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Colofon
Lid worden of wijzigingen doorgeven?
Neem contact op met:
Ledenadministratie NON, Hogeweg 40,
7582 CH Losser. Of geef u op via onze
website of per e-mail. Het lidmaatschap
is 19 euro per jaar, incl. lidmaatschap
van de Nierpatiëntenvereniging
Nederland [NVN] en het blad
Wisselwerking en het blad Dialoog.
Donateurs: 15 euro per jaar, incl. het
blad Dialoog.
Dagelijks bestuur NON:
Leo Velthuis, voorzitter.
Janine van de Linde, secretaris.
Marijke Venhuis, externe contacten.
Correspondentieadres:
Raaigras 53, 7623 EV Borne. [Tel: 074
3761376]

In dit
nummer
Familieleden en vrienden van
nierpatiënten [ZGT] krijgen thuis
voorlichting over de nieraandoening
van hun naaste. Professionals geven
voorlichting over de impact en
behandeling van een nierziekte.
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Maatjesproject:
www.maatjenierpatientpredialyse.nl
Patiëntenvoorlichting:
Bij onze deskundigen kunt u terecht
voor informatie of voor een gesprek
Tel: 053-4760503 [Janos Nagy] of per email.
Dialoog:
Harry Kampinga, fotografie.
Jan Roetgering, verspreiding Dialoog.
Jenny Laarman, [eind] redacteur.
Webmaster/ Facebook:
Youri Wiggers.

Pas op…. Op reis ontkom je er
bijna niet aan; nare steken van
insecten. Maar hoe gevaarlijk zijn
sommige steken? En wat kun je er
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Website: www.non-twente.nl
E-mail: info@non-twente.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/nontwente/
Penningmeester:
Harry Nijkamp.
Giften:
Deze kunt u overmaken naar onze
penningmeester dhr. Nijkamp in
Losser op bankrekening:
NL87 ABNA 044.80.62.267
Telefoon dialyse afdeling:
Almelo: 088- 7084350
Hengelo: 088-7084925
Enschede: 053- 4872460
Winterswijk: 0543- 544112

In plaats van een interview stellen we
achttien vragen aan Han ten Kate.
Han is nierpatiënt en hoopt een nier
van zijn vrouw te krijgen.
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Uitgever: Nolin uitgevers BV.
Oplage: De Dialoog verschijnt 3 keer
per jaar, in een oplage van 400 stuks.
De Nierpatiëntenvereniging Oost
Nederland is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van advertenties en
ingezonden artikelen. <<<
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11 november wordt er een themadag
voor u georganiseerd met als
onderwerp:
Chronisch ziek….wat kun je zelf.

De NVN-Medicijnwijzer beschrijft de
meest voorgeschreven medicijnen die
gebruikt worden door patiënten die
nog geen nierfunctie vervangende
behandeling hebben, patiënten die
dialyseren en patiënten die een
niertransplantatie gehad hebben.
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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,
Terwijl ik dit voorwoord schrijf zijn mijn
gedachten nog bij de prachtig georganiseerde
verrassingstocht van 28mei. Stralend weer,
enthousiaste deelnemers en twee luxe bussen, ook
speciaal voor rolstoelers. Tevens zijn er een drietal
dialyseverpleegkundigen aanwezig voor het geval
dat.
Wat ik mij dan afvraag, waarom of beter gezegd,
om welke reden zijn we niet met veel meer leden
op stap? Zijn het de kosten die u betalen moet voor
uw man/vrouw, partner of introducé ? Of is er een
andere reden? Ik zou het zo graag willen weten.
De mensen die meegaan vinden dat ze een fijne
middag/avond hebben gehad.
Wie van u allen wil en kan deze vraag
beantwoorden. Als bestuur van de NON willen we
zo graag “een dagje uit” voor ieder lid, voor zover
uw gezondheid dit toelaat.

In deze Dialoog staat een verslag van de
verrassingstocht. De foto’s kunt u op onze website
vinden. Ook vindt u weer diverse interessante
zaken die om uw aandacht vragen.
Wat me zeer verwonderd is het feit dat er maar
één reactie is binnengekomen op ons “aanbod”
om enkele middagen of avonden te organiseren
voor mensen die getransplanteerd zijn en
daardoor veel sociale contacten zijn kwijtgeraakt.
Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan iets
dergelijks. U kunt zich alsnog opgeven bij een van
de bestuursleden.
Niet van elk lid hebben wij het juiste e-mailadres.
Iedere keer blijkt, bij het verzenden van de
Nieuwsbrief, dat er een twintigtal mails als
onbestelbaar terugkomen. De grootste oorzaak is
het feit dat men het e-mailadres heeft gewijzigd
en een enkele keer blijkt dat de inbox te vol zit
zodat een mail niet kan worden afgeleverd. Hebt
u begin mei 2017 geen Nieuwsbrief ontvangen
meldt dat dan.
Wilt u alles zo goed mogelijk kunnen volgen, zorg
dan dat u elke uitgave van de Dialoog en de
nieuwsbrief leest, alleen dan weet u zeker dat u
niets mist.
Vriendelijk groet,
Leo Velthuis
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Pas op,
Insecten!!
Op reis ontkom je er bijna niet
aan; nare steken van insecten.
Maar hoe gevaarlijk zijn
sommige steken? En wat kun je
er aan doen? Het blad
Columbus stelde een lijst op
van de meest voorkomende
insectensteken, hoe je ze kunt
herkennen en waar je deze
beestjes kunt tegenkomen.
Rode Mieren
De rode mier leeft voornamelijk
in dennenbossen en lichte
loofbossen en komt in grote
delen van Europa, waaronder in
Nederland en België voor. Rode
mieren kunnen zowel steken als
bijten, de symptomen zijn
daarvan ongeveer gelijk. Na een
prik van een rode mier wordt de
huid rood en ontstaat er rondom
de steek een lichtrood gebied.
Soms wordt het plekje waar
gestoken is wit. Behalve dat de
steek pijn kan doen, is er niet
veel aan de hand als je door een
rode mier gestoken wordt. Bij
een overgevoelige reactie
kunnen er echter wel
griepachtige verschijnselen
ontstaan. Het beste is gewoon
rust houden en er verder niet
aankomen.

5
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Bedwantsen
Dit beestje is een ware
nachtmerrie voor reizigers. In
Europa was de soort zeldzaam,
maar de aantallen stijgen. Als er
eenmaal bedwantsen in je bed
zitten, moet je alles - inclusief al
je kleren - heet wassen. [of je
hotel verlaten] De beten van de
bedbug jeuken ontzettend en
zijn ook niet snel verdwenen.
Gelukkig zijn ze niet gevaarlijk,
hoewel je wel van het krabben
infecties kunt oplopen. De
beten hebben grote rode cirkels
en beslaan een groot gedeelte
van de huid. Op de beet zelf
zwelt de huid op.

Vlooien
Vlooien komen wereldwijd
voor en ontbreken alleen in
gebieden waar geen
nestbouwende zoogdieren en
vogels leven. Aangezien
dergelijke gebieden erg
zeldzaam zijn, komen vlooien
in de praktijk overal ter wereld
voor. Vlooienbeten kun je
herkennen aan de huid die een
rode uitslag vertoont,
voornamelijk in elleboog- en
knieholtes. De uitslag jeukt
enorm en kan zelfs bloedingen
veroorzaken. De huid zwelt op
en als je veel krabt, wordt het
wit. Het beste hiertegen is een
verzachtende zalf erop smeren
en proberen niet te krabben.

Chiggers
Chiggers zijn ook wel bekend als oogstmijten of red bugs. Ze zijn de
larven van de mijt en te vinden in bossen, graslanden en rond
meren. Er bestaan over de wereld duizenden verschillende soorten
van. De beten zijn pijnloos, maar veroorzaken een hoop jeuk. Als je
gaat krabben, vormen de plekken een rode uitslag. Ze zijn niet
gevaarlijk en moeten vanzelf verdwijnen, hoewel dat wel erg lang
kan duren.

Muggen
Er zijn weinig mensen die nog
nooit een muggensteek hebben
gehad. Bijna overal ter wereld is
dit irritante insect aanwezig en
zorgt voor veel frustratie. De
steken jeuken vreselijk en
veroorzaken allemaal rode
bulten op de huid. Hoe meer je
krabt, hoe meer het gaat jeuken,
probeer er dus vanaf te blijven.
Beter is het te voorkomen door
er Deet op te smeren en te
slapen onder een - liefst
geïmpregneerde - klamboe. In
tropische gebieden verspreiden
muggen op grote schaal vaak
dodelijke ziekten waaraan
jaarlijks miljoenen mensen
sterven. Als het geen malaria-,
dengue- of gele koortsmug is,
zijn de steken over het
algemeen niet gevaarlijk.

Insecten!!

De zwarte vliegen
In Nederland voeden zich met
bloed van mensen en dieren. Ze
komen wereldwijd voor. De
beet is pijnlijk en voel je nog
lang nabranden. Ook kunnen
de beten behoorlijk jeuken.
Soms dragen black flies ziektes
met zich mee, let dus goed op
of je geen ziekteverschijnselen
vertoont. Voor de rest kun je
weinig doen.

Zwarte weduwe spin
Hoewel eigenlijk geen insect, is
de zwarte weduwe toch
belangrijk genoeg om te
melden. De spin is afkomstig uit
het zuidoosten van de
Verenigde Staten en Mexico,
maar heeft zich inmiddels over
alle werelddelen verspreid. De
beet van Zwarte Weduwe is
zeer pijnlijk en vergt direct
medische aandacht. Je herkent
de beet aan de twee rode
puntjes [van de tanden] dicht bij
elkaar. De symptomen na een
beet zijn misselijkheid,
verhoogde bloeddruk en
overgeven.

Teken
Teken komen wereldwijd voor.
De beten zijn te herkennen aan
een rode bult die na een aantal
dagen groter wordt en waarvan
het centrale gedeelte verbleekt,
zodat een ring ontstaat. Niet alle
teken dragen de ziekte van
Lyme, maar mocht de teek wel
besmet zijn geldt: hoe sneller de
teek wordt verwijderd, hoe
beter. Het beste is om een arts
de teek eruit te laten halen met
een speciale tekenverwijderaar.
Als je weet hoe je die moet
gebruiken, kun je het natuurlijk
ook zelf doen. Noteer de datum
waarop je gebeten bent in je
agenda en hou de tekenbeet de
komende maanden in de
gaten. <<<

Dialoog *Jaargang 17* Nummer 2

6

Bron: www.nvn.nl

De NVN-Medicijnwijzer
beschrijft de meest
voorgeschreven medicijnen die
gebruikt worden door
patiënten die nog geen
nierfunctie vervangende
behandeling hebben, patiënten
die dialyseren en patiënten die
een niertransplantatie gehad
hebben.
De medicijnen worden kort
beschreven: hoe werken ze,
wanneer worden ze
voorgeschreven [indicatie] en
wat zijn mogelijke bijwerkingen.
Ook worden zowel stofnamen
als eventuele merknamen
vermeld.
Eerste uitgifte
Voor medicijnen die u voor het
eerst meekrijgt of als u voor het
eerst in 12 maanden weer
nieuwe medicijnen ophaalt,
krijgt u bij de apotheker extra
zorg bij deze zogenaamde eerste
uitgifte. Daarbij controleert de
apotheker bijvoorbeeld of u ook
andere medicatie gebruikt en of
die combinatie mogelijk is, geeft
hij/zij schriftelijke informatie
mee en geeft een toelichting.
Hiervoor wordt 6 euro in
rekening gebracht.
Bijwerkingen
Als de bijwerkingen van de
medicijnen die u krijgt
voorgeschreven ernstig zijn, of
als u zich zorgen maakt, neem
dan contact op met uw arts of de
apotheker. Dit geldt ook voor
bijwerkingen die niet in de
bijsluiter genoemd staan. Geef
bijwerkingen die niet in de
bijsluiter staan door aan Lareb,
[www.lareb.nl].
7
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MEDICIJNEN
Nierfunctie en medicatie
Bij een verminderde nierfunctie
neemt de kans op bijwerkingen
toe en kan nierschade ontstaan
of verergeren. Sommige
medicijnen zijn zelfs niet
toegestaan bij mensen met een
slechte nierfunctie. Het is dus
belangrijk dat uw arts en
apotheker hiervan op de hoogte
zijn, zodat zij hier rekening mee
kunnen houden bij de keuze en
dosering van het medicijn. Uw
nierfunctie wordt alleen met uw
toestemming ook doorgegeven
aan de apotheker. Wilt u dat uw
apotheker kan controleren of
uw medicijnen bij uw
nierfunctie passen, geef uw
apotheker dan toestemming om
de nierfunctie op te vragen bij
uw arts. Of vraag uw arts de
nierfunctie door te geven aan
uw apotheker. Toestemming
geven kan mondeling.
Antibiotica, pijnstillers en
contrastvloeistof: let op!
Als u chronische
nierinsufficiëntie hebt en u
krijgt antibiotica of pijnstillers
voorgeschreven, vraag uw arts
dan naar de eventuele gevolgen
hiervan voor uw nieren. Wees
ook voorzichtig met pijnstillers
die vrij verkrijgbaar zijn bij
bijvoorbeeld de drogist. Neem
met uw arts alle medicijnen
door die u slikt.
Soms moet u in het ziekenhuis
een onderzoek met

contrastkleurstof ondergaan.
Contraststof kan echter de nieren
beschadigen. Zoek daarom uit of
er alternatieve methoden zijn.
Hou overzicht
Vaak slikken nierpatiënten veel
verschillende soorten
medicijnen. Het is erg belangrijk
om alle medicijnen te slikken
zoals de arts die heeft
voorgeschreven. Hieronder
volgen enkele tips om het
overzicht te houden:
Maak gebruik van een
pillendoos die u iedere week
vult met de te nemen medicijnen
voor die week, of: vraag aan u
apotheek of deze uw medicijnen
voor u kan verpakken in een
medicijnrol. Hierin zitten uw
medicijnen verpakt in zakjes,
voor elke keer dat u ze op de dag
moet innemen.
Draag altijd een actueel
medicatie-overzicht bij u, van de
geneesmiddelen die u slikt. Dit
kan handig zijn in onverwachte
situaties. U kunt aan uw
apotheker een uitdraai van uw
medicatie-overzicht vragen.
Houd uw apotheker altijd goed
op de hoogte van welke
geneesmiddelen u gebruikt. Geef
wijzigingen snel door. Geef ook
vrij verkrijgbare middelen aan
de apotheker door, zoals
pijnstillers, vitamines en
homeopathie.
Haal uw medicijnen steeds bij
dezelfde apotheek.

Neem een actueel medicatie-overzicht mee bij een
doktersbezoek [huisarts, specialist], zodat er geen
onduidelijkheden ontstaan.
Bent u 65 jaar of ouder en slikt u meer dan vijf
verschillende medicijnen? Dan kunt u jaarlijks met
een medewerker van de huisartsenpraktijk of de
apotheek uw medicijngebruik bespreken. Dit
noemt men ook wel een medicatiebeoordeling.
Elektronisch uitwisselen van uw
medicatiegegevens
Via het Landelijk Schakel Punt [LSP] kunnen
huisartsen, apothekers en specialisten uw
medische gegevens uitwisselen. Zij mogen deze
gegevens echter niet zomaar beschikbaar stellen.
Daarvoor moet u bij ieder van deze zorgverleners
apart toestemming hebben geven.
Het beschikbaar zijn van uw medicatiegegevens
kan belangrijk zijn als u als patiënt een onbekende
arts, huisartsenpost of andere apotheek bezoekt,
bijvoorbeeld tijdens een weekendje weg of op
vakantie. In dat geval heeft de dienstdoende
zorgverlener direct de beschikking over uw actuele
medicatiegegevens. In de toekomst worden deze
gegevens uitgebreid met lab gegevens
[bijvoorbeeld bloedwaarden]. Zo kunnen
een teveel aan medicatie of bijwerkingen worden
voorkomen.
U kunt voor uzelf besluiten of u deze toestemming
wilt geven aan de desbetreffende zorgverleners.

MAAK GEBRUIK VAN EEN

PILLENDOOS DIE U IEDERE WEEK
VULT MET DE TE NEMEN

MEDICIJNEN VOOR DIE WEEK, OF:
VRAAG AAN U APOTHEEK OF

DEZE UW MEDICIJNEN VOOR U
KAN VERPAKKEN IN EEN
MEDICIJNROL.
Transplantatie en medicatie
Indien u getransplanteerd bent, is het belangrijk
dat u steeds hetzelfde medicijn slikt, om risico op
afstoting te voorkomen. Tenzij uw specialist
besluit om op een ander middel over te gaan. Wees
er bij de overhandiging bij de apotheek dan ook
steeds alert op dat u daadwerkelijk hetzelfde
medicijn ontvangt.
Vergoeding
Welke medicijnen vergoed worden vanuit de
basisverzekering, of er nadere voorwaarden bij zijn
geformuleerd, of u moet bijbetalen en of er een
vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal
wordt vergoed kunt u terugvinden op de website
medicijnkosten.nl <<<

De folder medicijnen is de
downloaden via de website
www.nvn.nl
www.non-twente.nl
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Puzzel

Zo, weer gelukt

Woordzoeker
Antwoord vorige puzzel: IJswand
De cadeaubon van €25.00 gaat naar
T. Kosters uit Enter

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 september 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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HUID

KANKER
Herken huidkanker
Snel ingrijpen is van belang
Of je wel of geen huidkanker
krijgt, heb je meestal niet in de
hand. Het enige wat je kunt
doen, is jezelf goed beschermen
tegen verbranding door de zon.
En je huid controleren op rare
plekjes. Bij snel ingrijpen kan het
vaak worden genezen.
Huidkanker komt in Nederland
steeds vaker voor.
Ongeveer 40.000 Nederlanders
worden er jaarlijks mee
geconfronteerd. Het is de meest
voorkomende vorm van kanker
en bij tijdig ingrijpen gelukkig
goed te genezen.
Huidkanker komt vooral voor in
het gezicht, bij de oren, lippen,
in de nek en op de handruggen.
De eerste tekenen zijn plotseling
ontstane zweertjes die slecht
genezen, of wratachtige
knobbeltjes of plekjes op de
11
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de huid die jeuken, gemakkelijk
bloeden of van kleur en/of
grootte veranderen. Ga met
dergelijke verdachte plekjes
altijd naar de huisarts.
Soorten huidkanker
De twee meest voorkomende
vormen van huidkanker zijn het
basaalcelcarcinoom en het
plaveiselcarcinoom. Ze ontstaan
voornamelijk op oudere leeftijd
op plaatsen waar zonlicht het
best kan komen, zoals het
gezicht. Het basaalcelcarcinoom
en het plaveiselcarcinoom zijn
de minst gevaarlijke
huidkankervormen.
Daarnaast zijn er nog
melanomen. Deze kunnen
ontstaan in onrustige
moedervlekken of spontaan
ontstaan in de gewone huid.
Niet alleen groeit deze tumor in
de huid, maar hij kan zich ook
uitzaaien in andere delen van
het lichaam, via de lymfeklieren.

Herken de symptomen
Steeds meer mensen met een
melanoom genezen
tegenwoordig. Vooral mensen
die er snel bij zijn, hebben een
goede kans op herstel. Om tijdig
in te grijpen, is het belangrijk
dat je de vlekken op je huid
regelmatig controleert.
Leer ze daarom herkennen,
zodat je weet wat er verandert
aan je huid. Onrustige
moedervlekken kunnen
onderscheiden worden van
gewone moedervlekken via de
ABCDE-regel: Asymmetrie,
Border, Color, Diameter,
Elevation.
Een vlek is verdacht als hij aan
een of meerdere van
onderstaande eigenschappen
voldoet:
Asymmetrie-Als de plek een punt
of een scheve bolling heeft
gekregen.
Border- Onregelmatige

begrenzing. Normaal
gesproken is een moedervlek
regelmatig rond, maar zodra de
vlek grillig van vorm wordt,
kan er iets mis zijn.
Color- De kleur van de
moedervlek. Als deze verandert
[hij wordt ineens heel donker,
rood, paars, zwartachtig of
verschillende kleuren door
elkaar] is dat een verdacht
teken.
Diameter- Moedervlekken die
een grotere doorsnede hebben
dan een halve centimeter
moeten regelmatig door een
specialist worden bekeken.
Elevation- Het Engelse woord
voor verheven. Wanneer een
moedervlek dikker wordt, als er
bobbeltjes opkomen of kuiltjes
in ontstaan.
Al deze tekenen zijn een goede
reden om een afspraak met de
huisarts te maken. Toch hoeft
niet elke onrustige moedervlek
met deze eigenschappen per se
een melanoom te zijn. De
huisarts kan je helpen met de
diagnose.
Risico op huidkanker en de
zon
Huidkanker kan zomaar
ontstaan of erfelijk zijn [je loopt
meer risico als meerdere
familieleden een melanoom
hebben gehad].
Getransplanteerde patiënten
hebben meer risico op
huidkanker. De medicijnen
vergroten de kans op kanker.
Bovendien kan het veroorzaakt
worden door Uv-straling. Het is
dus belangrijk erg goed uit te
kijken met de zon. Zorg dat je
niet te lang in de felle zon komt
en dat je je goed beschermt met
kleding of zonnebrandcrème.

Behandelwijze huidkanker
In de meeste gevallen is
huidkanker goed aan te pakken.
De behandeling van huidkanker
is afhankelijk van het soort
huidkanker, de plaats en grootte
van de tumor, je leeftijd en
algehele conditie en je
persoonlijke wensen en
omstandigheden.

De behandeling van een
melanoom begint altijd met
verwijderen van de gehele
verdachte plek. Op grond van de
dikte van de tumor beoordeelt
de arts of er verder nog huid
moet worden verwijderd. In de
meeste gevallen kan het
melanoom in zijn geheel worden
verwijderd.

Bij een plaveiselcelcarcinoom
vindt meestal alleen een
operatie of bestraling plaats. De
behandeling van een
basaalcelcarcinoom kan bestaan
uit operatief verwijderen,
bevriezen met vloeibare stikstof,
wegbranden, bestralen
[radiotherapie] of
fotodynamische therapie [een
soort lichttherapie].

Als er geen uitzaaiingen zijn, is
vervolgbehandeling vaak niet
nodig. Soms zijn er echter
uitzaaiingen in de lymfeknopen,
in dat geval worden de
betreffende lymfeknopen
verwijderd voor onderzoek en
kan er voor een aanvullende
behandeling met bestraling of
chemotherapie worden gekozen.
Bron: Gezondheidsnet.nl <<<

“Het is erg
belangrijk om
goed uit te kijken
met de zon”
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SKB GESTART MET
MAGAZINE

SKB

EIGEN PATIENTEN

SKB is gestart met de uitgifte van een patiënten
magazine ‘Welkom in ons ziekenhuis’.
Dinsdagmiddag 31 januari overhandigde
zorggroepmanager Bert Bartelink het eerste
exemplaar aan één van onze opgenomen
patiënten. [Het tweede nummer is net uit]
Het magazine verschijnt vier keer per jaar en bevat
naast nieuws over opname en verblijf in het
ziekenhuis ook informatie over specialismen,
ontwikkelingen in het ziekenhuis, een dag uit het
leven van een medewerker en leuke weetjes en
feiten.
'Welkom in ons ziekenhuis'' wordt uitgedeeld op
de verpleegafdelingen en ligt in de wachtkamers
van de poliklinieken. Het magazine kan
meegenomen worden naar huis. <<<

Medeye
medicatie
veiligheids
systeem.

Het SKB is één van de eerste ziekenhuizen in
Nederland die ziekenhuisbreed medicatie gaat
verifiëren met het Medeye
medicatieveiligheidssysteem.
Met de invoering van dit systeem kunnen de
patiënt- en medicatieveiligheid nog beter worden
gegarandeerd.
De verpleegkundige laat de medicijnen scannen in
het MedEye medicatieveiligheidssysteem. Een van
de functies van het systeem is een 3D-scanner met
geavanceerde software waarmee wordt
13
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gecontroleerd of de patiënt de juiste medicijnen
krijgt. Op deze manier worden medicijnen nog
zorgvuldiger uitgedeeld en toegediend.
Dit innovatieve apparaat gaat na of de toe te
dienen medicijnen overeenkomen met wat de arts
heeft voorgeschreven. De controle met de MedEye
vindt namelijk net voor de medicatietoediening,
aan het bed van de patiënt, plaats. Hierbij wordt
gecontroleerd of het om de juiste persoon, het
correcte tijdstip en de juiste dosering van het juiste
medicijn gaat.
Computers zijn beter in routinematige controles
dan mensen, hoe hard ze ook hun best doen. <<<

Agenda
11november 2017
Themadag:
“ Chronisch ziek …
wat kun jezelf ”
Meer informatie in de volgende
Nieuwsbrief van de NON. De
NON leden ontvangen een
persoonlijke uitnodiging.

6 maart 2018
NON bestaat 20 jaar
Zet deze datum alvast
in uw agenda.

Wilt u ook de nieuwsbrief
ontvangen? Stuur dan een email naar: info@non-twente.nl

17 december 2017
Kerstbrunch
Meer informatie volgt in Dialoog
nummer 3 en in een volgende
Nieuwsbrief van de NON.
Wilt u ook de nieuwsbrief
ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar: info@non-twente.nl

Vakantiedialyse
Het HagaZiekenhuis biedt
dialysepatiënten van buiten Den Haag de
mogelijkheid om te dialyseren op locatie
Sportlaan. De afdeling is uitgerust met drie
vakantiedialyse behandelunits en de
medewerkers doen er alles aan om het
verblijf voor de 'gasten' zo aangenaam
mogelijk te maken. Vakantiedialyse is in
het HagaZiekenhuis het gehele jaar
mogelijk voor patiënten uit binnen- en
buitenland.
Het Dialysecentrum van locatie Sportlaan
ligt vlakbij het strand en de zee. Den Haag
is een prima stad om de vakantie door te
brengen. Er zijn veel bezienswaardigheden
zoals Madurodam, het Binnenhof, het
Vredespaleis, Gemeentemuseum,
Kijkduin, Scheveningen. En over de
dialysebehandelingen geen zorgen. De
medewerkers van het HagaZiekenhuis
zorgen ervoor dat de dialysebehandelingen op rolletjes lopen.
Tel: 070 210 6500 <<<
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ZGT Nierteam aan huis
Familieleden en vrienden van
nierpatiënten van ZGT krijgen
thuis voorlichting over de
nieraandoening van hun
naaste. Professionals geven
voorlichting over de impact en
behandeling van een
nierziekte.
Nierteam aan Huis is een
landelijk project van vier
universiteitsziekenhuizen en
vier algemene ziekenhuizen.
Het nierteam aan huis is
afgelopen november gestart. De
teams bestaan uit speciaal voor
dit doel getrainde
dialyseverpleegkundigen,
transplantatie-coördinatoren,
psychologen en medisch
maatschappelijk werkers, die bij
families thuis komen. Voor de
bijeenkomsten worden
familieleden en naasten
uitgenodigd die voorlichting
krijgen over de aandoening van
de patiënt met daarbij alle
mogelijke behandelvormen. Op
die manier wordt de directe
omgeving van de patiënt nauw
betrokken bij de impact die de
nierziekte heeft.
15
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Het ZGT nierteam in zijn werk
In overleg met de behandelend
nefroloog, worden geschikte
patiënten doorverwezen naar
het Nierteam aan huis. “Op dit
moment zijn er vijf mensen
binnen ZGT aangemeld,” vertelt
Marco Mahangoe, unithoofd
van het ZGT dialysecentrum.
“Margriet Dekker, internist
nefroloog, coördineert de
verwijzingen. Het betreft
zogenoemde prédialyse
patiënten voor wie alle opties
openstaan. Deze patiënten
dialyseren nog niet, komen in
aanmerking voor alle vormen
van dialyse - en transplantatie
en hebben een nierfunctie
kleiner dan 25ml/min.
We zijn heel blij dat wij
nierpatiënten in Twente deze
zorg kunnen bieden.”
Patiënten krijgen eerst thuis een
kennismakingsgesprek met
Janet Potgieter en Frieda
Hutten,
dialyseverpleegkundigen van
het Nierteam aan Huis. Hierbij
wordt het doel en de
procedures van de voorlichting
uitgelegd en de sociale
omgeving in kaart gebracht.

Aan de hand hiervan worden
door de patiënt, indien gewenst
met hulp van het nierteam,
mensen uit de omgeving
uitgenodigd voor de
groepsvoorlichting, gevolgd
door een evaluatie-/follow-up
gesprek. Marco Mahangoe: “Er
komt veel op je af als je te
maken krijgt met een nierziekte.
Patiënten hebben veel vragen
en voelen onzekerheden. Het
nierteam kan hier bij helpen.”
De voorlichting van het
nierteam aan huis is bedoeld
om patiënten en hun omgeving
uitleg te geven over de voor en
nadelen van de verschillende
behandelingsmogelijkheden bij
ernstige nierschade. Met deze
informatie kunnen ze beter
beslissen welke vorm van
nierfunctie vervangende
therapie bij hen past en zijn zij
een betere gesprekspartner op
de polikliniek bij de arts.”
Nierteam aan huis kan 220
nierdonaties opleveren.

“VOORLICHTING
AAN HUIS”

Uit onderzoek naar twee
eerdere Rotterdamse
pilotprojecten met Nierteams
aan huis, blijkt dat patiënten en
hun naasten significant meer
kennis vergaren en meer met
elkaar in gesprek gaan over
over een passende [vervolg]
behandeling. En het leidt tot
een aanzienlijke toename van
het aantal niertransplantaties
met een nier van een levende
donor.
De verwachting op basis van
de resultaten van beide
voorgaande studies is dat het
voorgestelde ‘Nierteam aan
Huis’ project in totaal 220 extra
nierdonaties bij leven zal
genereren. Dit betekent een
forse besparing aan
dialysekosten, terwijl de
overgang van dialyse naar
transplantatie, of het geheel
vermijden van dialyse, een
aanzienlijke gezondheidswinst
oplevert. Het gaat per patiënt
om omstreeks 10 voor de
kwaliteit van leven
gecorrigeerde levensjaren.
Het nieuwe project dat nu van
start is gegaan, moet uitwijzen
of de teams ook in een bredere
context kunnen bijdragen aan
een toename van het aantal
nierdonaties bij leven. Ook
wordt gekeken of de
voorlichting kosteneffectief is,
zodat die in het standaard
verzekeringspakket voor
ziektekosten kan worden
opgenomen. Een
niertransplantatie in een vroeg
stadium bespaart niet alleen de
nierpatiënt veel leed, het
bespaart ook kosten voor
ziekteverzuim en zorgkosten
door het voorkomen van
dialysebehandelingen.

5

Deelnemende ziekenhuizen
Deelnemende ziekenhuizen
zijn Erasmus MC en Maasstad
Ziekenhuis in Rotterdam, AMC
en Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis in Amsterdam, UMC
Groningen en ZGT,
RadboudUMC in Nijmegen en
Jeroen Bosch Ziekenhuis in
Den Bosch. Het project is
gesubsidieerd door
Zorgverzekeraars Nederland
en de Nierstichting. Het
Erasmus MC leidt het project.
Het project loopt drie jaar. In
die tijd worden de
voorlichtingsbijeenkomsten
van de Nierteams aan huis
gemonitord en
wetenschappelijk onderzocht
op doelmatigheid en
kosteneffectiviteit.
Bron: ZGT. <<<

MST ENSCHEDE Meekijken met de medisch
specialist en informatie uit
eerste hand. Dat is wat
ziekenhuis MST inwoners
van Twente gaat bieden.
MST noemt het de
Medische Publieksacademie
Twente en trapte op 23 maart
af met een avond over
’haperende hersenen’. De
bijeenkomsten zijn bedoeld
voor een breed publiek met
interesse voor medische
onderwerpen. Tijdens de eerste
bijeenkomst leggen specialisten
uit hoe de hersens werken en
wat er allemaal mis kan gaan.
Die avond gaat het met name
over de Ziekte van Parkinson
en over de beroerte. Het
verhaal wordt verduidelijkt
met filmpjes en foto's.

Het ziekenhuis heeft totaal vier
van dit soort bijeenkomsten
gepland. Waarover de andere
drie gaan, is nog niet bekend
gemaakt.
Volgens een woordvoerster is
er veel vraag naar goede
informatie over de werking
van het menselijk lichaam.
,,Deze bijeenkomsten gaan
verder dan wat patiënten van
hun arts te horen krijgen over
hun aandoening. Onze
specialisten laten zien wat er
op een bepaald gebied
allemaal mogelijk is en hoe we
de behandelingen uitvoeren. In
die zin is het inderdaad een
soort anatomische les.
Daarnaast krijgen toehoorders
tips hoe ze hun lichaam
gezond kunnen houden.’’
Volgens haar zijn de
bijeenkomsten weliswaar niet
uniek in Nederland, maar is er
wel een groeiende
belangstelling voor. ,,We
hebben een proefbijeenkomst
gehad voor een gezelschap van
de cliëntenraad. Die waren
dolenthousiast.’’
Wie een bijeenkomst [18.30 21.00 uur] in het ziekenhuis bij
wil wonen kan zich aanmelden
via www.mst.nl. De andere
bijeenkomsten zijn op 28
september en 30 november
2017. Bron: Tubantia. <<<
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VRAGEN AAN HAN
TEN KATE

In plaats van een interview stellen we
ongeveer 18 vragen aan de
geïnterviewde.

Naam: Han ter Kate.
Leeftijd: 60 jaar.
Partner /Kinderen: Ik ben 35 jaar getrouwd met
Annette en we hebben 3 kinderen, twee jongens
van 30 en 29 jaar en een dochter van 24 jaar oud.
We hebben een kleindochter van 2,5 jaar en er is
nog een kleinzoon onder weg.
Muziek: De muziek die ik mooi vind , is heel
breed. Nederlandstalig, streekmuziek [normaal en
mooi wark] en verder hou ik van goeie
rockmuziek.
Films / TV: Ik kijk regelmatig films en dan het
liefst actie of thrillers.
TV kijken doe ik ook, veel actualiteiten en
programma's zoals "spoorloos" en "ik vertrek"
vind ik leuk om naar te kijken.
Boek /Magazine: Ik lees weinig boeken, ik heb wel
het boek "Judas" in één adem uitgelezen. Verder
lees ik veel tijdschriften b.v. "Plus" "Landleven" en
campingbladen.
Sport: Aan sport doe ik niet veel, al probeer ik wel
eens te gaan zwemmen en elke dag een fietstochtje
te maken.
Favoriete app: Mijn favoriete app is
"marktplaatsapp" en "twentefans", ik ben een
echte twentefan en heb ook jarenlang een jaarkaart
gehad, maar dit jaar heb ik deze aan mijn
schoonzoon gegeven.
17
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Wilt u ook meedoen?
Stuur dan een mail naar
info@non-twente.nl

Hobby’s: Motorrijden, ik hoop dit weer op te
pakken. Fietsen en met de caravan op pad gaan, zijn
ook grote hobby's van mij.
Grootste ergernis: Waar ik mij aan erger is, dat heel
veel mensen zo ontzettend klagen over van alles en
nog wat, ik heb altijd een positieve instelling, ook al
loopt het soms wat tegen.
Dieptepunt: Mijn dieptepunt vond ik het stoppen
met werken, maar het is mij erg meegevallen, ik ben
niet in het bekende "zwarte gat" gevallen, er zijn
nog zoveel andere leuke dingen.
Hoogtepunt: Mijn hoogtepunt in mijn leven vind ik
mijn hele gezin, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn
kleinkind, daar kan ik elke dag van genieten.
Spijt van: Of ik ergens spijt van heb, kan ik zo niet
bedenken, ik heb best wel in het verleden dingen
verkeerd aangepakt, maar die kun je niet
terugdraaien, dus heeft het geen zin om daar stil bij
blijven te staan.
Blij van: Ik word blij van positieve mensen om mij
heen.
Wens: Mijn grootste wens is een donornier, ik ben
nu bezig met mijn vrouw om een nier van haar te
krijgen en dat lijkt allemaal goed te komen.
Trots op: Ik ben dan ook heel erg trots op mijn
vrouw, dat ze dit allemaal voor mij doet.
Wat is het vervelends aan het nierpatiënt zijn: Het
vervelendste van nierpatiënt zijn, is de beperkingen
die er bij horen. De jeuk, niet alles kunnen doen wat
je wilt doen. Maar aikido, pas mij wel aan en kan er
wel goed mee leven.
Wat vind je juist fijn aan het nierpatiënt zijn? Echt
fijne dingen van nierpatiënt te zijn kan ik zo niet
bedenken. <<<
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28 MEI
VERASSINGSBUSTOCHT

Foto’s van het uitje zijn te vinden op de
website van de NON, onder agenda 2017

Heerlijk om te kunnen
terugzien op een geweldig
vorstelijk, zonnig uitje met de
NON!
Wat een geluk... een heerlijk
zonnetje, lekkere temperatuur
in de bus en vrolijke mensen bij
ons. Wat wenst een mens nog
meer! Onderweg proberen de
mensen mij nog over te halen
met een snoepje...Iedereen
nieuwsgierig...
Waar gaat onze tocht naar toe?
Fijn om eens niet alles te weten.
De koffiestop met heerlijk gebak
is op het fraaie erf van het
Nieuwe Haghuis aan de
Prinsendijk in het groene
buitengebied Diepenheim.
Sinds september 2006 is hier een
Oranjemuseum in een nieuwe
Saksische schuur, pal naast een
monumentale Gelderse
boerderij.
Boerderij, museum, erf en tuin
geven de aanblik van een minilandgoed.
Het museum herbergt onder
meer een privécollectie
Oranjeartikelen van de
19
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de bewoners van de boerderij.
Bovendien wel 800
herinnerings- en
herdenkingsborden, allen met
een relatie met het huis van
Oranje, is te bewonderen.
Met alle foto’s, bekers, lepeltjes
zeer de moeite waard om te
zien. Goede uitleg van twee
vrijwilligers geven ons een
inkijkje in de geschiedenis van
ons land en de adel uit die tijd.
Ook HOE er gegeten werd op
Warmelo en de
tafelschikking.... Niet
fijngevoelig...
Tijdens het wisselprogramma
werd de groep gesplitst. In de
bus vertelde weer een andere
gids over de vele
boerenhofsteden. De
buitenverblijven
van de adel en de vele branden,
de 80-jarige oorlog en nog veel
meer.
Dan verlaten we Diepenheim
en rijden via weer een prachtige
route naar Haaksbergen waar
ons een heerlijk diner wacht!!

Geweldig we hebben veel
nieuwe gezichten gezien.
Ook danken wij de verpleging
voor hun inzet en het
beschikbaar stellen van hun
tijd! DANK.
Zegt het voort..... volgend jaar
een nieuwe kans, voor mensen
die vergeten waren zich op te
geven.
Wij bedenken wel weer iets
gezelligs voor U!

Geschreven door Marijke
Venhuis,
activiteitencommissie. <<<

Column

♯

Jeanne	
  Besselink	
  

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

Valpartijen	
  
Een van mijn grootste hobby's
is wielrennen kijken.
Het kan aan mij liggen, maar er
wordt wel heel veel gevallen de
laatste tijd. Dat is een domper.
Je houdt af en toe je hart vast.
En dat is niet alleen bij de
massasprints, waar sommige
mensen in mijn omgeving niet
eens naar durven te kijken.
Wat betreft de verwondingen
valt het lang niet altijd mee.
Sommigen hebben zelfs een
dodelijke afloop of de renner ligt
een tijd in coma. Af en toe
komen ze daar uit, maar niet
altijd. Een paar weken geleden
stierf een Amerikaanse jongen
van twintig jaar. Hij overleefde
een paar dagen coma niet.
Er wordt niet alleen in de
wedstrijden gevallen. Michele
Scarponi botste frontaal op een
busje tijdens een training en was
op slag dood. De hele ploeg
Sunweb [voormalig Giant]

“De hele ploeg
Sunweb werd vorig
jaar aangereden”

Column	
  	
  
Jeanne	
  Besselink	
  is	
  63	
  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.	
  
	
  
werd vorig jaar aangereden toen ze aan het trainen waren in ZuidSpanje. Naast het revalideren is een traumapsycholoog minstens
een jaar met ze druk geweest.
Het gaat natuurlijk in je hoofd zitten. Buiten heel hard fietsen moet
je dus ook nog heel goed concentreren en er op vertrouwen dat
andere weggebruikers zich aan de regels houden.
Ik zag pas nog een renner, die op zijn hoofd was gevallen en daarna
zo duizelig was dat hij alle kanten opliep. Renners konden hem
nauwelijks ontwijken.
Ook wordt er regelmatig uit de bocht gevlogen, tegen paaltjes
gereden of verkeersborden.
Als het regent wordt het altijd ook heel tricky. Nattigheid vermengt
zich met olie op de weg en dan is het wachten op de eerste
slachtoffers.
Met sneeuw is het natuurlijk helemaal gevaarlijk. Gelukkig wordt er
tegenwoordig door de organisatie op tijd afgelast. Dan wordt er een
dag niet gereden of ze rijden een stuk met de bus.
Ondanks alles geniet ik nog steeds van zoveel mogelijk wedstrijden.
Vooral als je weinig energie hebt is het een uitkomst. <<<

Dialoog *Jaargang 17* Nummer 2

20

Advertentie

Ontwerpbureau Letink
Design | Creatief in
techniek
https://www.letink.nl/
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We halen regelmatig een artikel,
dat misschien interessant is
voor u, van de website
www.niernieuws.nl

Niernieuws
Medicatieadvies	
  
nierpatiënt	
  op	
  app	
  
De apothekersorganisatie KNMP heeft een app gelanceerd die
voor 600 geneesmiddelen doseringsadviezen geeft voor mensen
met een verminderde nierfunctie. Voorheen konden apothekers
en andere zorgverleners alleen gebruik maken van een
zakboekje als medicijnen werden verstrekt aan dergelijke
patiënten.
De adviezen in de app, die veel eenvoudiger up-to-date te houden
valt dan het boekje, variëren van 'geen actie nodig' tot uitgebreide
doseringsaanpassingen. Verdere verrijkingen zijn volgens de
KNMP onder meer, een rekenformule voor het schatten van de
nierfunctie offline en een klikbare tabel met de geneesmiddelen,
ingedeeld naar de farmacotherapeutische groepen. Bovendien kan
bij elk doseringsadvies een risicoanalyse worden geraadpleegd,
met een samenvatting van de gebruikte literatuur.
De app vervangt het zakboekje ‘Verminderde nierfunctie.
Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’, is beschikbaar voor
Apple en Android en is te vinden onder de naam 'NierDosering'.
Leden van de KNMP kunnen de app gratis gebruiken op twee
apparaten. Anderen betalen 18,99 euro inclusief BTW. <<<
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Gratis
brandveiligheidscheck
van het huis waarin je
woont? DOEN!

BRANDVEILIG

Ja, ik had me inderdaad
aangemeld voor een
brandveiligheidscheck naar
aanleiding van de lezing door
de Vrijwillige Brandweer
tijdens de ALV van onze
Nierpatiënten Vereniging Oost
Nederland in maart van dit jaar.
Eerlijk gezegd was ik positief
verrast toen ik weken na de
ALV gebeld werd voor een
afspraak bij mij thuis. “Ja
natuurlijk, graag” waren de
reacties van mij en mijn man.
En het was heel prettig en heel
nuttig! Een echte aanrader voor
iedereen!
Wat viel ons voornamelijk op?
Van te voren werd er een
vragenlijst opgestuurd die we
in konden vullen.
Het doel hiervan is om je goed
na te laten denken over allerlei
zaken in en om je huis zodat je
je bewuster wordt van
mogelijke gebreken en gevaren.
Dat doel is bij ons zeker bereikt!

HEIDSCHECK?
DOEN!

Samen met de medewerker van
de brandweer hebben we onder
andere gepraat over de
volgende onderwerpen:
Kunnen de deuren naar buiten
snel open?
Zitten ze op slot? Waar is de
sleutel?
Waar spreken we buiten af met
alle bewoners zodat er gecheckt
kan worden?
Liggen er spullen op de trap?
Hoe is het met de
verlengsnoeren en
stekkerdozen? Niet te veel
gekoppeld?

Doe ook de check:
www.brandveiligheidscheck.nl
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Wat is een stekkerdoos met
piekspanning?
Worden opgerolde snoeren
tijdens gebruik helemaal
afgerold?
Hoe zit het met de vluchtwegen
op bovenverdiepingen?
Waar hangen de rookmelders?
Zijn er koolmonoxide melders
aanwezig?
Ons huis heeft op een schaal
van 1 tot 10 een 8 gekregen.
Mooi, maar er is dus ruimte
voor verbetering en
dus…...voor een betere [brand]
veiligheid!
Met dank aan de brandweer
schaffen we koolmonoxide
melders aan en hebben we de
gratis extra rookmelder
geïnstalleerd. En de tip
overgenomen om een waterstop
te installeren bij de
wasmachine…….Alles voor
onze veiligheid!
Geschreven door Janine van de
Linde. <<<

Nieuws van de
NVN en
Nierstichting

Nier donatie bij leven
Op de website www.nierdonatiebijleven delen nier-donoren en
transplantatie patiënten hun ervaringen en krijgt u ondersteuning bij het
proces voorafgaand aan nier-donatie bij leven.
Luistertelefoon
Bij de luistertelefoon zitten mensen die uit eigen ervaring weten hoe het
is om met een nieraandoening te leven. Ze bieden een begripvol,
luisterend oor en beantwoorden desgewenst allerhande vragen.
Tel: 0800-0226667 [gratis] of stuur een mail: maileenlotgenoot@nvn.nl
Vrijwilligers gezocht voor de collecte en organisatie van de jaarlijkse
collecte [ 17 t/m 23 september]
Je wordt ingezet voor de collecte en/of je organiseert de collecte 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

Agenda:
30 sept: NVN themadag Specifieke diagnosis
13 oktober: Wetenschap dag
25 november: Jubileum 40 jaar NVN <<<
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HOOIKOORTS

Hooikoorts kan heel hinderlijk zijn, maar het kan geen
kwaad. Zodra het stuifmeel weer uit de lucht verdwenen is,
gaan de klachten weer over.
Dit betekent echter niet dat u er niets aan kunt doen.
Door stuifmeel te vermijden en eventueel medicijnen te
gebruiken, kunt u het snotteren binnen de perken houden.
Met bepaalde leefregels
beleeft u het hooikoortsseizoen met minder klachten:
Leid een regelmatig leven in het
pollenseizoen. Eet gezond,
beweeg voldoende en rook niet.
Houd de ramen overdag zoveel
mogelijk gesloten.
Stofzuig de slaapkamer
regelmatig.
Droog uw was binnen als de
concentratie stuifmeel in de
lucht hoog is.
Zet geen verse bloemen in huis.
Vermijd sigarettenrook, dat
verergert de
hooikoortsklachten.
Wandel of sport vooral vlak na
een regenbui of ochtend vroeg,
25
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dan is er nog niet zo veel
stuifmeel in de lucht aanwezig.
Zet een zonnebril met grote
glazen op als u naar buiten gaat.
Breng vaseline aan rond de
ogen, neus en mond. Dit zorgt
ervoor dat stuifmeel minder
snel op de slijmvliezen komt.
Spoel uw gezicht en andere
blote huid af met water nadat u
buiten bent geweest.
Kam of borstel uw haar voordat
u naar bed gaat, zodat
eventuele pollen verwijderd
worden. Probeer daarnaast
plaatsen met veel stuifmeel
zoveel mogelijk te vermijden.

Ook bij de vakantiekeuze is het
verstandig om rekening te
houden met het hooikoortsseizoen. Vooral in duinen,
parken en bossen vindt u veel
stuifmeel. U kunt dan beter
kiezen voor een stad, de kust,
het water of een [hoog]
gebergte.
Behandelen
Natuurlijk is het niet altijd
mogelijk om pollen te
vermijden. Daarbij betekent
vermijden niet altijd dat u geen
klachten hebt. Er zijn ook
geneesmiddelen tegen
hooikoorts. De meeste mensen
gebruiken een neusspray of
tabletten. Veel van deze
middelen zijn zonder recept te
verkrijgen.

Antihistaminica
Veel medicijnen tegen een
allergische reactie bevatten
stoffen die de werking van
histamine tegengaan:
antihistaminica. Veelgebruikte
middelen zijn de vrij
verkrijgbare tabletten met
cetirizine en loratadine en
neusspray met azelastine. Op
recept zijn ook oogdruppels en
neusspray met levocabastine
verkrijgbaar.
Oogdruppels en neusspray
werken vrij snel, maar het effect
is wel lokaal. Voor een juiste
werking moet het middel goed
in contact komen met het
slijmvlies, bij neusspray is het
dus van belang om eerst goed
de neus te snuiten.
Tabletten helpen vooral goed
tegen het niezen, jeuk aan de
neus, een loopneus en
brandende en tranende ogen.
Ze werken in het hele lichaam.
Voor het beste effect gebruikt u
ze een tot twee uur voordat u in
aanraking komt met stuifmeel.

Tijdens de hooikoortsperiode is
het verstandig om ze dagelijks
in te nemen. Sommige tabletten
kunnen slaperigheid of sufheid
als bijwerking hebben.
Cromonen
Door cromoglicinezuur - in
neusspray of oogdruppels komt histamine minder
gemakkelijk vrij. Hierdoor
wordt een allergische reactie
voorkomen voordat u last hebt
van klachten. Ook cromonen
zijn zonder recept verkrijgbaar.
U kunt het beste een paar dagen
voordat het stuifmeel waar u
gevoelig voor bent in de lucht
komt, beginnen met de
behandeling. Het middel werkt
minder goed als u al klachten
hebt. De werking van de
neusspray houdt gemiddeld
drie tot vier uur aan, dus u mag
cromonen meerdere keren per
dag gebruiken.
Corticosteroïden
Corticosteroïden zijn
ontstekingsremmers en alleen
op doktersrecept verkrijgbaar.

POLLEN

Ze verminderen de
overgevoeligheidsreactie van
het lichaam en voorkomen ook
zwelling van het neusslijmvlies.
Corticosteroïden zijn
verkrijgbaar in neusspray en druppels en werken binnen drie
tot tien dagen.
Immunotherapie
Met behulp van
immunotherapie kunt u de
allergische reactie op een
bepaalde pol verminderen, dit
wordt ook wel desensibileren
genoemd. Doordat u steeds
hogere concentraties allergenen
krijgt toegediend, reageert het
afweersysteem uiteindelijk
minder heftig. Immunotherapie
duurt vrij lang - meestal drie tot
vier jaar -, is vrij kostbaar en
niet voor iedereen geschikt. Als
u voor meerdere stoffen
allergisch bent, is de therapie
vaak niet mogelijk.
Het toedienen van de
allergenen kan door een injectie
in de bovenarm, druppels
onder de tong of een tablet. Het
verdere verloop van de kuur is
afhankelijk van de
toedieningsvorm. Zo zal u voor
de injectie regelmatig een
bezoek moeten brengen aan het
ziekenhuis. De druppels en
tabletten kunnen thuis
ingenomen worden, maar
therapietrouw is daarbij van
groot belang.
Huisarts
Als u denkt dat u hooikoorts
heeft, is het verstandig om een
bezoek te brengen aan de
huisarts. In overleg kunt u dan
de behandeling bepalen. Lees
voor het gebruik van een
geneesmiddel - al dan niet op
recept - de bijsluiter.
Bron: plusonline.nl <<<
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UMC Groningen gaat
leefstijladvies aan patiënten
geven
Het UMC Groningen start in een pilot met
het aanbieden van leefstijladviezen aan
patiënten. Daarvoor ontwikkelde het
ziekenhuis de leefstijlwijzer. Een
leefstijlcheck die bestaat uit een aantal
vragen over bewegen, eten en roken en een
gericht advies over een gezonde leefstijl.
Doel van het advies is bewustwording van
het belang van gezonde leefstijl en
preventie van ziekte. Aan veel zogenaamde
welvaartsziekten zoals diabetes type 2 ligt
een ongezonde leefstijl ten grondslag.
De UMCG Leefstijlwijzer gaat van start in de
poli Revalidatiegeneeskunde. Er is een
speciale balie ingericht, waar bezoekers van
de poli zich kunnen aanmelden voor een
leefstijlcheck. De balie wordt bemenst door
een leefstijladviseur.
Aan de hand van antwoorden op vragen
over eten, bewegen en roken en gegevens als
lengte en gewicht krijgt de deelnemer een
gericht leefstijladvies. De leefstijladviseurs
kunnen hen begeleiden bij het volgen van het
advies. Deelname is gratis, anoniem en
vrijblijvend. De uitkomsten zijn ook alleen
beschikbaar voor de betreffende patiënt. Hij
of zij krijgt leefstijladviezen mee en
informatie over een gezonde leefstijl.
De bestuursvoorzitter Jos Aartsen benoemde
het belang van preventie al: 'We krijgen in
2030 te maken met zeven miljoen chronisch
zieken, een kwart van de bevolking die
ouderenzorg nodig heeft en een
verdubbeling van de zorgkosten. Ook
besteden we tegen die tijd zo'n veertig
procent van het modaal inkomen aan
zorgkosten. Dat kan zo niet doorgaan. Om de
zorg ook financieel gezond te houden is er
maar één oplossing en dat is preventie en
vroege opsporing van ziekte.' <<<
27
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Hardnekkige huiduitslag
of een kind met koorts?
Iedereen twijfelt wel eens
of een bezoek aan de
huisarts nodig is. Vaak
neemt men dan het
zekere voor het onzekere
en belt of gaat toch.
Met de app “Moet ik naar
de dokter?” kunnen
mensen zelf beoordelen
óf en zo ja, wanneer het
nodig is om een huisarts
te raadplegen.

De app geeft aan wat
men zelf kan doen om de
klachten te verlichten en
in welke gevallen men
alsnog de dokter moet
bellen. Men krijgt een
deskundig en eerlijk
advies en is zo verzekerd
van de beste zorg, op het
juiste moment door de
juiste zorgverlener.
De app is winnaar van
de Health App Award
en is goedgekeurd door
het Nederlands
Huisartsen Genootschap
[NHG)].

www.nierwijzer.nl
Is een website met maar liefst
1.500 ervaringsverhalen van
meer dan 40 nierpatiënten.
Bijzonder is dat de verhalen op
video staan. “Voor zover ik
weet, bestond er nog geen
keuzehulp met video”, vertelt
Karen Prantl, coördinator
Kwaliteit & Onderzoek bij
Nierpatiënten Vereniging
Nederland. De keuze voor film
is niet verwonderlijk. Video is
in, ervaringen op beeld zijn
persoonlijker, indringender. En
je hoeft er niet voor te [kunnen]
lezen.
Hoe kies je uit 9
behandelmethoden?
“Bij nierfalen is er keuze uit 9
nierfunctie vervangende
behandelingen, zoals dialyse
thuis of in het ziekenhuis of
transplantatie van een levende
of postmortale donor”, vervolgt
Karen. “Veel patiënten krijgen
niet alle mogelijkheden
voorgelegd of missen
informatie. Bovendien was er tot
nu toe vooral aandacht voor de
medische kant. Hoe een
behandeling ingrijpt in de
kwaliteit van leven, op hun
levensstijl, kwam veel minder
aan bod. Hoe maak je dan een
weloverwogen keuze?”
Samen beslissen
De videofragmenten dragen bij
aan het ‘Samen beslissen’,
waarbij de patiënt en zijn
zorgverleners in goed overleg
gaan om de best passende
behandelvorm te bepalen. Dat
vraagt kennis en voorbereiding
van de patiënt. De Nierwijzer
ondersteunt het ‘goede gesprek’.

Nierwijzer
zegt het met
video
“ Het is een website met maar liefst
1.500 video ervaringsverhalen van
meer dan 40 nierpatiënten”

Ook afzien van dialyse of
transplantatie is een keuze
Uniek in deze keuzehulp is de
aandacht voor afzien van dialyse
of transplantatie, ook wel
conservatieve behandeling
genoemd. “Wij vinden het een
grote meerwaarde dat ook die
erin zit. Dat is óók een keuze en
hoort er gewoon bij. Dat geldt
met name voor oudere mensen
die ook andere ziekten hebben.
Het is overigens wel moeilijker
om patiënten te vinden die
daarover willen en kunnen
vertellen.”
Invloed op je leven
De video’s zijn gerubriceerd per
behandelmethode en naar
alledaagse onderwerpen. Via de
19 onderwerpen filter je de
ervaringen op bijvoorbeeld eten
en drinken, vakantie en reizen,
kwaliteit van leven op langere
termijn en zo verder.

Samenhangend geheel
De Nierwijzer is ontstaan in
samenhang met de onlangs
gepubliceerde behandelrichtlijn
‘Nierfunctievervangende
behandeling’, wel of niet.
Daardoor was de werkgroep van
die richtlijn ook betrokken. “Dat
was heel fijn”, vervolgt Karen,
“want in die werkgroep zaten
alle benodigde stakeholders,
zoals de specialisten
[nefrologen], maatschappelijk
werkers, verpleegkundigen en
later de zorgverzekeraars. Zij
waren ook betrokken bij de
stuurgroep van de Nierwijzer.
Dat bevordert het draagvlak bij
implementatie. De Nierwijzer
staat ook als suggestie of advies
in de behandelrichtlijn.” <<<
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In
Memoriam
ROBERT YNTZE
BERGSMA 1947-2017
Na enkele weken in het
ziekenhuis opgenomen te zijn
geweest is Robert
tóch overleden. Niet voor te
stellen deze grote, sterke
sportieve man kon
de hele wereld aan.
Robert is de man van onze
redactrice Jenny Laarman, die
al jaren onze
DIALOOG verzorgt.

Lekker zoutarm uiteten
Vorig jaar is de NVN gestart met een lijst met restaurants waar je
lekker en zoutarm kunt eten. De lijst wordt constant aangevuld met
nieuwe namen van restaurants die leden aan bevelen.
De lijst bekijken of zelf een restaurant toevoegen? Kijk op internet
naar: nvn/zoutlozerestaurants.nl
Bij veel restaurants van van der Valk kun je goed zoutarm eten.
Verder is het oosten van het land nog niet vertegenwoordigd is
deze lijst. Dus geef door als u een restaurant tegen komt waar u
goed zoutarm kunt eten.

De	
  ongezouten	
  waarheid	
  -‐	
  De	
  Quiz	
  
Het is de ongezouten waarheid dat bijna iedereen in Nederland te
veel zout eet. Daarom lanceerde de Nierstichting eerder het
populaire Zoutmeter.com, dat laat zien waar veel zout in zit, en
hoeveel zout je zelf eet. En wie denkt alles over zout te weten, kan
dat sinds kort testen in De ongezouten waarheid - De Quiz. Zie ook
ongezoutenwaarheid.nl.

Penningmeester gezocht
Omdat Harry Nijkamp ons, wegens zijn gezondheid, gaat verlaten,
zoeken we een penningmeester. Hebt u belangstelling, neem dan
contact op met: Leo Velthuis, tel: 0651262161 <<<

Robert de sportiviteit zelve met
zijn passies voor zeilen, skiën,
vakanties naar alle
windstreken, wandeltochten en
vooral motorrijden met Jenny
achterop.
Een geweldig duo! Met de hele
club door Europa crossen op de
Harley-Davidson.
Robert was de steun en
toeverlaat van Jenny, zelf
nierpatiënt en wachtend
op weer een nieuwe nier!
Met het hele bestuur van de
NON zijn wij 27 mei jl. naar
Almere voor de crematie
gereden om Jenny te steunen.
Een bijzondere uitvaart, waar
50 Harley-Davidsons op
een rij stonden. Voor de
lijkwagen reed zijn eigen mooie
grote glimmende oranje
motor.... met de verkeerde man
op de motor....
Jenny wij wensen je alle moed
voor de toekomst!
Marijke Venhuis. <<<
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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:
Koningsplein 1
7512 KZ Enschede
Telefoon:
053 – 4872000
Postadres:
Postbus 50 000
7500 KA Enschede
Secretariaat Dialyse
Telefoon:
053 – 4872460
Maatschappelijk werk
Telefoon:
053 – 4872950
Marcel Proost
m.proost@mst.nl

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