes.
Europa stelt eisen
Al in 2011 heeft het Europees
Parlement beslist dat
consumenten op voedseletiketten
de belangrijkste informatie over
het product moeten kunnen
lezen: de voedingswaarde en de
hoeveelheden vet, verzadigd vet,
transvet, koolhydraten, suiker,
proteïnen en zout.

Etiketten lezen
Etiketten geven steeds meer informatie over wat er precies in de
verpakking zit. Waarop moet je letten als je gezond wilt eten?
Daar sta je dan, in een drukke supermarkt, te turen op een etiketje.
Etiketten op voedingsmiddelen geven vaak zo veel informatie, en
vaak ook nog in piepkleine lettertjes, dat je door de bomen het bos
niet meer ziet.
Toch wil je snel en simpel kunnen bepalen of een product wel of niet
door de gezondheidsbeugel kan. Dan kun je je ook richten op een paar
simpele aanduidingen. Die vertellen niet alles, maar wel voldoende
om een gezonde keuze te kunnen maken.
Calorieaanduiding
Zo is de calorieaanduiding op het etiket handig voor een snelle scan.
Meestal worden de kilocalorieën per 100 gram of 100 ml aangegeven.
Zo kun je verschillende verpakkingen gemakkelijk vergelijken. Handig
is ook als de voedingswaarde per portie wordt aangegeven, zodat je
weet wat je per koekje, schaaltje of glas binnenkrijgt.
Verder kun je vaak zien hoeveel calorieën, vet, verzadigd vet
en zout per portie er in een product zit. Handig is helemaal als er ook
nog percentages op staan. Als je ziet dat een dessert 18 procent van je
dagelijkse hoeveelheid calorieën levert, dan weet je dat dit een 'flink'
toetje is!
7
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Ook moeten de etiketten goed
leesbaar zijn én mogen ze geen
misleidende informatie bevatten.
Zo mogen op vruchtensappen
teksten als “geen suiker
toegevoegd” niet meer – het zegt
immers niets over de hoeveelheid
suikers die er in het sap zitten.
Ook zijn er nieuwe regels voor
gezondheidsclaims op etiketten.
Als iets goed is voor de afweer,
het hart of de darmen, mag dat
alleen op het etiket staan als de
fabrikant daarvoor overtuigend
wetenschappelijk bewijs heeft
overlegd.

Zout op het etiket
Fabrikanten zijn sinds december 2016 verplicht om
op het etiket van hun voedingsmiddelen te
vermelden hoeveel zout erin zit. Eerder stond er
vaak natrium of Na vermeld. Natrium is een
onderdeel van zout [NaCl]: 1 gram natrium is gelijk
aan 2,5 gram zout. Omdat de hoeveelheid natrium
minder lijkt dan de hoeveelheid zout, werd vaak
alleen Na vermeld op het etiket. Dit mag dus niet
meer.
Vergelijk in de winkel eens twee producten van
verschillende merken, of verschillende varianten van
hetzelfde merk. Zo bevat een pizza met groente
minder zout dan een pizza van hetzelfde merk met
vlees of kaas. En het ene merk aardappelpuree uit
een zakje bevat minder zout dan het andere. Als je
steeds kiest voor het merk of de variant met minder
zout, maak je echt verschil. Let wel op of de
hoeveelheid zout staat vermeld per portie, of per 100
gram. En vergelijk dit met dezelfde gegevens op het
andere product.

“ Eerder stond er
vaak natrium of Na
vermeld. Natrium is
een onderdeel van
zout [NaCl]: 1 gram
natrium is gelijk
aan 2,5 gram zout”

Aspartaam
Verder moet duidelijk worden aangegeven wanneer
biologische ingrediënten zijn vervangen door
kunstmatige alternatieven en welke gevolgen dat
voor de gezondheid kan hebben. Zo moeten
voedingsmiddelen waarin de zoetstof aspartaam is
verwerkt als volgt worden gelabeld: 'Bevat
aspartaam, een bron van fenylalanine; kan
ongeschikt zijn voor zwangeren.'
Bron[nen] : Nierstichting en Plusonline.nl <<<
Dialoog * Jaargang 18 * Nummer 3
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Verslag uitje NON…
27 mei
Mini cruise

MINI CRUISE
Over de IJssel 20 jarig jubileum NON zondag 27
mei 2018
Je kunt er van wakker liggen……
Met ruim 100 personen in twee bussen op
“schoolreisje” gaan.
Deze mensen zijn niet zomaar een groep.
Het zijn onze nierpatiënten met hun partners,
begeleiders/mantelzorgers.
Een bont gezelschap van mensen, die eerst
vreemden voor elkaar leken, maar ze werden
gaandeweg een gezellige uitgelaten groep!
Door enkele afmeldingen konden er ook nog
mensen van de reservelijst mee.
Hoe fijn en gezellig kan het worden als alles klopt.
We rijden met twee bussen [iedereen is op tijd]
vanaf Enschede en Almelo.
Samen naar onze bootopstap In KAMPEN. Op
deze prachtige grote boot worden we ontvangen
met koffie en luxe gebak.
Na de koffie verspreiden de mensen zich snel
over de hele boot…
Het stralende weer lokt mensen naar het dek. In
de wind en de zon wordt het gezellig druk.
Er wordt veel gepraat en gelachen, drankje erbij
en veel gewisseld van plaats.

9

Dialoog * Jaargang 18 * Nummer 3

Rond half een gaat iedereen naar binnen voor een
lekkere lunch aan boord.
In de schaduw beneden, blijven velen lang
napraten om daarna weer tussen de anderen op
het dek plaats te nemen.
Op het water is veel bedrijvigheid…. De
watersporters zijn druk in de weer en ook aan de
waterkant fietsen en zonnen de mensen op deze
uitzonderlijke mooie dag .
We zien veel vogels, een ooievaar met jongen op
een hoog nest. Ganzen in grote getalen.
Een dag om niet makkelijk te vergeten, een
temperatuur van bijna 30 graden, maar op de boot
Met wind erbij is het een geweldige ervaring.
Ongelofelijk mooi!
Na ruim 4 uur varen komen we in DEVENTER
aan, waar de comfortabele luxe rolstoelbussen al
weer klaar staan.
Via een toeristische route belanden wij bij het
Wapen van Beckum voor een feestelijk
Jubileumdiner! Het is duidelijk 20 jaar NON is
niet ongemerkt voorbij gegaan.
”Zijn er nog klachten?” vraagt de voorzitter, “NU
zeggen”. We hebben niets gehoord!
Alle aanwezigen DANK voor jullie eigen bijdrage
aan deze geweldige dag.
ZONDER JULLIE……
Tot de volgende bijeenkomst. Marijke Venhuis.

Zie ook de foto’s op
pag. 27 en 28. <<<

Puzzel
Zo, weer gelukt

Woordzoeker
Antwoord vorige puzzel: Viering
De cadeaubon van €25.00 gaat naar
G. J. Van Benthem in Enschede

[Voor kinderen]

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 november naar: Marijke Venhuis, Haverweg 42,
7552 DM 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 VVV bon. <<<
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BOTBREUKEN
BIJ NIERPATIENTEN…

Nierpatiënten die moeten
dialyseren of een
transplantatie hebben
ondergaan, hebben een bijna
twee keer grotere kans dat zij
een bot breken dan mensen
zonder nierproblemen. Dit
vonden Deense onderzoekers.
Zij vergeleken gegevens van
ruim negenduizend
nierpatiënten met die van
meer dan vier miljoen nietnierpatiënten. De studie is
vorig jaar gepubliceerd in het
tijdschrift Nephrology Dialysis
Transplantation.
Dit komt door de ziekte zelf,
maar mogelijk ook door de
medicijnen die nierpatiënten
slikken, zo stellen de
onderzoekers. De structuur van
het bot verandert en ook de
sterkte. Volgens nefroloog Eric
van Bommel uit het Albert
Schweitzer ziekenhuis in
Dordrecht is één van de
specifieke botaandoeningen bij
dialyse nu eenmaal dat
patiënten zogenaamde renale
11

Dialoog * Jaargang 18 * Nummer 3

osteodystrofie krijgen. Dat is
een combinatie van
verschillende botziektes en dat
zorgt ervoor dat ze meer kans
hebben op een botbreuk, aldus
Van Bommel.
Vaker breuken bij gebruik
maagbeschermers
De onderzoekers vonden ook
dat patiënten die
maagbeschermers slikten een
nog groter risico hadden om
iets te breken. Hoe dat komt
weten ze niet precies. Ze stellen
dat het niet per se door de
maagbeschermer zelf hoeft te
komen. Maagbeschermers
worden namelijk vaak gegeven
om de maag te beschermen
tegen de bijwerkingen van een
ander medicijn. Mogelijk zorgt
het andere medicijn voor de
verminderde botsterkte en niet
de maagbeschermer.
Magnesiumtekort
Een andere verklaring is dat
maagbeschermers zorgen voor
een tekort aan magnesium in

20

het lichaam. Magnesiumtekort
verhoogt de kans op een
botbreuk omdat het de kans op
vallen vergroot en de botsterkte
verlaagt, aldus de
onderzoekers. Volgens Van
Bommel is dat echter een
zeldzame bijwerking. 'Miljarden
mensen over de wereld slikken
maagbeschermers en dan zou
het niet bij de drogist te koop
zijn. Maar we moeten er zeker
altijd aan denken dat er een
tekort aan magnesium kan
ontstaan bij langduriger gebruik
hiervan', zegt Van Bommel.
Lisanne Gommers doet
promotieonderzoek naar
maagbeschermers aan het
Radboudumc. Zij zegt echter
dat maagbeschermers toch niet
zo onschuldig zijn als ze lijken.
'Naar schatting ontwikkelt één
tot vijftien procent van de
mensen die maagbeschermers
slikken een magnesiumtekort’'
Zij onderzoekt hoe dat komt.
'Het lijkt erop dat
maagbeschermers zorgen dat

Foto: sehzorh

NIET ZO EENVOUDIG

magnesium minder snel goed
wordt opgenomen in de darm,
voornamelijk wanneer mensen
deze langdurig slikken.
Wanneer mensen stoppen met
maagbeschermers dan zie je dat
de bloedwaarde van
magnesium weer herstelt. Het is
belangrijk dat we altijd kritisch
kijken of een maagbeschermer
echt wel nodig is', zegt
Gommers.
Complexe oorzaken
De Deense onderzoekers stellen
dat het wel van belang is om te
weten of de patiënten die een
bot braken vitamine D,
calciumtabletten of
fosfaatbinders slikten. Maar die
informatie hadden ze niet. Het
is overigens te simpel gedacht
dat patiënten die deze
medicijnen slikken minder snel
iets zouden breken. Deze
medicijnen krijgen patiënten
niet specifiek voor de botten als
toevoeging, maar vooral om de
te hard werkende
bijschildklieren bij
dialysepatiënten te
onderdrukken, legt Van
Bommel uit. 'Het ligt allemaal
veel subtieler dan je denkt. Ze
bewegen ook relatief weinig en
hebben weinig spierkracht, daar
worden de botten ook niet
sterker van. Vooral oudere
dialysepatiënten vallen
makkelijker omdat ze ook niet
sterk zijn'.

Foto:
decreashop

Valonderzoek nierpatiënten
in Erasmus MC
Daarom doet Sandra Oude
Wesselink in het Erasmus
Medisch Centrum onderzoek
naar vallen op de afdeling
nefrologie. De poli-assistenten
vragen aan patiënten die ouder
zijn dan 70 jaar zijn of ze de
afgelopen 12 maanden zijn
gevallen en of ze moeite
hebben met lopen of bewegen.
Als dat het geval is, belt een
onderzoeksverpleegkundige de
mensen later op en neemt
telefonisch een uitgebreide
vragenlijst af. De
verpleegkundige stelt vragen
over onder meer angst om te
vallen, duizeligheid, bewegen
en evenwicht, pijnlijke
gewrichten, botontkalking,
geheugen en concentratie, zien
en medicijngebruik.
Als blijkt dat iemand een
verhoogd risico heeft op een
val dan krijgt diegene een
persoonlijk preventieadvies. Of
Oude Wesselink geeft de
bevindingen door aan de
nefroloog of de huisarts om
actie te ondernemen. Zij
benadrukt dat het belangrijk is
dat er in een ziekenhuis een
valprotocol is en ook een
osteoporosescreening voor
oudere patiënten, dus om te
kijken of iemand botontkalking
heeft.

Door Shanty Sterke
Bron: Niernieuws
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Van Bommel is van mening dat
een osteoporosescreening in
strikte zin voor
dialysepatiënten minder
relevant is. 'Echte osteoporose
is iets wat bij niet-dialyse
patiënten veel voorkomt en dan
kan je hiervoor gericht
medicijnen geven.
Maar bij dialysepatiënten is dat
allemaal veel lastiger, omdat de
botafwijkingen bij hen eigenlijk
een mengbeeld zijn van
meerdere botaandoeningen.
Het is bovendien onduidelijk of
de specifieke medicijnen voor
osteoporose veilig kunnen
worden voorgeschreven aan
dialysepatiënten. Dus we doen
het liever niet'. Wel verwijst
Van Bommel oudere patiënten
met een verhoogd valrisico
door naar de valpoli van de
afdeling geriatrie.
Ouderen hebben weliswaar een
grotere kans op vallen dan
jongeren, 'maar de complexe
botaandoening als gevolg van
nierfalen[renale osteodystrofie]
komt ook bij jongere
nierpatiënten voor' zegt Van
Bommel. 'Na een transplantatie
herstelt dat weer deels'. <<<
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MRSA
Hij komt nog wel eens in het
nieuws voorbij: de
ziekenhuisbacterie MRSA.
Deze bacterie is resistent voor
verschillende antibiotica en
vormt daardoor een gevaar voor
de gezondheid. Ziekenhuizen
nemen hygiënemaatregelen om
[verspreiding van] de bacterie
te voorkomen.
MRSA is de afkorting voor
meticilline-resistente
staphylococcus aureus. De
staphylococcus aureus is een
huidbacterie die bij ongeveer 30
procent van de mensen
voorkomt. De bacterie komt ook
voor in slijmvliezen, zoals de
neusholte. Als de bacterie het
lichaam binnendringt kan deze
niet alleen huid- en
wondinfecties veroorzaken,
maar ook urineweginfecties en
longontstekingen.
Ongevoelig
De meticilline-resistente
staphylococcus aureus is
ongevoelig geworden voor
meticilline en andere antibiotica.
Deze resistentie begon al een
jaar nadat het antibioticum
meticilline op de markt kwam in
1959. Het betrof slechts enkele
bacteriën, maar de resistentie is
sinds die tijd langzaam steeds
groter geworden. Hierdoor zijn
infecties met MRSA-bacterie
moeilijker te behandelen.
MRSA-dragers
Minder dan 1 procent van de
Nederlanders draagt MRSA bij
zich. Gezonde mensen die
13
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De ziekenhuis bacterie
MRSA
MRSA dragen worden meestal niet ziek. In veel gevallen is deze
besmetting ook tijdelijk. De bacteriën verdwijnen vanzelf weer.
Dragers met een verminderde weerstand kunnen echter wel een
infectie krijgen. Dit kan leiden tot allerlei ontstekingen. Ook kan
MRSA zich via de bloedbaan verspreiden door het lichaam. Op die
manier kan MRSA ook organen beschadigen.
Herkenning
De symptomen zijn niet altijd zichtbaar en ook niet altijd hetzelfde.
Dat maakt herkenning van MRSA-besmetting lastig. Om vast te
kunnen stellen of een patiënt besmet is met de bacterie worden
monsters van de slijmvliezen en eventueel aanwezige wonden
genomen. Deze monsters worden op kweek gezet en op MSRA getest.
Een MSRA-infectie is lastiger te bestrijden door de resistentie voor de
meest gebruikte antibiotica. Gelukkig bestaan er nog antibiotica
waarmee de infectie wel behandeld kan worden, deze hebben echter
meer bijwerkingen of zijn duurder.
Ziekenhuisbacterie
MRSA komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica worden
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gebruikt, zoals verpleeghuizen
en ziekenhuizen. De patiënten
hier hebben vanzelfsprekend
ook vaak een verminderde
weerstand.
Dankzij een streng landelijk
beleid raakt in Nederland
‘slechts’ 1 procent van de
ziekenhuispatiënten met de
bacterie besmet. In het
buitenland wordt een minder
streng antibioticabeleid gevoerd
en loopt 20 tot 50 procent van
de ziekenhuispatiënten een
MRSA-besmetting op.
Inmiddels is een bepaald type
van MRSA ook ontdekt in de
intensieve veehouderij. Ook in
deze sector wordt veel
antibiotica gebruikt. Mensen
die met levende vleeskalveren
en varkens werken, hebben
grote kans om drager te worden
van deze specifieke vorm van
MRSA.

Hygiëne is de sleutel tot het
voorkomen van MRSA besmettingen

Voorkomen
Hygiëne is de sleutel tot het
voorkomen van MRSAbesmettingen. Dit geldt zeker
ook voor dragers van de
bacterie. Voor hen is het ook
verstandig om even met een
arts of verpleegkundige te
overleggen als zij een
zorginstelling bezoeken.
Daarnaast blijft voorzichtigheid
met antibiotica geboden. Op die
manier kunnen we voorkomen
dat deze bacterie resistent
wordt voor nog maar
antibioticasoorten.
Bron: Gezondheidsnet.nl <<<
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Gratis naar Thema
bijeenkomsten

Lotgenoten contact

Blad Dialoog van de
NON en lidmaatschap

Uitjes, kerstbrunch etc.
Gratis voor leden

Blad Wisselwerking van
de NVN en lidmaatschap

Patiëntenvoorlichting

Maatjes project
www.maatjenierpatientpredialyse.nl

LID WORDEN LOONT!
Website: www.non-twente.nl
E-mail: info@non-twente.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/non
twente/
Lidmaatschap: 19 euro per jaar
[Door de meeste zorgverzekeraars
wordt een lidmaatschap van een
patiëntenvereniging vergoed]
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Nierpatiënten
vereniging Oost
Nederland [NON]
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Voor uw agenda

Agenda
13 oktober 2018
Verwenmiddag
Voor mantelzorgers,
leden, introducee,
verpleegkundigen, artsen
etc. etc.
Meer informatie in deze
Dialoog.

8 t/m 14
oktober
Donorweek
Een week waarin
orgaan en
weefseldonatie in de
belangstelling staat.

VAKANTIE EN DIALYSE
De zorg voor nierpatiënten op de ABC
eilanden is helemaal up to date.
Dialyseverpleegkundige in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis, Torencia van Helvoort heeft vorig
jaar 4 maanden op Aruba gewerkt op de
dialyseafdeling van het Aruba Hospital.
“Na een inwerktijd van 2 weken kon ik aan de slag
op de afdeling met 21 dialyseplaatsen. Ze werken
daar met dezelfde machines als waar we in
Nederland mee werken, maar dan de Amerikaanse
uitvoering. Dat was erg prettig.”
Modern
“De dialysecentra die ik gezien heb op de eilanden
zijn heel modern en netjes.” Naast de vaste groep
patiënten komen er op Aruba veel vakantiegangers
dialyseren, onder andere van de vele
cruiseschepen. “Deze patiënten verblijven vaak
twee dagen op het eiland voordat ze weer verder
varen. De patiënten die ik gesproken heb, waren
heel tevreden over de verschillende dialysecentra
die ze tijdens hun vakantie bezocht hadden. Overal

8 november
2018 Themabijeenkomst:
“Mantelzorger
hoe blijf ik in
balans”
Meer informatie in
deze Dialoog.

16 december
2018
Kerstbrunch
Meer informatie in de
volgende Dialoog.

was de zorg goed geregeld, zodat ze optimaal
konden genieten van hun luxe bootreis.”
Zelfde manier van behandelen
Torencia heeft veel geleerd van haar tijdelijke
werkomgeving. “Voor mij was deze ervaring een
eye opener: Het maakt niet uit waar je je
dialysepatiënt hebt, de manier van behandelen is
gelijk. De hele organisatie, de kwaliteit en
veiligheid zijn prima geregeld.”
De Antillen als vakantiebestemming
Naast het dialyseren is er volop tijd om te genieten
van het eiland. “Met een gemiddelde temperatuur
van 27 graden is het een heerlijke
vakantiebestemming. Anders dan wat wij in
Nederland gewend zijn, is het op de Antillen het
hele jaar rond 19.00 uur al donker. De avonden zijn
dus lang. De stranden zijn prachtig en rond de
Kersttijd zijn met name Curaçao en Aruba kleurrijk
versierd.
Bron: https://www.gezondenieren.nl/de-zorgvoor-nierpatienten-op-de-abc-eilanden-helemaaldate/<<<
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Nierpatiënten
vereniging Oost
Nederland [NON]

Even voorstellen

Beste Leden van de NON,
De Nierpatiëntenvereniging Oost
Nederland [NON] heeft al jaren mijn
belangstelling. Dit komt omdat mijn
man nierpatiënt is en op een dialyse
dag blij verrast werd met een attentie
van de vereniging. Het ging hem niet
om de attentie, maar wel om de
oprechte aandacht van een onbekende
persoon, tevens lotgenoot. Hij is toen
direct lid geworden en vanaf die tijd
ga ik met hem mee naar de
bijeenkomsten en lees ik de
nieuwsbrieven en de Dialoog.
Tijdens de bijeenkomsten, komen
onderwerpen aan de orde die de
belangen van u, de nierpatiënt,
behartigen en wordt vooral aandacht
geschonken aan het even niet ziek
zijn. Deze aspecten spreken me erg
aan en maken me enthousiast. Dit jaar
kreeg ik meer vrije tijd en die wilde ik
graag opvullen met vrijwilligerswerk.
Maar dan wel vrijwilligerswerk, waar
ik volledig achter sta en het gevoel
heb daadwerkelijk iets te kunnen
bijdragen.
De Nierpatiëntenvereniging Oost
Nederland was mijn 1 keus en
daarom heb ik contact gezocht met de
voorzitter. Ik mocht een aantal
vergaderingen meedraaien. Ik merkte
dat de bestuursleden er met zijn allen
voor gaan en goed altijd beter kan. De
sfeer is ontspannen en men toont
onderling begrip. Dit voelde gelijk
goed. Er kwam een vacature voor
penningmeester en vanaf de algemene
ledenvergadering mag ik deze taak
met veel plezier uitvoeren.
e

Gerrie Kortier,
penningmeester bij de NON
Ik ben Gerrie Kortier, 62 jaar en woon samen met Tonnie in het
mooie Bentelo. Onze 2 kinderen zijn de deur uit en wonen
samen. De tijd gaat voort en wij zijn erg blij met onze 2
kleindochters. We passen elke week een hele dag op en daar
genieten we met volle teugen van.
Ik heb 43 jaren gewerkt bij de Rabobank. Ik heb daar
verschillende functies vervuld, waarvan de laatste jaren
assurantieadviseur.
U zult denken, dat is heel wat anders dan wat je nu doet. Dat
klopt, maar toch heeft het een belangrijk raakvlak. Verbinden.
Vanuit mijn vak heb ik altijd contacten gelegd en verbinding
gezocht en ik hoop dat ook met u te mogen doen. Daarnaast ben
ik al sinds mijn jeugd mantelzorger voor verschillende mensen.
Ook dit werk geeft me veel voldoening en leert mij telkens weer
hoe belangrijk het is om sociale contacten te leggen.
Ik hoop u op een van de bijeenkomsten te ontmoeten om zo nog
eens van gedachten te wisselen, wat ik als persoon namens de
Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland voor u kan betekenen
of dat u mij ideeën aanlevert, waar wij als verenging mee verder
kunnen.
Hartelijke groet van Gerrie Kortier. <<<
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Vervolg pagina 3
maar het wordt tijd dat ze zelf
in de spiegel kijken en de
grauwsluier zien die zij over de
wereld hangen. En
doordrongen raken van hun
verantwoordelijkheid voor de
beeldvorming.

Nieuwe
kruidenmixen

Het effect
'Bij bijna alles wat ik lees en zie
denk ik: O ja? Het jaaroverzicht
van de NOS schonk vorige
week dertien minuten - ja, ik
heb elk item geklokt - aandacht
aan de lange duur van de
kabinetsformatie en alle ruzies.
Dat zal de meeste mensen een
worst zijn, het is ze toch gelukt
een kabinet te formeren? In
slechts dertig seconden werd
verteld dat het zo goed gaat
met de Nederlandse economie.
'Doordat ik zelf meer oog heb
voor alle positieve
ontwikkelingen ben ik
optimistischer geworden. In
mijn nieuwste boek Optimisten
hebben de hele wereld beschrijf
ik 96 ontwikkelingen die goed
gaan. In de mediawereld wordt
wel licht spottend gezegd:
'Charles de positivo'. Maar er
zijn gelukkig steeds meer
journalisten die uit de groef
van 'goed nieuws is geen
nieuws' stappen. Door
Marjolein Bolwijn. <<<

Supermarkt Albert Heijn heeft een nieuwe lijn
kruidenmixen aan het AH huismerk toegevoegd.
De zogenaamde "pure maaltijdmixen" zijn
samengesteld uit 100% natuurlijke producten én
er is geen zout aan toegevoegd! Het weinige
zout/natrium dat het wel bevat, is van nature
aanwezig in de gebruikte ingrediënten.
De 7 verkrijgbare maaltijdmixen zijn:
-Indiase Curry Madras
-Indiase Tandoori Masala
-Italiaanse Lasagne
-Italiaanse Risotto
-Marokkaanse Tajine
-Thaise Curry
-Zuid-Afrikaanse Bobotie
In de winkel zijn de kruidenmixen te vinden in
het normale schap. De producten, met de
voedingswaarden, zijn opgenomen in het
overzicht op de website van ah.nl <<<
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“STAP”
NVN
Een nuttige en gezellige avond
met STAP
Heel prettig dat Sultan Ates, raadsvrouw van STAP
[Steun en AdviesPunt van de Nierpatiëntenvereniging
NVN], op 30 juli 2018 een avond vrij kon maken om ons
als leden van de NON duidelijk te maken welke
ondersteuning STAP kan bieden. Een belletje of mailtje
naar het kantoor van STAP in Bussum is voldoende; op
maat wordt gekeken welke hulp het meest doeltreffend
is. Met welke vragen weten nierpatiënten en/of hun
naasten de raadsvrouwen van STAP te vinden? De
volgende onderwerpen kwamen deze avond aan bod:
UWV: werknemers van deze organisatie weten te
weinig van wat nierfalen betekent voor een patiënt en
hoe deze conditie zijn of haar leven beïnvloedt: STAP
kan direct helpen door bv een werkgever of betrokken
[verzekering] arts te bellen. Soorten uitkeringen rond
ziekte: er zijn veel verschillende!

De avond was gewoon te kort!!
KORTOM: zit je als nierpatiënt ergens mee? Kom je er
niet uit? Zie je door alle overheids-, verzekerings- en
belastingregels [zijnde de bomen] het bos niet meer?
Aarzel niet en neem contact op met STAP:
stap@nvn.nl Tel: 035-6938899 of 06-12725141.
En steek je licht op bij de sites:
www.nvn.nl/vind-steun/stap/ en www.nieren.nl
Janine van de Linde, secretaris NON. <<<

Werk en inkomen: STAP is uitstekend op de hoogte
van de nieuwste wet- en regelgeving die de Wet
Poortwachter met zich meebrengt en kan de werkgever
inlichten.
Afspraken rond ontslagverbod
Rechten en plichten rond en na transplantatie voor wat
betreft werk en belastbaarheid.
Gemeentelijke regelingen zoals Participatiewet [vroeger
bijstandsuitkering]: laat STAP voor je bellen met de
gemeente als je er zelf niet uit komt.
Gemeentelijke regelingen voor wat betreft mogelijke
vergoedingen indien je onder het bijstandsniveau zit.
Gemeentelijke regelingen bij hoge zorgkosten en een
laag inkomen.
Gemeentelijke regelingen en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning [WMO]: waar heb je recht op binnen
jouw eigen gemeente? Ook hier kan de hulp van een
raadsvrouw van STAP belangrijke deuren openen!!
Er was naast de informatie over de werkwijze van
STAP voldoende ruimte om vragen te stellen zodat veel
verschillende onderwerpen aan bod kwamen. Fijn dat
de aanwezigen daar ook gebruik van maakten.
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Sultan Ates

Foto’s: Harry
Kampinga

Jeanne Besselink

Column
“Bacteriofagen zijn
virussen die de
bacterie
binnendringen, zich
daar
vermenigvuldigen
en zo de bacterie
laten ontploffen”

Column
Jeanne Besselink is 64 jaar, getrouwd en moeder van een zoon. Jeanne
heeft gewerkt als verpleegkundige, horecaondernemer en
administratiemedewerker. Ze is nierpatiënt en in 2003 heeft ze een nier
van haar broer gekregen. Nu zit ze in de WAO.

Bacteriofagen
Ik had al heel lang een resistente bacterie. Mijn
nefroloog zei dat hij niets meer voor mij kon doen
wat dat betreft.
Door een tv uitzending van Radar zagen wij voor
het eerst dat ze in Georgië een middel hadden
tegen resistente bacteriën. Via een mail naar
Radar kregen wij het adres van de site van Lies
Planje voor de bemiddeling van mensen die ook
behandeld willen
worden: www.bacteriofagentherapie.nl
Zo'n behandeling houdt in dat je naar Georgië
gaat, waar ze de te behandelen bacterie op kweek
zetten. Aan de hand van de uitslag bekijken ze
welke faag de strijd moet aangaan met de
bewuste bacteriën. De fagen werken uitsluitend
specifiek. Breedspectrum is er niet bij. Je krijgt
een aantal doosjes mee naar huis. Genoeg voor
een kuur en het afbouwen daarvan.
Alle kosten zijn voor eigen rekening. Je krijgt
niets vergoed: Reiskosten, hotelkosten van een
evt. begeleider, ziekenhuisopname en de fagen.
Aangezien ik bedlegerig ben en mijn man ook
niet weg kan daardoor, heeft mijn broer
aangeboden om mijn urine mee te nemen en de
fagen mee terug te nemen. Dat is allemaal gelukt
en het heeft ook geholpen. Mijn resistente
ziekenhuisbacterie was verdwenen.

In april gingen wij een weekje in een aangepaste
bungalow op vakantie.
De een na laatste dag kreeg ik hoge koorts en
kwam ik in Apeldoorn in het ziekenhuis terecht.
De urineweginfectie werd bestreden met
antibiotica in het infuus. In de ontslagbrief stond
dat ik weer een resistente ziekenhuisbacterie had
opgelopen.
Mijn broer was weer bereid een nieuwe voorraad
fagen op te halen. Hij heeft zijn dochter
meegenomen en ze hebben er een leuk weekje van
gemaakt. Bij de douane waren er ook deze keer
geen problemen, doordat je een formulier mee
krijgt, dat je invult op naam van degene die de
fagen vervoert.
Na een kuurtje van drie weken hebben we de
urine opnieuw op kweek laten zetten en ja hoor
weer mooi schoon. Leve de bacteriofagen. Ik hoef
nu niet meer bang te zijn dat ik zo'n
levensbedreigende urosepsis krijg waar niets meer
aan te doen is.
Voor meer informatie zie:
https://zorgnu.avrotros.nl/.../een-behandeling-metbacteriofagen-hoe-pak-je-dat-aan/
https://mens-engezondheid.infonu.nl/diversen/184848-bacteriofaagbehandeling-en-fagentherapie-<<<
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PRIVACY
STATEMENT
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy
inwerking getreden.
Privacy statement Nierpatiëntenvereniging Oost
Nederland hierna genoemd NON
NON is een vereniging voor alle nierpatiënten en
belangstellenden in Oost Nederland. Via onze
website www.non-twente.nl, onze Nieuwsbrief en
ons magazine Dialoog informeren wij u over de
activiteiten van onze vereniging en delen
belangrijke informatie van de
Nierpatientenvereniging Nederland en
Nierstichting . Tevens houden wij u op deze wijze
op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en
actualiteiten uit de media.
Daarbij verwerken wij mogelijk privacygevoelige
informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd,
van u.
NON vindt de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van haar leden en belangstellenden van
groot belang en zal uw persoonsgegevens met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en
beveiligen. NON houdt zich in alle gevallen aan de
eisen van de geldende privacy wetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat NON:
- In deze privacyverklaring duidelijk vermeldt
voor welke doeleinden zij uw persoonsgegevens
verwerkt.
- Niet meer persoonsgegevens verzamelt dan strikt
noodzakelijk.
- U om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw
persoonsgegevens te verwerken wanneer dit
vereist is.
- Uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen,
tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst aan
NON te kunnen leveren of wanneer NON daar
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wettelijk toe verplicht is.
- Voor, dat zij uw gegevens met derden deelt,
afspraken maakt met die derde partij, wat er voor
zorgt dat de derde partij uw gegevens niet voor
andere doeleinden mag gebruiken.
- Passende beveiligingsmaatregelen treft om uw
persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eist van partijen die in opdracht van NON uw
persoonsgegevens verwerkt
- Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens
in te zien en/of te corrigeren of te verwijderen
Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het
privacy regelement of wilt u uw
persoonsgegevens inzien of wijzigen, dan kunt u
NON bereiken via mail:
info@non-twente.nl of via de website: www.nontwente.nl, onder het kopje contact, of per post:
Raaigras 53, 7623 EV Borne.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het aanmelden van uw lidmaatschap, laat u
bepaalde gegevens bij NON achter. Dat zijn
persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk gebruikt
worden voor de volgende doeleinden
- Voorletters, achternaam, adres en woonplaats:
communicatie
- E-mailadres: communicatie
- Telefoonnummer: communicatie
- Geboortedatum: identificatie, voor het geval iemand
dezelfde voorletter en achternaam heeft
- Prédialyse, hemodialyse, CAPD, getransplanteerd, donor: doelgroepgerichte voorlichting
- Bankrekening nummer: bij automatische incasso

Verstrekking aan derden
Wanneer NON uw gegevens aan een derde
verstrekt, [bv verzending Dialoog] zorgt NON
d.m.v. een verwerkersovereenkomst ervoor dat
uw gegevens niet voor andere doeleneinden
worden gebruikt, dan de gevraagde dienst. In dit
geval het adresseren van Dialoog. Ook komt NON
hierin overeen dat uw gegevens worden
verwijderd na gereedkomen van de opdracht.
Beveiligen en bewaren
NON neemt passende organisatorische- en
technische beveiligingsmaatregelen om misbruik
van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt NON
ervoor dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens; dat de toegang
tot uw gegevens afgeschermd zijn en dat de door
NON getroffen veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
NON bewaart uw gegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk en of wettelijk verplicht.
Bij opheffing van uw lidmaatschap verwijdert
NON uw gegevens.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
NON kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd
wijzigen. Deze wijzigingen zal NON op onze
website www.non-twente.nl publiceren.
Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op
25 mei 2018. <<<

Hieronder enkele leuke cartoons van het Gelre
ziekenhuis om het personeel te waarschuwen voor
datalekken.
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We halen regelmatig een artikel,
dat misschien interessant is
voor u, van de website
www.niernieuws.nl

Niernieuws
Zout beperkt dieet verlaagt de bloeddruk
Zout beperkt dieet verlaagt de bloeddruk
Een zoutbeperkt dieet verlaagt de bloeddruk en
daarmee mogelijk het risico op hart- en
vaatziekten bij niertransplantatiepatiënten. Dat
concludeert Laura de Vries in haar proefschrift.
Bovendien laat ze zien dat een gepersonaliseerde
behandeling, waarbij de dosis prednisolon wordt
aangepast aan de hoeveelheid cortisol in de urine,
hier in de toekomst mogelijk ook een rol bij kan
spelen.
Het risico om te overlijden aan hart- en
vaatziekten is voor niertransplantatiepatiënten
vele malen groter dan voor de gemiddelde mens.
Dat komt doordat ze naast de ‘standaard’
risicofactoren als hoge bloeddruk, overgewicht en
suikerziekte, ook een slechtere nierfunctie hebben.
Bovendien gebruiken ze medicijnen tegen
afstoting van de donornier, zoals prednisolon.
Prednisolon lijkt erg op het lichaamseigen
stresshormoon cortisol en heeft onder meer hoge
bloeddruk als bijwerking. De Vries toont allereerst
aan dat niertransplantatiepatiënten die een
zoutbeperkt dieet volgen een veel lagere
bloeddruk hebben, zonder dat dit nadelige
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effecten heeft op de nierfunctie. Vervolgens toont
ze aan dat de mate waarin prednisolon de
aanmaak en omzetting van cortisol beïnvloedt,
gerelateerd is aan het aantal bijwerkingen van
prednisolon, het optreden van het metabool
syndroom en aan overlijden aan hart- en
vaatziekten op de lange termijn.
Zij adviseert daarom in de toekomst de
behandeling met prednisolon te monitoren door
het meten van de hoeveelheid cortisol in de urine.
Zo kan schade door prednisolon mogelijk beperkt
worden en kan het risico op bijwerkingen en harten vaatziekten op de lange termijn mogelijk
verkleind worden. <<<

Nieuws van de
NVN en
Nierstichting
Agenda:
16 t/m 22 september: Collecte week.
8 oktober : Bijeenkomst voor mensen
die een nier gedoneerd hebben.
12 oktober: Wetenschapsdag.
27 oktober: Workshop voor ouders
met een nierziekte [en partner].
8 november: Workshop voor ouders
met kind [eren] met een nierziekte.
10 november: Wandel mee over de
Rode Loper.
Voor meer informatie:
www.nierstichting.nl en www.nvn.nl

Op de website www.nieren.nl staat
informatie over nierziekten,
behandelingen etc. Daarnaast is het
een digitale ontmoetingsplek waar
nierpatiënten en anderen hun
ervaringen, meningen informatie en
tips kunnen delen.

Nierstichting en NVN kiezen voor
gezamenlijke website
De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
introduceerden vanochtend de gezamenlijke website nieren.nl. De site
biedt een online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere
betrokkenen. Op nieren.nl kunnen bezoekers informatie vinden over
nierschade en over het leven met een nieraandoening. Er is ook onderling
contact mogelijk in een veilige online omgeving.
Nadat zowel de Nierstichting als de NVN hun vernieuwde websites
introduceerden, is het nu dus de beurt aan een gezamenlijke site. 'Voor een
groeiende groep patiënten is online contact met ervaringsdeskundigen
waardevol. Contact met andere mensen met een(zelfde) nierziekte levert
begrip, herkenning, erkenning en kennis op,' zegt Hans Bart, directeur van de
NVN. Vanuit deze inzichten hebben de Nierstichting en de Nierpatiënten
Vereniging Nederland hun krachten gebundeld en gezamenlijk, in co-creatie
met een panel van patiënten, hun naasten én zorgverleners nieren.nl
ontwikkeld.
Het platform biedt ook een bibliotheek met meer dan 600 artikelen. Een eigen
redactie verzamelt, selecteert en redigeert daarvoor de informatie en
verwerkt actuele toevoegingen. Ze werken hierbij samen met
ervaringsdeskundigen en zorgverleners. De site is volgens de beide
organisaties ook voor zorgverleners van grote betekenis. 'Zij krijgen er een
rijke bron van betrouwbare en actuele informatie bij, waar ze patiënten naar
kunnen verwijzen. Wij vragen zorgverleners actief deel te nemen aan de
community om zo een bijdrage te leveren aan kennisvergroting en interactie.
Om hiermee een antwoord te geven op de vele vragen die bij patiënten
leven,' aldus Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. <<<
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Nierdonatie bij leven
Nierdonatie bij leven
Voor dat ik mijn verhaal over mijn
donatie met u ga delen even:
Wie ben ik:
Ik ben Harry Groener, 72 jaar en sinds
een paar maanden wonend in
Hengelo en wel aan de voor
nierpatiënten zeer toepasselijke straat
W.J. Kolffstraat. Ben al meer dan 40
jaar getrouwd met Hetty, die me in
het traject altijd gesteund heeft. We
hebben 2 kinderen [een zoon en
dochter] en 3 kleinkinderen.
Onze dochter Susan vertelde een jaar
of 8 geleden dat er tijdens een medisch
bedrijfsonderzoek hoge bloeddruk bij
haar was geconstateerd en dat nader
onderzoek over de oorzaak nodig
was. Uit dat onderzoek kwam naar
voren dat ze cystenieren had. Het
gevolg was dat een van de
keukenkastjes vol medicijnen kwam te
staan en ze de weg naar de nefroloog
al snel leerde kennen. Toen bij het
jonggetrouwde stel ook nog een
kinderwens kwam moest het gehele
medicijngebruik omgebouwd worden.
De zwangerschap is uiteindelijk goed
verlopen en het kindje dat er is
geboren was kerngezond maar wel
klein en licht van gewicht. Na de
zwangerschap leek in eerste instantie
de nierfunctie tamelijk stabiel te
blijven, maar na enige tijd zette de
achteruitgang van de nierfunctie toch
door, we spreken dan van begin 2015.
Toen ze een keer thuiskwam en er
over haar nierfunctie werd gesproken,
vertelde ze dat de nefroloog haar had
verteld dat nierdialyse dan wel een
transplantatie voor haar noodzakelijk
zou worden. Ik heb haar toen
spontaan gezegd dat ze van mij een
nier kon krijgen.
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Harry Groener heeft een nier
afgestaan aan zijn dochter
Na die toezegging ben ik het traject ingegaan, eerst naar een
voorlichtingsavond in het Radboud in Nijmegen en vervolgens
de knoop doorgehakt en me opgegeven als nier-donor.
Na een oriënterend gesprek met een verpleegkundige, volgde
op 6 november 2015 het eerste gesprek met de nefroloog in
Nijmegen en met de medisch maatschappelijk werker van de
nierziekten.
Het medisch onderzoek, en dat was toch wel spannend, begon
op 23 november met bloedafname, urineonderzoek, een CT-scan
van buik en nieren, bloeddrukmeting en een thorax foto van
hart en longen. Uit de thorax foto van de longen kwam in eerste
instantie een beeld waar men niet tevreden over was en dat tot
een bezoek aan de longarts leidde. Uiteindelijk bleek er niets aan
de hand te zijn en kon gesteld worden dat ik goedgekeurd was
om als nier-donor te fungeren. [een hele geruststelling en ook
een erg goed gevoel leverde dat op] Het wachten kon nu
beginnen.
Eind 2016 vertelde Susan dat haar nierfunctie dusdanig laag
begon te worden dat haar nefroloog in Ede had gezegd dat hij
Nijmegen van de situatie op de hoogte zou brengen en dat er
actie ondernomen moest worden c.q. hij zou voorstellen om de
transplantatie te plannen.
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Op 6 januari 2017 werd ik opgeroepen
voor de herkeuring [de keuring is
namelijk maar 1 jaar geldig] en
vertelde de nefroloog in Nijmegen mij
dat men de operatie ging inplannen.
Een maand later werd ik uitgenodigd
voor een gesprek bij de uroloog en de
anesthesist en werd duidelijk dat de
opname spoedig zou plaatsvinden.
Een week later kwam de brief waarin
stond dat ik mij 8 maart moest melden
en dat de transplantatie de dag later
op 9 maart gepland stond. Verrassend
was dat de opname bij de afdeling
urologie was en niet zoals ik verwacht
had bij de nefrologie. Op de dag van
opname werden een aantal zaken nog
eens dun overgedaan en werd
kennisgemaakt met de arts die tijdens
de operatie de leiding zou hebben.
`s Avonds nog even met Susan
gesproken en haar een goede nachtrust
toegewenst, hetzelfde kreeg ik
natuurlijk ook van haar.
`s Morgens vroeg wordt je gewekt en
wordt je voor zover nodig
klaargemaakt voor de operatie, die om
9 uur gepland staat. In de
operatiekamer staat een heel team dat
zich met jou bezig zal houden en na de
beantwoording van de gebruikelijke
vragen gaat de anesthesist zijn werk
doen en ben je voor een aantal uren in
diepe slaap. De operatietechniek die
gehanteerd wordt is de
laparoscopische operatie. Daarbij
wordt de nier via een tweetal sneetjes
van ca. 1 cm. in de buikwand
losgekoppeld en in een netje ingepakt.
Uiteindelijk wordt de nier via een snee
van 8-9 cm, boven het schaambeen.
uitgenomen. De nier-donor ligt daarbij
op de zij. De operatie duurt zo`n twee
tot drie uur. Van de operatie heb ik
geen last gehad, heb echter iets
verkeerd begrepen van de
verpleegster, die zei: ”je gebruikt de
morfinepomp toch wel”. Dat had ze
beter niet kunnen zeggen. Het gebruik
van de morfinepomp leidde ertoe dat
ik niet alleen visioenen kreeg, maar

ook erg misselijk werd.
De volgende dag was dat wel weer over en voelde ik mij zo
goed dat ik al een eindje heb gelopen op de gang. De voor de
operatie verantwoordelijke arts kwam langs en vertelde dat de
transplantatie er een was geweest uit het boekje en dat de
getransplanteerde nier al op de operatietafel had geplast. Na de
middag ben ik naar de afdeling gebracht waar Susan werd
verpleegd. Zij bleef godzijdank heel nuchter onder de situatie en
vertelde alleen maar dat ze zich ondanks alle toeters en bellen
aan haar bed al beter voelde dan voor de operatie. De volgende
dag haar nogmaals bezocht dit keer al in een rolstoel i.p.v. in het
ziekenhuisbed, het begon al gewoon te worden. ‘s Zondags,
voor dat ik naar huis mocht, haar bezocht en haar het beste
toegewenst [zij moest nog blijven tot woensdag].
Thuis vrij snel weer begonnen met kleine stukjes wandelen en
de afstand weer opgebouwd tot wat ik voor de transplantatie
gewend was. Het waren telkens wel weer overwinningen, zo
voelde het voor mij wel. Eind juni heb ik al weer een 4-daagse
van 20 km. gelopen. Ik kan stellen dat ik met een nier hetzelfde
leven kan leiden dan voor de donatie en Susan is weer vol
energie en heeft de epo niet meer nodig. Het grote verschil is
echter dat zij haar leven lang medicijnen zal moeten gebruiken
terwijl ik niets hoef te gebruiken.
Mijn conclusie aan degene die wel eens heeft overwogen om een
nier te doneren is: DOE HET, JE DOET ER EEN NIERPATIENT
EEN ONTZETTEND GROOT PLEZIER MEE. <<<
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MINI CRUISE

Foto impressie 27 -05 -2018
Foto’s gemaakt door Harry Kampinga
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Fotowedstrijd
Stuur ons uw mooiste vakantie/zomer foto. [tot 1 okt]
De drie mooiste foto ‘s [winnaars] ontvangen een VVV bon van
25 euro. Dus stuur massaal uw mooiste foto op. U kunt uw foto
op sturen naar: info@non-twente.nl of J. Laarman, Forum 61,
1315 TG in Almere.

Nog
even dit!
Hooikoorts?
Het pollenseizoen is
begonnen en dat betekent
voor hooikoortspatiënten
tranige ogen, een loopneus
en veelvuldig niezen.
Vooral op warme dagen met
veel zon bevinden zich extra
veel pollen in de lucht.
Bioloog Maurice Martens
heeft een tip voor
hooikoortspatiënten die toch
graag van de zon willen
genieten. "De Nederlandse
kust is een goede plek om
naartoe te gaan, want we
hebben hier vaak wind die
over zee komt. Omdat deze
lucht redelijk schoon is, kun
je er goed toeven", aldus
Martens. Ook boven in de
bergen heb je minder last van
pollen.
De simpelste remedie tegen
pollenallergie is volgens
Martens om niet of zo min
mogelijk in aanraking te
komen met de pollen.
"Vermijden is hier het
sleutelwoord", zegt de
bioloog. "Als je per se dingen
buiten moet doen, doe dat
dan 's morgens vroeg, want
dan zijn de pollen in de lucht
nog redelijk beperkt omdat
de zon nog niet schijnt en de
pollen daardoor minder
actief zijn", aldus Martens.
Bron: Nu.nl <<<
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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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